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Медиен мониторинг – обобщение
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 30.07.2012
Източник: Канал 3
Предаване: Съвместна рубрика на Канал 3 и МИЕТ
Място на материала:
Продължителност в мин.: 13
Брой думи: 1613

Текст: Репортер: Добър ден! Намираме се в Пазарджик близо до центъра на 1 километър,
много хубав град, първо да ви поздравя, да се представите за нашите зрители?
Милко Трендафилов: Казвам се Милко Трендафилов, технически директор на „Елхим искра“
АД.
Репортер: Тук се намираме пред вашата продукция.
Милко Трендафилов: Това е една малка част от нашата продукция. Ние, нашата
номенклатура е огромна, мисля, че е около 300-350 продукта. „Елхим искра“ е с 52-годишни
традиции в производството на стартерни акумулатори и тягови батерии.
Репортер: Без това не могат машините, нали, в смисъл, говоря за камиони, коли?
Милко Трендафилов: Това е индикаторът за работоспособността на всяка икономика. Ако
няма транспорт, ако няма нужда от електрокари, повдигачи, значи икономиката не върви.
Репортер: При вас сме, защото вие сте един от бенефициентите, които са кандидатствали по
програма ОП „Конкурентоспособност“ към МИЕТ. Да ни разкажете за този проект, разбрах, че
имате и втори, който изпълнявате. Но първо за първия.
Милко Трендафилов: Първият проект, общо ние досега сме кандидатствали за три проекта, от
които два сме спечелили, а на вторият бяхме едни от първите резерви, което значи, че
предлагаме икономически издържани…
Репортер: Какво значи икономически издържан?
Милко Трендафилов: Значи значими…
Репортер: Само да кажете какво значи икономически издържан, тъй като примерно аз не знам.
Значи значим за вашето предприятие или за икономиката на България?
Милко Трендафилов: По всеки проект има определени цели, които трябва да се постигнат.
Например, на първия проект ние трябваше да постигнем по-голяма производителност на
продуктите, които видяхте и снимки преди малко. Имахме задължение да въведем 6 нови
продукта, ние въведохме 35.
Репортер: Да кажем, че тези машини, които снимахме, произвеждат батерии, които са плюс и
минус…
Милко Трендафилов: Това, което снимахте, това е отрицателната решетка на тягови батерии.
Целият цикъл на производство е много тежък, от началото до готовия продукт минават около 15
дни, с много химични, термични обработки, механични.
Репортер: На каква стойност е проектът, първият.
Милко Трендафилов: Първият е на стойност 730 хил. лв., от които 30% е безвъзмездната
помощ…
Репортер: От ЕС?
Милко Трендафилов: От ЕС.
Репортер: Кога започнахте, коя година?
Милко Трендафилов: Започнахме в началото на 2009г. Проектът ни беше заложен за
изпълнение за 12 месеца и ние го изпълнихме напълно и в края на 2010 г. ни бяха изплатени
напълно сумите.
Репортер: Попълването на документите, кой ви помага?
Милко Трендафилов: Имахме консултантска фирма за попълването на документите, но в
процеса на изпълнение на проекта се справяхме напълно сами. Процедурата не е много тежка,
макар че е малко, така, бюрократична. Но приятно съм изненадан от хората, които работят в
агенцията за малки и средни предприятия, и в София, и колегите в териториалната служба в
Пловдив, много добри професионалисти. Работихме много добре, в дух на взаимопомощ,
въобще поздравления за добрия професионализъм.
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Резюме: Репортер: При вас сме, защото вие сте един от бенефициентите, които са
кандидатствали по програма ОП „Конкурентоспособност“ към МИЕТ. Да ни разкажете за този
проект, разбрах, че имате и втори, който изпълнявате. Но първо за първия.
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Репортер: Т.е. за този проект ви подпомогнаха?
Милко Трендафилов: Абсолютно.
Репортер: А какви са следващите ви проекти по ОП „Конкурентоспособност“?
Милко Трендафилов: В момента изпълняваме нов проект за около 2,5 млн.
Репортер: По-голям.
Милко Трендафилов: По тази същата програма „Конкурентоспособност“ в област
иновативни продукти. Имаме защитен патент, т.е. имаме удостоверение за патентна чистота и
патентът ще го получим до няколко месеца. Т.е. предлагаме абсолютно нов продукт на пазара,
батерия, която може да работи…
Репортер: Което си е чисто български, нали така?
Милко Трендафилов: Чисто български. Батерия, която може да работи при температури минус
40 градуса, което досега в света няма.
Репортер: Да нямате някакви индикации, че ще...?
Милко Трендафилов: Нямаме индикации, това е в страните най-вече в Русия, където…
Репортер: Там ще имате пазар поне.
Милко Трендафилов: …зимата е много голям проблем и този проблем не е решен досега.
Репортер: Може би Швеция, нагоре другите страни?
Милко Трендафилов: Да, също, но в Русия е много изразено, тъй като огромни територии,
трудно се поддържат, не само за транспортни средства, в момента работим по един договор за
телекомуникациите, където аварийното захранване също е голям проблем.
Репортер: Това, за което говорихме.
Милко Трендафилов: Да.
Репортер: Значи програмата ОП „Конкурентоспособност“ ще помогне и на доста нови неща,
да кажем, нововъведения.
Милко Трендафилов: Да, това е един продукт, който има осигурен пазар, бих казал, огромен и
е голям шанс за нашето предприятие да се развива в положителна посока.
Репортер: Откъде научихте за тази програма, от приятели, от интернет?
Милко Трендафилов: Тази програма се рекламираше нашироко от много години. Участвал
съм в доста конференции на тази тематика и решихме да участваме.
Репортер: Подпомогна ли производството ви?
Милко Трендафилов: Абсолютно подпомогна. „Елхим искра“ изпълнява инвестиционна
програма, ежегодна инвестиционна програма в размер около 2,5 млн.
Репортер: И тези пари са добре дошли, да разбирам, от Европа?
Милко Трендафилов: Да, ние се стремим да се развиваме в качествено и в количествено
отношение. Защото конкуренцията в нашия бранш е огромна. По наши проучвания в България
се предлагат най-малко 56 марки автомобилни акумулатори. Аз не знам такава стока, която да
има такава голяма конкуренция.
Репортер: В друга страна?
Милко Трендафилов: Може би в Европа. Така че ако не сме на добро качествено ниво, едва
ли ще останем на пазара.
Репортер: Конкуренцията, тя нали така се казва програмата „Конкурентоспособност“.
Милко Трендафилов: Конкурентоспособност, и именно в тази насока ни подпомогна. Доста,
смятахме и преди да си доставим тези машини, но с тази програма си изпълняваме и
стратегическата програма много по-рано, отколкото сме я заложили.
Репортер: Предишният бенефициент каза, че нямало да могат толкова бързо, иначе трябва с
големи заеми, кредити, иначе няма начин да се купи такава машина.
Милко Трендафилов: Да, точно в бързината, във всяко едно производство и в такъв
конкурентен пазар бързината е много важна.
Репортер: Увеличава ли това производителността, работната ръка, да наемате повече хора?
Милко Трендафилов: Да, машините, които доставихме са от доставчик, който е световният
лидер в тази област…
Репортер: Това изискване на програмата ли е или не?
Милко Трендафилов: Изискване е на програмата.
Репортер: Да са най-добри?
Милко Трендафилов: Това все пак определяме ние, защото ние сме специалистите в тази
област, но ние винаги купуваме най-доброто, тъй като…
Репортер: Нали Чърчил е казал, че не сме толкова богати да си купуваме евтини неща.
Милко Трендафилов: Така че с тези машини постигнахме много добра производителност.
Относно енергийната ефективност също има много добри резултати. Но искам да подчертая
все пак, машините са важни за едно такова производство, но ако не се инвестира и в хората,
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непрекъснати обучения, тъй като традициите в едно предприятия това са хората, машините
подпомагат хората, за да постигнат крайните си цели.
Репортер: Значи може ли да кажем, че програмата подпомага и работните места тук?
Милко Трендафилов: Абсолютно да. В завода работят около 350 човека…
Репортер: Които имат работа и благодарение на тези машини?
Милко Трендафилов: Да
Репортер: Доволни ли са тук от работата, подпомага ли тази програма?
Милко Трендафилов: Да, хората са много доволни, както видяхте…
Репортер: Видях ги усмихнати, работят все пак с железа, аз очаквах да видя намръщени,
студени хора като желязо.
Милко Трендафилов: Не, повечето процеси са пределно автоматизирани. Работата на хората
в общия случай е да следят компютри, да следят индикатори, така че…
Репортер: Не е като едно време с чукче. Аз съм по-блондинка и затова. Дани кажете какво
бихте, как да кажа, посъветвали, какво от ваш опит по кандидатстването по тези проекти?
Милко Трендафилов: Бих посъветвал да участват, тъй като ние и в трите проекта, в които сме
участвали, в началото видяхме, че участниците са много и мислехме, че конкуренцията е
голяма. И да си кажа, първото ми мнение беше, че може би няма да успеем. Но и в трите
проекта, в които участвахме, постигнахме успехи. Така че нека участват.
Репортер: Това каза и предишният бенефициент на първото ни предаване, което снимахме, че
и те не са очаквали, че ще спечелят, но са спечелили.
Милко Трендафилов: Да, и ние почти във всички такива оси, които са публикувани в този
проект сме участвали…
Репортер: В програмата…
Милко Трендафилов: Да, които са за големи предприятия, разбира се. Те са по-рядко,
отколкото са другите.
Репортер: Е, ама това щом ви помага да се развивате.
Милко Трендафилов: Абсолютно, да. И смятаме да участваме във всяка една програма.
Репортер: Нататък какво мислите да купувате като разширяване?
Милко Трендафилов: Инвестиционната програма е доста амбициозна. Всяка година „Елхим
искра“ повишава средствата, които влага в машини и нови технологии. За новия проект
смятаме да закупим 6 нови машини на стойност около 2,5 млн.
Репортер: 6!?
Милко Трендафилов: Да.
Репортер: Които какво ще правят?
Милко Трендафилов: Ами те са насочени към усвояването на този нов продукт, с който сме
защитили проекта.
Репортер: За минус 40 градуса.
Милко Трендафилов: Както и ще ни подпомогнат в основната ни дейност за оптимизация на
производствените разходи.
Репортер: И как да кажа, това докато се направи този проект, това част от програмата ли е, в
смисъл самото произведение част от програмата ли е или не?
Милко Трендафилов: Да, това е част от програмата. Даже наименованието на проекта е
„Усвояване на универсален акумулатор с вграден нагревател за екстремни температури“.
Репортер: Значи имате и хора учени, или как да ги нарека, които трябва да измислят?
Милко Трендафилов: Да, нали ви казах, „Елхим искра“ непрекъснато инвестира в своите
специалисти това е изцяло наша разработка. Тъй като трябва да се, нуждите на клиента са найважни за нас, ние трябва да предоставим такава услуга, където клиентът е най-доволен
Репортер: И я няма другаде, защото ако другите я предлагат, трябва да сваляте цената.
Милко Трендафилов: Това е другият вариант, да. Затова ние сме се ориентирали към
иновативни дейности
Репортер: Но намалява ли цената новите машини, които са по проектите?
Милко Трендафилов: Абсолютно, новите машини винаги са по-производителни, по-малко
енергоемки, по-бързо може да изпълним всяка една поръчка, която е важна за пазара. Така че
съм абсолютно за и съветвам всички предприятия да се възползват от тази програма.
Репортер: Изглеждате като фирма много доволни от това, което сте направили по…
Милко Трендафилов: Абсолютно сме доволни, да.
Репортер: Добре, това да се чува по всички европрограми.
Милко Трендафилов: Благодаря!
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
Дата: 30.07.2012
Източник: в. Марица, Пловдив
Страница: 21,22
Брой думи: 1002

Заглавие: Топлоизолации и солари на покрива за дребни и средни фирми на половин
цена
Подзаглавие:
Автор: Добринка ДИМОВА
Текст: До 2 млн. лв. безвъзмездно финансиране може да получи всяко от предприятията
До 2 млн. лв. безвъзмездно финансиране може да получи всяко малко и средно предприятие по
проект за енергийна ефективност и зелена икономика, стана ясно по време на информационния
ден, организиран в Пловдив от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
Програмата “Енергийна ефективност и зелена икономика", съвместна инициатива на
министерството и Европейската банка за възстановяване и развитие, има за цел да насърчи
предприятията да инвестират в енергоспестяващи системи, така че да намалят разходите и да
ограничат вредните за околната среда въздействия. 150 милиона евро са отпуснати
безвъзмездно по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 г. Още толкова дава Европейската банка под формата на
кредити. Ако напишат добри проекти, кандидатите могат да получат до 50 процента
безвъзмездна помощ.
По схемата могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България, чиято дейност е
свързана с добивната или преработваща промишленост, производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, доставяне на вода и канализационни
услуги. Допустими бенефициенти са също фирмите от хотелиерския и ресторантьорски бранш,
както и от секторите търговия, транспорт, образование, далекосъобщения, социални дейности,
култура, спорт и развлечения.
По думите на Велина Попова, главен експерт в Министерство на икономиката, кандидатите
могат да използват отпуснатите средства за закупуване, доставка и монтаж на отоплителни и
вентилационни системи от възобновяеми източници (соларни, геотермални, термопомпи) и
когенерационни инсталации. Парите покриват също материали, оборудване и строителномонтажни работи в сградите за топлоизолация и саниране. Предприятията могат да
кандидатстват за машини и съоръжения, които, освен че намаляват разхода за енергия, са
свързани с увеличаване на капацитета и въвеждане на нови продукти.
“Енергийна ефективност и зелена икономика" покрива до 20 хил. лв. за извършване на енергиен
одит, до 5 хил. лв. за визуализация и одит на проекта, както и плащания за консултантски
услуги за въвеждане в експлоатация и сертифициране на новите машини.
Изборът на изпълнител на проекта и обследването за енергийна ефективност могат да станат
преди сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Кандидатът обаче трябва да
представи най-малко три оферти от изпълнители и три оферти за включените в проектното
предложение разходи. Те се проверяват от асистент, който дава становище дали проектът
съответства на техническите изисквания по програмата. Кандидатите могат да изискат първо
да бъде извършена проверката, а след това да събират офертите от изпълнители. За тяхно
улеснение на сайта www.beeciff.org експертите от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма са публикували списък с материали, оборудване и системи, които се
финансират по програмата. На същата интернет страница е качен и списък с експерти,
преминали обучение за извършване на енергиен одит по “Енергийна ефективност и зелена
икономика". От министерството уточняват, че не е задължително одитът да бъде извършен от
някой от посочените в списъка експерти.
***
Кандидатстване
Проектните предложения се подават в Управляващия орган на Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" - Главна дирекция
“Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерство на икономиката, енергетиката
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8

Медиен мониторинг | 7/31/2012

и туризма, на адрес: София 1000, ул. “6-ти септември" № 21. На сайта на програмата
www.beeciff.org са публикувани и документите, които трябва да бъдат представени - формуляр
за кандидатстване, декларация за минимални помощи, удостоверение от Националния
статистически институт относно кода на основната икономическа дейност на кандидата, доклад
от обследването за енергийна ефективност. Трябва да бъдат представени също и писмени
становища, потвърждаващи съответствие с техническите изисквания относно допустимостта на
проекта по програмата и за избор на изпълнител, както и становище от банка-партньор за
осигурени финансови средства в размер на 80 процента от общите разходи.
Крайният срок за подаване на документите е 31 октомври 2013 г.
***
Участващи банки и заемно финансиране
Шест търговски банки са избрани от Европейската банка за възстановяване и развитие за
заемно финансиране по проект “Енергийна ефективност и зелена икономика". Алианц Банк
България, Банка ДСК, МКБ Юнионбанк, ПроКредит Банк, Райфайзенбанк и УниКредит Булбанк
ще извършват проверки за финансовата допустимост на кандидатите.
За да кандидатстват по програмата, малките и средни предприятия трябва да осигурят наймалко 80% от общите разходи по проекта предварително. Това може да стане чрез заем от
участваща банка, със собствени средства или с комбинация от двете. Проверката за
финансова допустимост от участваща банка гарантира, че одобрените кандидати могат да
осигурят необходимите финансови ресурси за изпълнението на проекта в кратък срок след
окончателното одобряване на проектното предложение. Тъй като безвъзмездната финансова
помощ ще се изплаща след успешното изпълнение на проектите, бенефициентите ще трябва
да финансират предварително средствата за нея.
Кандидатите сами решават към коя от участващите банки да се обърнат за извършване на
проверка за финансова допустимост и получаване на финансиране, в случай че не разполагат с
достатъчно собствени средства. Всяка една от участващите банки е запозната с програмата и
може да помогне за определяне на оптималния инвестиционен размер на проектите, който
съответства на кредитоспособността на кандидата.
***
Въпроси
На въпрос, дали фотоволтаичните панели и инвертори за производство на еленергия за
собствени нужди се финансират от програмата, от Министерство на икономиката обясниха, че
те не са сред допустимите за финансиране ВЕИ технологии. Отпускат се обаче пари за
слънчеви нагреватели за вода и слънчеви колектори, които се използват за отопление и
вентилация за собствени нужди. Разходите за подготовка на проектното предложение изготвяне на апликационна форма, бюджет и т.н., също не могат да бъдат финансирани,
уточниха от ведомството.
Във връзка с друг въпрос, касаещ собствеността на сградата, пък експертите заявиха, че проект
може да се изготви независимо дали постройката е собствена, под наем или е купена на лизинг.
Нужно е единствено да се спази изискването за запазване на инвестициите в рамките на 3
години след приключване на проекта. В случаите на дългосрочна концесия на общинска сграда
пък бенефициент по проекта може да бъде единствено концесионерът. Според условията на
програмата кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани
по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и да са микро-, малки или средни
предприятия и в този смисъл община не е допустим кандидат. Експертите обясниха също, че
когато сградата е частично санирана, направените вече подобрения ще бъдат оставени, а
средствата за тях ще се приспадат от общите разходи.
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Брой думи: 410

Заглавие: БСК и Томислав Дончев - на едно мнение за разходването на евросредствата
Подзаглавие: Оценката на ефективността е от първостепенна важност
Автор:
Текст: Оценката на ефективността на разходване на средствата от ЕС е от първостепенна
важност в процеса на усвояване на еврофондовете. Около този извод се обединиха
участниците в проведената на 27 юли 2012 г. среща на Управителния съвет на Българската
стопанска банка (БСК) с министъра по управление на европейските фондове Томислав Дончев,
съобщиха от БСК.
В хода на разговора министър Дончев представи актуална информация относно текущите
тенденции и нагласи у администрацията на ЕС относно преосмисляне на кохезионната
политика и принципите на разходване на донорските средства. Бе подчертано, че всяко евро,
което нетните донори предоставят по линия на европейските фондове, подлежи на строг
контрол и се очаква постигането на конкретни цели.
Управителният съвет на БСК връчи на министър Дончев кратък анализ на усвояването на
оперативните програми и съществуващите проблеми. От анализа става ясно, че към средата на
тази година разплатените евросредства общо от структурните, кохезионния и замеделските
фондове на ЕС са 26% от наличния бюджет за България през текущия програмен период.
Разплащането е най-високо за ОП „Транспорт“ (31%), ОП „Административен капацитет“ (31%) и
ОП „Развитие на селските райони“ (31%), а най-ниско - за ОП „Околна среда“ (13%).
Договорените средства общо са 70% от предвидения бюджет, като отново най-много са в ОП
„Транспорт“ (94%), както и в ОП „Регионално развитие“ (82%), а най-малко - в ОП
„Конкурентоспособност“ (45%) и ОП „Развитие на селските райони“ (55%). За сравнение,
година по-рано (към средата на 2011 г.) увеличението на разплатените средства по ОП
„Конкурентоспособност“ е едва с 5%, а на договорените е с 9%. Съпоставянето на размера на
вноските, които България прави в бюджета на ЕС за периода на членство 1 януари 2007 г. до 30
юли 2012 г., с усвоените средства от фондовете на ЕС за същия период показва, че страната е
„занулила” баланса си с ЕС едва към средата на 2012, когато размерът на вноските е 4713
млн.лв., а усвоените средства са 4797 млн.лв.
Членовете на УС на БСК откроиха серия от проблемни въпроси, свързани с усвояването на
европейските фондове, и предложиха конкретни мерки за подобряване на механизмите за
кандидатстване, управление и контрол върху усвояването на средствата по оперативните
програми. Бе обърнато внимание, че в момента тече планирането на мерките по оперативните
програми за следващия програмен период, в който процес експертите на БСК участват активно.
Участниците в разговора се договориха до края на август тази година да се проведе втора
среща, по време на която да се дискутират конкретните предложения на БСК за предприемане
на мерки за ускоряване на процеса на усвояване на средствата от ЕС.
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Резюме: Оценката на ефективността на разходване на средствата от ЕС е от първостепенна
важност в процеса на усвояване на еврофондовете. Около този извод се обединиха
участниците в проведената на 27 юли
2012 г. среща на Управителния съвет на Българската стопанска банка (БСК) с министъра по
управление на европейските фондове Томислав Дончев, съобщиха от БСК.
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Дата: 30.07.2012
Източник: www.expert.bg
Връзка: http://news.expert.bg/n395377
Брой думи: 573

Заглавие: Североизточна България през погледа на ИПИ
Подзаглавие:
Автор: Николай Вълканов, ИПИ
Текст: Екип от двама икономисти на ИПИ обиколи областните центрове в Североизточна
България и Бургас (общо девет на брой), за да се срещне с местни представители на бизнеса,
медиите и неправителствените организации през седмицата 16-20 юли.
Непосредствените впечатления за бизнес климата, администрацията, образованието и
демографската картина можем да обобщим по следния начин:
* Условно се обособяват две групи области – такива, които се развиват относително добре, или
са успели да се закрепят по време на кризата (седем), и такива, в които негативните
тенденциите изглеждат необратими в обозримо бъдеще (две).
* Практически навсякъде (освен в малки селски общини, където просто отсъства подобен
капацитет) местните администрации са доста активни в печеленето и управлението на проекти
с европейско финансиране. На много места обаче се натъкваме на критики по изпълнението на
проектите. Търси се финансиране основно в сферите на инфраструктурата и
градоустройството.
* Общото впечатление от администрацията (с много малко изключения) е, че не помага на
бизнеса. Корупцията се е утвърдила като правило, както и търсенето на познанства за
уреждането на бюрократични спънки. На някои места е-услугите и услугата „на едно гише“ са се
провалили, защото самата администрация търси досег с бизнеса, за да упражнява корупционен
натиск (най-вече се наблюдава при строителните разрешителни).
* Бизнесът е бил активен по САПАРД, ОП „Човешки ресурси“ и „Конкурентоспособност“.
Докато по САПАРД е имало както нарушения от страна на частния сектор, така и добри
примери, общото мнение е, че по ОП „Човешки ресурси“ и „Конкурентоспособност“ вече
напълно се е изпарило желанието за кандидатстване заради многобройни бюрократични
недомислици и неоправдани финансови санкции.
* Компаниите, ориентирани към износ като цяло се справят много по-добре в кризата, спрямо
тези, работещи основно за вътрешния пазар. Дребният бизнес е най-силно пострадал от
кризата, както и от нарастващия брой административни изисквания.
* Въпреки немалкото примери за добре работещи предприятия с разрастващи се пазари,
голяма част от компаниите нямат дългосрочна визия и са готови за излизане от бизнеса във
всеки един момент.
* Повсеместни са оплакванията от неадекватната подготовка на излизащите на пазара на труда
млади хора. Като основни причини за това се изброяват: липса на връзка между образованието
и нуждите на бизнеса, остарели учебни програми, липса на материална база. На места се
забелязват наченки на контакти между бизнес и образование. Има големи компании, отворени
за стажанти, но това е по-скоро изолирана практика.
* Трайно безработните се оказват неспособни и немотивирани да се включат на пазара на
труда въпреки многобройните програми на социалното министерство. Практиката е да се
записват на курсове за образование и квалификация единствено с цел да вземат дневни.
* Туризмът има добър потенциал почти навсякъде. Впечатление прави, че области с добре
известни исторически забележителности не полагат никакви усилия за развитието на сектора и
се представят значително под потенциала си, докато такива без популярни дестинации са
много по-активни и дърпат напред. Като цяло липсва визия за развитието на интегриран
туристически продукт – работи се „на парче“ като се усвояват европейски средства.
Практически навсякъде, където има колежи по туризъм, подготовката се оценява като добра,
правят се съвместни програми и стажове с други държави и кадрите масово си намират работа
в чужбина.
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Резюме: Екип от двама икономисти на ИПИ обиколи областните центрове в Североизточна
България и Бургас (общо девет на брой), за да се срещне с местни представители на бизнеса,
медиите и неправителствените организации през седмицата 16-20 юли.
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* В повечето области демографската перспектива е негативна. Навсякъде се наблюдава
миграция от областните центрове към по-големи градове и чужбина, и от селата към
областните центрове. Емиграцията в чужбина е масова.
Общото впечатление е смесено – добри примери съществуват, но те са по-скоро изключения от
общото правило. Основните проблеми са свързани с непредсказуемост на средата –
администрация, регулации, изисквания; тромава и корумпирана бюрократична машина, както и
безполезно образование.
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Заглавие: БСК и Томислав Дончев обсъдиха усвояването на евросредствата
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Оценката на ефективността на разходване на средствата от ЕС е от
първостепенна важност в процеса на усвояване на еврофондовете. Около този извод се
обединиха участниците в проведената на 27 юли 2012 г. среща на Управителния съвет на БСК
с министъра по управление на европейските фондове Томислав Дончев, съобщават от
камарата. В хода на разговора министър Дончев представи актуална информация относно
актуалните тенденции и нагласи у администрацията на ЕС относно преосмисляне на
кохезионната политика и принципите на разходване на донорските средства. Бе подчертано, че
всяко евро, което нетните донори предоставят по линия на европейските фондове, подлежи на
строг контрол и се очаква постигането на конкретни цели.
УС на БСК връчи на министър Дончев кратък анализ на усвояването на оперативните програми
и съществуващите проблеми. От анализа става ясно, че към средата на тази година
разплатените евросредства общо от структурните, кохезионния и замеделските фондове на ЕС
са 26% от наличния бюджет за България през текущия програмен период. Разплащането е найвисоко за ОП «Транспорт“ (31%), ОП «Административен капацитет“ (31%) и ОП «Развитие на
селските райони“ (31%), а най-ниско - за ОП «Околна среда“ (13%). Договорените средства
общо са 70% от предвидения бюджет, като отново най-много са в ОП «Транспорт“ (94%), както
и в ОП «Регионално развитие“ (82%), а най-малко - в ОП «Конкурентоспособност“ (45%) и ОП
«Развитие на селските райони“ (55%). За сравнение, година по-рано (към средата на 2011 г.)
увеличението на разплатените средства по ОП «Конкурентоспособност“ е едва с 5%, а на
договорените е с 9%. Съпоставянето на размера на вноските, които България прави в бюджета
на ЕС за периода на членство 01.01.2007-30.06.2012 г., с усвоените средства от фондовете на
ЕС за същия период показва, че страната е «занулила” баланса си с ЕС едва към средата на
2012, когато размерът на вноските е 4713 млн.лв., а усвоените средства са 4797 млн.лв.
Членовете на УС на БСК маркираха серия от проблемни въпроси, свързани с усвояването на
европейските фондове, и предложиха конкретни мерки за подобряване на механизмите за
кандидатстване, управление и контрол върху усвояването на средствата по оперативните
програми. Бе обърнато внимание, че в момента тече планирането на мерките по оперативните
програми за следващия програмен период, в който процес експертите на БСК участват активно.
Участниците в разговора се договориха до края на месец август т.г. да се проведе втора среща,
по време на която да се дискутират конкретните предложения на БСК за предприемане на
мерки за ускоряване на процеса на усвояване на средствата от ЕС.
Агенция КРОСС
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актуалните тенденции и нагласи у администрацията на ЕС относно преосмисляне на
кохезионната политика и принципите на разходване на донорските средства. Бе подчертано, че
всяко евро, което нетните донори предоставят по линия на европейските фондове, подлежи на
строг контрол и се очаква постигането на конкретни цели.
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първостепенна важност в процеса на усвояване на еврофондовете. Около този извод се
обединиха участниците в проведената на 27 юли 2012 г. среща на Управителния съвет на БСК
с министъра по управление на европейските фондове Томислав Дончев, съобщават от
камарата. В хода на разговора министър Дончев представи актуална информация относно
актуалните тенденции и нагласи у администрацията на ЕС относно преосмисляне на
кохезионната политика и принципите на разходване на донорските средства. Бе подчертано, че
всяко евро, което нетните донори предоставят по линия на европейските фондове, подлежи на
строг контрол и се очаква постигането на конкретни цели.
УС на БСК връчи на министър Дончев кратък анализ на усвояването на оперативните програми
и съществуващите проблеми. От анализа става ясно, че към средата на тази година
разплатените евросредства общо от структурните, кохезионния и замеделските фондове на ЕС
са 26% от наличния бюджет за България през текущия програмен период. Разплащането е найвисоко за ОП „Транспорт“ (31%), ОП „Административен капацитет“ (31%) и ОП „Развитие на
селските райони“ (31%), а най-ниско - за ОП „Околна среда“ (13%). Договорените средства
общо са 70% от предвидения бюджет, като отново най-много са в ОП „Транспорт“ (94%), както и
в ОП „Регионално развитие“ (82%), а най-малко - в ОП „Конкурентоспособност“ (45%) и ОП
„Развитие на селските райони“ (55%). За сравнение, година по-рано (към средата на 2011 г.)
увеличението на разплатените средства по ОП „Конкурентоспособност“ е едва с 5%, а на
договорените е с 9%. Съпоставянето на размера на вноските, които България прави в бюджета
на ЕС за периода на членство 01.01.2007-30.06.2012 г., с усвоените средства от фондовете на
ЕС за същия период показва, че страната е „занулила” баланса си с ЕС едва към средата на
2012, когато размерът на вноските е 4713 млн.лв., а усвоените средства са 4797 млн.лв.
Членовете на УС на БСК маркираха серия от проблемни въпроси, свързани с усвояването на
европейските фондове, и предложиха конкретни мерки за подобряване на механизмите за
кандидатстване, управление и контрол върху усвояването на средствата по оперативните
програми. Бе обърнато внимание, че в момента тече планирането на мерките по оперативните
програми за следващия програмен период, в който процес експертите на БСК участват активно.
Участниците в разговора се договориха до края на месец август т.г. да се проведе втора среща,
по време на която да се дискутират конкретните предложения на БСК за предприемане на
мерки за ускоряване на процеса на усвояване на средствата от ЕС.
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Резюме: ОП "Транспорт", "Административен капацитет" и ПРСР са първенци по разплатени
средства
Разплатените евросредства общо от структурните, кохезионния и замеделските фондове на ЕС
към средата на годината са 26% от наличния бюджет за България през текущия програмен
период. Това става ясно от анализ на БСК, представен на среща между УС на стопанската
камара с министъра по управление на европейските фондове Томислав Дончев.
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Текст: ОП "Транспорт", "Административен капацитет" и ПРСР са първенци по разплатени
средства
Разплатените евросредства общо от структурните, кохезионния и замеделските фондове на ЕС
към средата на годината са 26% от наличния бюджет за България през текущия програмен
период. Това става ясно от анализ на БСК, представен на среща между УС на стопанската
камара с министъра по управление на европейските фондове Томислав Дончев.
Разплащането е най-високо за ОП "Транспорт" (31%), ОП "Административен капацитет" (31%) и
ОП "Развитие на селските райони" (31%), а най-ниско - за ОП "Околна среда" (13%).
Договорените средства общо са 70% от предвидения бюджет, като отново най-много са в ОП
"Транспорт" (94%), както и в ОП "Регионално развитие" (82%), а най-малко - в ОП
"Конкурентоспособност" (45%) и ОП "Развитие на селските райони" (55%). За сравнение,
година по-рано увеличението на разплатените средства по ОП "Конкурентоспособност" е
едва с 5%, а на договорените е с 9%.
Съпоставянето на размера на вноските, които България прави в бюджета на ЕС за периода на
членство 01.01.2007-30.06.2012 г., с усвоените средства от фондовете на ЕС за същия период
показва, че страната е "занулила" баланса си с ЕС едва към средата на 2012 г., когато
размерът на вноските е 4713 млн. лв., а усвоените средства са 4797 млн. лв.
Членовете на УС на БСК маркираха серия от проблемни въпроси, свързани с усвояването на
европейските фондове, и предложиха конкретни мерки за подобряване на механизмите за
кандидатстване, управление и контрол върху усвояването на средствата по оперативните
програми.
Участниците в разговора се договориха до края на август да се проведе втора среща, по време
на която да се дискутират конкретните предложения на БСК за предприемане на мерки за
ускоряване на процеса на усвояване на средствата от ЕС.
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