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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
25.6.2013 г.   
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 Телевизии 0 

 Радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 10 

 вестници, от които: 4 

 - национални 0 

 - регионални 4 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 6 

Общо за деня 10 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 24.06.2013  
Източник: в. Бряг, Русе  
Страница: 9  
Брой думи: 364  
 
 
Резюме: Декларацията на КРИБ за ситуацията в страната е морално съобщение, а не опит на 
организацията да се меси в политиката, каза вчера председателят на работодателската 
организация Огнян Донев пред БНР. В документа, приет тази седмица, се посочва: "По 
дефиниция КРИБ е заинтересована от устойчива и предсказуема изпълнителна власт. 
Ситуацията в момента обаче ни оставя една-единствена алтернатива - да дадем възможност 
на истински активните български граждани да излъчат нов парламент в едни нови, 
демократични и честни избори. Без отлагане".  
 
Заглавие: Огнян Донев: Критиките ни към властта са жълта светлина, че нещо в 
системата не е наред  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Декларацията на КРИБ за ситуацията в страната е морално съобщение, а не опит на 
организацията да се меси в политиката, каза вчера председателят на работодателската 
организация Огнян Донев пред БНР. В документа, приет тази седмица, се посочва: "По 
дефиниция КРИБ е заинтересована от устойчива и предсказуема изпълнителна власт. 
Ситуацията в момента обаче ни оставя една-единствена алтернатива - да дадем възможност 
на истински активните български граждани да излъчат нов парламент в едни нови, 
демократични и честни избори. Без отлагане". КРИБ отбеляза и това, че икономиката е 
оставена на заден план и управляващите се занимават само със силовите структури в 
държавата, коментира mediapool.bg. "Очакванията от правителството бяха други. Ставаше 
дума за създаване на работни места и започнахме диалог с правителството как това би могло 
да се случи, каква е макрорамката, която очаква бизнесът. За жалост, нещата, които се 
случваха нямаха нищо общо с икономиката. Това притесни всички наши членове", каза Донев. 
"Декларацията е доста дипломатична. Даваме жълта светлина, в която казваме, че нещо не е 
наред в цялата система", коментира председателят на РИБ. По думите му противопоставянето 
не е полезно за никого и то трябва да е на политическото поле, а не да носи негативи на 
икономиката. Донев, който е собственик на фармацевтичната компания "Софарма", коментира 
още, че цените на лекарствата в България са най-ниски. "България стана основен източник за 
покупка на лекарства и тяхното продаване на други пазари, където ценовите равнища са по-
високи,  
което доведе до отсъствието или дефицита на 100-150 лекарства. Това е процес, който се 
засилва. Не може най-скъпите лекарства да изчезнат, за да се продават някъде другаде по -
евтино. Явно, че е обратното", заключи Донев.  
***  
Драгомир Стойнев: Някои предприемачи имат конкретна нагласа да бъде свален кабинетът  
Бизнесът е наясно с програмата на правителството и сроковете за прилагане на спешните 
мерки. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по повод 
критичната позиция на РИБ. Той коментира, че до 1 септември ще има законодателни промени 
за намаляване на административната тежест върху бизнеса, държавата ускорено ще се 
разплати по изпълнените договори, включително и по оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
За съжаление, някои предприемачи имат конкретна нагласа да бъде свалено правителството. 
Може би се притесняват, че нечии интереси ще бъдат настъпени, каза още Стойнев.  
24.06.2013  
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Дата: 24.06.2013  
Източник: в. Посоки, Плевен  
Страница: 9  
Брой думи: 364  
 
 
Резюме: Декларацията на КРИБ за ситуацията в страната е морално съобщение, а не опит на 
организацията да се меси в политиката, каза вчера председателят на работодателската 
организация Огнян Донев пред БНР. В документа, приет тази седмица, се посочва: "По 
дефиниция КРИБ е заинтересована от устойчива и предсказуема изпълнителна власт. 
Ситуацията в момента обаче ни оставя една-единствена алтернатива - да дадем възможност 
на истински активните български граждани да излъчат нов парламент в едни нови, 
демократични и честни избори. Без отлагане".  
 
Заглавие: Огнян Донев: Критиките ни към властта са жълта светлина, че нещо в 
системата не е наред  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Декларацията на КРИБ за ситуацията в страната е морално съобщение, а не опит на 
организацията да се меси в политиката, каза вчера председателят на работодателската 
организация Огнян Донев пред БНР. В документа, приет тази седмица, се посочва: "По 
дефиниция КРИБ е заинтересована от устойчива и предсказуема изпълнителна власт. 
Ситуацията в момента обаче ни оставя една-единствена алтернатива - да дадем възможност 
на истински активните български граждани да излъчат нов парламент в едни нови, 
демократични и честни избори. Без отлагане". КРИБ отбеляза и това, че икономиката е 
оставена на заден план и управляващите се занимават само със силовите структури в 
държавата, коментира mediapool.bg. "Очакванията от правителството бяха други. Ставаше 
дума за създаване на работни места и започнахме диалог с правителството как това би могло 
да се случи, каква е макрорамката, която очаква бизнесът. За жалост, нещата, които се 
случваха нямаха нищо общо с икономиката. Това притесни всички наши членове", каза Донев. 
"Декларацията е доста дипломатична. Даваме жълта светлина, в която казваме, че нещо не е 
наред в цялата система", коментира председателят на РИБ. По думите му противопоставянето 
не е полезно за никого и то трябва да е на политическото поле, а не да носи негативи на 
икономиката. Донев, който е собственик на фармацевтичната компания "Софарма", коментира 
още, че цените на лекарствата в България са най-ниски. "България стана основен източник за 
покупка на лекарства и тяхното продаване на други пазари, където ценовите равнища са по-
високи,  
което доведе до отсъствието или дефицита на 100-150 лекарства. Това е процес, който се 
засилва. Не може най-скъпите лекарства да изчезнат, за да се продават някъде другаде по -
евтино. Явно, че е обратното", заключи Донев.  
***  
Драгомир Стойнев: Някои предприемачи имат конкретна нагласа да бъде свален кабинетът  
Бизнесът е наясно с програмата на правителството и сроковете за прилагане на спешните 
мерки. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по повод 
критичната позиция на РИБ. Той коментира, че до 1 септември ще има законодателни промени 
за намаляване на административната тежест върху бизнеса, държавата ускорено ще се 
разплати по изпълнените договори, включително и по оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
За съжаление, някои предприемачи имат конкретна нагласа да бъде свалено правителството. 
Може би се притесняват, че нечии интереси ще бъдат настъпени, каза още Стойнев.  
24.06.2013  
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Дата: 19.06.2013  
Източник: в. Росица, Севлиево  
Страница: 3  
Брой думи: 128  
 
 
Резюме: Областният информационен център - Габрово организира информационен ден на 
тема "Отворени процедури по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособност на 
българската икономика". Срещата ще се проведе на 21 юни т.г., от 11 часа, в Ритуалната зала 
на Община Габрово. На нея са поканени да присъстват представители на бизнеса от общините 
Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. Лектор на семинара ще бъде Николай Тодоров -външен 
експерт оценител по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 
- 2013 година.  
 
Заглавие: Областният информационен център разяснява ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор: Мая ГАНЕВА  
Текст: Областният информационен център - Габрово организира информационен ден на тема 
"Отворени процедури по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособност на 
българската икономика". Срещата ще се проведе на 21 юни т.г., от 11 часа, в Ритуалната зала 
на Община Габрово. На нея са поканени да присъстват представители на бизнеса от общините 
Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. Лектор на семинара ще бъде Николай Тодоров -външен 
експерт оценител по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  
2007 - 2013 година.  
По време на информационния ден ще бъдат представени промените в процедура "Енергийна 
ефективност и зелена икономика". Ще бъде презентирана и процедурата "Внедряване на 
иновации в предприятията", както и предстоящата за обявяване "Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия". Ще има възможност за дискусия и отговори на въпроси по 
представените схеми.  
19.06.2013 г.  
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Дата: 24.06.2013  
Източник: в. Силистренски бряг  
Страница: 6  
Брой думи: 364  
 
 
Резюме: Декларацията на КРИБ за ситуацията в страната е морално съобщение, а не опит на 
организацията да се меси в политиката, каза вчера председателят на работодателската 
организация Огнян Донев пред БНР. В документа, приет тази седмица, се посочва: "По 
дефиниция КРИБ е заинтересована от устойчива и предсказуема изпълнителна власт. 
Ситуацията в момента обаче ни оставя една-единствена алтернатива - да дадем възможност 
на истински активните български граждани да излъчат нов парламент в едни нови, 
демократични и честни избори. Без отлагане".  
 
Заглавие: Огнян Донев: Критиките ни към властта са жълта светлина, че нещо в 
системата не е наред  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Декларацията на КРИБ за ситуацията в страната е морално съобщение, а не опит на 
организацията да се меси в политиката, каза вчера председателят на работодателската 
организация Огнян Донев пред БНР. В документа, приет тази седмица, се посочва: "По 
дефиниция КРИБ е заинтересована от устойчива и предсказуема изпълнителна власт. 
Ситуацията в момента обаче ни оставя една-единствена алтернатива - да дадем възможност 
на истински активните български граждани да излъчат нов парламент в едни нови, 
демократични и честни избори. Без отлагане". КРИБ отбеляза и това, че икономиката е 
оставена на заден план и управляващите се занимават само със силовите структури в 
държавата, коментира mediapool.bg. "Очакванията от правителството бяха други. Ставаше 
дума за създаване на работни места и започнахме диалог с правителството как това би могло 
да се случи, каква е макрорамката, която очаква бизнесът. За жалост, нещата, които се 
случваха нямаха нищо общо с икономиката. Това притесни всички наши членове", каза Донев. 
"Декларацията е доста дипломатична. Даваме жълта светлина, в която казваме, че нещо не е 
наред в цялата система", коментира председателят на РИБ. По думите му противопоставянето 
не е полезно за никого и то трябва да е на политическото поле, а не да носи негативи на 
икономиката. Донев, който е собственик на фармацевтичната компания "Софарма", коментира 
още, че цените на лекарствата в България са най-ниски. "България стана основен източник за 
покупка на лекарства и тяхното продаване на други пазари, където ценовите равнища са по-
високи,  
което доведе до отсъствието или дефицита на 100-150 лекарства. Това е процес, който се 
засилва. Не може най-скъпите лекарства да изчезнат, за да се продават някъде другаде по -
евтино. Явно, че е обратното", заключи Донев.  
***  
Драгомир Стойнев: Някои предприемачи имат конкретна нагласа да бъде свален кабинетът  
Бизнесът е наясно с програмата на правителството и сроковете за прилагане на спешните 
мерки. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по повод 
критичната позиция на РИБ. Той коментира, че до 1 септември ще има законодателни промени 
за намаляване на административната тежест върху бизнеса, държавата ускорено ще се 
разплати по изпълнените договори, включително и по оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
За съжаление, някои предприемачи имат конкретна нагласа да бъде свалено правителството. 
Може би се притесняват, че нечии интереси ще бъдат настъпени, каза още Стойнев.  
24.06.2013  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 24.06.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14250954  
Брой думи: 23  
 
 
Резюме: Проектът е финансиран по оперативна програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“.  
 
Заглавие: Безопасен и евтин рентгенов апарат за лъчева стерилизация ще се произвежда 
у нас  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът е финансиран по оперативна програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“.  
Представлява безопасна алтернатива на използваното в момента радиоактивно облъчване на 
кръвните продукти.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14250954
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Дата: 24.06.2013  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_1744309640  
Брой думи: 1940  
 
 
Резюме: „България може да загуби 90 млн. евро от ОП „Конкурентоспособност"", четем на 
първа страница на в. "Класа".  
Съществува риск България да загуби 90 млн. евро от европейските фондове за развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика, съобщи министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев. 30 млн. евро от очертаващите се загуби ще са за 
неразплатени през настящата година средства, а другите 60 млн. евро - пред 2014 г.  
 
Заглавие: "Орешарски: Правителството да включи на пета", "Европа тласка Станишев и 
Борисов към сдобряване", „Харта 2013: За разграждане на плутократичния модел на 
българската държава"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Орешарски: Правителството да включи на пета", извежда на първа страница в. 
"Стандарт"  
Пламен Орешарски пришпорва кабинета. Той е разпоредил на всички министри да вдигнат 
темпото на работа. В момента държавата има спешна нужда от решаването на ключови 
въпроси. Длъжни сме да намерим бързи и ефикасни мерки по най-наболелите проблеми за 
хората и бизнеса, обяснил на екипа си министър-председателят.  
Европа подкрепи мерките на кабинета срещу младежката безработица и за малкия бизнес, 
заяви в интервю за "Стандарт" Орешарски. Той каза, че няма да бърза с назначенията. Ще 
отстранявам всеки, за когото се докаже, че е нарушавал добрите практики, категоричен бе 
премиерът.  
- Г-н премиер, управлявате държавата, когато българите са на улицата. Усещате ли почва под 
краката си?  
- Протестите започнаха още първите дни, без причини и поводи. Когато управлението направи 
една, две политически грешки същите се засилиха. Очевидно толерансът от 100 дни е за други 
времена. Ние нямаме право на грешки, каквито правеха всички други правителства. Но това 
мобилизира за по-прецизни действия и по-бързи резултати.  
Прочети още от в. "Стандарт"  
"Европа тласка Станишев и Борисов към сдобряване" е водещo заглавиe на в. "Сега"  
Изострената политическа криза в България очевидно вече предизвиква сериозна тревога в 
брюкселските политици и ги принуждава да подтикват враговете БСП и ГЕРБ да нормализират 
отношенията си. Знак за това дадоха идейните съратници на лидера на българската левица 
Сергей Станишев на състоялия се в София Съвет на Партията на европейските социалисти. 
Освен че очаквано похвалиха Станишев за държавническото му поведение и демонстрираха 
подкрепа за правителството на Пламен Орешарски, евросоциалистите намекнаха, че е време 
двете водещи партии в България да изоставят конфронтацията и да потърсят някаква форма 
на сътрудничество. Председателят на Групата на социалистите и демократите в 
европарламента Ханес Свобода посочи, че ГЕРБ трябва да се върнат в парламента и да се 
превърнат в нормална политическа опозиция. "Ако това стане, нещата много ще се подобрят за 
България", изтъкна Свобода. Вече седмица герберите отказват да присъстват на пленарните 
заседания на парламента по заповед на лидера си Бойко Борисов, който заяви, че така ще пази 
партията си от провокации на БСП, ДПС и "Атака".  
Прочети още от статията на в. "Сега"  
„Харта 2013: За разграждане на плутократичния модел на българската държава", четем на 
първа страница на "Капитал Daily"  
Над 60 юристи, НПО-активисти, деятели на културата, преподаватели, журналисти, еколози се 
подписаха под уставна декларация наречена "Харта за разграждане на плутократичния модел 
на българската държава". Поводът за нейната поява е активизиралият общественото 
недоволство избор на Делян Пеевски за председател на ДАНС, а причината - продължаващата 
над 20 години тежка обвързаност на олигархията с властта. Документът маркира базовите 
проблеми пред българското общество - отчуждаването на държавното управление от интереса 
на гражданите, корупцията, е основният мотив за участие във властта, липсата на успехи в 
борбата срещу престъпността, трайната зависимост на публичните сфери непотистки мрежи от 

http://money.ibox.bg/news/id_1744309640


 

 

14 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/2
5
/2

0
1
3

 

тайни общества и корпоративни картели, ролята, която службите за сигурност играят за да 
подхранват олигархията, поставянето на съда в зависима позиция, зависимостта на медиите, 
натискът върху бизнеса, обвързаността на политическата система с олигархичния модел и т.н.  
Хартата поставя рамка за решение на всички тези проблеми - през предложения за промени на 
управленски практики и закони. Това може да стане само след детайлен анализ, който ще бъде 
извършен от експертни работни групи за всяка област.  
Прочети още от в " Капитал Daily"  
"Източиха 1 милион ДДС с пилешко от Румъния" четем на първа страница във в. "Монитор"  
Най-малко един милион лева ДДС са били източени от трима софиянци, занимаващи се с внос 
на пилешко от Румъния и Полша. Измамата лъснала след акция на Държавна агенция 
„Национална сигурност" и служители от Икономическа полиция. Бандитите действали по 
класическата схема - вкарвали големи количества месо, което доставяли на ниски цени на 
големи компании за преработка на месо. След това начисления данък добавена стойност 
чистели чрез фиктивни сделки, извършени с кухи фирми, зад които стоели неграмотни и 
социално слаби роми.  
Резултатът - освен невнасяне на дължимия ДДС се заобикаляло и плащането на корпоративен 
данък.  
По време на операцията разследващите са проверили 15 адреса в София, Варна и Търговище, 
като са претърсени редица складове, цехове и автомобили, за да се установи дали реално са 
налични купените по документи стоки от кухите фирми. Като доказателства са иззети компютри 
и флашпамети, в които били описани сделките.  
Прочети още от в. "Монитор"  
„България може да загуби 90 млн. евро от ОП „Конкурентоспособност"", четем на първа 
страница на в. "Класа".  
Съществува риск България да загуби 90 млн. евро от европейските фондове за развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика, съобщи министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев. 30 млн. евро от очертаващите се загуби ще са за 
неразплатени през настящата година средства, а другите 60 млн. евро - пред 2014 г.  
За да намали загубите в дългосрочен план министерството на икономиката и енергетиката 
предвижда да се ускори процесът по оценка на проекти и сключване на договори за 
безвъзмездна помощ, както и въвеждане на подходяща организация за бързо съгласуване на 
документи, разясни Стойнев. Той каза, че ще се следи внимателно изпълнението на всички 
създадени финансови инструменти в рамките на инициативата Jeremie и при нужда ще се 
вземат допълнителни мерки. Стойнев определи като незадоволителни сертифицираните от 
Брюксел за разплащане средства. По оста за внедряване на иновации в предприятия са 
одобрени за плащане само 4.19 на сто от средствата, а за повишаване на ефективността на 
бизнеса са сертифицирани 26.62 на сто, отчете министърът. По думите му вече е извършен 
анализ на проблемите и е констатирана необходимост от отстраняване на пропуски в 
мениджмънта, които да улеснят и ускорят изпълнението на договорите от страна на фирмите.  
Прочети още от в. "Класа"  
„Довършването на магистрала "Марица" се отлага за другото лято", пише в. "Сега"  
Сценарият с последната отсечка на магистрала "Тракия", чието пускане бе отлагано на два 
пъти и откриването се забави с 4 месеца, се повтаря и при друга магистрала - "Марица". Двата 
лота на този аутобан също няма да бъдат завършени в сроковете по договор. Изцяло готова 
магистрала "Марица" е реалистично да има едва другото лято, прогнозира пред "Сега" шефът 
на пътната агенция Лазар Лазаров.  
Най-сериозно е изоставането при лот 2 - между Димитровград и Харманли. Тази отсечка, както 
и лот 4 на "Тракия", се строят от обединения с водещ партньор "ПСТ Холдинг". В момента 
строителят холдинг "Марица хайуей" (ПСТ и австрийската фирма "ПООР БАУ ГМБХ) подготвя 
сертификат за форсмажор заради изминалата зима с искане да бъде удължен срокът по 
договор. Сертификатът обаче още не е внесен официално, съобщиха от пътната агенция. 
Сертификатът за форсмажор се издава от Българската търговско-промишлена палата и 
благодарение на него на фирмата не могат да бъдат налагани санкции за изоставането от 
сроковете. По договор отсечката между Димитровград и Харманли трябва да е завършена в 
края на август. Към момента техническото изпълнение на участъка е едва около 38%. 
Строителството на 34-те км е за близо 147 млн. лв.  
Прочети още от в. "Сега"  
„Пратеници на растежа", пише в. "Капитал Daily"  
Скромен, но пък стабилен и ежегодно растящ - секторът на пощенски услуги в България за 
пореден път през 2012 г. е един от тези, които остават устойчиви и явно имат истински 
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двигател. Това става ясно от доклада на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за 
състоянието на пощенския пазар през миналата година, одобрен от регулатора и вече 
публикуван на сайта му. Най-динамичната ниша в сектора остават куриерските услуги, показват 
данните в анализа. Приходите на целия пощенски пазар нарастват през 2012 г. спрямо 2011 г. с 
6% до 245 млн. лв., а увеличението се дължи най-вече на т.нар. неуниверсална услуга, и по-
специално на куриерския бизнес, спадащ в тази категория.  
В основата на ръста и тази година стои електронната търговия, която става все по-популярна в 
България. Едновременно с това на пазара на пощенски услуги се забелязва намаляване на 
броя на пратките с 6% - или тенденцията от началото на кризата клиентите да окрупняват 
пратките си, за да икономисват средства, се запазва. Валидна остава и друга особеност - 
фирми, превозващи пътници, да подават уведомления в КРС и да се регистрират като 
оператори на куриерски услуги заради засиления контрол върху автобусните превози и 
сравнително по-слабо регулирания транспорт на пратки. Продължава и постепенната загуба на 
пазарен дял на държавните за сметка на частните им конкуренти в различните сегменти.  
Прочети още от в " Капитал Daily"  
"44,7 млн. лв. евтини кредити за климатици", четем във в. "Монитор"  
От септември 2006 г., когато тръгна Програмата за енергийна ефективност в бита (REECL), в 
България са отпуснати над 19 600 евтини субсидирани кредита на стойност 44 744 310 лв. за 
покупка на термопомпени системи или по-известни като климатици. Това сочи статистиката на 
програмата финансирана от Международен фонд „Козлодуй".  
На взелите кредити за климатици банките са върнали 8 948 862 лв. За последните 4 месеца с 
1081 е нараснал броят на заемите за климатици.  
Общо по програмата за последните почти 7 години по REECL са отпуснати 42,8 хил. облекчени 
заема за 127 569 168 лв., а върната субсидия на кредитополучателите е 24 001 188 лв., или над 
една пета от общата сума.  
38,3% от кредитите, или почти 48,9 млн. лв., са били отпуснати за енергоефективни прозорци. 
Над 10 на сто от парите, или около 12,57 млн. лв., са дадени за външни изолации на стени.  
Много малко са взетите от домакинствата заеми - общо 440 за изолация на покриви и подове. 
Отпуснатите за целта средства са едва около 650 хил. лв.  
Само 1971 кредита са дадени за монтиране на слънчеви колектори за подгряване на вода, сочи 
още статистиката на програмата. За последните почти 7 години за целта банките са отпуснали 
субсидирани заеми за 5,9 млн. лв.  
Прочети още от статията на в. "Монитор"  
"Без дълбоки реформи Сърбия ще е на ръба на фалита", пише в. "Класа"  
Държавата наподобява октопод - всеки трети сърбин е на държавна служба. Заплатите 
автоматично се индексират два пъти годишно, което е една от причините МВФ да 
предупреждава, че Сърбия е застрашена от съдбата на Гърция.  
Последните икономически данни за Сърбия са отчайващи - финансите на кандидатката за 
европейско членство са в окаяно състояние, сочат два независими анализа. Без дълбоки 
реформи и решителни мерки за икономии Сърбия може да се окаже на ръба на 
неплатежоспособността. Ако не се намалят драстично държавните разходи, дефицитът в 
държавния бюджет може да надхвърли осем процента от брутния вътрешен продукт. "Без 
радикални мерки за икономии Сърбия няма да може да избегне дълговата криза", подчертават 
експертите от Финансовия съвет в Белград.  
Ситуацията в Сърбия има много общи черти с гръцката: промишлеността е 
неконкурентоспособна, партиите в страната обслужват собствените си интереси. Голяма част 
от сърбите са на държавна служба, като по този показател Сърбия дори изпреварва Гърция. От 
общо 1,7 милиона заети, 470 000 души са държавни служители или работят в държавни 
предприятия. Към тях се добавят и 40-те хиляди военнослужещи, няколко десетки хиляди 
полицаи и сътрудници на службите за сигурност.  
Прочети още от в. "Класа"  
"330 лева за жито на зелено", пише в. "Стандарт"  
Търговци вече изкупуват житото на зелено. Цената, която предлагат на тон, е 330 лв., научи 
"Стандарт" от земеделски производители в Добруджа. Стопаните очакват добра реколта и се 
надяват в началото на изкупната кампания на пшеницата цената да достигне 370-380 лв. за 
тон. Заради големите очаквания за цените фермерите не бързат да продават. Анализатори на 
пазара обаче коментират, че това може да им изиграе лоша шега заради очакваната богата 
реколта в световен мащаб. Според експертите при прибирането на зърното цената може да 
падне и под 330 лв.  
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Жътвата на пшеницата в региона ще започне в края на идната седмица. В момента вече 
усилено в почти цялата област върви жътвата на ечемик, като средният добив от 
реколтираните към момента площи е от порядъка на 375 кг на декар, но на места някои стопани 
са прибрали и 550 кг ечемик от декар. Ечемикът се търгува към момента на 350 лв. за тон, като 
цената е същата като миналата година.  
Прочети още от в. "Стандарт"  
Автор: money.bg  
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Дата: 24.06.2013  
Източник: www.technews.bg  
Връзка: http://technews.bg/article-48069.html  
Брой думи: 1148  
 
 
Резюме: На 12 юни 2013г. в Гранд Хотел София, зала “София” се проведе конференция на 
тема: „Представяне на българските производители на телекомуникационно оборудване пред 
държавната администрация и големи корпоративни клиенти и идеите им за бъдещо развитие”. 
Конференцията бе организирана от сдружение “Български клъстер телекомуникации” (БКТ) в 
изпълнение на проект № BG161PO003-2.4.01-0033 “БКТ Старт”, който се осъществява 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 на Република България.  
 
Заглавие: „Български клъстер телекомуникации” (БКТ) организира конференция в 
изпълнение на проект „БКТ Старт”  
Подзаглавие: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”  
Автор:  
Текст: На 12 юни 2013г. в Гранд Хотел София, зала “София” се проведе конференция на тема: 
„Представяне на българските производители на телекомуникационно оборудване пред 
държавната администрация и големи корпоративни клиенти и идеите им за бъдещо развитие”. 
Конференцията бе организирана от сдружение “Български клъстер телекомуникации” (БКТ) в 
изпълнение на проект № BG161PO003-2.4.01-0033 “БКТ Старт”, който се осъществява 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 на Република България.  
На конференцията присъстваха представители на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма, Министерство на образованието, Министерство на отбраната, Министерство на 
вътрешните работи, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи информационни 
системи” и на големите корпоративни компании в сектора: Мобилтел, Глобул, Макстелеком, 
Телелинк. Целта на конференцията беше да се представи БКТ и проекта “БКТ Старт” пред 
участниците в конференцията, а също така и да стимулира диалог между представителите на 
държавната администрация и бизнеса относно бъдещите планове за развитие на сектора през 
следващия програмен период, да се обсъди развитието на инфраструктурата и услугите в 
мрежите на големите оператори на българския пазар и да поставят основите на бъдещо 
партньорство между всички заинтересовани страни, участващи в конференцията.  
Клъстерът БКТ е създаден в началото на 2008 г. по проект, финансиран от програма ФАР и 
Министерството на икономиката и енергетиката, а след края на проекта през 2010г. е 
регистриран като юридическо лице с нестопанска цел. В момента партньори в клъстeра са 14 
български фирми от ИКТ сектора и Техническия университет – София, като сдружението има 
тенденцията да се разширява, заяви проф. д-р Владимир Пулков, председател на УС на БКТ и 
декан на Факултет „Телекомуникации” в ТУ София. Сред фирмите, членове на клъстера, са 
Балканбит, ЕСТЕЛ, STI Networks, Elexim, IPS, ДП „Съобщително строителство и 
възстановяване” (към МТИТС), Лема Трейдинг, Loren Networks, Мармет, Мултиплекс, Сирма 
Мобайл, Смартком България, “Хайтови и сие” и Триада Софт. Една от целите на БКТ е 
постигане на по-висока степен на интернационализация и излизане на нови пазари, като се 
създаде платформа за обмен на информация и кандидатстване за общи проекти, добави 
Пулков. „Сред предимствата на клъстера са комплексното портфолио от решения и 
специфично ноу-хау в сферата на телекомуникациите, както и висококвалифицирания персонал 
във фирмите членки. Имаме и тесни взаимоотношения с образователни институти и научно- 
изследователски звена”, добави той.  
галерия  
Проект № BG161PO003-2.4.01 – “БКТ Старт” се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2013, Схема BG161PO003-2.4.01 – “Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. 
Договора по проекта беше сключен на 12.03.2013г., като продължителността му е 12 месеца. 
Дейностите, залегнали в проекта БКТ СТАРТ, целят: създаване на основни предпоставки за 
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бъдещото развитие на организацията, посредством изграждане на административен екип на 
клъстера, който ежедневно да работи за развитието и постигането на основните цели на 
организацията; увеличаване на доверието, комуникацията и сътрудничеството между 
членовете; популяризиране на БКТ и увеличаване на членската маса.  
1700 бързоразвиващи се малки и средни предприятия у нас, или около 6 на сто от всички СМБ 
фирми у нас с над 10 служители, генерират над 40% от добавената стойност за българската 
икономика – това показва анализът, направен от дирекция „Бизнес среда и политика за МСП” 
към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, представен от директора на 
дирекцията Ивайло Грънчаров по време на конференцията на Българския клъстер по 
телекомуникации. Според анализа само 4 сектора у нас не са повлияни от кризата, а 
демонстрират увеличение на бизнеса си – автомобилостроенето (по-точно производството на 
части за автомобили), ИТ, научно-развойните компании и производителите на филми. В тези 
сектори се наблюдава увеличение и на броя малки и средни предприятия, и на 
производителността на труда в тях, и на износа. Новите оперативни програми за програмния 
период 2014 – 2020 г., могат да осигурят около 10% от нужните средства за създаване и 
стимулиране на секторите, които трябва да развива България, а останалото трябва да дойде от 
страна на частните предприемачи, добави представителят на МИЕТ.  
галерия  
ИКТ решенията са естествен стимул за цялата икономика, за въвеждането на иновации, но в 
досегашните оперативни програми, както и в плановете за новия програмен период не личи да 
има сериозна подкрепа за този бранш, коментира Красимир Симонски, изпълнителен директор 
на ЕСМИС. Той все пак даде пример за добра практика с проекта за обединената мрежа на 
държавната администрация, която се развива с помощта и на европейски средства.  
До август т.г. Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) ще бъде окончателно 
завършена, конфигурирана, паспортизирана и пусната в експлоатация. Създаването на тази 
модерна широколентова интегрирана мрежа започва след постановление на МС от 2011 г. за 
административно, финансово и технологично интегриране на Национална мрежа на 
държавната администрация (НМДА) и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ).  
Изчисленията на ЕСМИС и МТИТС са показали, че са нужни 490 милиона евро за реализиране 
на стратегическите цели, заложени в програмата „България 2020?, включително за 
технологично обновяване и надграждане на съществуващи стари широколентови мрежи и 
изграждане на свръхвисокоскоростна ШЛ оптична свързаност, където това е необходимо, 
добави Христо Христов от МТИТС. Само за изграждане на агрегиращия слой на базата на 
мрежи от ново поколение (NGA) в 264 общински центъра ще са нужни 160 млн. евро. За 
свързване на обществените институции като общинска администрация, училища, читалища, 
здравни заведения и др. ще са необходими още € 70 млн. Други 70 млн. евро са необходими за 
свързани проекти като киберсигурност, облачни услуги, хотспот точки, въвеждане на IPv6 и др. 
HotSpots, като това е заложено за реализация по време на първата фаза от програмния период 
– 2015 до 2017 г. Втората фаза от 2017 до 2020 г. включва осигуряване на широколентов 
достъп в селски райони, за което трябват инвестиции от около € 100 млн., а за изграждане на 
оптична мрежа за достъп в градовете от типа FTTx – още € 90 млн., каза Христов.  
галерия  
Той допълни, че такива суми Европейската комисия едва ли ще отпусне целево, както беше в 
досегашния програмен период. Затова ще бъдат търсени различни източници на финансиране 
както по новите европейски програми, така и от националния бюджет, и чрез публично-частно 
партньорство. Европейски средства могат да се набавят от оперативната програма за 
иновации и предприемачество, както и от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. 
Финансиране на част от проектите е възможно и по ОП „Добро управление”, оперативната 
програма за развитие на човешките ресурси и от програмата за развитие на селските райони.  
След изявленията на представителите на МИЕТ, МТИТС, ЕСМИС и Българска изследователско 
– образователна мрежа (БИОМ) конференцията продължи под формата на дискусия между 
всички присъстващи, като бяха обсъдени мерките, които трябва да бъдат заложени в 
следващия програмен период, за да може страната ни, и в частност ИТ сектора, да стане по – 
конкурентоспособна.  
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от сдружение „Български клъстер телекомуникации” и при 
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  
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Дата: 24.06.2013  
Източник: www.technews.bg  
Връзка: http://technews.bg/article-48150.html  
Брой думи: 207  
 
 
Резюме: Пазарът на CRM решения в България продължава успешното си представяне дори в 
условията на икономическа криза. Фактор за това е започналото миналата година 
безвъзмездно финансиране по ОП Конкурентоспособност (23% от проектите по ОПК са за пряко 
финансиране на CRM внедрявания).  
 
Заглавие: CRM пазарът у нас е лесно пробиваем от нови играчи  
Подзаглавие: Бизнесът все още е в начална фаза, без критична маса клиенти  
Автор:  
Текст: Пазарът на CRM решения в България продължава успешното си представяне дори в 
условията на икономическа криза. Фактор за това е започналото миналата година 
безвъзмездно финансиране по ОП Конкурентоспособност (23% от проектите по ОПК са за 
пряко финансиране на CRM внедрявания).  
В началото на 2013 г. общо 23 международни и български доставчици предлагат CRM решения 
на родния пазар, сочи анализ на независимата агенция CBN – Pannoff, Stoytcheff & Co.  
49 интегратори внедряват решения сред крайните клиенти в България, като повечето от тях 
предлагат CRM от най-големите имена в индустрията – Microsoft, Oracle и SAP. Успешни CRM 
проекти работят в компании от 34 вертикални индустриални сегмента в 20 града.  
Прави впечатление, че CRM клиентите по индустрии са разпръснати значително по-равномерно 
от тези с внедрени BI решения. Индустрията с най-голям дял държи 12% от всички CRM 
инсталации.  
Пазарът е много чувствителен и видимо лесно пробиваем от нови продукти, особено в ниския 
ценови сегмент и от по-агресивни компании, сочи анализът. Някои ключови играчи работят 
понякога мудно, вследствие на по-голяма сделка, което предвещава размествания на пазара.  
Масово клиентите в страната нямат опит и реална представа какво е CRM, как се работи с него 
и какви точно са ползите, установява проучването. Бизнесът все още е в начална фаза, без 
критична маса клиенти, заключава CBN.  
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Дата: 24.06.2013  
Източник: www.techno-mobile.eu  
Връзка: http://www.techno-mobile.eu/item/17324  
Брой думи: 338  
 
 
Резюме: Пазарът на CRM решения в България продължава успешното си представяне дори в 
условията на  
икономическа криза, подпомогнат разбира се и от стартиралото миналата година безвъзмездно 
финансиране по ОПК ( 23 % от проектите по ОПК са за пряко финансиране на внедряване на 
CRM ).  
 
Заглавие: CRM пазарът в България: 2012 - 2013 (прогнози) - актуални резултати от XIX-то 
годишно проучване на CBN  
Подзаглавие:  
Автор: Kристина Желева  
Текст: Пазарът на CRM решения в България продължава успешното си представяне дори в 
условията на  
икономическа криза, подпомогнат разбира се и от стартиралото миналата година безвъзмездно 
финансиране по ОПК ( 23 % от проектите по ОПК са за пряко финансиране на внедряване на 
CRM ).  
В началото на 2013 общо 23 международни и български доставчици предлагат CRM решения 
на родния пазар. 49 са интеграторите, които пък предлагат внедряване сред крайните клиенти в 
България. Тук най-многобройни се оказват интеграторите, предлагащи CRM в страната на три 
от най-големите имена в индустрията - Microsoft, Oracle и SAP.  
Успешни CRM проекти работят в компании от 34 вертикални индустриални сегменти, базирани 
в 20 града в България. Това показват резултатите от ежегодното национално проучване "CRM 
пазарът в България: 2001-2013 (прогнози), XIX издание" на независимата агенция CBN - 
Pannoff, Stoytcheff & Co.  
Прави впечатление, че CRM клиентите по индустрии са разпръснати значително по-равномерно 
от тези с внедрени BI решения. Индустрията с най-голям дял държи 12 % от всички CRM 
инсталации.  
Макар и при вендорите и при интеграторите да има вече формални лидери, предпочитани от 
клиентите в страната, пазара е много чувствителен и видимо лесно пробиваем от нови 
продукти, особено в ниския ценови сегмент и при по-агресивни компании.  
Както и при пазара на BI решения, големите имена в бизнеса, макар и бавно успяват да 
постигнат по-добри резултати в тяхна полза, подпомогнати и от факта, че са по-разпознаваеми 
сред чуждестранните инвеститори в България.  
Към настоящия момент се налага извод, че е масово клиенти в страната да нямат опит и 
реална представа какво е CRM, как се работи с него и какви точно са ползите.  
Бизнеса все още е в начална фаза, без критична маса клиенти. Предстоят още размествания, 
за което спомага и обстоятелството, че някои ключови играчи работят понякога мудно и 
самовлюбено, вследствие на някоя по-голяма сделка. Липсва ясна визия и познаване на пазара 
в страната, като се разчита основно на инерция. Това отваря място за по-агресивните 
участници, които все повече могат и печелят позиции. Очевидно ни предстои ни да 
наблюдаваме интересни моменти в развитието на този сегмент ...  
 

http://www.techno-mobile.eu/item/17324
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Резюме: Български учени създадоха прототип на рентгенов апарат за лъчево третиране на 
медицински и биологични материали, който е със значително по-ниска цена от предлаганите на 
пазара и представлява безопасна алтернатива на използваното в момента радиоактивно 
облъчване на кръвните продукти.  
 
Заглавие: Произвеждаме рентгенов апарат за лъчева стерилизация  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Български учени създадоха прототип на рентгенов апарат за лъчево третиране на 
медицински и биологични материали, който е със значително по-ниска цена от предлаганите на 
пазара и представлява безопасна алтернатива на използваното в момента радиоактивно 
облъчване на кръвните продукти.  
Иновацията е финансирана от Европейските структурни фондове по оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  
Всеки център за трансплантация на стволови клетки, големите реанимационни и акушеро-
гинекологични клиники се нуждаят от облъчени кръвни продукти, съобразно водещите 
медицински стандарти. Облъчването на клетъчните кръвни продукти е задължително при 
трансплантацията на костен мозък и на периферни стволови клетки, което е утвърден метод за 
лечение на редица злокачествени кръвни заболявания.  
Предвижданата ниска себестойност на иновативния рентгенов апарат и облекчената 
експлоатация на разработваната апаратура ще я направят достъпна за голям брой болници и 
трансфузионни центрове, което определено ще допринесе за повишаване качеството на 
здравеопазването в България, категорични са учените, разработили прототипа на рентгеновия 
апарат.  
Освен в клиничната практика за лъчево третиране на материали се очаква разработваната 
апаратура да намери широко приложение и в други области на биологията и медицината – за 
научни, научно-приложни изследвания, в спомагателни и основни технологии.  
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