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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
29.03.2014 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 3 

 телевизии 0 

 радиостанции 3 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 13 

 вестници, от които: 2 

 - национални 1 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 11 

Общо за деня 16 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 27.03.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 22.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 147  
 
 
Резюме: 1.Новина  
Строителството на София Тех Парк ще започне в средата на годината, съобщи на 
пресконференция изпълнителният директор на научно-технологичния парк Елица Панайотова.  
До момента са приключили с три от шестте обществени поръчки за строителството на сградите. 
Очаква се проектът да бъде завършен до 2016 г. Предвижда се построяването на 11 
лаборатории, които ще предоставят възможности за решаване на конкретни проблеми на 
бизнеса – съвместно-научна дейност и трансфер на технологии и ще подпомогнат старта на 
нови иновативни предприятия.  
 
Текст: 1.Новина  
Строителството на София Тех Парк ще започне в средата на годината, съобщи на 
пресконференция изпълнителният директор на научно-технологичния парк Елица Панайотова.  
До момента са приключили с три от шестте обществени поръчки за строителството на сградите. 
Очаква се проектът да бъде завършен до 2016 г. Предвижда се построяването на 11 
лаборатории, които ще предоставят възможности за решаване на конкретни проблеми на 
бизнеса – съвместно-научна дейност и трансфер на технологии и ще подпомогнат старта на 
нови иновативни предприятия. Ще бъдат създадени още инкубатор за стартиращи компании, 
иновационен форум, експериментариум и посетителски център с пешеходен мост. Парковата 
част на терена ще се запази и там ще се изградят зони за отдих. Проектът за изграждането на 
София Тех Парк започна през 2010 г., а финансирането е по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“. Европейската безвъзмездна помощ е 
42,5 млн. евро, а останалите 7,5 млн. евро са съфинсинансиране от българската държава.  
Мила Младенова  
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Дата: 28.03.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1410  
 
 
Резюме: Водещ: В следващите 15 мин. ще бъдем заедно, за да се срещнем с ръководителя на 
една успешна българска фирма за производство на тръби и други ВиК пособия. След като 
миналия път говорихме за производство на полиетилен ви торби и опаковки, сега ще 
представим бизнес с пластмасови изделия, но този път концентриран изцяло на българския 
пазар. Компанията, с която ще се срещнем е от Габрово и се ръководи от Петър Шандурков.  
Петър Шандурков: Нашата компания, преди 10 години рекохме „Екопроект“, създадохме я като 
производствена фирма за пластмасови тръби, и по-точно за производство на тръби от 
полиетилен. Някои от партньорите на дружествата са наследници на дългогодишните традиции 
на преработката на пластмаси в град Габрово,  
 
Текст: Водещ: В следващите 15 мин. ще бъдем заедно, за да се срещнем с ръководителя на 
една успешна българска фирма за производство на тръби и други ВиК пособия. След като 
миналия път говорихме за производство на полиетилен ви торби и опаковки, сега ще 
представим бизнес с пластмасови изделия, но този път концентриран изцяло на българския 
пазар. Компанията, с която ще се срещнем е от Габрово и се ръководи от Петър Шандурков.  
Петър Шандурков: Нашата компания, преди 10 години рекохме „Екопроект“, създадохме я като 
производствена фирма за пластмасови тръби, и по-точно за производство на тръби от 
полиетилен. Някои от партньорите на дружествата са наследници на дългогодишните традиции 
на преработката на пластмаси в град Габрово, където беше най-голямото предприятие 
„Капитан Дядо Никола“. Стартирахме бизнеса си с ясна цел да произвеждаме тръби за ВиК, 
знаейки, че предстои рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова тръбопроводна 
мрежа в страната. Този процес се забави във времето, но за наша радост съвпадна с 
краткосрочната и средносрочна стратегия на фирма „Екопроект“. И най-хубавото е, че голямото 
ВиК строителство, което днес се извършва, започна успоредно с реалните възможности за 
финансиране и по ОП „Конкурентоспособност“. По отношение на проектите, първият от тях, 
ние имаме реализирани три проекта. Като през 2009 г., през лятото на 2009 г. сключихме 
първия си договор, а през есента на миналата 2013 г. завършихме третия си проект. 
Започнахме с убеждението, че има смисъл, че трябва да се кандидатства и че реално, че по 
такъв начин може да се извършат реални инвестиции. Реализираните ни проекти, мога да 
формулирам така, първият от тях беше за разширяване на производствената дейност на 
„Екопроект“ ООД чрез внедряване на (…) линия за двуслойни полиетиленови тръби с големи 
диаметри. Проектът през 2011 г. беше за повишаване конкурентоспособността на фирмата чрез 
(…) и обогатяване на продуктовия асортимент. И последният, реализиран през миналата 
година за разширяване дейността на (…) с помощта на ново оборудване. Общият размер е 
близо 3 млн.лв. За тази сериозна сума ние успяхме да закупим много машини и оборудване. 
Успяхме за кратко време да реализираме една сериозна инвестиция, която постави фирмата ни 
като производство на качествено ново ниво и ни направи водеща компания в страната.  
Водещ: Успяхте ли да стъпите и на чужди пазари?  
Петър Шандурков: Спецификата на нашето производство предполага вътрешен пазар. Тъй 
като в момента България е страна, в която се строи най-много по програми, финансирани със 
средства от ЕС. Това донякъде е добре, това е добре за българските строители, за фирмите, 
които осигуряват съпорта на строителството, както и за фирми производители на материали за 
инфраструктурното строителство. От друга страна, това създава един изключително 
конкурентен пазар, на който участват фирми от цяла Европа, от региона, които вече са 
приключили обектите си в техните страни, които вече тези проекти и имат свободен ресурс.  
Водещ: А успяхте ли да отворите нови работни места?  
Петър Шандурков: Чрез изпълнение на инвестициите, които реализирахме, както казах 
излязохме на едно ново качествено ниво като производител. Предприятието ни се превърна в 
сериозен завод и това всичко, което го постигнахме, ако го работехме step by step, щеше да ни 
отнеме значително повече време. За 5 години ние увеличихме в пъти обема на продажбите 
собствено производство. Разширихме значително продуктовата гама (…) с нови изделия и 
услуги. Произведохме и реализирахме на пазара полиетиленови тръби с диаметри, каквито 
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конкурентите не могат да произвеждат, а също така и тръба, която е уникална за България 
освен по своя размер, и като иновативен продукт с дву- и трислойна стена, като основното за 
този продукт, за тази тръба е, че той позволява използването й за алтернативни, съвременни 
технологии за полагане без изкоп, без пясъчно легло, монтаж на тръба в тръба при 
рехабилитация на съществуващи стари тръбопроводи, и много други приложения. Освен 
повишаване на производствените мощности, ние удвоихме заетите в производството. 
Увеличихме и пазарния дял на нашата компания.  
Водещ: Колко души в момента работят при вас?  
Петър Шандурков: Близо 50 човека.  
Водещ: Срещнахте ли трудности по време на реализацията на проектите, първо по време на 
кандидатстването и след това при реализацията им?  
Петър Шандурков: Естествено, че като нова дейност, като занятие, с което никога не сме се 
занимавали, и то не само за нас, а въобще за страната, имахме трудности. Първоначално при 
подготовката на нашите проекти знаехме много точно от какви машини и оборудване се 
нуждаем, но естествено беше трудно да формулираме идеята ни като се съобразяваме със 
спецификата на правене на проектното предложение. В процеса на работа се научихме, 
имахме и късмета да работим с много опитен и коректен консултант, който много ни помогна, 
въведе ни в материята, в писането на проектното предложение. След това беше с нас през 
целия процес на изпълнение до финалния отчет. Така че благодарение на нашия добър 
консултант, ние успяхме да се справим значително по-лесно с нещата. Вложихме много усилия, 
организация на доставка. Съобразявахме се с късите срокове за работа, както и програмата 
допускаше, при първия проект искахме удължение на срока. Забави ни самият процес на 
монтаж, на доставка и монтаж, тъй като направихме нови производствени площадки, нови 
електрически и други инсталации, подемна техника. Закупените по програмата машини са 
много големи като (…) поради спецификата на нашето производство. Те не са някакви 
универсални машини, стругове или други, те са екструдерни инсталации, които се състоят от 
много модули. Една такава екструдерна линия се състои от много отделни машини. За пример 
ще ви кажа, че най-голямата машина, най-голямата инсталация, която закупихме е по-дълга от 
50 м. Трудностите не бяха обаче само в цеха. Естествено, и в офиса не беше по-лесно. Имаме 
тука снимки с колежките, които работеха по административната част. Имаме снимки с едни 
огромни папки, с документи. Всичко това обаче си заслужаваше труда и усилията, успешния 
край. Искам тука да спомена и факта и обстоятелството, че колегите, по-точно експертите от 
офиса на Агенцията за малки и средни предприятия в град Велико Търново, те ни оказаха 
изключителна помощ. Благодарение на тяхната компетентност и професионализъм и 
разбирането на материята, ние се справихме успешно с изпълнение на проектите. Тези млади 
хора имат голям потенциал. Не знам откъде имат опита, но работят професионално и 
благодарение на тях, вярвам, че благодарение на тях в нашия регион ще има много успешни 
проекти.  
Водещ: А чисто процедурно забавиха ли се нещата с кандидатстването? Защото много 
бенефициенти са се срещали с проблема, че те искат да купят определени машини, но докато 
минат процедурите, спечелят проекта и т.н., вече на пазара е излязло ново поколение от 
оборудването, което им е необходимо?  
Петър Шандурков: Естествено, динамиката на пазара е голяма. То това е и въобще в 
индустрията, въобще в промишлеността, въобще в производството. Сроковете са добри. 
Нашите машини и оборудване са от различни страни. Имаме машина от Германия, която е 
изключително модерна машина, нова, за производство на фитинги, това са фитинги, с които се 
свързват тръбите при изграждане на тръбопроводите. Имаме машини, които са произведени в 
България. Имаме машини, които са произведени в Китай. Естествено, големите, тежките 
машини, тежкото оборудване е много по-изгодно да се закупи от Китай, от Корея. Най-добре е 
когато то е с оборудване на водещи компании в електрониката от Германия и Щатите, но така 
или иначе мисля, че сроковете са добри. По-скоро проблемите са в други посоки.  
Водещ: С кредит ли финансирахте проектите си и срещнахте ли затруднения в тази посока? 
Защото ваши колеги бенефициенти са казвали, че понякога достъпът до кредитен ресурс 
всъщност е бил доста проблемен?  
Петър Шандурков: Така е наистина, банките са другият важен фактор, без който изпълнение 
на инвестиционен проект, пък бил той и по ОП „Конкурентоспособност“ е трудно осъществим. 
Още повече, че в началото банките подхождаха твърде консервативно и с недоверие и към 
програмите, и към физическите инвестиции. Макар че фирмата ни имаше добра история в 
работата с банките, добро кредитно досие, се наложи да правим допълнителни обезпечения, 
залози и какво ли не още, за да получи допълнителното финансиране освен това, което ни е 
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необходимо и присъщо за дейността, с което да можем да закупим машините и оборудването. 
Както знаете всичко се купува предварително, заплаща се, инсталира се, пуска се в работен 
режим, правят се финалните отчети и чак тогава се чакат средствата. Да, имахме проблеми с 
банките. Дори и лихвите, които те ни дадоха за реализация на нашите проекти бяха по-високи 
от обичайните лихви, с които си работим оборотните средства и другите инвестиции. Говоря ви 
за положението преди 5 години, сега е доста по-различно. Вече самите банки ни търсят, самите 
те се убедиха, че това е една изключително добре работеща програма. Може би годините на 
криза не са толкова много и фирмите работещи с добри резултати, но напоследък банките са 
много по-активни, и особено когато става дума за проекти, финансирани от ЕС.  
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Дата: 28.03.2014  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 10  
Брой думи: 1135  
 
 
Резюме: Водещ: Темата ни днес ще бъде как работи в момента ОП "Конкурентоспособност", 
ще направим кратък обзор на свършеното дотук и ще погледнем към това, което предстои. 
Репортерите ни във Варна потърсиха повече информация по темата.  
Темата на предаването днес е „Механизмът на работа и действие в момента по ОП 
"Конкурентоспособност". Потърсихме заедно с репортерите ни във Варна повече информация 
по темата. В ход са спешни мерки за оптимизиране на темповете на оценка и договаряне по 
отворените процедури на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007 – 2013 г. Предприети са мерки за съкращаване на сроковете за отчитане изпълнението и 
верифициране на разходите,  
 
Текст: Водещ: Темата ни днес ще бъде как работи в момента ОП "Конкурентоспособност", 
ще направим кратък обзор на свършеното дотук и ще погледнем към това, което предстои. 
Репортерите ни във Варна потърсиха повече информация по темата.  
Темата на предаването днес е „Механизмът на работа и действие в момента по ОП 
"Конкурентоспособност". Потърсихме заедно с репортерите ни във Варна повече 
информация по темата. В ход са спешни мерки за оптимизиране на темповете на оценка и 
договаряне по отворените процедури на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013 г. Предприети са мерки за съкращаване на сроковете за 
отчитане изпълнението и верифициране на разходите, постоянни срещи и обмен на 
информация с бенефициентите, опростяване на правилата, така че да се избегне рискът от 
връщане на пари. 62% от средствата по ОП "Конкурентоспособност" за периода 2007 – 2013 
г. вече са изплатени на фирмите в страната. По кои процедури изпълнението продължава и 
колко средства по програмата вече са изплатени на бизнеса, в следващите минути ще научим 
от Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката. С него разговаря 
репортерът ни от Радио Фокус Варна Мариана Валентинова.  
Репортер: Г-н Ганчев, колко са одобрените проекти по ОП "Конкурентоспособност" 2007 – 
2013 г.?  
Любомир Ганчев: По последни данни одобрените проекти по ОП "Конкурентоспособност" до 
момента са 2965. Толкова са и сключените договори с фирмите, които ще получат 
безвъзмездно финансиране от програмата. Тези договори са получени по 38 процедури за 
предоставяне на безвъзмездна помощ, което представлява и 105% от бюджета на ОП 
"Конкурентоспособност". Само тук да вметна, че с решение на МС е одобрено наддоговаряне 
на бюджета на програмата, общият бюджет, с до 10%, тъй като когато са сключени тези 
договори, в случай че някой от тях не бъде изпълнен сумите могат да не бъдат усвоени. Когато 
сключим с 10% от бюджета повече договори, ще бъдем възможно най-близко до 100-те 
процента от бюджета на програмата, който е 1 162 000 000 евро.  
Репортер: Колко са договорените по програмата средства за фирмите в цялата страна и 
каква част от средствата вече са изплатени?  
Любомир Ганчев: Договорите са на обща стойност 2 362 000 000, като до момента размерът 
на разплатените средства са 1,4 млрд. Това представлява 62% от общия бюджет на 
програмата. само тук да уточня, че може би най-бавно вървят разплащанията по процедурите 
за подкрепа на иновации и създаване на нови продукти, тъй като до момента 92% отношение 
тези договори по приоритетна ос 1 са в изпълнение.  
Репортер: Опростена ли е вече процедурата за плащане към бизнеса?  
Любомир Ганчев: Изключително много реформи се направиха с цел ускоряване на 
плащането. Само искам да отворя една скоба и да направя сравнение между началото на 
програмния период и как са уредени нещата към днешна дата. Ако в началото на програмния 
период за едно плащане трябваше да бъдат събрани над 40 подписи, сега в момента нещата 
са почти 3 до 4 пъти по-опростени. Съкратени са изключително много звена, които видяхме в 
процеса на работата, че не са ефективни и не носят допълнителна увереност, че всички 
дейности и разходи отговарят на принципите на законосъобразност, както и на съответствие с 
европейските регламенти. В момента мога да кажа, че управляващият орган събира минимума 
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документи, който е необходим, за да внесе увереност, че примерно проектното предложение 
отговаря на съответно на критериите за допустимост, както и че всички разходи са 
реалистични. Оттук мога да посоча, че се съкрати една степен от проверката на ниво 
кандидатстване. Тук мога да кажа, че до голяма степен част от документите се събират при 
одобрен проект, а не се изискват на етап кандидатстване. Тъй като в случая че един проект, 
което не го пожелавам на никой разбира се, не е одобрен, минимално да е усилието от страна 
на кандидатите. При изплащане до голяма степен бяха редуцирани нивата на проверка. По 
този повод при качествено подготвени документи, без грешка и т.н. едно плащане може да се 
случи за месец.  
Репортер: Всъщност това, което вие казахте са част от спешните мерки, които са в ход за 
оптимизиране на темповете за оценка и договаряне по отворените процедури?  
Любомир Ганчев: Да, рискът от връщане на пари, искам да уточня, че беше доста висок и за 
2013 г., но благодарение на предприетите мерки точно по съкращаване на сроковете за 
отчитане и за верификация на разходи и изплащане на суми, стоте милиона, които бяха 
рискови за 2013 г., бяха неутрализирани, те влязоха ефективно в бизнеса. За тази година 
рискът, който се анализирали и извели като величина е 120 млн.лв., но управляващият орган 
има амбицията отново да преодолее този риск. Само ще уточня, че една от мерките, която 
беше предприета още през миналата година, да се увеличат бюджетите на процедурите, по 
които имаме добри проекти, но поради недостиг на финансиране, те бяха в резервните 
списъци. Такава е и първата процедура, която беше обявена в рамките на новия мандат на 
ръководството. Тя беше за внедряване на иновации. При бюджет от 45 млн. евро впоследствие 
този бюджет беше увеличен нае 118 млн. евро. От първоначално 100 одобрени проекти, в 
момента имаме 223 договора в изпълнение на обща стойност 224 млн.лв. Искам да уточня, че 
тези пари ще влязат ефективно в икономиката в рамките на тази година. ако ние не бяхме 
пристъпили към увеличаване на бюджетите на тези процедури, тази година нямаше да получим 
реално искания за плащане. И дори администрацията да плаща по получени отчети от 
бенефициенти и за един ден, ние в един момент нямаше да можем да обработваме, нямаше да 
получим тези заявки за плащане.  
Репортер: А има ли все още отворени схеми за кандидатстване по програмата?  
Любомир Ганчев: Уточнявам, че в момента отворени схеми за кандидатстване няма. В процес 
е изпълнението на процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика, по която към 20 
март сме сключили 271 договора на обща стойност 176 млн. лв. По тази процедура са 
изплатени във връзка с успешно финализирани проекти 37 млн.лв. Крайният срок за 
кандидатстване, който в момента е обявен, е 31 март 2014 г. Но това е за проекти, които са 
минали през проверка на съответствие с правилата и т.нар. енергиен асистент, който е 
обединение от ТУ – София и фирма „Рубекс”. Те набираха проекти, които да проверят за 
съответствие с правилата за енергийна ефективност до 30 септември 2013 г. В момента те 
продължават да издават документи за съответствие и фирмите идват и подават вече 
документите пред договарящия орган на ОП. До края на миналата година имахме обявена 
процедура за технологична модернизация – най-интересната и най-търсена от бизнеса в 
рамките на настоящия програмен период. По нея сме получили 1164 проектни предложения на 
обща стойност 731 млн.лв. Бюджетът на процедурата е 98 млн.лв., като тя в момента е на 
финала на оценката. Тъй като това изключително много интересува фирмите в цялата страна, 
в това число и във Варна, предполагаме, че до средата на април оценителната комисия ще 
приключи своята работа и ще предстои издаване на решение не по-късно от първата половина 
на месец май 2014 г.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 29.03.2014  
Източник: в. Капитал  
Страница: 4  
Брой думи: 224  
 
 
Резюме: ■ Предприятието за производство на хидравлични разпределители за 
селскостопанска техника "Бъдещност" - Чирпан, модернизира производството си със 7 млн. лв. 
с два проекта по програма "Конкурентоспособност". Компанията ще инвестира още 6 млн. лв. 
през следващите две години.  
 
Заглавие: Сделки и проекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ■ Предприятието за производство на хидравлични разпределители за селскостопанска 
техника "Бъдещност" - Чирпан, модернизира производството си със 7 млн. лв. с два проекта по 
програма "Конкурентоспособност". Компанията ще инвестира още 6 млн. лв. през 
следващите две години.  
■ Шестият мобилен оператор "4Джи ком" се продава за около 35-36 млн. лв. В сумата влиза 
само лицензът за изграждане на мрежа за мобилни услуги от четвърто поколение (4G), който 
компанията получи през декември 2011 г.  
■ ОББ продава отново активите на едно от първите месопреработвателни предприятия с 
лиценз за ЕС - "Месоцентрала Монтана". Минималната цена за цялото предприятие сега е 7.73 
млн. лв. От банката не дадоха информация при какви стойности са провеждани предишните 
търгове. Кредитът на компанията и свързаните с нея дружества е около 12 млн. лв.  
■ "Литекс моторс" достави на Министерството на околната среда и водите 51 високопроходими 
автомобила Great Wall Steed 5. Поръчката е на стойност 2.1 млн. лв. без ДДС и е финансирана 
от оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". По същия конкурс ще бъдат доставени и 
11 автомобила с висока проходимост SsangYong за националните паркове. Поръчката за 560 
511 лв. беше спечелена от "Ратола лизинг".  
■ Социалната мрежа Facebook обяви, че ще придобие за 2 млрд. долара стартиращата 
компания Oculus, която разработва очила за виртуална реалност. Миналия месец Facebook 
плати 19 млрд. долара за мобилното чат приложение WhatsApp.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 27.03.2014  
Източник: Форум Север, Русе  
Страница: 13  
Брой думи: 138  
 
 
Резюме: Плевенската Областна администрация беше домакин в зала "Плевен" на 
информационна среща по проект "Насърчаване на интернационализацията на българските 
предприятия". Тя се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". 
Неговата цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на 
европейските и световните пазари, както и ефективното използване на предимствата на 
европейския пазар от българските компании. По време на срещата експерти на агенцията 
запознаха представителите на бизнеса с възможностите, които проектът предоставя. Те ще 
научат как могат да участват в специализирани международни изложби и панаири, в бизнес 
мисии в държави от Европейския съюз и в трети страни, както и как да се регистрират и да 
получават информация от разработения по проекта Национален експортен портал.  
 
Заглавие: За родни предприятия на европейския пазар  
Подзаглавие:  
Автор: Величка БОЖИКОВА  
Текст: Плевенската Областна администрация беше домакин в зала "Плевен" на 
информационна среща по проект "Насърчаване на интернационализацията на българските 
предприятия". Тя се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика". Неговата цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските 
предприятия на европейските и световните пазари, както и ефективното използване на 
предимствата на европейския пазар от българските компании. По време на срещата експерти 
на агенцията запознаха представителите на бизнеса с възможностите, които проектът 
предоставя. Те ще научат как могат да участват в специализирани международни изложби и 
панаири, в бизнес мисии в държави от Европейския съюз и в трети страни, както и как да се 
регистрират и да получават информация от разработения по проекта Национален експортен 
портал.  
27.03.2014 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 28.03.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/03/28/1900806/2965-sa-odobrenite-v-stranata-do-
momenta-proekti-po-operativna-programa-konkurentosposobnost.html  
Брой думи: 153  
 
 
Резюме: Варна. 2965 са одобрените в страната до момента проекти по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Толкова е и броят 
на сключените договори с фирмите в страната, които ще получат безвъзмездно финансиране 
от програмата. Това каза за Радио „Фокус” – Варна Любомир Ганчев, съветник на министъра на 
икономиката и енергетиката.  
 
Заглавие: 2965 са одобрените в страната до момента проекти по оперативна програма 
„Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор: Марияна ВАЛЕНТИНОВА  
Текст: Варна. 2965 са одобрените в страната до момента проекти по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Толкова е и 
броят на сключените договори с фирмите в страната, които ще получат безвъзмездно 
финансиране от програмата. Това каза за Радио „Фокус” – Варна Любомир Ганчев, съветник 
на министъра на икономиката и енергетиката. Договорите са по 38 процедури за предоставяне 
на безвъзмездна помощ, което представлява 105% от бюджета на програмата. Любомир 
Ганчев припомни, че с решение на Министерски съвет е одобрено наддоговаряне на 
средствата по оперативната програма „Конкурентоспособност”, което ще позволи 
договорите с бенефициенти да се сключват в размер до 10 на сто над определения бюджет по 
програмата. Наддоговарянето на средствата от оперативната програма позволява повече 
проекти да получат европейско финансиране и ще се повиши усвояемостта на средствата. 
„Когато сключим с десет процента повече договори, ще бъдем възможно най-близо до стоте 
процента от бюджета на програмата, който е 1,162 млрд. евро”, допълни Любомир Ганчев.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/03/28/1900806/2965-sa-odobrenite-v-stranata-do-momenta-proekti-po-operativna-programa-konkurentosposobnost.html
http://www.focus-news.net/news/2014/03/28/1900806/2965-sa-odobrenite-v-stranata-do-momenta-proekti-po-operativna-programa-konkurentosposobnost.html
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Дата: 28.03.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=736622  
Брой думи: 153  
 
 
Резюме: Варна. 2 965 са одобрените в страната до момента проекти по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Толкова е и броят 
на сключените договори с фирмите в страната, които ще получат безвъзмездно финансиране 
от програмата.  
 
Заглавие: 2 965 са одобрените в страната до момента проекти по оперативна програма 
„Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор: Марияна ВАЛЕНТИНОВА  
Текст: Варна. 2 965 са одобрените в страната до момента проекти по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Толкова е и броят 
на сключените договори с фирмите в страната, които ще получат безвъзмездно финансиране 
от програмата. Това каза за Радио „Фокус” – Варна Любомир Ганчев, съветник на министъра 
на икономиката и енергетиката. Договорите са по 38 процедури за предоставяне на 
безвъзмездна помощ, което представлява 105% от бюджета на програмата. Любомир Ганчев 
припомни, че с решение на Министерски съвет е одобрено наддоговаряне на средствата по 
оперативната програма „Конкурентоспособност”, което ще позволи договорите с 
бенефициенти да се сключват в размер до 10 на сто над определения бюджет по програмата. 
Наддоговарянето на средствата от оперативната програма позволява повече проекти да 
получат европейско финансиране и ще се повиши усвояемостта на средствата.”Когато сключим 
с десет процента повече договори, ще бъдем възможно най-близо до стоте процента от 
бюджета на програмата, който е 1,162 млрд. евро”, допълни Любомир Ганчев.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=736622
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Дата: 28.03.2014  
Източник: www.insmarket.bg  
Връзка:  
http://www.insmarket.bg/Преса/Европарите-ще-вървят-без-хартия-от-2016-г-
_l.a_at.4_i.432937.html  
Брой думи: 256  
 
 
Резюме: Решението за това е на Европейската комисия и е предвидено в регламентите на ЕС, 
съобщи ръководителят на управляващия орган на програмата "Административен капацитет” 
Моника Димитрова-Бийчър.  
Електронното подаване и отчитане на проектите ще важи за 7-те оперативни програми, които 
ще се прилагат през периода 2014-2020 г. По план то трябва да бъде въведено от юли 2014 г., 
но като остава опцията общини, бизнес, ведомства и неправителствени организации да могат 
да избират дали да подават документите на хартия или по електронен път.  
 
Заглавие: Европарите ще вървят без хартия от 2016 г.  
Подзаглавие: Подаването и отчитането на европроекти на хартия вероятно ще изчезне 
напълно от 2016 г. От тогава представянето на документите, с които се кандидатства за 
средства от еврофондовете и с които се отчита усвояването на парите, ще става изцяло и само 
по елект  
Автор:  
Текст: Решението за това е на Европейската комисия и е предвидено в регламентите на ЕС, 
съобщи ръководителят на управляващия орган на програмата "Административен капацитет” 
Моника Димитрова-Бийчър.  
Електронното подаване и отчитане на проектите ще важи за 7-те оперативни програми, които 
ще се прилагат през периода 2014-2020 г. По план то трябва да бъде въведено от юли 2014 г., 
но като остава опцията общини, бизнес, ведомства и неправителствени организации да могат 
да избират дали да подават документите на хартия или по електронен път. Според Брюксел 
опцията за хартиени документи трябва да отпадне до 2016 г., за да се намали бумащината, 
използваната хартия и да се улеснят бенефициентите и държавната администрация.  
По няколко оперативни програми документи се подават електронно и сега. Това са 
"Административен капацитет”, "Регионално развитие” и "Развитие на човешките ресурси”. Това 
обаче не се прилага по програмата за бизнеса "Конкурентоспособност”.  
Освен европроектите се очаква и обществените поръчки също да се правят изцяло по 
електронен път. Според Димитрова-Бийчър обаче това ще стане само ако България има 
готовност.  
Вчера тя представи новата оперативна програма "Добро управление”, която обединява 
досегашните "Административен капацитет” и "Техническа помощ”. Общият бюджет е 285 млн. 
евро, а повече от половината от тях - 145 млн. евро, ще бъдат предвидени за въвеждане на 
електронното управление. Със средствата трябва да се свържат е-системите на отделните 
ведомства, за да могат да обменят информация. Част от парите ще отидат за е-
здравеопазване. Около 70 млн. евро ще бъдат дадени за повишаване на капацитета на 
държавната администрация и качеството на услугите.  
За е-правосъдие и обучение на магистратите са предвидени около 30 млн. евро.  
 

http://www.insmarket.bg/Преса/Европарите-ще-вървят-без-хартия-от-2016-г-_l.a_at.4_i.432937.html
http://www.insmarket.bg/Преса/Европарите-ще-вървят-без-хартия-от-2016-г-_l.a_at.4_i.432937.html
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Дата: 28.03.2014  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=423378  
Брой думи: 154  
 
 
Резюме: Строежът на “СОФИЯ Тех Парк” ЗАПОЧВА през ЛЯТОТО  
Строителството на шест от сградите на “София Тех Парк” се очаква да започнат през май-юни 
тази година, съобщиха вчера от дружеството. Вече са в ход обществените поръчки за 
изграждането и проектирането на сградите.  
 
Заглавие: БИЗНЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Строежът на “СОФИЯ Тех Парк” ЗАПОЧВА през ЛЯТОТО  
Строителството на шест от сградите на “София Тех Парк” се очаква да започнат през май-юни 
тази година, съобщиха вчера от дружеството. Вече са в ход обществените поръчки за 
изграждането и проектирането на сградите. Предстои издаването на строителни разрешения по 
шестте обществени поръчки за инженеринг. Безвъзмездната помощ по проекта за научно-
технологичен парк по програма “Конкурентоспособност” е на стойност 42,5 млн.евро, а 
националното съфинансиране – 7,5 млн.евро.  
Удължават срока до 4 април за общински проекти  
Поради големия интерес на общините към процедурата за подпомагане на малките населени 
места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти 
със социална насоченост МИП удължава срока за кандидатстване до 4 април 2014 г., съобщиха 
от ведомството. От общо 264 общини в страната 25% имат устройствени планове. Част от 
останалите 75 на сто са започнали да изработват ПУП-ове, някои са в напреднала фаза. 
Съфинансирането от държавата е около 75% от стойността на разработката.  
 

http://www.monitor.bg/article?id=423378
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Дата: 28.03.2014  
Източник: www.vnews.bg  
Връзка: http://vnews.bg/news/89534  
Брой думи: 299  
 
 
Резюме: Подаването и отчитането на европроекти на хартия вероятно ще изчезне напълно от 
2016 г. От тогава представянето на документите, с които се кандидатства за средства от 
еврофондовете и с които се отчита усвояването на парите, ще става изцяло и само по 
електронен път. Решението за това е на Европейската комисия и е предвидено в регламентите 
на ЕС, съобщи ръководителят на управляващия орган на програмата “Административен 
капацитет” Моника Димитрова-Бийчър.  
 
Заглавие: Европроектите тръгват електронно от 2016-а  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Подаването и отчитането на европроекти на хартия вероятно ще изчезне напълно от 
2016 г. От тогава представянето на документите, с които се кандидатства за средства от 
еврофондовете и с които се отчита усвояването на парите, ще става изцяло и само по 
електронен път. Решението за това е на Европейската комисия и е предвидено в регламентите 
на ЕС, съобщи ръководителят на управляващия орган на програмата “Административен 
капацитет” Моника Димитрова-Бийчър.  
Електронното подаване и отчитане на проектите ще важи за 7-те оперативни програми, които 
ще се прилагат през периода 2014-2020 г. По план то трябва да бъде въведено от юли 2014 г., 
но като остава опцията общини, бизнес, ведомства и неправителствени организации да могат 
да избират дали да подават документите на хартия или по електронен път. Според Брюксел 
опцията за хартиени документи трябва да отпадне до 2016 г., за да се намали бумащината, 
използваната хартия и да се улеснят бенефициентите и държавната администрация.  
По няколко оперативни програми документи се подават електронно и сега. Това са 
“Административен капацитет”, “Регионално развитие” и “Развитие на човешките ресурси”. Това 
обаче не се прилага по програмата за бизнеса “Конкурентоспособност”.  
Освен европроектите се очаква и обществените поръчки също да се правят изцяло по 
електронен път. Според Димитрова-Бийчър обаче това ще стане само ако България има 
готовност.  
Вчера тя представи новата оперативна програма “Добро управление”, която обединява 
досегашните “Административен капацитет” и “Техническа помощ”. Общият бюджет е 285 млн. 
евро, а повече от половината от тях – 145 млн. евро, ще бъдат предвидени за въвеждане на 
електронното управление. Със средствата трябва да се свържат е-системите на отделните 
ведомства, за да могат да обменят информация. Част от парите ще отидат за е-
здравеопазване. Около 70 млн. евро ще бъдат дадени за повишаване на капацитета на 
държавната администрация и качеството на услугите.  
За е-правосъдие и обучение на магистратите са предвидени около 30 млн. евро.  
 

http://vnews.bg/news/89534
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Дата: 28.03.2014  
Източник: www.posoki.com  
Връзка: http://www.posoki.com/site/news.php?item=10815  
Брой думи: 140  
 
 
Резюме: Какви са възможностите за развиване на бизнес зад граница имаха шанса да научат 
представители на малки и средни плевенски фирми, които вчера участваха в информационна 
среща, провела се в зала „Плевен” на Областна администрация. Целта на проекта 
„Насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия”, финансирана 
чрез ОП „Конкурентоспособност”, е да покаже пред фирмите какви са възможностите за 
експорт и да им помогне в намирането на чуждестранни партньори.  
 
Заглавие: Запознаха плевенски фирми с възможностите за бизнес зад граница  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Какви са възможностите за развиване на бизнес зад граница имаха шанса да научат 
представители на малки и средни плевенски фирми, които вчера участваха в информационна 
среща, провела се в зала „Плевен” на Областна администрация. Целта на проекта 
„Насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия”, финансирана 
чрез ОП „Конкурентоспособност”, е да покаже пред фирмите какви са възможностите за 
експорт и да им помогне в намирането на чуждестранни партньори. Преди всичко фирмите, 
които се включват в проекта се възползват от помощта, която им оказваме за участие в 
международни изложения и панаири в чужбина, разказа Лана Мумджиева, старши експерт в 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Към настоящия 
момент равносметката е 84 проведени национални участия в такива международни изложения 
с участието на 853 български фирми. От наша страна ангажиментът ни е осигуряване на 
средства за наемна площ, изграждане на конструкцията  
 

http://www.posoki.com/site/news.php?item=10815
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Дата: 28.03.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/европарите-ще-вървят-без-хартия-от-2016-година-news162658.html  
Брой думи: 301  
 
 
Резюме: Подаването и отчитането на европроекти на хартия вероятно ще изчезне напълно от 
2016 г. От тогава представянето на документите, с които се кандидатства за средства от 
еврофондовете и с които се отчита усвояването на парите, ще става изцяло и само по 
електронен път. Решението за това е на Европейската комисия и е предвидено в регламентите 
на ЕС, съобщи ръководителят на управляващия орган на програмата “Административен 
капацитет” Моника Димитрова-Бийчър.  
 
Заглавие: Европарите ще вървят без хартия от 2016 година  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Подаването и отчитането на европроекти на хартия вероятно ще изчезне напълно от 
2016 г. От тогава представянето на документите, с които се кандидатства за средства от 
еврофондовете и с които се отчита усвояването на парите, ще става изцяло и само по 
електронен път. Решението за това е на Европейската комисия и е предвидено в регламентите 
на ЕС, съобщи ръководителят на управляващия орган на програмата “Административен 
капацитет” Моника Димитрова-Бийчър.  
Електронното подаване и отчитане на проектите ще важи за 7-те оперативни програми, които 
ще се прилагат през периода 2014-2020 г. По план то трябва да бъде въведено от юли 2014 г., 
но като остава опцията общини, бизнес, ведомства и неправителствени организации да могат 
да избират дали да подават документите на хартия или по електронен път, съобщи "Труд". 
Според Брюксел опцията за хартиени документи трябва да отпадне до 2016 г., за да се намали 
бумащината, използваната хартия и да се улеснят бенефициентите и държавната 
администрация.  
По няколко оперативни програми документи се подават електронно и сега. Това са 
“Административен капацитет”, “Регионално развитие” и “Развитие на човешките ресурси”. Това 
обаче не се прилага по програмата за бизнеса “Конкурентоспособност”.  
Освен европроектите се очаква и обществените поръчки също да се правят изцяло по 
електронен път. Според Димитрова-Бийчър обаче това ще стане само ако България има 
готовност.  
Вчера тя представи новата оперативна програма “Добро управление”, която обединява 
досегашните “Административен капацитет” и “Техническа помощ”. Общият бюджет е 285 млн. 
евро, а повече от половината от тях - 145 млн. евро, ще бъдат предвидени за въвеждане на 
електронното управление. Със средствата трябва да се свържат е-системите на отделните 
ведомства, за да могат да обменят информация. Част от парите ще отидат за е-
здравеопазване. Около 70 млн. евро ще бъдат дадени за повишаване на капацитета на 
държавната администрация и качеството на услугите.  
За е-правосъдие и обучение на магистратите са предвидени около 30 млн. евро.  
 

http://pik.bg/европарите-ще-вървят-без-хартия-от-2016-година-news162658.html
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Дата: 28.03.2014  
Източник: www.stroiteli.bg  
Връзка: http://www.stroiteli.bg/php/news_more.php?id=2264  
Брой думи: 425  
 
 
Резюме: В Вetahaus се състоя първата официална пресконференция за проект „Научно-
технологичен парк", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. 
Участие в нея взеха Ели Милушева, главен директор, „Европейски фондове за 
конкурентоспособност" към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Елица 
Панайотова, изпълнителен директор на София Тех Парк.  
 
Заглавие: „София Тех Парк" даде пресконференция за проект „Научно-технологичен 
парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В Вetahaus се състоя първата официална пресконференция за проект „Научно-
технологичен парк", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет. Участие в нея взеха Ели Милушева, главен директор, „Европейски 
фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
и Елица Панайотова, изпълнителен директор на София Тех Парк.  
Изграждането на Научно-технологичния парк е първият мащабен стратегически проект на 
държавата, фокусиран върху развитието на иновациите, новите технологии и науката. През 
2013 г. имотът от 270 дка земя беше прехвърлен от Министерство на отбраната на 
Министерство на икономиката за целите на изграждането на Научно-технологичния парк. Вече 
са в ход обществените поръчки за проектиране и физическото изграждане на 6 от сградите. 
Очаква се строителството да започне през май-юни 2014 г. На мястото на бившите казарми (на 
4-ти километър) ще бъдат изградени до 2015 г. близо 11 лаборатории, които ще предоставят 
възможности за решаване на конкретни проблеми на бизнеса, за съвместна научна дейност и 
трансфер на технологии, и ще подпомогнат старта на нови иновативни предприятия. Ще бъдат 
създадени още Инкубатор за стартиращи компании, Иновационен форум, Експериментарум и 
посетителски център с пешеходен мост. Парковата част на терена ще се запази, като там ще се 
изградят зони за отдих, площадно пространство за събития на открито и демонстрационни 
инсталации, велосипедни алеи. Изпълнението на проекта предизвиква сериозен интерес, за 
което е показателно стартирането на строежа на един амбициозен инвеститорски проект - 
Колайдър Активити Център, вложение на Walltopia на стойност 15 млн. лв. включващ сериозен 
научно-изследователски център.  
София Тех Парк АД подписа меморандуми за сътрудничество с БАН, Техническия университет 
в София, Софийския университет „Св. Климент Охридски", Медицинския университет в София 
и УНСС.  
Научно-технологичният парк ще бъде уникално място в България, където науката и бизнесът се 
обединяват, за да развиват и реализират проекти съвместно. Именно с тази цел Софи Тех Парк 
АД координира своята дейност с фондовете за стартиращи компании Launchub и Eleven. 
Неговата цел е освен съвременна инфраструктура и иновативни комуникации и оборудване, да 
предостави професионални услуги на компаниите в областта на високите технологии, 
намиращи се в процес на инкубация. София Тех Парк АД ще организира редица събития и 
форуми по предприемачество, иновации и наука в сътрудничество с водещите компании в 
сферата на модерните технологии.  
Съвсем скоро Дружеството ще представи визуализация - лого, наименование, слоган, чрез 
които ще се налага бранда на Научно-технологичния парк в страната и чужбина.  
Проект „Научно-технологичен парк" се осъществява по ОП „Конкурентоспособност". 
Европейската безвъзмездна финансова помощ е 42,5 млн. евро, а останалите 7,5 млн. евро са 
съфинансиране от българската държава.  
 

http://www.stroiteli.bg/php/news_more.php?id=2264
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Дата: 28.03.2014  
Източник: www.gradat.bg  
Връзка: 
http://www.gradat.bg/news/2014/03/28/2270534_samo_edin_ot_investitorite_v_sofiia_teh_park_uoltop
iia/  
Брой думи: 302  
 
 
Резюме: Еди от сигурните инвеститори в проекта за София тех парк, "Уолтопия" има виза за 
проектиране и в момента разработва на техническия проект, стана ясно по време на 
пресконференция за напредъка по проекта за първия научно- технологичен парк у нас. Фирмата 
инвестира 15 млн. лв. в така нар. "Колайдър Активити Център", който трябва да бъде 
реализиран до 2016 г. От компанията обявиха, че в момента търсят изпълнители по 
инженерингови специалности  
 
Заглавие: Само един от инвеститорите в София Тех парк "Уолтопия" напредва  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Еди от сигурните инвеститори в проекта за София тех парк, "Уолтопия" има виза за 
проектиране и в момента разработва на техническия проект, стана ясно по време на 
пресконференция за напредъка по проекта за първия научно- технологичен парк у нас. Фирмата 
инвестира 15 млн. лв. в така нар. "Колайдър Активити Център", който трябва да бъде 
реализиран до 2016 г. От компанията обявиха, че в момента търсят изпълнители по 
инженерингови специалности  
Водят се разговори за сътрудничество и с още две фирми, като интерес към парка проявяват 
главно фирми от ИКТ сектора, каза изпълнителният директор на "София тех парк" АД Елица 
Панайотова. Интересът е от страна на софтуерната компания "Хемимонд" и германската за 
полупроводници ZMDI.  
"Площите в София тех парк не са за отдаване под наем", обясни тя. Целта е това да бъде 
уникално място в България, където науката и бизнесът се обединяват, за да развиват и 
реализират проекти съвместно".  
В момента изборът на изпълнители за обектите "Площадкова техническа инфраструктура и 
парк" , "Иновационен форум" и "Бизнес инкубатор" се обжалва и се очаква решението на КЗК.  
Предстои да бъдат отворени и ценовите оферти и на кандидатите за останалите три сгради - 
Експериментаруим, Лаборатории и офиси и Етажен паркинг, които ще бъдат реализирани в 
рамките на бъдещия технологичен парк.  
Очаква се строителството да започне през май-юни 2014 г., а крайният срок за реализацията на 
проекта е октомври 2015 г.  
Безвъзмездната помощ, която се отпуска за осъществяването на проекта по ОП 
"Конкурентоспособност" е 42,5 млн. евро през периода 2007 - 2013 г., а националното 
съфинансиране – 7,5 млн. евро.  
Голяма част от средствата по ОП "Конкурентоспособност" биха могли да се пренасочат към 
други оси през следващия програмен период, обясни Ели Милушева, директор на 
управляващият орган на оперативната програма.  
По думите на Елица Панайотова, дори строителството да се забави заради обжалванията, 
няма опасност тези пари да бъдат загубени.  
 

http://www.gradat.bg/news/2014/03/28/2270534_samo_edin_ot_investitorite_v_sofiia_teh_park_uoltopiia/
http://www.gradat.bg/news/2014/03/28/2270534_samo_edin_ot_investitorite_v_sofiia_teh_park_uoltopiia/
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Източник: www.duma.bg  
Връзка: http://www.duma.bg/node/74761  
Брой думи: 214  
 
 
Резюме: Към средата на годината се очаква да започне строителството на София Техпарк, 
съобщи вчера на пресконференция изпълнителният директор на научно-технологичния парк 
Елица Панайотова.  
Приключени са три от шестте обществени поръчки за проектиране и строителство на сградите. 
Предстои да приключат процедурите и за други три сгради - т. нар. експлораториум, където ще 
се демонстрират нови технологии и иновации, както и лабораториите и паркинга.  
 
Заглавие: Изграждането на София Техпарк започва през лятото  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Към средата на годината се очаква да започне строителството на София Техпарк, 
съобщи вчера на пресконференция изпълнителният директор на научно-технологичния парк 
Елица Панайотова.  
Приключени са три от шестте обществени поръчки за проектиране и строителство на сградите. 
Предстои да приключат процедурите и за други три сгради - т. нар. експлораториум, където ще 
се демонстрират нови технологии и иновации, както и лабораториите и паркинга.  
Очакванията са паркът да бъде завършен към 2015-2016 г., допълни Панайотова. Подготвя се и 
рекламна кампания, с която проектът да бъде представян пред бизнеса, за да привлича нови 
обитатели.  
Научно-технологичният парк ще се строи върху бившите военни терени на 4-ти км в София. По 
време на правителството на ГЕРБ имотът с площ 270 дка беше прехвърлен от Министерството 
на отбраната на Министерството на икономиката за изграждането на Техпарка. Предвижда се 
да бъдат построени 11 лаборатории, от които да се възползват учени, компаниите в 
технологичния парк и малкият и среден бизнес, който не може да си позволи изграждането на 
скъпи лаборатории за научна и развойна дейност. Ще се изгради още и "инкубатор" за 
стартиращи компании, парк, спортна площадка, както и иновационен форум, където ще се 
състоят различни събития, лекции и обучения за по-широка аудитория, обясни Елица 
Панайотова.  
Безвъзмездната помощ за осъществяването на проекта е 42,5 млн. евро, а националното 
съфинансиране - 7,5 млн. евро.  
 
  

http://www.duma.bg/node/74761
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Резюме: Технологичният парк в София най-вероятно ще започне работа първо с компании, 
разработващи софтуер и спортно оборудване. Това стана ясно от думите на изпълнителния 
директор на "София Тех Парк" Елица Панайотова. В технопарка свой център ще изгради 
световният лидер в производството на стени за катерене "Уолтопия". Планира се центърът на 
"Уолтопия" да е готов през 2016 г. Другата сериозна фирма, която е заявила инвестиционен 
интерес към "София Тех Парк", е IT компанията "Хемимонт", каза Елица Панайотова. 
Дружеството разработва корпоративен софтуер и компютърни игри. Известно е най-вече със 
стратегиите "Цар", "Келтски крале" и др.  
 
Заглавие: “София Тех Парк” стартира с геймъри  
Подзаглавие:  
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ  
Текст: Технологичният парк в София най-вероятно ще започне работа първо с компании, 
разработващи софтуер и спортно оборудване. Това стана ясно от думите на изпълнителния 
директор на "София Тех Парк" Елица Панайотова. В технопарка свой център ще изгради 
световният лидер в производството на стени за катерене "Уолтопия". Планира се центърът на 
"Уолтопия" да е готов през 2016 г. Другата сериозна фирма, която е заявила инвестиционен 
интерес към "София Тех Парк", е IT компанията "Хемимонт", каза Елица Панайотова. 
Дружеството разработва корпоративен софтуер и компютърни игри. Известно е най-вече със 
стратегиите "Цар", "Келтски крале" и др. Най-сериозен интерес към "София Тех Парк" 
проявяват фирми от IT сектора, но такъв не липсва и от други браншове. Известно забавяне на 
строителството на сградите в "София Тех Парк" може да предизвикат обжалванията на три 
обществени поръчки. Ако всичко се развие добре, строителството ще стартира в средата на 
годината, а "София Тех Парк" ще започне да функционира през 2016 г., каза Панайотова.  
 
 

 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-03-28&article=486912

