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Медиен мониторинг – обобщение
29.07.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
6

вестници, от които:

1

- национални

0

- регионални

1



периодични издания

0



интернет издания и блогове

5



Общо за деня

6
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:

3

Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
Дата: 27.07.2012
Източник: в. Утро, Русе
Страница: 8
Брой думи: 275
Резюме: С увеличени продажби в Израел компенсира спада на другите пазари русенският
производител на електроинсталационни изделия "Найден Киров", става ясно от редовния отчет
на дружеството. Приходите от реализираната в еврейската държава продукция бележат ръст с
19% през 2011 г. За тяхна сметка продажбите за арабските пазари бележат "тотален срив"
вследствие на политическата криза в региона.
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Заглавие: "Найден Киров" увеличава продажбите в Израел
Подзаглавие: Дружеството подобрява енергийната ефективност с проект за 1,2 млн. евро
Автор: Петър ГЕЦОВ
Текст: С увеличени продажби в Израел компенсира спада на другите пазари русенският
производител на електроинсталационни изделия "Найден Киров", става ясно от редовния отчет
на дружеството. Приходите от реализираната в еврейската държава продукция бележат ръст с
19% през 2011 г. За тяхна сметка продажбите за арабските пазари бележат "тотален срив"
вследствие на политическата криза в региона.
"Найден Киров" бе приватизиран преди години точно с израелски капитали, така че
преориентацията на продажбите не е изненада. В момента мажоритарен собственик на
русенското предприятие е регистрираното в Холандия дружество "Канзас Инвестмънт", което
притежава 446 051 акции. Физически лица държат останалите 31 875 броя. През 2009 г.
"Найден Киров" създаде чрез отделяне свое дъщерно дружество, където бяха прехвърлени
пасиви като банкови заеми и част от активите, представляващи сгради и производствени
мощности.
Световната икономическа криза, тоталният срив на арабските пазари и увеличената цена на
петрола оказват значително влияние върху дейността на фирмата. Със 7% се свиват и
продажбите в България, основно заради продължаващата стагнация в строителния бранш и
намаляващата покупателна способност на населението. В отговор на засилената конкуренция в
бранша са въведени в производство и пуснати на пазара 20 нови продукта от серията "Малага".
В резултат приходите от продажби на "Найден Киров" бележат леко увеличение през 2011 г. и
достигат до 6,4 млн. лева, 66% от които идват от износ.
С цел повишаване на конкурентоспособността и разширяване на пазарния дял ръководството
на "Найден Киров" е взело стратегическо решение за закупуване на ново енергоефективно
производствено оборудване. Изготвен е проект по програма "Конкурентоспособност", с който
е кандидатствано за безвъзмездна финансова помощ по мярката "Инвестиции в зелена
индустрия". Стойността на проектното предложение е 1,2 млн. евро. Реализацията му ще
приключи следващата 2013 г.
27.07.2012 г.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 28.07.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=3Dn1680663
Брой думи: 383

Заглавие: 46 договора за над 56 млн. лв. по европрограми са сключени в община
Благоевград
Подзаглавие:
Автор: Йорданка БАКАЛСКА
Текст: Благоевград. В община Благоевград са сключени договори за 46 проекта за сумата от 56
752 132. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин управителят на Областния информационен център
Теменужка Стамболиева. От тях най-много 16 броя са по ОП ”Развитие на човешките ресурси”,
но за най-малко средства едва 1 332 461. Проектите са най-разнообразни – за социални услуги
в общността за хора с увреждания, за повишаване качеството на здравните услуги чрез
утвърждаване на практиката за учене през целия живот, за придобиване на професионална
квалификация на служителите на фирми, разработване на механизъм за студентски практики,
за интеграция на ромските деца, за професионална квалификация на университетски
преподаватели, за извънкласни дейности на учениците, създаване на клубове по интереси, за
създаване на социални предприятия и т.н. По ОП „Регионално развитие” има 12 проекта на
стойност 29 214 277. Приключен успешно е големият проект за саниране на съществуващата
социална инфраструктура на територията на община Благоевград – това включва 5-те сгради
Дневен център за възрастни с увреждания „Зорница”, Дом за стари хора „Свети Мина“ – с.
Падеш, Дом за стари хора с. Падеш – филиал гр. Благоевград, Дневен център за деца и
младежи с увреждания, Приют за безнадзорни деца и Център за работа с деца на улицата.
Много успешен е също проектът за ремонт и реконструкция на Младежки дом, саниране на
училищните сгради. Предпочитаната програма от Областна администрация и НПО-тата е ОП
„Административен капацитет”. Тук 6 са общо проектите като 2 от тях са на Областна
администрация, а останалите 4 на НПО. По програма „Конкурентоспособност „ има 15
проекта за 4 506 484 лв.” Тук почти всички проекти са за внедряване на стандарти.Едва 3 от
успешно приключените проект са за по-сложните и с по-голямо финансиране проекти за
технологична модернизация на предприятията. Жалкото е, че няма нито един проект в цялата
област, който да е свързан с иновации, въпреки че имаме 2 университета в нашата област и
процентът на съфинансиране от СКФ по правило е доста висок за този тип схеми – достига и до
90%. Използвам случая да приканя фирмите да използват възможностите на отворената и в
момента схема за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги. Тя е без краен срок за
кандидатстване и е много интересна.Бих искала да напомня също на фирмите, че наскоро
беше отворена още една схема за бизнеса – „Енергийна ефективност и зелена икономика“, каза
Стамболиева.

Медиен мониторинг | 7/29/2012

Резюме: Благоевград. В община Благоевград са сключени договори за 46 проекта за сумата от
56 752 132. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин управителят на Областния информационен
център Теменужка Стамболиева. От тях най-много 16 броя са по ОП ”Развитие на човешките
ресурси”, но за най-малко средства едва 1 332 461.
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Дата: 28.07.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=3Dnews&id=3D597282
Брой думи: 513

Заглавие: Над 215 млн. лв. са договорени от общините в Пиринско по оперативните
програми на ЕС
Подзаглавие:
Автор: Йорданка БАКАЛСКА
Текст: Благоевград. Темата за усвояването на европейските средства макар и вече да излезе
от скандала на деня и да мина в рамките на скучното ежедневие на работата и на сухите числа,
остава винаги с изключителна важност защото засяга живота на всички нас, дори ние самите да
си мислим, че не участваме. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин управителят на Областния
информационен център Теменужка Стамболиева. По думите й най-малкото общините и други
организации получават средства за да работят в наша обща полза и животът на всеки от нас да
се променя всеки ден със всеки успешно изпълнен проект. Общата сума на договорените
средства по всички оперативни програми за цялата област Благоевград към 01 юли са в размер
на 215 541 040 лв. За 197 сключени договора. От тях вече реално изплатените суми са 62 619
608. Това представлява 29% усвояемост на договорените средства. „ Това е едно много добро
постижение, като се има предвид средния процент на реално изплатените средства по всички
ОП за страната, който е 23,90%. 5% над средното за страната е наистина добър резултат за
нашия регион. При това тук говорим само за област Благоевград, а не като цяло за Югозападен
регион, който по принцип е с най-високи показатели във всяко отношение поради включването в
статистическите данни за него на София-град. Много често високите показатели на столицата
изкривяват картината на реалното състояние на региона, но в случая може да се каже, че
данните отразяват реалното състояние”, каза Стамболиева. За последния месец има напредък
със сключването на 4 нови договора. Към началото на месец юни договорите по всички ОП са
били 194,а сега вече са 197. Приключените проекти от своя страна са нараснали от 65 на 75.
Тоест 38% от сключените договори са успешно изпълнени. „Разбира се не всичко е идеално
има и трудности. Прекратените проекти са 25, което е около 13% от общия брой. Най-много
прекратявания има по ОП „Конкурентоспособност“ – 9 и по ОП „Развитие на човешките
ресурси” – също 9. Временно спрени са 8 броя проекти, като повечето спрени проекти са по ОП
– „Околна сред” - 7 и само един е по ОП ”Регионално развитие”. По отношение на различните
общини – как върви процеса на усвояване в тях, може да се каже, че община Благоевград със
своите 46 броя проекти и реално изплатени 22 906 511 лв. е естествено водеща в областта.
„Много добра усвояемост имат и останалите по-големи общини в региона – Гоце Делчев – 24
проекта – 11 322 812лв. изплатени, като само за месец сумата е нараснала с над 2 млн. лв.,
Сандански – 7 946 199 и ръст от над 1 млн.лв., Симитли – ръст от близо 1млн. и почти 100%
усвояемост - изплатени 4 787 543 от договорени 4 875 756 лв. Заслужава също да отбележим
Разлог, които за 16 бр. проекти, сключени за сумата от 6 082 202 вече имат реално изплатени 5
854 355. А това е над 96%. Освен това те имат регистрирани нови 4 договора за още 4 367 812.
При бюджет за 2012 малко над 14 млн. – това е доста голяма помощ. Наистина впечатляващи
постижения”, категорична бе Стамболиева.
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Резюме: Благоевград. Темата за усвояването на европейските средства макар и вече да
излезе от скандала на деня и да мина в рамките на скучното ежедневие на работата и на
сухите числа, остава винаги с изключителна важност защото засяга живота на всички нас, дори
ние самите да си мислим, че не участваме. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин управителят на
Областния информационен център Теменужка Стамболиева.
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Дата: 28.07.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=3Dnews&id=3D597289
Брой думи: 383
Резюме: Благоевград. В община Благоевград са сключени договори за 46 проекта за сумата от
56 752 132. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин управителят на Областния информационен
център Теменужка Стамболиева. От тях най-много 16 броя са по ОП ”Развитие на човешките
ресурси”, но за най-малко средства едва 1 332 461.
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Заглавие: 46 договора за над 56 млн. лв. по европрограми са сключени в община
Благоевград
Подзаглавие:
Автор: Йорданка БАКАЛСКА
Текст: Благоевград. В община Благоевград са сключени договори за 46 проекта за сумата от 56
752 132. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин управителят на Областния информационен център
Теменужка Стамболиева. От тях най-много 16 броя са по ОП ”Развитие на човешките ресурси”,
но за най-малко средства едва 1 332 461. Проектите са най-разнообразни – за социални услуги
в общността за хора с увреждания, за повишаване качеството на здравните услуги чрез
утвърждаване на практиката за учене през целия живот, за придобиване на професионална
квалификация на служителите на фирми, разработване на механизъм за студентски практики,
за интеграция на ромските деца, за професионална квалификация на университетски
преподаватели, за извънкласни дейности на учениците, създаване на клубове по интереси, за
създаване на социални предприятия и т.н. По ОП „Регионално развитие” има 12 проекта на
стойност 29 214 277. Приключен успешно е големият проект за саниране на съществуващата
социална инфраструктура на територията на община Благоевград – това включва 5-те сгради
Дневен център за възрастни с увреждания „Зорница”, Дом за стари хора „Свети Мина“ – с.
Падеш, Дом за стари хора с. Падеш – филиал гр. Благоевград, Дневен център за деца и
младежи с увреждания, Приют за безнадзорни деца и Център за работа с деца на улицата.
Много успешен е също проектът за ремонт и реконструкция на Младежки дом, саниране на
училищните сгради. Предпочитаната програма от Областна администрация и НПО-тата е ОП
„Административен капацитет”. Тук 6 са общо проектите като 2 от тях са на Областна
администрация, а останалите 4 на НПО. По програма „Конкурентоспособност „ има 15
проекта за 4 506 484 лв.” Тук почти всички проекти са за внедряване на стандарти.Едва 3 от
успешно приключените проект са за по-сложните и с по-голямо финансиране проекти за
технологична модернизация на предприятията. Жалкото е, че няма нито един проект в цялата
област, който да е свързан с иновации, въпреки че имаме 2 университета в нашата област и
процентът на съфинансиране от СКФ по правило е доста висок за този тип схеми – достига и до
90%. Използвам случая да приканя фирмите да използват възможностите на отворената и в
момента схема за внедряване на иновативни прдукти, процеси и услуги. Тя е без краен срок за
кандидатсване и е много интересна.Бих искала да напомня също на фирмите, че наскоро беше
отворена още една схема за бизнеса – „Енергийна ефективност и зелена икономика“, каза
Стамболиева.
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Заглавие: Камен Колев: При местенето на администрациите вредите ще са много повече
от ползите
Подзаглавие: Масовата смяна на едни служители с други ще доведе до спадане на качеството
на услугите, прогнозира зам.-председателят на БСК
Автор: Мая Йовановска
Текст: Камен Колев е роден през 1954 г. Завършил е Техническия университет в София със
специалност "Системотехника" и има защитена дисертация "Доктор по системен анализ".
Специализирал е в САЩ, Япония, Англия, Германия и Швеция в областта на индустриалните
анализи, публично-частните партньорства, обществените поръчки, оценката и финансирането
на инвестиционни проекти и др. Председател на Комитета за обществени консултации към
Комисията по европейските въпроси и контрол на еврофондовете в 41-ото Народно събрание.
Зам.-председател на Националния съвет по икономическа политика при УС на БСК. Член е на
комитетите за наблюдение на оперативните програми "Конкурентоспособност",
"Регионално развитие" и "Административен капацитет". В БСК работи от 27 години, като
последователно е заемал длъжностите главен експерт, директор, главен директор, а от 2005 г.
е зам.-председател.
Цитат
Въвеждането на електронното правителство ще намали корупцията
- Господин Колев, защо БСК не одобрява решението за преместване на отделни
административни звена извън столицата?
- Зададохме си въпроса: какво се печели от това? Търсим някакви основания за такова
решение. Колкото и да търсим обаче ползи от едно такова решение, трудно ги намираме.
Освен че в някой град ще се създадат 100 или 200 работни места, макар че не това е начинът
за повишаване на заетостта. По-добре е да се гарантират нови работни места, които са в
бизнеса, в реалната икономика, които дават добавена стойност. Вредите от местенето на
администрацията са много повече от ползите. За бизнеса е без значение къде ще бъде една
служба. Би трябвало да е така, ако имаме електронен обмен на информацията, електронно
предоставяне на услуги или т.н. електронно правителство. Така дали една служба ще бъде във
Варна, Разград или София е без значение. За голямо съжаление се отлагат стъпките за
изграждане на електронно правителство. Това, което в момента се отчита като някакъв успех,
като някаква стъпка в напредъка по изграждането на електронното правителство, се ограничава
в това, че определен брой услуги вече се обменят по електронен път между отделните
администрации. Администрацията не е създадена с цел да се улеснява нейният обмен. Поважното е да се улесняват потребителите, бенефициентите на тези административни услуги. А
това са гражданите и бизнесът. Все още обаче не се говори за този етап. Отчита се някакъв
напредък, но ние не го усещаме. И продължават да се изискват едни и същи документи. Найчесто за фирмите това са актуално състояние, финансови резултати, които ги има в търговския
регистър. Изискват се по различни обществени поръчки, за различни цели при кандидатстване
и т.н., а всъщност те се намират в тези, да ги наречем, държавни регистри. В тях има точна
информация и обменна може да реши тези проблеми и така да падне тежестта от бизнеса да
предоставя на различни места едни и същи документи. Електронното правителство може да
реши тези проблеми и тогава няма да има нужда от местене на административни структури.
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Резюме: Камен Колев е роден през 1954 г. Завършил е Техническия университет в София със
специалност "Системотехника" и има защитена дисертация "Доктор по системен анализ".
Специализирал е в САЩ, Япония, Англия, Германия и Швеция в областта на индустриалните
анализи, публично-частните партньорства, обществените поръчки, оценката и финансирането
на инвестиционни проекти и др. Председател на Комитета за обществени консултации към
Комисията по европейските въпроси и контрол на еврофондовете в 41-ото Народно събрание.
Зам.-председател на Националния съвет по икономическа политика при УС на БСК. Член е на
комитетите за наблюдение на оперативните програми "Конкурентоспособност", "Регионално
развитие" и "Административен капацитет". В БСК работи от 27 години, като последователно е
заемал длъжностите главен експерт, директор, главен директор, а от 2005 г. е зам.председател.
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Да не говорим за чисто битовите проблеми, които се създават с това местене. Дори и да се
извърши нещо подобно, то не може да стане еднократно. Изисква се много продължителен
период. Смяната на едни служители с други, и то масово, както се очертава, ще доведе дори до
невъзможност за предоставяне на услуги. Защото новите няма да са компетентни. Не е ясно
каква част от служителите на тези администрации ще се преместят да живеят на ново място,
отдалечено на 200-300 километра. Всъщност много малка част от тях ще се преместят, което
ще наложи назначаването на нови хора. Така смяната на този персонал, на тези звена и
замяната им с други, които в началния етап ще бъдат напълно или почти некомпетентни, ще
понижи качеството на услугите, които предоставя администрацията. Вероятно те с времето ще
се научат, но им е необходим някакъв период. Трябва да се остойностят и финансовите загуби
от това преместване. Най-големият проблем е, че ще спадне качеството на административните
услуги. Единствените ползи ще са за областния управител, за кмета на района, в който се
мести определеното административно звено, защото така ще бъдат открити работни места.
Ползите са единствено някакъв престиж от местна гледна точка.
- Но това не е съобразено с потребителите на конкретните административни услуги.
- Няма такава потребност, не е инициирано, не е мислено от позиция на бизнеса или на
гражданите. Просто услугите трябва да се електронизират, което, ако се направи, обезсмисля
едно такова местене. Има дейности, които за бизнеса са много чести и там той изпитва много
голям проблем. Електронно правителство би позволило проследяване на всяка
административна услуга. Например електронизиране на усвояването на евросредства. Това
означава да може да се проследи всяка една преписка. И ще стане ясно кой как си върши
работата в администрацията, ще има и санкции. Ако се забави преписка, това много често е и
знак за корупционни намерения. Електронизирането ще дава възможност за проследяване на
изпълнението. Чрез въвеждането на електронното правителство ще поевтинеят услугите, ще се
повиши тяхното качество, бързината им, ще се намали корупцията. Това ще има пряк ефект
върху икономическото развитие на страната и върху БВП.
- Сега какъв е контролът върху извършването на административните услуги?
- Органите, призвани да контролират, в момента не налагат наказание на служителите
например за това, че някой не е придвижил определена преписка. Защото на много малко
места това е възможно да се проследи. Въвеждането на електронизацията ще даде
възможност за ускоряването на всички обработки и този, който контролира, ще има възможност
да направи оценка за дейността на администрацията. Когато се говори за оценка на
администрацията, за бонусите - да ги има ли, да ги няма ли, важна е оценката на потребителя.
Администрацията не трябва да работи сама за себе си и за пред началника. Сега обаче
началникът няма как да прецени дали някой работи ефективно, преценката е субективна,
защото няма как да се проследи работата. Въпросът с оценката ще бъде улеснен.
- Това обяснява съпротивата на администрацията за електронизацията на услугите.
- Ще се пресече възможността й да иска подкупи, да бездейства. Тогава ще излезе и въпросът
защо се поддържа администрация с толкова хора. Тогава автоматично ще се постави въпросът
за ускоряване на всички тези административни обслужвания. Нашата идея беше ударно да се
финансира изграждането на електронно правителство. Естонците го направиха за година и
половина-две. Трябва да се електронизират минимум 700-750 административни услуги за
гражданите и за бизнеса.
- Как се определят услугите?
- Това е големият въпрос - кои са тези услуги, как да ги подберем и дали тези регулации са
точно адекватните за бизнеса. Тук опираме до регистъра за административните услуги. Той
трябва да съдържа всички административни услуги и регулации за бизнеса. Но големият
проблем е, че той, освен че не съдържа пълна информация, съдържа и подвеждаща
информация. В него никой не следи доколко законосъобразни са режимите. Много общини
въвеждат режими, които не са законосъобразни. Въвеждат се лицензи за отделни сделки, а
сделките се регулират с разрешителни и с удостоверителни. С лицензи и регистрации се
администрират стопански дейности. И става едно подвеждане на ползвателите на този
регистър. Имахме предложение този регистър да се изнесе, както много други, извън
администрацията, и да се обслужва на базата на публично-частно партньорство. В момента
този регистър не изпълнява никаква функция и подвежда, а би трябвало да ориентира бизнеса,
за да може да си търси правата. Вземат се такси - и първоначални, и годишни, което също е
забранено от закона.
- А таксите различни ли са в различните региони?
- Няма унификация. Таксите в различните региони на страната са различни и може да варират
например от 50 до 500 лв. за една и съща услуга. Основният проблем е, че все още не е
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въведена, макар че от тази година влезе в сила, методиката за остойностяване на разходите за
административни услуги. В Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност беше приет текст, според който таксата
за отделните регулативни режими не може да надхвърля разходите за тяхното извършване и
последващ контрол. А сега има такси от по 4000 лв. Как са остойностени тези 4000 лв.? При
тези услуги не трябва да се генерира печалба, а само да се устойностят разходите по
извършването на услугата. Ясно е, че администрациите искат да имат печалба, която да
разпределят, но това е в тежест на клиентите на услугите. Затова беше прието, че приходите от
предоставянето на тези административни услуги не могат да се използват за допълнително
материално стимулиране. Трябва да се намали стремежът на администрацията да раздува
таксите. Има ведомства, в които от такива такси служителите си докарват годишно още една
заплата. Другият проблем е, че голяма част от тези режими са много тежки. Използват се
лицензионни и разрешителни режими, вместо много по-меките форми - регистрационни и
удостоверителни. Разликата е, че при първите може да се взема решение по целесъбразност т.е. има възможност за корупция, защото като кандидатствате, може да ви откажат. За това
настояваме администрацията да използва по-масово по-леките режими, но да има много посериозен контрол.
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Заглавие: По оперативните програми на ЕС от общините в Пиринско са договорени над
215 млн. лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Темата за усвояването на европейските средства макар и вече да излезе от скандала на
деня и да мина в рамките на скучното ежедневие на работата и на сухите числа, остава винаги
с изключителна важност защото засяга живота на всички нас, дори ние самите да си мислим, че
не участваме. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин управителят на Областния информационен
център Теменужка Стамболиева.
По думите й най-малкото общините и други организации получават средства за да работят в
наша обща полза и животът на всеки от нас да се променя всеки ден със всеки успешно
изпълнен проект. Общата сума на договорените средства по всички оперативни програми за
цялата област Благоевград към 01 юли са в размер на 215 541 040 лв. За 197 сключени
договора. От тях вече реално изплатените суми са 62 619 608. Това представлява 29%
усвояемост на договорените средства. „ Това е едно много добро постижение, като се има
предвид средния процент на реално изплатените средства по всички ОП за страната, който е
23,90%. 5% над средното за страната е наистина добър резултат за нашия регион.
При това тук говорим само за област Благоевград, а не като цяло за Югозападен регион, който
по принцип е с най-високи показатели във всяко отношение поради включването в
статистическите данни за него на София-град. Много често високите показатели на столицата
изкривяват картината на реалното състояние на региона, но в случая може да се каже, че
данните отразяват реалното състояние”, каза Стамболиева. За последния месец има напредък
със сключването на 4 нови договора. Към началото на месец юни договорите по всички ОП са
били 194,а сега вече са 197.
Приключените проекти от своя страна са нараснали от 65 на 75. Тоест 38% от сключените
договори са успешно изпълнени. „Разбира се не всичко е идеално има и трудности.
Прекратените проекти са 25, което е около 13% от общия брой. Най-много прекратявания има
по ОП „Конкурентоспособност“ – 9 и по ОП „Развитие на човешките ресурси” – също 9.
Временно спрени са 8 броя проекти, като повечето спрени проекти са по ОП – „Околна сред” - 7
и само един е по ОП ”Регионално развитие”.
По отношение на различните общини – как върви процеса на усвояване в тях, може да се каже,
че община Благоевград със своите 46 броя проекти и реално изплатени 22 906 511 лв. е
естествено водеща в областта. „Много добра усвояемост имат и останалите по-големи общини
в региона – Гоце Делчев – 24 проекта – 11 322 812лв. изплатени, като само за месец сумата е
нараснала с над 2 млн. лв., Сандански – 7 946 199 и ръст от над 1 млн.лв., Симитли – ръст от
близо 1млн. и почти 100% усвояемост - изплатени 4 787 543 от договорени 4 875 756 лв.
Заслужава също да отбележим Разлог, които за 16 бр. проекти, сключени за сумата от 6 082
202 вече имат реално изплатени 5 854 355. А това е над 96%. Освен това те имат регистрирани
нови 4 договора за още 4 367 812. При бюджет за 2012 малко над 14 млн. – това е доста голяма
помощ. Наистина впечатляващи постижения”, категорична бе Стамболиева.
източник: Радио "Фокус"-Пирин
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Резюме: Темата за усвояването на европейските средства макар и вече да излезе от скандала
на деня и да мина в рамките на скучното ежедневие на работата и на сухите числа, остава
винаги с изключителна важност защото засяга живота на всички нас, дори ние самите да си
мислим, че не участваме. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин управителят на Областния
информационен център Теменужка Стамболиева.
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