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Медиен мониторинг – обобщение
20.09.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
5

вестници, от които:

0

- национални

0

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

5



Общо за деня

5
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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
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Няма намерена информация.
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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: 19.09.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1697322
Брой думи: 311

Заглавие: Парламентът ратифицира споразумения за промени свързани с Инициативата
JEREMIE
Подзаглавие:
Автор: Екатерина Панова
Текст: София. Парламентът ратифицира Споразумението за изменение и допълнение на
Рамковото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република
България и на Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение
относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България между правителството
на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
и Европейския инвестиционен фонд, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Финансовите
посредници ще бъдат избирани след отворена покана за заявяване на интерес, като
съществено значение при избора им ще има предлаганото от тях намаление на лихвения
процент за кредити за малки и средни предприятия (МСП). Финансовите посредници ще трябва
да осигурят 50 на сто съфинансиране, което ще доведе до удвояване на кредитния ресурс.
Заплащане на лихва от страна на финансовите посредници за отпуснати суми по JEREMIE за
средства, отпуснати към финансовия посредник, които все още не са отпуснати към МСП и за
възстановени средства, събрани от финансовия посредник от МСП, които все още не са
прехвърлени на Холдинговия фонд по JEREMIE. Нивото на лихвения процент към МСП е 0%
върху частта по JEREMIE, пазарни лихвени нива върху частта, предоставена от банките, т.е.
ефективно 50 на сто намаление на общия лихвен процент по отпусканите заеми. Ще се
постигне намаление на таксите и комисионите, свързани с отпускането на кредити. Ще има
възможност за отпускане на заеми за по-дълъг срок (до 10 години).
Очаква се описаният финансов инструмент да отговори на следните основни трудности, пред
които са изправени МСП при получаване на банково финансиране: Високи лихвени проценти и
изисквания за обезпечения по кредитите. Много често предприятията не разполагат с
необходимите недвижими имоти или дълготрайни материални активи, изисквани като
обезпечение; Липсваща или недостатъчна кредитна история; Изискванията за минимален
собствен капитал и минимален оборот. По този начин финансовият инструмент ще окаже силно
положително въздействие, като позволи на МСП, отложили плановете си за разрастване
поради висока цена на финансирането, да ги осъществят, както и да инвестират в
допълнителен капацитет.
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Резюме: София. Парламентът ратифицира Споразумението за изменение и допълнение на
Рамковото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република
България и на Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение
относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България между правителството
на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
и Европейския инвестиционен фонд, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Финансовите
посредници ще бъдат избирани след отворена покана за заявяване на интерес, като
съществено значение при избора им ще има предлаганото от тях намаление на лихвения
процент за кредити за малки и средни предприятия (МСП)
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Дата: 19.09.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1697305
Брой думи: 159
Резюме: София. Зам.-председателят на парламента Екатерина Михайлова провежда поименна
проверка за кворума в пленарна зала, предаде репортер на Агенция „Фокус”.
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Заглавие: Зам.-председателят на парламента Екатерина Михайлова провежда поименна
проверка за кворума в пленарна зала
Подзаглавие:
Автор: Екатерина Панова
Текст: София. Зам.-председателят на парламента Екатерина Михайлова провежда поименна
проверка за кворума в пленарна зала, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Искането за
поименна проверка беше внесено от Парламентарната група на „Коалиция за България” преди
гласуването на ратификация на ратифицира Споразумението за изменение и допълнение на
Рамковото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република
България и на Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение
относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България между правителството
на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
и Европейския инвестиционен фонд.
Депутатът от БСП Петър Димитров заяви, че в края на мандата на управлението на ГЕРБ в
България няма ефект от инициативата JEREMIE. „700 млн. лв. стоят по банки и няма да стигнат
до бизнеса. Никакъв ефект. Ефектът е само политически”, заяви Димитров. Според него няма
усвояване на средствата по инструмента. С промените в споразумението за инициативата
JEREMIE ще се влоши състоянието на българските банки, заради въвеждането на финансови
посредници, смята депутатът.
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Дата: 19.09.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12018573
Брой думи: 94
Резюме: Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил съвместно с Кюстендилска
търговско-промишлена палата (КТПП) организират информационни срещи в с. Невестино, от
10.00ч. в залата на община Невестино, ет. 1. и в гр. Бобошево, от 12.30ч. в залата на читалище
„Лоза“, ет. 1. Срещите са по повод представяне на възможности за бизнеса за кандидатстване
по оперативни програми.
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Заглавие: Областният информационен център помага на бизнеса в Невестино и
Бобошево
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил съвместно с Кюстендилска
търговско-промишлена палата (КТПП) организират информационни срещи в с. Невестино, от
10.00ч. в залата на община Невестино, ет. 1. и в гр. Бобошево, от 12.30ч. в залата на читалище
„Лоза“, ет. 1. Срещите са по повод представяне на възможности за бизнеса за кандидатстване
по оперативни програми.
Програмата на срещата включва:Представяне на открита процедура за подбор на проекти
„Енергийна ефективност и зелена икономика“ по Оперативна програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“;Представяне на актуални и
предстоящи възможности за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2007-2013“.
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Дата: 19.09.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=964342
Брой думи: 96
Резюме: Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил съвместно с Кюстендилска
търговско-промишлена палата (КТПП) организират информационни срещи в с. Невестино, от
10.00ч. в залата на община Невестино, ет. 1. и в гр. Бобошево, от 12.30ч. в залата на читалище
„Лоза", ет. 1. Срещите са по повод представяне на възможности за бизнеса за кандидатстване
по оперативни програми.
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Заглавие: Областният информационен център помага на бизнеса в Невестино и
Бобошево
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил съвместно с Кюстендилска
търговско-промишлена палата (КТПП) организират информационни срещи в с. Невестино, от
10.00ч. в залата на община Невестино, ет. 1. и в гр. Бобошево, от 12.30ч. в залата на читалище
„Лоза", ет. 1. Срещите са по повод представяне на възможности за бизнеса за кандидатстване
по оперативни програми.
Програмата на срещата включва:
Представяне на открита процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност и зелена
икономика" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013";
Представяне на актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013".

11

Дата: 19.09.2012
Източник: www.economynews.bg
Връзка:
http://www.economynews.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0
%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-news372
Брой думи: 1108

Заглавие: Какви са реалните ползи от евросредствата?
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Инвестициите, направени в България със средства от ЕС, са довели до 1,5% по-висока
стойност на реалния БВП в сравнение със сценария без наличие на тези средства. Това заяви
министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев на официалното представяне
на българския иконометричен модел за измерване на ефекта от европейските фондове върху
българската икономика - SIBILA (SImulation of Bulgaria’s Investment in Long-term Advance).
Според изчисленията, направени чрез модела SIBILA, 65% от растежа на БВП за 2011 г. е в
резултат на усвояването на вложените средства от прилагането на Кохезионната политика.
Според прогнозите на модела към края на 2015 г., когато ще се проявят и част от
дългосрочните ефекти по линия на Кохезионния и Структурните фондове, приносът им за
икономическото развитие на страната ще нарасне до 9,3% по-висок БВП в сравнение със
сценария при липса на инвестиции от ЕС.
Един от най-осезаемите ефекти върху икономиката на страната, който е видим още в
краткосрочен план, е приносът на европейските средства за намаляване на безработицата и
увеличение на заетостта. Съгласно направените оценки с модела SIBILA, в резултат на
ползването на европейските средства, към края на 2011 г. коефициентът на безработица в
страната е с 1,7 процентни пункта по-нисък, отколкото би бил без притока на тези инвестиции.
Европейските фондове имат също така и положителен принос за подобряването на заетостта,
като към края на 2011 г. обемът на заетите лица се е увеличил с 2,6% спрямо сценария при
липса на средства от ЕС, което се изразява в над 100 хил. заети лица повече. Тези ефекти ще
се запазят до края на 2015 г., като към края цитирания период се очаква безработицата да бъде
с 1,5 процентни пункта по-ниска спрямо базовия сценарий без средства от ЕС, а заетостта да
нарасне с 4,8% в резултат на вливането на европейките фондове в икономиката на страната.
По отношение на частните инвестиции се предвижда към края на 2015 г. те да се увеличат с
40,7% в сравнение със сценария без наличие на инвестиции от европейските фондове.
Нарастването произтича от предназначението на голяма част от средствата по оперативните
програми именно за инвестиционна дейност, както и от мултиплициращия ефект върху
инвестициите от страна на бизнеса.
Постигнати резултати по оперативните програми:
ОП “ТРАНСПОРТ”
16,3 км изграден железен път по ж.п. линия от Свиленград до турска граница
(обща дължина 17,8 км)
Изградени ж.п. мостове - 35 бр. малки моста по трасето на ж.п. линия от
Свиленград до турска граница
Ремонтирани ж.п. мостове - 5 бр. моста по трасето ж.п. линия от Свиленград
до турска граница
Монтирани стълбове за контактна мрежа - 290 бр. по трасето ж.п. линия от
Свиленград до турска граница
Извършена рехабилитация на железен път 92,6 км по трасето на ж.п. линия Пловдив
Бургас (обща дължина на предвидените за рехабилитация 3 участъка - 263 км)
Извършена рехабилитация на контактна мрежа 37 км по трасето на ж.п. линия Пловдив - Бургас
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Резюме: Инвестициите, направени в България със средства от ЕС, са довели до 1,5% повисока стойност на реалния БВП в сравнение със сценария без наличие на тези средства. Това
заяви министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев на официалното
представяне на българския иконометричен модел за измерване на ефекта от европейските
фондове върху българската икономика - SIBILA (SImulation of Bulgaria’s Investment in Long-term
Advance).
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Изградени и възстановени малки ж.п. съоръжения - 16 бр. по трасето на ж.п. линия Пловдив Бургас
Въведени в експлоатация:
Географска информационна система за нуждите на НКЖИ
82,3 км. на автомагистрала “Тракия”: Лот 2 Стара Загора - Нова Загора, Лот 3 Нова Загора Ямбол и участък от Лот 4
Ямбол - Карнобат
Нови 11 метростанции и 10,65 км метро трасе по проект за разширение на метрото в София:
Етап II, Лот 1 “Обеля - Надежда” и Етап I: Участък “Надлез Надежда - Централна ж.п.гара - пл.
“Света Неделя” - бул. “Черни връх”
2 метростанции, 2,2 км метро трасе и буферен паркинг за 1 300 автомобила по проект за
разширение на метрото в
София Лот 2 - участък “Младост” 1 - ж.к. “Младост” 3 - бул. “Цариградско шосе”, част от първия
метродиаметър
ОП “ОКОЛНА СРЕДА”
150,41 км изградена и реконструирана канализационна мрежа
107,95 км изградена и реконструирана водопроводна мрежа
3 бр. изградени пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)
4 бр. изградени помпени станции
10 бр. изградени колектори
ОП “РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 20072013
276 предприятия подкрепени за технологична модернизация
275 предприятия получили подкрепа за внедряване на международно признати
стандарти
20 подкрепени стартиращи иновативни предприятия
2 предприятия подкрепени за внедряване в производството на иновативни
продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги
ОП “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
380 обновени училища, детски градини, социални и културни институции
372 км реконструирани второ- и третокласни пътища
Над 588 хил. кв. м укрепени свлачища
Над 398 хил. кв. м подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Около 216 хил. кв. м изградени/рехабилитирани пешеходни зони и велоалеи, тротоари
583 бр. осигурени паркоместа
ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Над 25 000 безработни лица, включени в обучение за придобиване или повишаване
на професионалната квалификация и над 7 500 - в обучения за
придобиване на ключови компетенции
Почти 60 000 заети лица, включени в обучение за придобиване или повишаване
на професионалната квалификация и над 113 000 - в обучения за
придобиване на ключови компетенции
205 000 безработни и заети лица, включени в обучения за придобиване на
професионална квалификация или ключови компетенции
Над 28 000 безработни лица, възползвали се от посреднически услуги
Почти 24 000 безработни лица с осигурена заетост по ОП РЧР
Над 1 900 безработни лица, включили се в обучение по предприемачество
Почти 430 000 ученици от близо 2 000 училища, включили се в различни форми
на извънучилищни дейности
Близо 80 000 студенти, получили стипендии по схеми на ОП РЧР
Близо 10 000 ученици и студенти, включили се в професионални практики
Над 2 000 докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени
в програми за развитие на научния потенциал
Над 3 600 учители и преподаватели, включени в програми за обучение и
повишаване на квалификацията
Над 57 000 самотно живеещи възрастни хора, хора с увреждания и деца със
специални нужди получили помощ в семейна среда
ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
2 163 онлайн административни услуги
106 администрации, въвели система за вътрешен електронен документооборот
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295 нормативни актове, приети след консултации със заинтересованите страни
57 445 служители успешно завършили обучения
32 новоразработени (и осъвременени) обучителни модули за администрацията
89 новоразработени (и осъвременени) обучителни модули за съдебната система
127 администрации, въвели системи за управление на качеството
51 администрации, подобрили достъпа до административно обслужване за хора
в неравностойно положение
146 органа на съдебната власт, въвели системи за управление на делата
1958 сдружения на гражданското общество обучили служителите си
25 499 общо обучени служители на Сдружения на гражданското общество
ОП “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”
133 обучения за експерти, работещи по СКФ
3022 обучени експерти на местните власти
305 обучени експерти на УО, МЗ
1653 обучени служители от структурите-бенефициенти
Създаване на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН)
Разработване и поддържане на Единен информационен портал eufunds.bg
Изградени са 27 Областни информационни центрове
Осъществена национална информационна кампания за осигуряване на
информираност и познания за усвояването на средства от ЕС
Укрепване административния капацитет на:
Сертифициращия орган
Одитния орган
Централното координационно звено
УО на ОПТП
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