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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
17.7.2014 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: 4 

 вестници, от които: 2 

 - национални 1 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 2 

Общо за деня 4 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
  
Дата: 17.07.2014  
Източник: в. Аз Буки  
Страница: 8  
Брой думи: 872  
 
 
Резюме: До 21 юли продължава публичното обсъждане на актуализираната национална пътна 
карта на научноизследователската инфраструктура. Актуализирането й има за цел развитие на 
научните изследвания в България и осигуряване на финасиране и прозрачност за изпълнение 
на пътната карта за периода 2014-2020 г.  
 
Заглавие: Създаваме девет мощни изследователски центъра  
Подзаглавие: В проект за актуализирана пътна карта в "резерв" са и 5 изследователски 
комплекса  
Автор:  
Текст: До 21 юли продължава публичното обсъждане на актуализираната национална пътна 
карта на научноизследователската инфраструктура. Актуализирането й има за цел развитие на 
научните изследвания в България и осигуряване на финасиране и прозрачност за изпълнение 
на пътната карта за периода 2014-2020 г.  
Целта на картата е да се "оцени" готовността на проектите за изграждане на широкомашабна 
научна инфрастриктира за извършване на съвременни и значими за обществото и икономиката 
научни изследвания. Пътната карта не обхваща целия научен потенциал, с който разполагаме, 
коментира Янита Жеркова от дирекция "Наука". .Съвсем наскоро е обявен конкурс за набиране 
на предложения за центрове за върхови постижения и центрове по компетентност. Те, от своя 
страна, също ще изградят подходящи бази за научни изследвания, за развитие на човешкия 
потенциал и за изследвания по заявка на бизнеса.  
Естествено продължение към деветте инфраструюурни точки на актуализираната пътна карта 
са звената, които ще се подкрепят от структурните фондове чрез конкурсите за обновяване на 
оборудването на лаборатории и звена, мерки за обучение на докторанти, за разкриване на нови 
работни места и за квалификацията на кадри. Усилията са насочени към укрепване и развитие 
на научния капацитет, категорична е Жеркова. В актуализираната пътна карта в "резерв" са и 5 
изследователски комплекса с потенциал за развитие. Те ще се наблюдават през следващите 2 
години - до новата актуализация на пътната карта, и ще получат от МОН средства за 
предпроектни проучвания и подготовка за участие в националната пътна карта.  
Какво е новото в проекта? За да се отговори на този въпрос, ни трябва отговорът кое наложи 
редакцията на вече съществуващата пътна нарта на изследователските инфрастриктири.  
Това е Споразумението за партньорство, което България подписа с ЕК. За да се одобрят 
оперативните програми за наука и за иновации през новия програмен период, е необходимо 
актуализиране на пътната карта па научната инфраструктура и разработването на иновационна 
стратегия за интелигентна специализация, чиито приоритети са основополагащи за 
оперативните програми.  
Кои са новите моменти в проекта?  
Три от старите изследователски инфраструктури отпаднаха от създадената през 2010 г. първа 
национална пътна карта за научна инфраструктура на България. Нежизнеспособен се оказва 
spiral 2 - ускорител за снопове от радиоактивни тежки йони. В актуализирания документ ги няма 
и два проекта за включване в европейски инфраструктури. Единият от тях е за създаването на 
ледоразбивач за научни цели - ERICON-AB AURORA BOREALIS, а другият е ELI - 
мегасветлинен лазер.  
Нов момент в актуализираната пътна карта е обединяването на четири инфраструктури в две. 
CLARIN - Електронни лингвистични модели, се обединява с DARIAN - интердисциплинарна 
изследователска е-инфраструктура за култура и хуманитаристика. От това обединение се 
ражда КЛаДА-БГ - национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за 
ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на 
европейските центрове. Националната Грид инфраструктура се обединява с PRACE - 
високопроизводителна инфраструктура за компютърно моделиране, симулации и изследвания 
с приложение в промишлеността, медицината, фармацевтиката, енергетиката, транспорта, 
финансите и околната среда.  
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Нова е научната инфраструктура за съхранение на енергия и водородна енергетика. Интересът 
не само у нас, но и в Европа, е понятен - търсят се алтернативни пътища за решаване на 
енергийните проблеми на Стария континент.  
Нова точка на пътната карта на изследователската инфрастриктира и нас е Центърът за 
съвременна микроскопия за фундаментални и приложни иследвания в областта на биологията, 
медицината и биотехнологиите с европейска инфраструктура EuroBioImaging.  
Нов е и Националният циклотронен център за научноприложни изследвания и иновации с 
образователни функции в областите нуклеарна медицина, ядрена физика, ядрена енергетика, 
радиохимия, радиофармация, ускорителна техника.  
Актуализираната пътна карта предвижда да се сформират научно-технически и финансови 
комитети за наблюдение на работата по изграждането и поддържането на изследователските 
комплекси. Международни експертни бордове ще наблюдават, оценяват и консултират 
работата им. Ще се разработят средносрочни планове и програми. А за да се гарантира 
партньорството с бизнеса, ще се привлекат неправителствени организации и частни структури 
в управителните комитети. Всичко това предполага, че цялото общество ще се ангажира с 
изследователските инфраструктури от пътната карта, защото е заинтересовано те да работят.  
Ще бъдат ли "отворени" и достъпни изследователските инфраструктури и за хора извън 
техните консорциуми? Една от основните политики на Европейския стратегически форум за 
научни инфраструктури, с който се съгласува всяка национална пътна карта, е отвореният 
достъп до тях. Затова всеки консорциум на подобно звено ще разработи правилата за свободен 
достъп и кои имат право на него. Очаква се най-голям интерес да прояви бизнесът.  
Предприятията ще могат да ползват услугите на изследователските иентрове. на иентровете за 
компетентност. а това означава, че ще има пряко въздействие от инвестициите в науката върху 
обществото и икономиката.  
Откъде ще дойде финансирането на точките от националната пътна карта? Парите със 
сигурност няма да "потекат" автоматично. Държавата се ангажира за заплащане на членския 
внос за участие в съответните международни инфраструктури. Изследователските звена ще 
разчитат на проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", а за друга част от 
дейностите - и на ОП "Иновации и конкурентоспособност". Източник на финансиране е и най-
мащабната европейска Рамкова програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020", 
която през есента на 2014 г. обявява конкурс за финансиране на изследователски 
инфраструктури.  
Това е първата, но не и последната актуализация на националната пътна карта за научна 
инфраструктура. Следващата ще бъде през 2016 г. И сега, и в бъдеще оценката на работата на 
звената се прави както на национално ниво, така и от международни експерти на Европейския 
стратегически форум за научна инфраструктура и от авторитетни специалисти в съответните 
научни области.  
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Регионални печатни медии 
 
 
Дата: 16.07.2014  
Източник: в. Марица, Пловдив  
Страница: 33  
Брой думи: 881  
 
 
Резюме: Строителната индустрия върви все по-надолу и е в критично състояние. Вместо 
година на ударно проектиране и плавно преминаване от един програмен период в друг, 2014 г. 
се оказа нулева за бранша.  
 
Заглавие: Официално: Нулева година за бранша обявиха строителите  
Подзаглавие:  
Автор: Магдалена ТАНЕВА  
Текст: Строителната индустрия върви все по-надолу и е в критично състояние. Вместо година 
на ударно проектиране и плавно преминаване от един програмен период в друг, 2014 г. се 
оказа нулева за бранша.  
Справка в областното представителство на камарата на строителите сочи, че само 53% или 
200 регионални фирми досега са потвърдили регистрацията си за тази година в Централния 
професионален регистър на строителя. Отпадналите са 175. От тях след удължаването на 
срока за годишното потвърждение на производствен опит с още три месеца за около 70 
компании има надежда се регистрират и да продължат да работят.  
100 фирми обаче се очертават да отпаднат от строителството. Това означава, че или ще 
преминат в сивия сектор, защото строителите не изчезват, те само се трансформират, или 
временно ще прекратят дейността си, заяви зам. председателят на КСБ Пламен Иванов. Ясно 
изразена е и друга тенденция. В годините на по-устойчиво строителство през 2008 - 2009 г., 
отпадналите фирми са били 19-20%, но за сметка на това, нововписаните през всяка една от 
кризисните години са около 50. За тази година те са едва 27. Статистиката сочи, че най-малко 
фирми в регистъра на областното представителство са заличени през 2013 г. - само 33. Затова 
г-н Иванов я определя като Година на надеждата, в която някои от фирмите пряко сили са 
правили годишното си потвърждение, с очакването, че нещата ще се променят.  
Началото на 2014 г. обаче попари всички положителни бизнес нагласи. Резултатът - 100 фирми 
от Пловдив не могат да докажат никакъв производствен опит. А това означава, че те изцяло са 
спрели дейност през тази година. И все пак г-н Иванов намира малко позитивно зрънце във 
всичко това - само една от тези фирми е член на Камарата на строителите.  
Преди кризата в Централния професионален регистър на КСБ бяха вписани 6 110 дружества. 
Днес те са 4617.  
Масовото отписване от регистъра изкарва тези фирми от светлата част на строителния процес. 
Ако някоя от тях досега се е крепяла на идеята, че ще може да спечели обществена поръчка 
или друг инвестиционен проект, с които да запълни дупката в производствения си капацитет и 
затова се е записала в регистъра, сега вече става безсмислено да поддържа тези си позиции. 
Още повече, че при вписването камарата вече задължително изисква производствен опит за 
последната година. Досега всеки по желание декларираше дейност, а целта беше да се докаже 
пред публичния сектор и пред инвеститорите, че е свършил някаква работа.  
Най-много са отпадналите фирми от сектор строително-ремонтни работи, следват ги компании, 
извършващи високо строителство - четвърта и пета категория и фирми, специализирани в 
електро и ВиК услуги.  
Затова с призив за предприемане на максимално бързи спасителни действия за излизане от 
тревожната ситуация, в която целият строителен бранш беше поставен, КСБ се обърна преди 
дни с открито писмо и покана за официална среща към президента на РБ г-н Росен 
Плевнелиев, министър-председателя г-н Пламен Орешарски и представители на водещите 
парламентарни групи. В него камарата изразява нарастващата си тревога относно 
изпълнението на големите инфраструктурни проекти на страната и спрените плащания по ОП 
"Околна среда 2007-2013 г." Това поставя голяма част от проектите пред реален риск от 
замразяване за неопределено време и води до милиони левове непредвидени разходи за 
строителните фирми, които обричат някои от тях на фалит. Камарата с притеснение следи и 
реализацията на определяните като "рискови" жп и пътни проекти. Забавянето на изграждането 
на Северната скоростна тангента, Западната дъга на София, жп отсечките "Пловдив-
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Свиленград" и "Септември-Пловдив" поставя под въпрос успешната реализация и на ОП 
"Транспорт". Подобни проблеми се очертават и по ОП"Конкурентоспособност". В същото 
време липсата на обявяване на тръжни процедури за строителството на важни обекти, за които 
има готови проекти и осигурено финансиране все повече дава основание на строителите да 
прогнозират, че 2014 г. ще е нулева за строителния бранш.  
Строителни фирми проявиха огромно разбиране към създалата се ситуация и толерантност 
към българските институции, но те за съжаление се оказаха едностранни, се казва в писмото. 
Отговорните фактори не предприемат адекватни действия за решаване на неотложните 
проблеми на общините, на строителния бранш, на българските граждани, категорични са 
членовете на камарата. Безизходицата, в която сме поставени води до нарастване на 
социалното напрежение, което може да доведе до протестни действия, заявяват строителите.  
В писмото те настояват за спешна среща на министър-председателя и министъра на 
финансите с ръководствата на КСБ и Националното сдружение на общините, на която да се 
намери механизъм за намесата на държавата и осигуряването на необходимия финансов 
ресурс на общините за разплащане със строителните фирми и успешното приключване и 
отчитане на програмния период 2007-2013 г.  
Камарата подкрепя предложението на НСОБ за незабавно възстановяване на авансирането на 
проектите по ОПДС със средства от републиканския бюджет, както и да се търси решение за 
удължаване на договорите за безвъзмездна финансова помощ.  
Друг приоритет е правителството да осигури необходимия ресурс за подпомагане на общините 
по проектите във ВиК сектора. Според строителите само по програма ФЛАГ има внесени 
искания за над 120 млн. лв. за проекти, които дори не се разглеждат поради липса на средства.  
Едно от исканията в писмото е да се ускори изработването на правилник за приложението на 
ЗОП, с цел да се даде възможност за обявяване на процедури за всички обекти с готови 
инвестиционни проекти и осигурено финансиране.  
С необходимата подкрепа и при условията на добро законодателство, прозрачни процедури и 
реална конкуренция, строителството в България през годините е измъквало страната от 
икономически кризи. Това все още може да се направи и сега.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17052673  
Брой думи: 345  
 
 
Резюме: 11 проблемни групи е идентифицирал анализът на Центъра за превенция и 
противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/, съобщиха от 
центъра.  
 
Заглавие: ЦППКОП идентифицира 11 проблемни групи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 11 проблемни групи е идентифицирал анализът на Центъра за превенция и 
противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/, съобщиха от 
центъра.  
11 проблемни групи е идентифицирал анализът на Центъра за превенция и противодействие 
на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/, съобщиха от центъра.  
Средтях са празноти и противоречия от системно-правен характер, констатирани в законовата 
и подзаконовата нормативна уредба, недостатъчни механизми за проверка на интегритета, 
недостатъчно ефективна проверка за конфликт на интереси, както и такива при определяне 
изискванията към кандидат бенефициентите и при изпълнение на проекта от тяхна страна.  
Всички слаби места, установени при анализа на Центъра, бяха представени на състоялата се 
днес пресконференция, участие в която взеха директорът на ЦППКОП – Бойко Великов, 
представители на ръководството и анализатори на звеното.  
Причините и условия, създаващи предпоставки за прояви на корупция при изпълнението на 
Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., са изведени след 
шестмесечен работен период (стартирал през месец януари 2014 г.), през който екипът на 
Центъра е събрал и анализирал информация за действащите нормативни актове – регламенти 
и директиви на ЕС, национална правна рамка; изследвал е отношенията в организационен и 
технически аспект; извършил е анализ на конкретнислучаи, както и взаимодействие с други 
компетентни органи, имащи отношение към ОПИК.  
На база направените констатации и анализи е изготвено предложение за внедряване на 6 групи 
мерки за превенция и преодоляване на установените корупционни рискове. Те са включени в 
доклада на Центъра, депозиран в Министерски съвет в края на миналата седмица.  
Основните препоръки са свързани с преодоляването на празноти и противоречия в правните 
норми, с организационни мерки на ниво интегритет, с повишаване публичността и 
прозрачността, информационната обезпеченост и аналитичните възможности на Управляващия 
орган, както и с такива на ниво усъвършенстване на Насоките за кандидатстване по 
процедурите за БФП и Процедурния наръчник за следващия програмен период.  
Анализът на корупционните практики и възможности, свързани с Оперативна програма 
“Иновации и конкурентоспособност 2014-2020г.“,е възложен след проучване на редица 
рискови зони за прояви на корупция, оценка на натрупания опит и експертен потенциал на 
Центъра. Многопластовият характер и обхват на анализите, както и възможностите за 
използване на част от резултатите за превенцията на други програми на ЕС, са основни 
предизвикателства пред проекта. /БГНЕС  
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Дата: 16.07.2014  
Източник: www.techno-mobile.eu  
Връзка: http://www.techno-mobile.eu/item/20323  
Брой думи: 367 
 
 
Резюме: Компанията „Сървис Уан” ЕООД обяви готовността си тази година да представи 
иновативно решение за управление, структуриране, категоризация и контрол на достъпа и 
управление на жизнения цикъл на информацията.  
 
Заглавие: Българска компания разработва уникален иновативен продукт за управление 
на информацията  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Компанията „Сървис Уан” ЕООД обяви готовността си тази година да представи 
иновативно решение за управление, структуриране, категоризация и контрол на достъпа и 
управление на жизнения цикъл на информацията.  
Решението MFS се разработва от екип от експерти, включващ икономически консултанти, 
експерт НИРД, софтуерни архитекти и разработчици.  
Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-
0206-С0001/12.11.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1 
„Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”.  
Проучванията на научните източници и на пазара показват липсата на съществуващо 
адекватно решение за управлението на информацията, а в същото време бизнесът изпитва все 
по-голяма нужда бързо, лесно и надеждно да съхранява и управлява все по-големите масиви 
от данни, които се генерират.  
В отговор екипът на „Сървис Уан” разработва иновативната софтуерна система за управление 
на папки с електронни файлове, реализираща инструментариум, позволяващ свобода и 
възможност за гъвкав подход на потребителя, при подреждане, архивиране, извличане и 
обработка, търсене и контролиране на достъпа до информацията в електронни папки с 
множество файлове, разположени на различни места, като се използва централизиран, 
унифициран интерфейс.  
Системата комбинира функционалности, присъщи на системи като SharePoint и е с доказан 
потенциал за развитие.  
Основните възможности на иновативната софтуерна система включват:  
поддръжка на локални, мрежови и облачни услуги за съхранение на файлове;  
централизирано управление на организацията и категоризацията на папките с файлове;  
съхранение на разнообразни, свободно дефинирани от потребителите допълнителни мета-
данни за папките, които не се поддържат стандартно от файловите системи;  
възможност за създаване на множество виртуални йерархични структури от папки;  
централизирано управление на съхранението и автоматизация на жизнения цикъл на папките и 
файловете, базирано на бизнес правила и/или допълнителните мета-данни, дефинирани от 
потребителите;  
централизирано управление на правата за достъп до папките и файловете чрез опростен и 
достъпен интерфейс, подходящ не само за системни администратори;  
централизирано управление на офлайн папки и синхронизацията им;  
осигуряване на разнообразни справки и известяване за определени събития във връзка с 
папките.  
Проектът се реализира в рамките на 22 месеца и е на обща стойност около 420 хил. лева, от 
които сумата на безвъзмездната помощ приблизително е 377 хил. лева.  
Очаква се да приключи през месец септември 2014 г. и решението да е готово за 
позициониране на пазара още в началото на 2015г.  
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