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Медиен мониторинг – обобщение
14.9.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0

телевизии

0

радиостанции

0
7

вестници, от които:

4

- национални

4

- регионални

0

периодични издания

0

интернет издания и блогове

3

Общо за деня

7
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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: 14.09.2012
Източник: в. Дума
Страница: 7
Брой думи: 365

Заглавие: Има опасност България да връща европари за регионално развитие
Подзаглавие: Договорени са 90 на сто от средствата, но от тях са разплатени едва 32%,
призна Лиляна Павлова
Автор:
Текст: Ако до края на годината не усвоим 1 млрд. лв. по програмата за регионално развитие,
вероятно ще връщаме средства. Това призна министърът на регионалното развитие и
благоустройството Лиляна Павлова вчера по време на годишната конференция за представяне
на напредъка по оперативната програма, която се проведе в троянското село Орешак.
ДУМА припомня, че преди дни стана ясно, че България може да заг уби 250 млн. евро по
Програмата за развитие на селските райони.
По време на конференцията Павлова посочи, че от бюджета по програмата, който е в размер
на 3,1 млрд. лв., са договорени 90 на сто от средствата, предаде БТА. До момента обаче са
разплатени 32% от договорените пари.
Министър Павлова обясни, че около половината от проектите, по които се работи в момента и
които се финансират с пари по програмата за регионално развитие, са рискови. Тя допълни, че
е необходимо да се предприемат спешни мерки, за да не се налага средствата за тези проекти
да бъдат връщани.
Лиляна Павлова каза още, че има и проекти, за които финансирането е договорено още през
2008 г., но те не са изпълнени. По думите й най-често причина за забавянията са обжалванията
на тръжните процедури.
Още към края на юли министърът по управлението на европейските средства Томислав Дончев
предупреди, че по програмата за регионално развитие трябва да бъдат направени най-много
задължителни плащания до края на тази година, за да не се стига до връщане на средства,
припомня Investor.bg.
Причината за забавянето на плащанията по програмата са проверките за нередности, които се
правят по договорите. Преди месеци ръководителят на управляващия орган на програмата
Деница Николова съобщи, че след проверки са направени финансови корекции за 22 млн. евро.
Преди дни от кабинета на министъра по управлението на европейските фондове съобщиха, че
към края на юли са били разплатени 27% от договорените средства по всички оперативни
програми, докато размерът на договорените средства възлиза на 74% от общия им бюджет.
Правителството заложи в бюджета за тази година да бъдат разплатени 3,8 млрд. лв. по
оперативните програми. Данни на финансовото министерство показват обаче, че до средата на
тази година са разплатени малко под 1 млрд. лв.
Най-сериозно изостават плащанията по проектите, финансирани със средства от програмите
"Околна среда", "Развитие на човешките ресурси" и "Конкурентоспособност".
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Резюме: Ако до края на годината не усвоим 1 млрд. лв. по програмата за регионално развитие,
вероятно ще връщаме средства. Това призна министърът на регионалното развитие и
благоустройството Лиляна Павлова вчера по време на годишната конференция за представяне
на напредъка по оперативната програма, която се проведе в троянското село Орешак.
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Дата: 14.09.2012
Източник: в. Стандарт
Страница: 9
Брой думи: 248
Резюме: Гражданите ще трябва да декларират пред данъчните получените лихви по
депозитите си, печалбите от хазарт, както и други доходи, за които не се плащат данъци. Ще се
декларират и доходите от дивиденти, за които данъците се плащат при източника - от фирмата,
която ги изплаща. Това ще бъде въведено в родното законодателство в близко бъдеще, тъй
като до 2014 г. страната ни трябва да стартира автоматичен обмен на данъчна информация с
всички страни от ЕС.
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Заглавие: Казваме на данъчните за лихви от депозити
Подзаглавие: От 2014 г. стартира автоматичен обмен на информация за доходите между
страните в ЕС
Автор: Мартин ЛЕКОВ
Текст: Гражданите ще трябва да декларират пред данъчните получените лихви по депозитите
си, печалбите от хазарт, както и други доходи, за които не се плащат данъци. Ще се декларират
и доходите от дивиденти, за които данъците се плащат при източника - от фирмата, която ги
изплаща. Това ще бъде въведено в родното законодателство в близко бъдеще, тъй като до
2014 г. страната ни трябва да стартира автоматичен обмен на данъчна информация с всички
страни от ЕС. В момента гражданите у нас не са длъжни да декларират доход и от лихви по
депозитите, от хазарт или от дивиденти, въпреки че това е практика в редица страни от Европа.
Това стана ясно по време на вчерашното заседание на бюджетната комисия към парламента,
която прие на първо четене промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс. Промените
се правят заради европейска директива за обмен на информация и сътрудничество между
данъчните в страните от съюза. От думите на експерти от финансовото министерство стана
ясно, че задължението за деклариране на необлагаеми доход и трябва да бъде разписано в
закон в името на информационния обмен между приходните администрации в страните от ЕС.
До 2014 г. обменяната информация трябва да обхваща целия процес по администриране на
данъците у нас. Важно е да се отбележи, че доходите от лихви ще останат необлагаеми.
Депутатите приеха и законопроект за създаването на нов финансов инструмент JEREMIE с
капацитет
150
млн.
евро.
Парите
ще
дойдат
от
оперативна
програма
"Конкурентоспособност". Очаква се новият JEREMIE да осигури кредити за малки и среди
предприятия с лихви около 4%.
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Дата: 14.09.2012
Източник: в. Стандарт
Страница: 11
Брой думи: 336
Резюме: 1 млрд. лв. от Брюксел може да загуби страната ни само по ОП "Регионално развитие"
догодина. Това предупреди кметовете строителният министър Лиляна Павлова по време на
конференция за програмата. Близо половината от проектите, които местните власти трябва да
приключат догодина (30% от общо всички проекти по ОПРР), са изключително рискови и могат
да се осъществят само ако кметовете положат огромни усилия, категоричен бе министърът.
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Заглавие: 1 млрд. от Брюксел под въпрос
Подзаглавие: Заплашени са половината от проектите на кметовете, каза министър Лиляна
Павлова
Автор: Наталия МАЛЧЕВА
Текст: 1 млрд. лв. от Брюксел може да загуби страната ни само по ОП "Регионално развитие"
догодина. Това предупреди кметовете строителният министър Лиляна Павлова по време на
конференция за програмата. Близо половината от проектите, които местните власти трябва да
приключат догодина (30% от общо всички проекти по ОПРР), са изключително рискови и могат
да се осъществят само ако кметовете положат огромни усилия, категоричен бе министърът. Тя
подчерта, че управляващият орган на програмата вече е направил анализ на всички
договорени проекти, които остава да се реализират, и ги е разделил в три категории - зелена,
жълта и червена според възможностите за краен успех. През октомври на годишната среща на
Националното сдружение на общините проектите ще бъдат разгледани един по един и ще бъде
решено кои от тях нямат никакъв шанс да се случат. Предпочитаме да прекратим част от
проектите и да пренасочим средствата в нови вместо да загубим финансирането от ЕС, заяви
Павлова. В момента има общини, които имат по 6-7 проекта в рисковия червен сектор, затова
те обективно няма как да се реализират, обясни министърът. Павлова отказа да посочи тези
общини, но призна, че сред тях е и Перник.
70% от рисковите проекти на общините са забавени заради тръжни обжалвания от страна на
фирмите, участвали в конкурсите на кметовете, обясни Павлова. Сред причините за забавяне
са и промяна на техническите спесификации и лошо качество на изпълнение. 20% от
оставащите за изпълнение проекти по програмата са в зелено и за тяхното осъществяване
нямаме притеснения, обясни Павлова. Те са на обща стойност около 400 млн. лв. Още 30% за
650-700 млн. лв. са в жълто и могат да се осъществят с малки корекции. До момента по ОПРР
са договорени 90% от общо 3,1 млрд. лв., а са разплатени 27%, каза ръководителят на
програмата Деница Николова. За да нямат проблеми с проектите, кметовете трябва да
поставят в тях изпълними цели, каза Павлова. Тя посочи за пример проект, при който е
заложено да се спести такова ток, колкото не би било възможно дори с всички проекти по ОПРР
и ОП "Конкурентоспособност".
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Дата: 14.09.2012
Източник: Свободен народ
Страница: 8
Брой думи: 61
Резюме: с европари по единствената програма за бизнеса - "Конкурентоспособност". Това
означава, че до финансиране всяка година стигат 275 фирми. Броят им обаче е нищожен на
фона на всички регистрирани фирми у нас, които са над 300 000. Голяма част от компаниите не
проявяват интерес към парите от Брюксел, а други са отпаднали по една или друга причина,
след като са кандидатствали.
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Заглавие: Общо 1085 предприятия са подкрепени
Подзаглавие:
Автор:
Текст: с европари по единствената програма за бизнеса - "Конкурентоспос обност". Това
означава, че до финансиране всяка година стигат 275 фирми. Броят им обаче е нищожен на
фона на всички регистрирани фирми у нас, които са над 300 000. Голяма част от компаниите не
проявяват интерес към парите от Брюксел, а други са отпаднали по една или друга причина,
след като са кандидатствали.
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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: 13.09.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=3Dn1695374
Брой думи: 126
Резюме: София. Министър-председателят Бойко Борисов ще присъства утре на официалното
откриване на новоизградена инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци в
завода на Холсим (България) АД в с. Бели извор, Врачанска област. Това съобщиха от
правителствената информационна служба.
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Заглавие: Премиерът Бойко Борисов ще присъства на официалното откриване на инсталация
за оползотворяване на битови отпадъци
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Министър-председателят Бойко Борисов ще присъства утре на официалното
откриване на новоизградена инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци в
завода на Холсим (България) АД в с. Бели извор, Врачанска област. Това съобщиха от
правителствената информационна служба.
Общата инвестиция в новия проект възлиза на 6,5 милиона евро, като 1.7 млн. евро са
получени по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”,
Приоритетна ос: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна
бизнес среда”.
Новото съоръжение ще даде възможност за увеличаване обема на използваните горими
отпадъци с над 35 000 т. годишно. Основният планиран източник на тези нови обеми ще бъде
Столична община, както и съседните на завода общини.
На събитието ще присъстват и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и
кметът на София Йорданка Фандъкова.
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Дата: 13.09.2012
Източник: www.investor.bg
Връзка:
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ima-opasnost-bylgariia-da-vryshta-otevropeiskite-pari-za-regionalno-raz vitie,140053/
Брой думи: 373
Резюме: Договорени са 90% от програмата за регионално развитие, но разплащанията се
бавят заради проверки за нередности по договорите
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Заглавие: Има опасност България да връща от европейските пари за регионално развитие
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Договорени са 90% от програмата за регионално развитие, но разплащанията се бавят
заради проверки за нередности по договорите
След като преди дни стана ясно, че заради закъснението в прилагането на агроекологичните
мерки от програмата за развитие на селските райони страната ни е заплашена да връща
европейски пари, днес строителният министър Лиляна Павлова призна, че ако до края на
годината не усвоим 1 млрд. лева по програмата за регионално развитие, вероятно ще връщаме
средства.
По време на годишната конференция за представяне на напредъка по оперативната програма
Павлова посочи, че от бюджета й, който е в размер на 3,1 млрд. лева, са договорени 90 на сто
от средствата, предаде БТА.
До момента обаче са разплатени 32% от договорените пари.
Министърът на регионалното развитие обясни, че около половината от проектите, по които се
работи в момента и които се финансират с пари по програмата за регионално развитие, са
рискови. Тя допълни, че е необходимо да се предприемат спешни мерки, за да не се налага
средствата за тези проекти да бъдат връщани.
Лиляна Павлова каза още, че има и проекти, за които финансирането е договорено още през
2008 г., но те не са изпълнени. По думите й най-често причина за забавянията са обжалванията
на тръжните процедури.
Още към края на юли министърът по управлението на европейските средства Томислав Дончев
предупреди, че по програмата за регионално развитие трябва да бъдат направени най-много
задължителни плащания до края на тази година, за да не се стига до връщане на средства.
Причината за забавянето на плащанията по програмата са проверките за нередности, които се
правят по договорите. Преди месеци ръководителят на управляващия орган на програмата
Деница Николова съобщи, че след проверки са направени финансови корекции за 22 млн. евро.
Преди дни от кабинета на министъра по управлението на европейските фондове съобщиха, че
към края на юли са били разплатени 27% от договорените средства по всички оперативни
програми, докато размерът на договорените средства възлиза на 74% от общия им бюджет.
Правителството заложи в бюджета за тази година да бъдат разплатени 3,8 млрд. лева по
оперативните програми. Данни на финансовото министерство показват обаче, че до средата на
тази година са разплатени малко под 1 млрд. лева.
Най-сериозно изостават плащанията по проектите, финансирани със средства от програмите
„Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Конкурентоспособност“.
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