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Медиен мониторинг – обобщение
30.07.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
2

вестници, от които:

1

- национални

1

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

1



Общо за деня

2
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 30.07.2012
Източник: в. Сега
Страница: 6
Брой думи: 444

Заглавие: Траншове от Брюксел качват над 7 млрд. лева фискалния резерв
Подзаглавие: Безхартиеното управление на еврофондовете остава за друг мандат
Автор: Румяна Гочева, Юлиана Бончева
Текст: Фискалният резерв, който през февруари бе достигнал критично ниски стойности, скоро
ще надмине 7 млрд. лева. Това обяви премиерът Бойко Борисов в интервю за "Капитал". В
началото на годината "белите пари за черни дни" на държавата се бяха стопили до 3.2-3.3
милиарда - при положение че по закон към края на 2012 г. те трябва да са поне 4.5 млрд. лева.
Според премиера това се е случило, защото правителството е правило плащания по
европроекти, които трябва да бъдат покрити от бюджета на ЕС. Междувременно резервът скочи
рязко на 6.5 млрд. лева още в средата на юли, когато постъпиха парите от емитираните в
чужбина държавни облигации за 950 млн. евро.
Средствата от Брюксел идват със значително закъснение поради бюрократичните проверки и
заверки на разходите и за да не губят скорост проектите, кабинетът покрива временно
разноските на изпълнителите. "На 29-о число ни идват 700 млн. от Европейската комисия,
другото тримесечие - още 700, така през август ще имаме фискален резерв над 7-7.5 млрд.
лева, твърди Борисов. Според него през зимата резервът е паднал драматично точно заради
заместващите плащания. "Не ги взехме, за да ги изхарчим или да ги изядем тези пари, а с тях
си кофинансирахме големите инфраструктурни проекти", пояснява премиерът. Типичен пример
са новите лотове от магистрала "Тракия", където освен аванси няма данни Брюксел да е
превеждал пари за междинни и окончателни плащания.
Междувременно стана ясно, че правителството дезертира от намерението си да пренесе
работата с еврофондовете изцяло на релсите на електронното управление. В момента има
само наченки на е-услуги по някои схеми на някои оперативни програми, а Томислав Дончев,
ресорният министър за парите от ЕС, вече признава, че всички процедури ще са онлайн едва
през следващия програмен период - 2014-2020 г. Проекти могат да се подават по електронен
път само за три от седемте оперативни програми, "Техническа помощ", "Регионално развитие" и
"Развитие на човешките ресурси". В същото време най-важната за фирмите програма
"Конкурентоспособност" работи по допотопния начин, въпреки че бизнесът от години
настоява за безхартиено общуване с администрацията. По тази причина кандидатите за
евросредства разнасят тежки кашони с документи, вместо да изпращат всичко онлайн.
ЕФЕКТИ
E-процедурите пестят тонове хартия, борят корупцията, осигуряват по-голяма прозрачност и
скорост - всеки може да следи докъде е придвижен проектът му - от подаването до отчитането
и плащането. "Знае се кой кога какво е обработил и може да се търси отговорност за забавяне",
коментира министър Дончев пред "Медиапул".
Справка на в. "Сега" показа, че най-активни в е-кандидатстването са общините и висшите
училища, които са подали общо 183 проекта по данни към юни. Очаква се скоро да стане
възможно безхартиеното кандидатстване по "Административен капацитет", но само по мярката
"Ефективно управление на човешките ресурси в съдебната система", която ще стартира
есента.
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Резюме: Фискалният резерв, който през февруари бе достигнал критично ниски стойности,
скоро ще надмине 7 млрд. лева. Това обяви премиерът Бойко Борисов в интервю за "Капитал".
В началото на годината "белите пари за черни дни" на държавата се бяха стопили до 3.2-3.3
милиарда - при положение че по закон към края на 2012 г. те трябва да са поне 4.5 млрд. лева.
Според премиера това се е случило, защото правителството е правило плащания по
европроекти, които трябва да бъдат покрити от бюджета на ЕС. Междувременно резервът скочи
рязко на 6.5 млрд. лева още в средата на юли, когато постъпиха парите от емитираните в
чужбина държавни облигации за 950 млн. евро.

5

Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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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-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=3Dnews&id=3D597381
Брой думи: 615

Заглавие: ОП "Околна среда" е с най-много спрени проекти в Пиринско
Подзаглавие:
Автор: Йорданка БАКАЛСКА
Текст: Благоевград. Сложните формуляри, строгите изисквания за допустимост, множеството
доказателствени документи, които трябва да прилагат, и бавното възстановяване на вече
верифифицираните разходи са основните неща от които се оплакват бенефициентите по
програмите на ЕС. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин управителят на Областния
информационен център Теменужка Стамболиева. За ОП „Околна среда” например картината е
следната – 25 % или 3 от общо 12 проекта са прекратени. За Община Благоевград - от 3
проекта 1 е спрян – „Подобряване техническата готовност на Община Благоевград за
кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на водопроводната и
канализационна мрежа в гр. Благоевград по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна
среда 2007-2013 г.”, а 2 са временно спрени – „Проектиране на “Напорен водоем 7000 м3” за
подобряване водоснабдителната система на гр. Благоевград” и „Реконструкция и модернизация
на водоснабдителната и канализационна мрежа в кв. Струмско, Грамада, Баларбаши, както и
изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна и
канализационна мрежа в 4ти микрорайон на гр. Благоевград”. За Община Разлог има 2 проекта,
един от които „Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобрения във водния
сектор на Разлог - реконструкция и разширяване на водопроводната и канализационна мрежи и
разширяване на ПСОВ Разлог” е прекратен, а другият „Подготовка на инвестиционен проект да
Регионално депо – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци” е временно
спрян. За Община Сандански има 2 проекта, като единият е пракратен, с другият успешно
приключен. Проектите са „Техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане на
пречиствателна станция за отпадни води – Сандански” и „Техническа помощ за инвестиционен
проект „Изграждане на втора клетка за Регионално депо за твърди битови отпадъци за
общините Сандански, Струмяни и Кресна”. Община Симитли има 2 проекта, като и двата са
спярни. Това са „Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и
канализационна мрежи на с.Крупник и изграждане на пречиствателни станции за питейни и
отпадни води” и „Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и
канализационна мрежи на гр.Симитли и изграждане на пречиствателни станции за питейни и
отпадни води”. „От казаното дотук може да се направи извода, че най-много трудности се
срещат по ОПОС. Това се дължи на сложността и обема на проектите, липсата на готови
инвестиционни проекти, бавни тръжни процедури, както и променитеот самия УО и промяната
на подхода от конкурентен подбор към пряко договаряне. Другият проблем, за който все още
няма решение, е, че няма процедура по “Околна среда”, която да не се оспорва от фирмите”,
каза Стамболиев. По ОП „Развитие на човешките ресурси” 9 проекта или 13 % от общо 69 са
прекратени. Проблемите са свързани също със закъснения в разплащането на
верифицираните средства по проектите. „Според зам.-министърът на труда и социалната
политика Зорница Русинова, по-бавният темп на разплащане по програмата се дължи на факта,
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Резюме: Благоевград. Сложните формуляри, строгите изисквания за допустимост,
множеството доказателствени документи, които трябва да прилагат, и бавното възстановяване
на вече верифифицираните разходи са основните неща от които се оплакват бенефициентите
по програмите на ЕС. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин управителят на Областния
информационен център Теменужка Стамболиева. …. Най-тежко е положението с програмата за
бизнеса “Конкурентоспособност”. 20 % или 9 от общо 47 проекта са прекратени, а усвоените
средства по приключените проекти са твърде символични. „Темпът на изготвяне на качествени
проекти трябва да се увеличи многократно за оставащата година и половина до края на този
програмен период. В тази връзка Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добревнаскоро коментира, че за година и половина ще трябва да се справим с договарянето на
ресурс, какъвто е бил контрактуван за петте изминали години”, категорична бе Стамболиева.
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че мерките са много, а сумите малки и обработката на документите отнема повече време.
Русинова се надява да наваксат забавянето с плащанията през втората половина на годината.
Само 7% или 4 от 57 проекта по ОП „Регионално развитие” са прекратени, но и там не липсват
проблеми. Има наложени финансови корекции от управляващия орган на програмата
“Регионално развитие”. Общините са основните потърпевши от наложените санкции, като
причината при над 90% от случаите са нередности при възлагането на обществените поръчки”,
каза
Стамболиева.
Най-тежко
е
положението
с
програмата
за
бизнеса
“Конкурентоспособност”. 20 % или 9 от общо 47 проекта са прекратени, а усвоените средства
по приключените проекти са твърде символични. „Темпът на изготвяне на качествени проекти
трябва да се увеличи многократно за оставащата година и половина до края на този програмен
период. В тази връзка Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев
наскоро коментира, че за година и половина ще трябва да се справим с договарянето на
ресурс, какъвто е бил контрактуван за петте изминали години”, категорична бе Стамболиева.

9

