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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
25.7.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 40 

 вестници, от които: 10 

 - национални 9 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 30 

Общо за деня 41 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 24.07.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 20.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 231  
 
 
Резюме: 1.Новина  
Няма притеснения за изпълненото на програмата "Конкурентоспособност", нито сигнали от ЕК, 
че средствата по нея за България ще бъдат спрени. Това обясни Ели Милушева ръководител 
на управляващия орган на програмата. Преди месец, заради грешки в дейността на комисията, 
която оценява кандидатстващите проекти бяха спрени 97 млн. лева по процедурата за 
технологична модернизация на фирмите. Целта беше да се избегне риска от спиране на парите 
по програмата "Конкурентоспособност”. Подробностите от Андрей Борисов.  
 
Текст: 1.Новина  
Няма притеснения за изпълненото на програмата "Конкурентоспособност", нито сигнали от 
ЕК, че средствата по нея за България ще бъдат спрени. Това обясни Ели Милушева 
ръководител на управляващия орган на програмата. Преди месец, заради грешки в дейността 
на комисията, която оценява кандидатстващите проекти бяха спрени 97 млн. лева по 
процедурата за технологична модернизация на фирмите. Целта беше да се избегне риска от 
спиране на парите по програмата "Конкурентоспособност”. Подробностите от Андрей 
Борисов.  
Андрей Борисов: Според Ели Милушева фирмите, чиито проекти са били спрени нямат поводи 
за притеснения, тъй като на есен когато ще бъде отворена новата схема за технологична 
модернизация кандидатите ще могат отново да подадат документи и да се класират.  
Ели Милушева: Тези, които са получили при такава силна конкуренция 80-90 точки. Тези 
същите фирми ще ги получат пак, есента.  
Репортер: Програма "Конкурентоспособност" е изключително стабилна, обяви Милушева.  
Ели Милушева: Всички приказки за спиране на средства, за наложени санкции от Европейска 
сметна палата, не съществуват. От управляващия орган по програма 
"Конкурентоспособност", увериха, че са си взели урок след откритите нередности по схемата 
за технологич1на модернизация, по която бяха спрени проекти за 97 млн. лева.  
Ели Милушева: Не трябваше да са толкова широко отворени вратите, за да няма такава силна 
конкуренция, защото получихме 1168 предложения, парите стигат за 140.  
Репортер: Заради откритите нередности в работата на оценяващата комисия по схемата за 
технологична модернизация няколко човекът са предложени за наказания, коментира Ели 
Милушева.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 25.07.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 10  
Брой думи: 29  
 
 
Резюме: ако не беше прекратена процедурата за технологична модернизация на малките и 
средните предприятия, каза на семинар Ели Милушева от икономическото министерство. Най-
малката санкция щяла да бъде 25% финансова корекция.  
 
Заглавие: Можело е да бъде спряна и ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ако не беше прекратена процедурата за технологична модернизация на малките и 
средните предприятия, каза на семинар Ели Милушева от икономическото министерство. Най-
малката санкция щяла да бъде 25% финансова корекция.  
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Дата: 25.07.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 6  
Брой думи: 202  
 
 
Резюме: Проектът "София Tex Парк" ще подкрепи конкурентоспособността на българската 
икономика и ще бъде среда за иновации, технологичен обмен и сътрудничество между бизнеса, 
науката и университетите. С тези думи президентът Росен Плевнелиев направи вчера първа 
копка на изграждането на първите обекти от научно-технологичния парк "София Тех Парк", 
предаде БГНЕС.  
 
Заглавие: Започва строежът на първите обекти в "София Тех Парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът "София Tex Парк" ще подкрепи конкурентоспособността на българската 
икономика и ще бъде среда за иновации, технологичен обмен и сътрудничество между бизнеса, 
науката и университетите. С тези думи президентът Росен Плевнелиев направи вчера първа 
копка на изграждането на първите обекти от научно-технологичния парк "София Тех Парк", 
предаде БГНЕС.  
На церемонията присъстваха председателят на Българската академия на науките академик 
Стефан Воденичаров, кметът на София Йорданка Фандъкова, ректорът на Софийския 
университет "Св. Климент Охридски" проф. Иван Илчев и директорът на дружеството "София 
Тех Парк" АД Елица Панайотова. Първата копка бе на сградата, в която ще се намират 
лабораториите. След това официалното стартиране на проекта продължи с първа копка на 
сградата на бизнес инкубатор и на експериментариум.  
Предвижда се да бъдат създадени около 20 000 кв. метра нови и реновирани сградни площи. 
Hayчно-технологичният парк ще разполага с приложно-изследователски лаборатории, общ 
инкубатор, иновативни лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за 
демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства. 
Проектът се осъществява по Оперативна програма "Конкурентоспособност" с 42,5 млн. евро 
безвъзмездно европейско финансиране и 7,5 млн. евро национално съфинансиране. Сред 
партньорите на "София Тех Парк" са Българската академия на науките, Софийският 
университет "Св. Климент Охридски", Техническият университет, Университетът за национално 
и световно стопанство, Медицинският университет.  
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Дата: 25.07.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 6  
Брой думи: 311  
 
 
Резюме: ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." 
(ОПК) е стабилна. Всички приказки за спиране на средства, съдебни или наказателни 
процедури не съществуват. Това заяви вчера Ели Милушева, ръководител на ГД "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" по време на семинар в Правец. Тя коментира това във 
връзка с твърдения, че програмата е под заплаха заради спряната процедура "Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия". Процедурата беше прекратена заради грешки в 
оценката и нарушаване на принципите на конкуренция. Не се притесняваме от проверки и одит 
на ЕК, защото те само ще докажат, че решението е било правилно, заяви Милушева и допълни, 
че са спрели процедурата за да бъдат спазени всички условия. Ако тази процедура не беше 
прекратена, най-малкото зло щяха да са 25% финансови корекции, или 25 млн. лева, които 
"лягат" на държавния бюджет. Най-лошото е, че щяха да спрат програмата и да забавят новата.  
 
Заглавие: МИЕ: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" НЕ Е 
ЗАПЛАШЕНА  
Подзаглавие:  
Автор: Светлана ВЕЛЕВА  
Текст: ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." 
(ОПК) е стабилна. Всички приказки за спиране на средства, съдебни или наказателни 
процедури не съществуват. Това заяви вчера Ели Милушева, ръководител на ГД "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" по време на семинар в Правец. Тя коментира това във 
връзка с твърдения, че програмата е под заплаха заради спряната процедура "Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия". Процедурата беше прекратена заради грешки в 
оценката и нарушаване на принципите на конкуренция. Не се притесняваме от проверки и одит 
на ЕК, защото те само ще докажат, че решението е било правилно, заяви Милушева и допълни, 
че са спрели процедурата за да бъдат спазени всички условия. Ако тази процедура не беше 
прекратена, най-малкото зло щяха да са 25% финансови корекции, или 25 млн. лева, които 
"лягат" на държавния бюджет. Най-лошото е, че щяха да спрат програмата и да забавят 
новата.  
Новата програма ще е с по-ясни правила, по-голяма прозрачност, и с по-голям ресурс - 400-500 
млн. лв. Предвижда се тя да бъде с няколко срока, за да не стават грешки, например първите 6 
месеца да бъдат за малките фирми.  
Това е най-желаната програма, посочи Милушева и допълни, че са получени 1162 
предложения, при възможност за финансиране само на 142 проекта. При такава конкуренция 
няма как да не се случи това, което стана", каза тя. Тези 97 млн. лв., които бяха предвидени за 
тази процедура, обаче не се губят.  
Към края на юни договорените средства по ОПК са 104.3% от бюджета на програмата, или 
1,212 млрд. евро при общо 1,162 млрд. евро. Всички оперативни програми имат право да 
договорят 10% от бюджета си отгоре. Ако бяхме договорили този проект, бюджетът на 
програмата щеше да стане 109,6%, което пак беше в рамките на допустимото, обясни 
Милушева. Тя съобщи още, че изпълнението на програмата върви добре. Към края на юни 
общият размер на разплатените средства е 785 млн. евро (61%).  
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Дата: 25.07.2014  
Източник: в. Новинар  
Страница: 3  
Брой думи: 132  
 
 
Резюме: Изграждането на научно-технологичния "София Тех Парк" в столицата вече започна.  
 
Заглавие: Стартира строежът на "София Тех Парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изграждането на научно-технологичния "София Тех Парк" в столицата вече започна.  
В четвъртък заедно с председателя на Българската академия на науките академик Стефан 
Воденичаров, кмета на София Йорданка Фандъкова, ректора на Софийския университет "Св. 
Климент Охридски" проф. Иван Илчев и директора на дружеството "София Тех Парк" АД Елица 
Панайотова президентът Росен Плевнелиев направи първа копка за първата сграда от 
технологичния комплекс.  
Предвижда се да бъдат създадени около 20 000 кв. метра нови и реновирани сградни площи. 
Научно-технологичният парк ще разполага с приложно-изследователски лаборатории, общ 
инкубатор, иновативни лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за 
демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства.  
Проектът за изграждането на научно-технологичния парк се осъществява по оперативна 
програма "Конкурентоспособност" с 42,5 млн. евро, отпуснати от Европа. Държавата ще 
вложи още 7,5 млн. евро в изграждането на комплекса.  
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Дата: 25.07.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 6  
Брой думи: 397  
 
 
Резюме: Два от търговете по проекта "София тех парк" се обжалват и изпълнението на 
дейностите по тях може да бъдат оставено за следващия програмен период 2014-2020 г. Това 
каза вчера изпълнителният директор на технологичния парк Елица Панайотова. Заедно с 
президента Росен Плевнелиев и кмета на София Йорданка Фандъкова тя направи символична 
първа копка на три от планираните сгради за бъдещи нови лаборатории.  
 
Заглавие: "София тех" ще тегли кредит от 77 млн. лв., за да заработи  
Подзаглавие: Търговете по два от първите проекти са блокирани заради обжалване  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Два от търговете по проекта "София тех парк" се обжалват и изпълнението на 
дейностите по тях може да бъдат оставено за следващия програмен период 2014-2020 г. Това 
каза вчера изпълнителният директор на технологичния парк Елица Панайотова. Заедно с 
президента Росен Плевнелиев и кмета на София Йорданка Фандъкова тя направи символична 
първа копка на три от планираните сгради за бъдещи нови лаборатории.  
"Разделянето на фази на проекта се прави, за да не се допусне той да пропадне при 
процедури, които го бавят или при форсмажорни обстоятелства", допълни Елица Панайотова. 
"София тех парк" се финансира с 50 млн. евро от програма "Конкурентоспособност". Парите 
трябва да бъдат усвоени до края на следващата година.  
В момента се обжалват обществените поръчки, свързани с изграждането на паркинг и 
иновационен форум в рамките на технопарка. За строител на форума, където ще се провеждат 
различни събития, беше избрана фирмата "Монолит София" с предложена цена от 4.5 млн. лв. 
без ДДС. В процедура по обжалване е и избраният изпълнител за инженеринг на етажен 
паркинг за близо 500 автомобила - консорциумът "ССС Научно-технологичен парк", който 
спечели с оферта за 4.4 млн. лв.  
И докато част от процедурите по "София тех парк" се блокират в Комисията за защита на 
конкуренцията, ръководството на дружеството иска банков кредит за 77.8 млн.лв. В сряда е 
пусната обществена поръчка за избор на банка, а парите са необходими за обезпечаването на 
проекта. Трябват и 14.9 млн. лв. за финансиране на ДДС върху разходите по него. Парите ще 
бъдат дадени срещу ипотекирани имоти на самия технологичен парк. Според зам.-министъра 
на икономиката в оставка Юнал Тасим това е стандартна процедура при такъв вид проекти. 
"Става въпрос за издаване на банкова гаранция за обезпечаването на проекта", обясни вчера 
той пред в. "Сега".  
Според президента Росен Плевнелиев проектът ще позволи на България да намери своето 
място сред високотехнологичните държави в Европа. "Искаме да развиваме българската 
икономика, но трябва да познаваме и нейните слабости. Необходимо е да засилим 
иновационните дейности в предприятията и да разработим нови продукти и бизнес модели", 
каза държавният глава.  
ПЛАНОВЕ  
До края на годината "София тех парк" ще обяви още няколко търга. Единият от тях ще бъде за 
оборудването на лабораториите, което ще струва около 20 млн. лв. В идните 5 месеца трябва 
да бъде пусната и поръчката за изграждането на база данни на различните лаборатории, които 
вече съществуват в консорциума от научни звена, както и за новите лаборатории, които 
предстои да бъдат построени.  
 



 

 

12 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/2
5
/2

0
1
4

 

Дата: 25.07.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 9  
Брой думи: 332  
 
 
Резюме: Проектът се финансира с 50 млн. евро от ЕС и ще заработи през 2015 г.  
 
Заглавие: София Тех Парк с 3 първи копки  
Подзаглавие:  
Автор: Наталия МАЛЧЕВА  
Текст: Проектът се финансира с 50 млн. евро от ЕС и ще заработи през 2015 г.  
С три първи копки президентът Росен Плевнелиев даде старт на проекта за изграждане на 
"София Тех Парк". Това са ключовите обекти, от които ще зависи бъдещето на целия проект. 
10,4 млн. лв. без ДЦС ще струва изграждането на лабораторния комплекс, където науката и 
бизнеса ще си сътрудничат в развиване на нови идеи и решения, които да са приложими на 
практика. Лабораториите ще се управляват съвместно от ръководството на "София Тех Парк" и 
БАН, заедно с нейните институти и университети, обясниха изпълнителният директор на 
проекта Елица Панайотова и председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров. Комплексът се 
изгражда от Обединение "Телекомплект ТА" (което включва "Телекомплект" АД и "Тилев 
Архитекти" ООД). Около 9,2 млн. лв. трябва да бъдат инвестирани в бизнес инкубатора, в който 
стартиращи млади компании ще могат да развиват идеите си и да ги превърнат в готови 
продукти. Третият обект, чиято първа копка бе направена вчера, бе на "Експериментариума" и 
пешеходния мост към него. Именно това е сградата, в която външни посетители и деца ще 
могат интерактивно да се запознават с най-новите научни достижения. Музеят и довеждащото 
съоръжение ще бъдат изградени срещу 3,9 млн. лв. от Обединение "Експо Тех Парк" (което 
включва "Трейс груп холд" АД, "Планекс" ООД и "Иво Петров Архитекти" ООД). Проектът 
"София Тех Парк" се финансира с 50 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност", като през 
втория програмен период е предвидено в него да бъдат инвестирани още 70 млн. евро от 
Европа. Реалната му работа трябва да започне още през 2015 г. "Проектът ще позволи на 
страната ни да намери достойно място сред високотехнологичните европейски държави и ще 
подкрепи иновациите и индустриите на бъдещето в България", заяви президентът Росен 
Плевнелиев. Според него "София Тех Парк" ще спомогне преодоляването на слабостите на 
родната икономика и има силен потенциал да се превърне в център на технологичния напредък 
в страната ни. На церемонията присъстваха още столичният кмет Йорданка Фандъкова, 
представители на бизнеса и на университетите - партньори в проекта.  
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Дата: 25.07.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 10  
Брой думи: 373  
 
 
Резюме: Фирмите, които не получиха средства по ОП "Конкурентоспособност", за да 
осъществят проектите си за технологична модернизация, ще бъдат компенсирани. Това може 
да стане още в късната есен на тази година, обеща шефът на Главна дирекция "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" Ели Милушева.  
 
Заглавие: Компенсират парите по "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Първата процедура по новата програма ще бъде за технологична модернизация  
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ  
Текст: Фирмите, които не получиха средства по ОП "Конкурентоспособност", за да 
осъществят проектите си за технологична модернизация, ще бъдат компенсирани. Това може 
да стане още в късната есен на тази година, обеща шефът на Главна дирекция "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" Ели Милушева.  
Първата обявена процедура по новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" за периода 
2014-2020 г. ще бъде за технологична модернизация на българските предприятия. "Така се 
надяваме да направим реверанс към онези 142 фирми, които спечелиха финансиране за 
проектите си, но не го получиха заради проблемите по схемата", каза Милушева. Тя допълни, 
че в управляващия орган вече работят за подобряване на схемата за технологична 
модернизация в новата програма и тя ще бъде с много попрозрачни правила. Освен това за 
новата схема целта е средствата по това перо да бъдат повече. "Иска ми се те да бъдат 400-
500 млн. лв., за да могат от тях да се възползват повече предприятия", каза Милушева.  
Но допълни, че това ще зависи от одобрението на Брюксел, където вече е изпратена новата 
ОП "Иновации и конкурентоспособност". Освен с повече пари идеята е новата схема за 
технологична модернизация да разполага и с поголям срок. По-точно целта е тя да бъде 
отворена 2-3 години, а в този период да бъдат вкарани няколко срока, обясни Милушева. 
Например може първо да се приемат проектите на микро и малките предприятия, след това на 
средните и т.н. Вместо да се прави накуп за всички и да се получават грешки, каза Милушева.  
Засега България няма да загуби пари по ОП "Конкурентоспособност 2007-2013", смята 
шефката на програмата. Спряната процедура за технологична модернизация, за която бяха 
заделени 97 млн. лв., представлява договаряне на пари над бюджета на програмата. В 
момента договорените средства по ОПК са 104,3% от бюджета на програмата. Ако схемата за 
технологична модернизация не беще спряна, договарянето щеше да стигне 109%, поясни 
Милушева. От думите й стана ясно, че лично тя много съжалява за спирането на схемата за 
технологична модернизация, тъй като в българската икономика няма да влязат допълнителни 
пари. В същото време обаче така е била спасена цялата оперативна програма, защото заради 
грешките в процедурата е имало риск Брюксел да спре цялата програма. Милушева съобщи, че 
вече е предала в Министерството на икономиката доклада си и предложенията си за санкции 
заради грешките, довели до спирането на схемата.  
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Дата: 25.07.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 30  
Брой думи: 145  
 
 
Резюме: Изграждането на технологичния парк в района на 4-и километър в София ще започне 
с кредит. Дружеството "София Тех Парк", отговарящо за изпълнението на проекта, е обявило 
обществена поръчка за избор на банка, която да осигури финансирането.  
Търси се кредит до 92,7 млн. лв., който покрива пълната стойност на проекта. Изпълнителният 
директор на "София Тех Парк" Елица Панайотова обясни, че става въпрос за мостово 
финансиране и сумата ще се усвоява на части. Строителството на парка би трябвало да се 
финансира с пари по оперативна програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Теглят кредит за строителството на "София Тех Парк"  
Подзаглавие:  
Автор: Дарина KAXPAMАНОВА  
Текст: Изграждането на технологичния парк в района на 4-и километър в София ще започне с 
кредит. Дружеството "София Тех Парк", отговарящо за изпълнението на проекта, е обявило 
обществена поръчка за избор на банка, която да осигури финансирането.  
Търси се кредит до 92,7 млн. лв., който покрива пълната стойност на проекта. Изпълнителният 
директор на "София Тех Парк" Елица Панайотова обясни, че става въпрос за мостово 
финансиране и сумата ще се усвоява на части. Строителството на парка би трябвало да се 
финансира с пари по оперативна програма "Конкурентоспособност". Авансовите плащания 
обаче се очакват след септември. 77,8 млн. лв. от кредита ще отидат за обекта, а 14,9 млн. лв. - 
за финансиране на ДДС върху разходите. Освен това част от дейностите по проекта вероятно 
ще се финансират с пари от следващия програмен период. Например паркингът и 
Иновационният форум, тъй като обществените поръчки, свързани с тях, в момента се 
обжалват.  
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Дата: 25.07.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 12  
Брой думи: 333  
 
 
Резюме: Европейското бюро за борба с измамите ОЛАф ще проверява работата на програма 
"Конкурентоспособност". Очаква се и проверка на Европейската комисия заради многобройните 
сигнали за нередности по схемата за технологична модернизация, по която трябваше да бъдат 
усвоени 97 млн. лв.  
 
Заглавие: Брюксел ще проверява европрограма  
Подзаглавие: Нямало опасност от загуба на средства по "Конкурентоспособност"  
Автор: Леонора ЛЕКОВА  
Текст: Европейското бюро за борба с измамите ОЛАф ще проверява работата на програма 
"Конкурентоспособност". Очаква се и проверка на Европейската комисия заради 
многобройните сигнали за нередности по схемата за технологична модернизация, по която 
трябваше да бъдат усвоени 97 млн. лв.  
"Готови сме да предоставим всички документи", съобщи вчера в Правец шефът на програмата 
Ели Милушева. "Знаем, че проверките са неизбежни, тъй като бяха подадени над 160 жалби до 
различни инстанции - ЕК, ДАНС и прокуратурата", допълни Милушева.  
Схемата, по която в края на м.г. кандидатстваха 1200 фирми с проекти за машини и 
оборудване, бе прекратена внезапно в края на юни. Това предизвика остра реакция от фирмите 
(общо 142), които вече бяха сключили договори. Те заплашиха, че ще търсят правата си, и 94 
от тях заведоха дела в Софийския апелативен съд.  
"Съжалявам за всички, които са се състезавали честно в конкурса, но стоя на 200% зад 
решението си - каза вчера Милушева. - Ако не бях спряла процедурата, щяха да се случат две 
неща - финансова корекция от 25%, или 25 млн. лв., които трябваше да се поемат от бюджета. 
Или второто - да спрат парите по цялата програма."  
Според Милушева въпросните 97 млн. лв. няма да бъдат загубени, защото това са виртуални 
пари. "Тези пари не стоят в банка, ние просто използвахме правото си на наддоговаряне 
(договорени са повече пари, отколкото Брюксел е определил по програмата). Затова дори 
фирмите да спечелят делата срещу нас в съда, няма да получат нито лев."  
Въпросът е защо, ако парите са виртуални, е обявена въпросната схема, в която участваха 
1200 фирми и 200 консултанти, а пет месеца 38 специалисти правеха оценки, коментираха 
експерти.  
Разбра се също, че все още не е ясно кои служители на министерството ще бъдат наказани за 
гафа. Изготвена била докладна с предложение за наказания, но вероятно смяната на 
управлението ще забави вземането на решенията.  
До момента по "Конкурентоспособност" са договорени 1,212 млрд. евро, или 104% от 
бюджета на програмата. От тях са разплатени 785 млн. евро, а са одобрени още разходи за 
713 млн.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 24.07.2014  
Източник: в. Марица, Пловдив  
Страница: 1,2,7,8  
Брой думи: 444  
 
 
Резюме: Има застрашени от фалит след отказаните проекти по програма 
"Конкурентоспособност"  
 
Заглавие: 28 пловдивски фирми горят с милиони от Европа  
Подзаглавие:  
Автор: Мария ПЕТРОВА, Добринка ДИМОВА  
Текст: Има застрашени от фалит след отказаните проекти по програма 
"Конкурентоспособност"  
28 пловдивски фирми няма да получат и едно евро от средствата по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Това е една четвърт от общия брой 142, одобрени за субсидиране, 
които Министерство на икономиката отряза с мотив, че са допуснати съществени нарушения 
при оценяването на проектите. Бюджетът по вече затворената процедура за технологична 
модернизация бе за 100 млн. лв. Проверка на "Марица" установи, че местните компании са 
участвали с проекти в категориите: "Микро", "Малко" и "Средно" предприятие. Проектните им 
предложения са в различни области - IT и печатни технологии, парфюмерия и козметика, 
текстил, лека и металургична промишленост и др. При оценяването повечето от проектите са 
получили над 70 до 91 точки, от максималния брой 100, което предполага безвъзмездна помощ 
от 59 до 79 процента спрямо общите допустими разходи за инвестиции и услуги, или средства 
от над 300 хил. лв., до над 1 млн.лв.  
Сред потърпевшите компании са "Рефан България" ООД, "Киндекс" ЕООД, "Метал ' Ин" ЕООД, 
"Техно прес" ЕООД, "Ви-Рус Интернешънъл" ООД, "Прокс-2" ООД, "Кем Глас" ЕООД, "Компас 
Инженеринг" ООД и др.  
От страница 1 Повечето фирми отказаха да коментират, разочаровани от поредния шамар, 
който им нанесе държавата. Бизнесмените са направили разходи по изготвянето на проектите, 
надявайки се, че част от парите ще им бъдат възстановени. Пренастроили са и производствата 
си според новите изисквания. Сега някои от тях са застрашени от фалит. Просто е безсмислено 
да коментираме. Подавахме жалби, молби -нищо. Вече не очакваме да ни възстановят 
средствата, заявиха от пловдивска компания, която се занимава с производство и търговия на 
метални изделия. Оттам обясниха, че са получили обещание от страна на държавата 
програмата да бъде отворена отново в края на тази година. Вложили сме средства в 
изготвянето на проекта и единственото ни успокоение е, че ще кандидатстваме отново със 
същия проект. Надяваме се забавянето да е само с една година. Дано да не се проточи повече, 
посочиха от фирмата.  
Масово обаче колегите им, отрязани от оперативната програма, не са оптимисти и отчитат, че 
всички разходи ще си останат за тяхна сметка.  
От българска страна има подадени сигнали в прокуратурата, както от страна на ръководителя 
на управляващия орган на програмата Ели Милушева за допуснатите нарушения, така и на на 
служители от оценителната комисия срещу Милушева. Отделно има подадени сигнали към 
прокуратурата и от фирми, които са недоволни от решението на Милушева да анулира цялата 
схема. До момента няма повдигнато обвинение към никого.  
В момента върви одит на Европейската сметна палата за периода 2009 - 2012 г. по 
"Конкурентоспособност". При него проверяващите са установили три допуснати нарушения, 
срещу които страната ни е възразила. Те са по схемите за иновации, технологична 
модернизация и укрепване на международните позиции на българската икономика.  
24.07.2014 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 24.07.2014  
Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2014/07/24/news17099667.html  
Брой думи: 194  
 
 
Резюме: За да не бъдат загубени средства по оперативна програма "Конкурентоспособност", 
през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн. евро.  
 
Заглавие: €192 млн. трябва да се сертифицират по Конкурентоспособност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За да не бъдат загубени средства по оперативна програма "Конкурентоспособност", 
през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн. евро.  
От началото на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 млн. евро или 40 на сто от сумата. 
Това каза на семинар за медиите Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на 
Министерството на икономиката и енергетиката, цитирана от БТА.  
От министерството съобщиха, че в началото на юли е подаден пред Сертифициращия орган 
доклад по сертификация на стойност 41 млн.евро. След одобрението на доклада сумата на 
сертифицираните средства ще достигне 118 млн.евро или 62 на сто от идентифицираните 192 
млн.евро. За около 6 месеца 62 процента от тази идентифицирана сума е изпълнена, ако се 
запази същият темп на сертификация, това предполага да се покрие тази сума и програмата 
няма да загуби средства, коментира експертът.  
Общият размер на договорените средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" 
към 30 юни е 1,2 млрд.евро или 104.3 на сто от бюджета на програмата. Разплатените 
средства са на стойност 785 млн. евро, което е 68 на сто от бюджета на програмата, а общият 
размер на сертифицираните средства е 713 млн.евро или 61 на сто от бюджета на ОПК.  
 

http://banks.dir.bg/2014/07/24/news17099667.html
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/business/2014/07/24/plevneliev-dade-start-na-sofiia-teh-park.233440  
Брой думи: 672  
 
 
Резюме: Все още не е решено кои от дейностите по проекта за осъществяването на "София 
Тех Парк" ще бъдат прехвърлени за следващия програмен период. Това коментира пред 
журналисти изпълнителният директор на "София Тех Парк" АД Елица Панайотова, която заедно 
с президента Росен Плевнелиев, кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на 
Българската академия на науките Стефан Воденичаров и ректорите на няколко университета 
направи първа копка на няколко обекта в научно-технологичния парк.  
 
Заглавие: Плевнелиев даде старт на "София Тех Парк"  
Подзаглавие: Все още няма решение за втората фаза на парка  
Автор: Миглена Иванова  
Текст: Все още не е решено кои от дейностите по проекта за осъществяването на "София Тех 
Парк" ще бъдат прехвърлени за следващия програмен период. Това коментира пред 
журналисти изпълнителният директор на "София Тех Парк" АД Елица Панайотова, която заедно 
с президента Росен Плевнелиев, кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на 
Българската академия на науките Стефан Воденичаров и ректорите на няколко университета 
направи първа копка на няколко обекта в научно-технологичния парк.  
Държавният глава заяви, че проектът „София Тех Парк“ е далновидно стратегическо за 
България решение в подкрепа на бизнеса, науката и сътрудничеството между тях.  
„Проектът ще позволи на страната ни да намери достойно място сред високотехнологичните 
европейски държави и ще подкрепи иновациите и индустриите на бъдещето в България“, каза 
Росен Плевнелиев.  
Технологичният парк се осъществява съвместно с Българската академия на науките (БАН), 
Техническия университет в София, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 
Медицинския университет в София и Университета за национално и световно стопанство 
(УНСС).  
Дейността си технологичният парк координира и с фондовете за стартиращи компании 
LaunchHub и Eleven, за да осигури съвременна инфраструктура за бизнеса в сферата на 
високите технологии (ИКТ, енергия и приложни науки).  
Разделянето на проекта на два етапа – през стария и през новия програмен период, се 
обсъждаше заради забавянето на реализацията му. Идеята за „София Тех Парк“ започна да се 
обсъжда още през 2009 - 2010 г. Държавното дружество обаче беше създадено през 2012 г. и в 
края на същата година проектът получи финансиране от оперативната програма 
„Конкурентоспособност“. Договорът беше подписан в началото на 2013 г., като бюджетът е 50 
млн. евро с ДДС, а крайният срок за завършването му е края на септември 2015 г.  
Според Панайотова по принцип засега няма нужда от разделянето на проекта за научно-
технологичния парк на два етапа, но дори и да се наложи такова, то не е късно да се случи и 
през 2015 г., ако има допълнителни забавяния.  
Днес беше направена първата копка на лабораториите и офисите, на площадковата 
инфраструктура – парк, алеи, комуникации на сградите, кортове и многофункционална спортна 
площадка, на бизнес инкубатора и на експериментариума с посетителски център.  
Наскоро приключиха процедурите за обжалване на строителството на площадковата 
инфраструктура и на бизнес инкубатора. Все още обаче текат процедурите по обжалване на 
паркинга и на иновационния форум, където ще се провеждат различни събития и лекции.  
Според Елица Панайотова може би това са два от обектите, които ще се прехвърлят за 
следващия програмен период, но все още това не може да се каже с точност. „Разделянето на 
фази на проекта се прави от гледна точка на това ако има процедури, които се бавят, 
форсмажорни обстоятелства, за да не пропадне проектът“, посочи тя.  
Още два търга, свързани с проекта, ще бъдат обявени до края на годината  
До края на тази година дружеството „София Тех Парк“ АД ще обяви обществената поръчка за 
оборудването на лабораториите, допълни Панайотова. Тя е на стойност 20 млн. лева. В 
момента се доуточнява с представителите на научните среди точната спецификация на 
оборудването, за да не се дублира с такова, което вече имаме, и да се даде възможност да се 
участва по повече научно-изследователски проекти.  

http://www.dnes.bg/business/2014/07/24/plevneliev-dade-start-na-sofiia-teh-park.233440
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Също до края на годината трябва да тръгнат и търговете за изграждането на платформата за 
споделено ползване – база данни на различните лаборатории, които вече съществуват в 
консорциума от университети и институтите на БАН, и новите лаборатории.  
„София Тех Парк“ се прави с идеята да даде отговор на нерешените проблеми по пътя на 
технологичните идеи и тяхната индустриализация и комерсиализация, коментира 
председателят на ИКТ клъстера Петър Статев.  
По думите му всяка лаборатория решава конкретен казус, който в момента е стоп фактор в 
комерсиализацията и индустриализацията на продукти. „Единственото, за което съжаляваме, е, 
че се движим толкова бавно“, посочи той и изрази надежда, че проектът няма да стане жертва 
на политически боричкания.  
Проф. Владимир Пулков, декан на Факултета по телекомуникации и пощи в Техническия 
университет – София, допълни, че е време България да започне да продава интелектуален 
продукт. Надяваме се, че с тази инфраструктура университетите и БАН ще имат възможност да 
привличат млади гора, да им дават възможности за развитие и генериране на идеи.  
Още икономически новини четете в Investor.bg.  
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/07/24/2349922_imalo_e_veroiatnost_i_programa_konkurentospos
obnost_da/  
Брой думи: 625  
 
 
Резюме: Ако не беше прекратена процедурата за технологична модернизация на малките и 
средни предприятия по оперативната програма "Конкурентоспособност" най-малкото зло, което 
би се случило е 25 процента финансова корекция, а най-лошото - да спрат програма и да се 
забави приемането на новата. Това каза на семинар за медиите Ели Милушева - главен 
директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на 
икономиката и енергетиката, цитирана от БТА.  
 
Заглавие: Имало е вероятност и програма "Конкурентоспособност" да бъде спряна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ако не беше прекратена процедурата за технологична модернизация на малките и 
средни предприятия по оперативната програма "Конкурентоспособност" най-малкото зло, 
което би се случило е 25 процента финансова корекция, а най-лошото - да спрат програма и да 
се забави приемането на новата. Това каза на семинар за медиите Ели Милушева - главен 
директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на 
икономиката и енергетиката, цитирана от БТА.  
Обяснението  
Процедурата беше прекратена заради грешки в оценката на комисията. Кандидатстването по 
нея става чрез конкурентен подбор, а когато се наруши основното правило на този подбор от 
оценителната комисия, значи процедурата е сбъркана, обясни Милушева причината за 
прекратяването на процедурата.  
Средствата, предвидени по нея в размер на 97 млн. лева, не се губят, допълни експертът. Това 
са пари, които оперативната програма смяташе в плюс отгоре, това не са пари в банка, които 
чакат да бъдат изразходвани и договорени, допълни Милушева.  
Тя обясни, че всички оперативни програми, които изпълняват подобни схеми, могат чрез 
ресорно решение на Министерски съвет да наддоговорят 10 на сто от бюджета си. По тази 
процедура са одобрени близо 600 проекта, като средствата обаче стигат само за първите 142 
фирми, а предложенията са били 1168.  
Това е засилило конкуренцията между фирмите и е създало огромно напрежение за комисията, 
посочи Милушева. Тя отбеляза, че 38 експерти от комисията е трябвало да разгледат тези 
близо 1200 предложения за три месеца. От друга страна, някои от фирмите, заради голямата 
конкуренция, са се опитвали по нерегламентиран начин да стигнат до оценката.  
Трудно се доказва при колективен орган, какъвто е оценителната комисия, кой е сбъркал, 
посочи Милушева. Тя съобщи, че за този случай вече е информиран инспекторатът на 
министерството и дисциплинарният съвет. Надявам се смяната на правителство да не забави 
нещата, каза Милушева.  
Експертът съобщи още, че 161 жалби и възражения е имало срещу оценките на комисията, 
имало е и сигнали за нередности, както и за това, че членове на комисията се обаждат на 
фирмите, което по думите на Милушева е недопустимо.  
Тя посочи, че застава "на 200 процента" зад решението на спиране на процедурата и допълни, 
че това ще е урок за тези, които си мислят, че европейски пари се раздават безконтролно.  
Милушева каза още, че първата процедура по новата оперативна програма, която ще бъде 
обявена през есента, отново ще е технологична модернизация, за която ще се настоява да е на 
стойност 400 - 500 млн. лева.  
Тя заяви, че сегашната оперативна програма е изключително стабилна. Всички приказки за 
спиране на средства, за наложени санкции от Европейската сметна палата или ЕК са 
несъстоятелни. Тя напомни, че новата оперативна програма е изпратена в ЕК и изрази надежда 
тази есен да бъде одобрена.  
Какво да се прави  
За да не бъдат загубени средства по оперативна програма "Конкурентоспособност", само 
през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро. От началото 
на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 млн.евро или 40 на сто от сумата. Това каза 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/07/24/2349922_imalo_e_veroiatnost_i_programa_konkurentosposobnost_da/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/07/24/2349922_imalo_e_veroiatnost_i_programa_konkurentosposobnost_da/
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Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на Министерството на икономиката и 
енергетиката.  
От министерството съобщиха, че в началото на юли е подаден пред Сертифициращия орган 
доклад по сертификация на стойност 41 млн.евро. След одобрението на доклада сумата на 
сертифицираните средства ще достигне 118 млн.евро или 62 на сто от идентифицираните 192 
млн.евро.  
За около 6 месеца 62 процента от тази идентифицирана сума е изпълнена, ако се запази 
същият темп на сертификация, това предполага да се покрие тази сума и програмата няма да 
загуби средства, коментира експертът.  
Общият размер на договорените средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" 
към 30 юни е 1.2 млрд.евро или 104.3 на сто от бюджета на програмата. Разплатените 
средства са на стойност 785 млн.евро, което е 68 на сто от бюджета на програмата, а общият 
размер на сертифицираните средства е 713 млн.евро или 61 на сто от бюджета на ОПК.  
 



 

 

23 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/2
5
/2

0
1
4

 

Дата: 24.07.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/07/24/1946894/prezidentat-rosen-plevneliev-shte-
dade-nachalo-na-izgrazhdaneto-na-parvite-obekti-ot-badeshtiya-nauchno-tehnologichen-park-v-
sofiya.html  
Брой думи: 192  
 
 
Резюме: София. Президентът Росен Плевнелиев ще даде начало на изграждането на първите 
обекти от първия научно-технологичен парк в България, реализиран от дружеството „София 
Тех Парк“ АД, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.  
 
Заглавие: Президентът Росен Плевнелиев ще даде начало на изграждането на първите 
обекти от бъдещия научно-технологичен парк в София  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Президентът Росен Плевнелиев ще даде начало на изграждането на първите 
обекти от първия научно-технологичен парк в България, реализиран от дружеството „София 
Тех Парк“ АД, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.  
Церемонията е на територията на бившето военно поделение на „Четвърти километър“ в 
столицата (вход - локален път на Цариградско шосе на кръстовището на бул. „Цариградско 
шосе“ и ул. „Ген. Йордан Венедиков“).  
С церемонията ще започне изграждането на първите лаборатории и площадкова 
инфраструктура, на бизнес инкубатор и на експериментариум с посетителски мост.  
Предвижда се след 2015 г. в София да заработи научно-изследователска инфраструктура в 
помощ на българския иновативен бизнес и да бъдат създадени около 20 000 кв. м нови и 
реновирани сградни площи. Научно-технологичният парк ще разполага с приложно-
изследователски лаборатории, общ инкубатор, иновативни лекционни, образователни, 
дискусионни форуми, места за демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и 
зелени пешеходни пространства.  
Проектът за изграждането на научно-технологичния парк се осъществява по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“ с 42.5 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране и 
7.5 млн. евро национално съфинансиране. Сред партньорите на „София Тех Парк“ са 
Българската академия на науките, Софийският университет „Свети Климент Охридски“, 
Техническият университет-София, Университетът за национално и световно стопанство, 
Медицинският университет в столицата.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/07/24/1946894/prezidentat-rosen-plevneliev-shte-dade-nachalo-na-izgrazhdaneto-na-parvite-obekti-ot-badeshtiya-nauchno-tehnologichen-park-v-sofiya.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/24/1946894/prezidentat-rosen-plevneliev-shte-dade-nachalo-na-izgrazhdaneto-na-parvite-obekti-ot-badeshtiya-nauchno-tehnologichen-park-v-sofiya.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/24/1946894/prezidentat-rosen-plevneliev-shte-dade-nachalo-na-izgrazhdaneto-na-parvite-obekti-ot-badeshtiya-nauchno-tehnologichen-park-v-sofiya.html
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/07/24/1947191/eli-milusheva-greshka-e-che-
otvorihme-vratite-za-mnogo-firmi-v-razlichni-sektori-s-istinskoto-zhelanie-parite-da-stignat-do-
poveche-krag-litsa-v-ikonomikata.html  
Брой думи: 316  
 
 
Резюме: София. Грешка е, че отворихме вратите за много фирми в различни сектори с 
истинското желание парите да стигнат до повече кръг лица в икономиката. Това каза Ели 
Милушева, ръководител на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” по време на 
семинар, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Ели Милушева уточни, че повечето сектори, 
които са допустими по програмата, са кандидатствали по последната процедура „Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия”.  
 
Заглавие: Ели Милушева: Грешка е, че отворихме вратите за много фирми в различни 
сектори с истинското желание парите да стигнат до повече кръг лица в икономиката  
Подзаглавие:  
Автор: Ива САПУНДЖИЕВА  
Текст: София. Грешка е, че отворихме вратите за много фирми в различни сектори с 
истинското желание парите да стигнат до повече кръг лица в икономиката. Това каза Ели 
Милушева, ръководител на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” по време на 
семинар, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Ели Милушева уточни, че повечето сектори, 
които са допустими по програмата, са кандидатствали по последната процедура „Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия”.  
„Не трябваше да допускаме такава силна конкуренция, защото получихме 1168 предложения. 
Оказа се, че парите стигат за 140 от тях. Конкуренцията е 1:10, което е много силна. При такава 
конкуренция, няма как да не се случи това, което стана”, каза тя. По думите и не се губи сумата 
от 97 млн. лв., които бяха предвидени за тази процедура.  
„Това са пари, които ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 
„2007-2013 г.” смяташе за „плюс”, за отгоре. Това не са физически пари, които съществуват в 
момента в банките, които чакат да бъдат разходвани, договорирани и сключени, за да бъдат 
изхарчени. Програмата към днешна дата е договорила 104.3% от бюджета си. Това означава, 
че ние сме надхвърлили 100%. Всички оперативни програми, които изпълняват схеми подобни 
на нашите имат право чрез решение на Министерски съвет № 500 да договорят 10% от 
бюджета си отгоре. Това на нас ни позволяваше да договорим още 165 млн. лв. отгоре, така че 
да влязат още пари в икономиката. Ние се възползвахме от това право. В момента, когато се 
прекратява процедурата „Технологична модернизация в малките и средни предприятия , не се 
възползваме от това право, което ни дава МС. Ако бяхме договорили този проект, бюджетът на 
програмата щеше да стане 109.6%, което пак беше в рамките на допустимото. По думите й, по 
никакъв начин не се губят средства по ОП „ Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013г. "Жалко е, че можеше да влязат още пари в 
икономиката, което не се случи”, каза още Ели Милушева.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/07/24/1947191/eli-milusheva-greshka-e-che-otvorihme-vratite-za-mnogo-firmi-v-razlichni-sektori-s-istinskoto-zhelanie-parite-da-stignat-do-poveche-krag-litsa-v-ikonomikata.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/24/1947191/eli-milusheva-greshka-e-che-otvorihme-vratite-za-mnogo-firmi-v-razlichni-sektori-s-istinskoto-zhelanie-parite-da-stignat-do-poveche-krag-litsa-v-ikonomikata.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/24/1947191/eli-milusheva-greshka-e-che-otvorihme-vratite-za-mnogo-firmi-v-razlichni-sektori-s-istinskoto-zhelanie-parite-da-stignat-do-poveche-krag-litsa-v-ikonomikata.html
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/07/24/1947206/vladislav-totsev-obshtiyat-razmer-na-
dogovorenite-sredstva-po-op-konkurentnosposobnost-e-1212-mlrd-evro.html  
Брой думи: 220  
 
 
Резюме: Правец. Общият размер на договорените средства по ОП „Конкурентоспособност” е 
1.212 млрд. евро или 104% от бюджета на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.” (ОПРКБИ). Това каза 
Владислав Тоцев от финансовия отдел на Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и енергетиката, по време на семинар 
в Правец, предаде репортер на Агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: Владислав Тоцев: Общият размер на договорените средства по ОП 
„Конкурентоспособност” е 1.212 млрд. евро  
Подзаглавие:  
Автор: Ива САПУНДЖИЕВА  
Текст: Правец. Общият размер на договорените средства по ОП „Конкурентоспособност” е 
1.212 млрд. евро или 104% от бюджета на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.” (ОПРКБИ). Това каза 
Владислав Тоцев от финансовия отдел на Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентноспособност” към Министерство на икономиката и енергетиката, по време на 
семинар в Правец, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Тоцев посочи, че общият размер на 
разплатените средства е 785 млн. евро или 68% от бюджета на програмата, а общият размер 
на сертифицираните средства е 713 млн. евро или 61% от бюджета на ОПРКБИ. Броят 
сключени договори по приоритетни оси 1 и 2 за 2014 г. са 3119 бр., а приключените договори 
или договори с окончателните плащания са 1502 бр. „За да не бъдат загубени средства по 
оперативната програма съгласно правилото N+2 през 2014 г. следва да бъдат сертифицирани 
средства в размер на 192 млн. евро, като от началото на тази година до 30 юни са 
сертифицирани 77 млн. евро или 40% от идентифицираната сума”, каза още той. Тоцев уточни, 
че в началото на месец юли е подаден пред Сертифициращия орган (СО) – Дирекция 
„Национален фонд” към Министерство на финансите, доклад по сертификация на стойност 41 
млн. евро, след одобрението на който сумата на сертифицираните средства през 2014 г. ще 
достигне 118 млн. евро или 62% от идентифицираната сума.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/07/24/1947206/vladislav-totsev-obshtiyat-razmer-na-dogovorenite-sredstva-po-op-konkurentnosposobnost-e-1212-mlrd-evro.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/24/1947206/vladislav-totsev-obshtiyat-razmer-na-dogovorenite-sredstva-po-op-konkurentnosposobnost-e-1212-mlrd-evro.html
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/bylgariia/451/a/vse-oshte-niama-reshenie-za-vtorata-faza-na-sofiia-teh-
park,176818/  
Брой думи: 636  
 
 
Резюме: Все още не е решено кои от дейностите по проекта за осъществяването на "София 
Тех Парк" ще бъдат прехвърлени за следващия програмен период. Това коментира пред 
журналисти изпълнителният директор на "София Тех Парк" АД Елица Панайотова, която заедно 
с президента Росен Плевнелиев, кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на 
Българската академия на науките Стефан Воденичаров и ректорите на няколко университета 
направи първа копка на няколко обекта в научно-технологичния парк.  
 
Заглавие: Все още няма решение за втората фаза на София Тех Парк  
Подзаглавие: Днес беше направена първата копка на четири обекта от научно-технологичния 
парк в София  
Автор: Миглена Иванова  
Текст: Все още не е решено кои от дейностите по проекта за осъществяването на "София Тех 
Парк" ще бъдат прехвърлени за следващия програмен период. Това коментира пред 
журналисти изпълнителният директор на "София Тех Парк" АД Елица Панайотова, която заедно 
с президента Росен Плевнелиев, кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на 
Българската академия на науките Стефан Воденичаров и ректорите на няколко университета 
направи първа копка на няколко обекта в научно-технологичния парк.  
Технологичният парк се осъществява съвместно с Българската академия на науките (БАН), 
Техническия университет в София, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 
Медицинския университет в София и Университета за национално и световно стопанство 
(УНСС).  
Дейността си технологичният парк координира и с фондовете за стартиращи компании 
LaunchHub и Eleven, за да осигури съвременна инфраструктура за бизнеса в сферата на 
високите технологии (ИКТ, енергия и приложни науки).  
Разделянето на проекта на два етапа – през стария и през новия програмен период, се 
обсъждаше заради забавянето на реализацията му. Идеята за „София Тех Парк“ започна да се 
обсъжда още през 2009-2010 г. Държавното дружество обаче беше създадено през 2012 г. и в 
края на същата година проектът получи финансиране от оперативната програма 
„Конкурентоспособност“. Договорът беше подписан в началото на 2013 г., като бюджетът е 50 
млн. евро с ДДС, а крайният срок за завършването му е края на септември 2015 г.  
Разделянето на проекта – при форсмажорни обстоятелства  
Според Панайотова по принцип засега няма нужда от разделянето на проекта за научно-
технологичния парк на два етапа, но дори и да се наложи такова, то не е късно да се случи и 
през 2015 г., ако има допълнителни забавяния.  
Днес беше направена първата копка на лабораториите и офисите, на площадковата 
инфраструктура – парк, алеи, комуникации на сградите, кортове и многофункционална спортна 
площадка, на бизнес инкубатора и на експериментариума с посетителски център.  
Наскоро приключиха процедурите за обжалване на строителството на площадковата 
инфраструктура и на бизнес инкубатора. Все още обаче текат процедурите по обжалване на 
паркинга и на иновационния форум, където ще се провеждат различни събития и лекции.  
Според Елица Панайотова може би това са два от обектите, които ще се прехвърлят за 
следващия програмен период, но все още това не може да се каже с точност. „Разделянето на 
фази на проекта се прави от гледна точка на това ако има процедури, които се бавят, 
форсмажорни обстоятелства, за да не пропадне проектът“, посочи тя.  
Още два търга, свързани с проекта, ще бъдат обявени до края на годината  
До края на тази година дружеството „София Тех Парк“ АД ще обяви обществената поръчка за 
оборудването на лабораториите, допълни Панайотова. Тя е на стойност 20 млн. лева. В 
момента се доуточнява с представителите на научните среди точната спецификация на 
оборудването, за да не се дублира с такова, което вече имаме, и да се даде възможност да се 
участва по повече научно-изследователски проекти.  
Също до края на годината трябва да тръгнат и търговете за изграждането на платформата за 
споделено ползване – база данни на различните лаборатории, които вече съществуват в 
консорциума от университети и институтите на БАН, и новите лаборатории.  

http://investor.bg/bylgariia/451/a/vse-oshte-niama-reshenie-za-vtorata-faza-na-sofiia-teh-park,176818/
http://investor.bg/bylgariia/451/a/vse-oshte-niama-reshenie-za-vtorata-faza-na-sofiia-teh-park,176818/
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Научно-технологичният парк – „среща“ между науката и бизнеса  
„София Тех Парк“ се прави с идеята да даде отговор на нерешените проблеми по пътя на 
технологичните идеи и тяхната индустриализация и комерсиализация, коментира 
председателят на ИКТ клъстера Петър Статев.  
По думите му всяка лаборатория решава конкретен казус, който в момента е стоп фактор в 
комерсиализацията и индустриализацията на продукти. „Единственото, за което съжаляваме, е 
че се движим толкова бавно“, посочи той и изрази надежда, че проектът няма да стане жертва 
на политически боричкания.  
Проф. Владимир Пулков, декан на Факултета по телекомуникации и пощи в Техническия 
университет – София, допълни, че е време България да започне да продава интелектуален 
продукт. Надяваме се, че с тази инфраструктура университетите и БАН ще имат възможност да 
привличат млади гора, да им дават възможности за развитие и генериране на идеи.  
Снимки от церемонията можете да разгледате тук  
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/evroproekti/264/a/procedura-za-tehnologichno-obnovlenie-s-pari-ot-noviia-
programen-period-trygva-esenta,176834/  
Брой думи: 595  
 
 
Резюме: През есента ще бъде обявена процедура за технологична модернизация на 
предприятията по новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, 
съобщи на семинар в Правец директорът на главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в Министерството на икономиката и енергетиката Ели Милушева, 
цитирана от БТА.  
 
Заглавие: Процедура за технологично обновление с пари от новия програмен период 
тръгва есента  
Подзаглавие: Ако не е била спряна процедурата за технологична модернизация на 
предприятията, са щели да последват корекции за поне 25%, според експерт от МИЕ  
Автор:  
Текст: През есента ще бъде обявена процедура за технологична модернизация на 
предприятията по новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-
2020, съобщи на семинар в Правец директорът на главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в Министерството на икономиката и енергетиката Ели Милушева, 
цитирана от БТА.  
Милушева допълни, че ще се настоява процедурата да бъде за 400 - 500 млн.лева.  
Припомняме, че в края на миналия месец Милушева отмени подписването на договори за 
технологична модернизация на фирми за почти 100 млн. лева заради нарушения и опасения от 
последващи финансови корекции. По-късно обаче Административният съд в София на практика 
отмени решението ? и Министерството на икономиката и енергетиката ще трябва да доказва по 
съдебен път нарушенията на оценителната комисия.  
Според Милушева, ако процедурата за технологична модернизация не е била прекратена, е 
имало вероятност да бъдат наложени финансови корекции от поне 25% и дори да се стигне до 
спиране на цялата програма „Конкурентоспособност“ и до забавяне приемането на новата за 
програмния период от 2014 до 2020 г.  
„Процедурата беше прекратена заради грешки в оценката на комисията. Кандидатстването по 
нея става чрез конкурентен подбор, а когато се наруши основното правило на този подбор от 
оценителната комисия, значи процедурата е сбъркана“, коментира тя.  
Ели Милушева отново припомня, че въпросните близо 100 млн. лева не са изгубени пари, а 
средства, които се е очаквало да останат неизразходени заради пропаднали проекти. Тя 
припомня, че заради решение на Министерския съвет от миналата година до 10 на сто от 
бюджета на оперативните програми могат да бъдат наддоговорени точно с цел да се избегне 
загубата на пари по забавени проекти.  
По тази процедура са одобрени близо 600 проекта, като средствата обаче стигат само за 
първите 142 фирми, а предложенията са били 1 168, посочва Милушева. Това е засилило 
конкуренцията между фирмите и е създало огромно напрежение за комисията, коментира тя.  
От друга страна някои от фирмите, заради голямата конкуренция, са се опитвали по 
нерегламентиран начин да стигнат до оценката, допълни експертът. Жалбите и възраженията 
срещу оценките са 161, отделно са постъпили и сигнали за нередности.  
Трудно се доказва при колективен орган, какъвто е оценителната комисия, кой е сбъркал, 
посочи Милушева. Тя съобщи, че за този случай вече е информиран инспекторатът на 
министерството и дисциплинарният съвет.  
Според Милушева, въпреки скандала със спрените пари за технологично обновление, 
оперативната програма за периода 2007-2014 г. е „изключително стабилна“. „Всички приказки 
за спиране на средства, за наложени санкции от Европейската сметна палата или Европейската 
комисия са несъстоятелни“, подчерта тя.  
Тя напомни, че новата оперативна програма е изпратена в Брюксел и изрази надежда тази 
есен да бъде одобрена.  
За да не бъдат загубени средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" 2007-
2013, само през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн. евро. 
От началото на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 млн. евро, или 40 на сто от сумата, 

http://investor.bg/evroproekti/264/a/procedura-za-tehnologichno-obnovlenie-s-pari-ot-noviia-programen-period-trygva-esenta,176834/
http://investor.bg/evroproekti/264/a/procedura-za-tehnologichno-obnovlenie-s-pari-ot-noviia-programen-period-trygva-esenta,176834/
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коментира Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на Министерството на 
икономиката и енергетиката.  
В началото на юли е подаден пред Сертифициращия орган доклад по сертификация на 
стойност 41 млн. евро. След одобрението на доклада сумата на сертифицираните средства ще 
достигне 118 млн. евро, или 62 на сто от идентифицираните 192 млн. евро. Ако се запази 
същият темп на сертификация, това предполага да се покрие тази сума и програмата няма да 
загуби средства, коментира експертът.  
Общият размер на договорените средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" 
към 30 юни е 1,2 млрд. евро, или 104,3 на сто от бюджета на програмата. Разплатените 
средства са на стойност 785 млн. евро, което е 68 на сто от бюджета на програмата, а общият 
размер на сертифицираните средства е 713 млн. евро, или 61 на сто от бюджета.  
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17097714  
Брой думи: 587  
 
 
Резюме: Проектът “София Тех Парк“ има много силен потенциал да се превърне в център на 
технологичния напредък в България. Проектът ще подкрепи конкурентоспособността на 
българската икономика и ще бъде среда за иновации, технологичен обмен и сътрудничество 
между бизнеса, науката и университетите.  
 
Заглавие: Плевнелиев: Персонално съпричастен съм към“София Тех Парк“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът  “София Тех Парк“ има много силен потенциал да се превърне в център на 
технологичния напредък в България. Проектът ще подкрепи конкурентоспособността на 
българската икономика и ще бъде среда за иновации, технологичен обмен и сътрудничество 
между бизнеса, науката и университетите.  
Проектът “София Тех Парк “има много силен потенциал да се превърне в център на 
технологичния напредък в България. Проектът ще подкрепи конкурентоспособността на 
българската икономика и ще бъде среда за иновации, технологичен обмен и сътрудничество 
между бизнеса, науката и университетите.  
С тези думи президентът Росен Плевнелиев направи първа копка на изграждането на първите 
обекти от научно-технологичния парк “София Тех Парк“,който трябва да бъде изграден в 
столицата, предаде репортер на БГНЕС. “Бъдейки част и демонстрирайки своята персонална 
съпричастност към този проект, пожелавам попътен вятър на добрите идеи, на таланта и на 
предприемаческата култура в България. Сигурен съм, че “София Тех Парк “ще се превърне в 
пресечна точка за бизнеса, науката и превръщането на България в технологично напредничава 
и конкурентоспособна европейска страна – това очакват от нас гражданите “,заяви държавният 
глава.  
Заедно с председателя на Българската академия на науките академик Стефан Воденичаров, 
кмета на София Йорданка Фандъкова, ректора на Софийския университет “Св. Климент 
Охридски “проф. Иван Илчев и директора на дружеството “София Тех Парк “АД Елица 
Панайотова, президентът направи първа копка на първата сграда, в която ще се намират 
лабораториите. След това официалното стартиране на проекта продължи с първа копка на 
сградата на бизнес инкубатор и на експериментариум. “Безрезервно подкрепям този 
амбициозен проект и съм радостен, че всички сме съпричастни към неговото развитие “,обяви 
Росен Плевнелиев. По думите му, динамичното време в което живеем предопределя 
необходимостта от стратегически решения, които подпомагат развитието на бизнеса, науката и 
сътрудничеството между тях в България, а “София Тех Парк “е именно такова далновидно, 
стратегическо за България решение. “Осъществяването на този проект ще позволи на страната 
ни да намери своето достойно във високотехнологичните европейски държави и ще подкрепи 
иновациите, добавената стойност и индустрията на бъдещето да намерят своето място и в 
България “,добави президентът. “Искаме да развиваме българската икономика, но трябва да 
познаваме и нейните слабости. Необходимо е да засилим иновационните дейности в 
предприятията, да разработим нови иновативни продукти и бизнес модели, които ги подкрепят, 
важно е да се научим как да си партнираме – бизнес и наука. Трябва да засилим 
комерсиализацията на интелектуална собственост и иновационни продукти, да направим така, 
че талантът да остане в България и да види перспектива да се развива тук, а не да изтича 
навън “,подчерта държавният глава. “Вярвам в потенциала на проекта в подкрепа на 
адресиране и решаване на посочените слабости в българската икономика. Проектът има много 
силен потенциал да се превърне в център на технологичния напредък в страната. Той със 
сигурност ще подкрепи конкурентоспособността на българската икономика. “София Тех Парк 
“не е просто комплекс от сгради с инфраструктура между тях. Той е среда за иновации, 
технологичен обмен и сътрудничество “,подчерта Плевнелиев.  
Според Росен Плевнелиев “София Тех Парк “е “сърцето на първата иновационна екосистема в 
България “и сърцето на стартъп културата в страната. “Техно паркът със сигурност ще осигури 
така желаната и отдавна мечтана и чакана обединяваща платформа и идея за сътрудничество 
между наука, университети и бизнес. “София Тех Парк “е със сигурност център за развиване на 
иновативни идеи и компании в България и региона “,завърши президентът.  

http://novini.dir.bg/news.php?id=17097714
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Предвижда се да бъдат създадени около 20 000 кв. метра нови и реновирани сградни площи. 
Научно-технологичният парк ще разполага с приложно-изследователски лаборатории, общ 
инкубатор, иновативни лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за 
демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства. 
Проектът за изграждането на научно-технологичния парк се осъществява по Оперативна 
програма “Конкурентоспособност“ с 42.5 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране и 
7.5 млн. евро национално съфинансиране. Сред партньорите на “София Тех Парк “са 
Българската академия на науките, Софийският университет “Свети Климент Охридски 
“,Техническият университет-София, Университетът за национално и световно стопанство, 
Медицинският университет в столицата. /БГНЕС  
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17099760  
Брой думи: 191  
 
 
Резюме: За да не бъдат загубени средства по оперативна програма  “Конкурентоспособност “ 
/ОПК/, само през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро. 
От началото на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 млн.евро или 40 на сто от сумата. 
Това каза на семинар за медиите Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на 
Министерството на икономиката и енергетиката.  
 
Заглавие: За да не загубим пари по ОП  “Конкурентоспособност “, през 2014-а трябва да 
бъдат сертифицирани 192 млн. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За да не бъдат загубени средства по оперативна програма  “Конкурентоспособност “ 
/ОПК/, само през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро. 
От началото на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 млн.евро или 40 на сто от сумата. 
Това каза на семинар за медиите Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на 
Министерството на икономиката и енергетиката.  
От министерството съобщиха, че в началото на юли е подаден пред Сертифициращия орган 
доклад по сертификация на стойност 41 млн.евро. След одобрението на доклада сумата на 
сертифицираните средства ще достигне 118 млн.евро или 62 на сто от идентифицираните 192 
млн.евро. За около 6 месеца 62 процента от тази идентифицирана сума е изпълнена, ако се 
запази същият темп на сертификация, това предполага да се покрие тази сума и програмата 
няма да загуби средства, коментира експертът.  
Общият размер на договорените средства по оперативна програма  “Конкурентоспособност“ 
към 30 юни е 1,2 млрд.евро или 104.3 на сто от бюджета на програмата. Разплатените 
средства са на стойност 785 млн. евро, което е 68 на сто от бюджета на програмата, а общият 
размер на сертифицираните средства е 713 млн.евро или 61 на сто от бюджета на ОПК.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17099760
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.profit.bg  
Връзка: http://profit.bg/news/Purva-kopka-na-Sofiya-Teh-Park/nid-126202.html  
Брой думи: 548  
 
 
Резюме: На церемония в София Тех Парк по-рано днес се състоя първата копка на четири 
обекта от проект „Научно-технологичен парк” – обект „Лаборатории и офиси “ и обект 
„Площадкова инфраструктура и парк”, обект „Бизнес инкубатор” и обект „Експериментариум и 
посетителски център с пешеходен мост”.  
 
Заглавие: Първа копка на София Тех Парк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На церемония в София Тех Парк по-рано днес се състоя първата копка на четири обекта 
от проект „Научно-технологичен парк” – обект „Лаборатории и офиси “ и обект „Площадкова 
инфраструктура и парк”, обект „Бизнес инкубатор” и обект „Експериментариум и посетителски 
център с пешеходен мост”.  
Строежът на тези обекти даде старт на изграждането на проект „Научно-технологичен парк”, 
чиято генерална цел е засилване на конкурентоспособността на науката и предприемачеството 
в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес 
общността.  
В резултат от проекта, в рамките на следващите три години трябва да заработи уникална за 
България научна инфраструктура в помощ на българския бизнес и да бъдат създадени около 
40 000 кв. м нови и реновирани сградни площи.  
Официално изявление по случая даде президентът Росен Плевнелиев, който още веднъж 
потвърди мнението, че с изпълнението на проект „Научно-технологичен парк” България ще 
заеме своето достойно място сред технологичните европейски държави, а пред индустриите от 
бъдещето ще се разкрият нови възможности в страната.  
„Трябва да засилим комерсиализацията на интелектуалната собственост и иновационните 
продукти. Трябва да направим така, че талантът да остане в България и да види перспектива 
да се развива в България, а не да изтича навън. Това е проектът на София Тех Парк", заяви 
президентът.  
"Вярвам в неговия потенциал в подкрепа на адресиране и решаване на слабости в българската 
икономика. Научно-технологичният парк със сигурност ще осигури така желаната и отдавна 
мечтана и чакана обединяваща платформа и идея за сътрудничество между наука, 
университети и бизнес. Демонстрирайки персонална съпричастност към този проект, 
пожелавам попътен вятър на добрите идеи на таланта, на предприемаческата култура в 
България”, заяви още Плевнелиев.  
Проект „Научно-технологичен парк” има амбицията да се превърне в технологичния център в 
страната. За тази цел „София Тех Парк “ АД си партнира с редица заинтересовани страни-
партньори, в това число водещи университети, Българската академия на науките, бизнес 
асоциации, големи международни компании, Софийска община, МОН, МТСП, редица 
професионални организации.  
Всички те присъстваха днес, за да поставят символично първите копки на четирите обекта. 
Стартът на строежа на обекти „Лаборатории и офиси “ и „Площадкова инфраструктура и парк” 
беше даден от президента Росен Плевнелиев, изпълнителният директор на София Тех Парк 
АД, Елица Панайотова и представители на академичната общност, сред които акад. Стефан 
Воденичаров, председател на БАН, проф. д-р. инж. Марин Христов, ректор на Техническия 
университет в София, чл. кор, проф. дин Иван Илчев, ректор на Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”, чл. кор. Проф. д-р. Ваньо Митев, ректор на Медицинския университет в 
София.  
Именно обект „Лаборатории” се изгражда съвместно с университети и научните среди. Това е 
мястото, на което 11 лаборатории, сред които такива за ин витро, добиване и синтез на 
биоактивни съединения за лекарства, биоинформатика, за компютърна сигурност, за облачни 
технологии и др., се очаква да заработят до септември 2015 г.  
Първа копка на останалите два обекта - „Бизнес инкубатор” и „Експериментариум”, поставиха 
съответно кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и кметът на Район Младост Цвета 
Авджиева.  

http://profit.bg/news/Purva-kopka-na-Sofiya-Teh-Park/nid-126202.html
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На церемонията присъства и зам. мин. Ана Янева, ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, 
представители на Световната банка, Американско посолство, Италианска търговска камара, 
Световна банка, както и представители на трите екипа от администрацията, които до момента 
са свързани с реализацията на проекта.  
Проект „Научно-технологичен парк” 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.  
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/108583/%C7%E0%F9%EE+%F1%EF%F0%FF%F5%E0+%EF%E0
%F0%E8%F2%E5+%E7%E0+%EA%EE%ED%EA%F3%F0%E5%ED%F2%ED%EE%F1%EF%EE%
F1%EE%E1%ED%EE%F1%F2  
Брой думи: 243  
 
 
Резюме: Грешка е, че отворихме вратите за много фирми в различни сектори с истинското 
желание парите да стигнат до повече лица в икономиката. Това каза Ели Милушева, 
ръководител на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, цитирана от Агенция  
“Фокус”.  
 
Заглавие: Защо спряха парите за конкурентоспособност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Грешка е, че отворихме вратите за много фирми в различни сектори с истинското 
желание парите да стигнат до повече лица в икономиката. Това каза Ели Милушева, 
ръководител на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, цитирана от Агенция  
“Фокус”.  
Тя Милушева уточни, че повечето сектори, които са допустими по програмата, са 
кандидатствали по последната процедура „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия”.  
„Не трябваше да допускаме такава силна конкуренция, защото получихме 1168 предложения. 
Оказа се, че парите стигат за 140 от тях. При такава конкуренция, няма как да не се случи това, 
което стана”, каза тя. По думите ? сумата от 97 млн. лв., които бяха предвидени за тази 
процедура не се губи.  
„Това са пари, които ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 
„2007-2013 г.” смяташе за „плюс”. Това не са физически пари, които съществуват в момента в 
банките, които чакат да бъдат разходвани, договорирани и сключени, за да бъдат изхарчени. 
Програмата към днешна дата е договорила 104.3% от бюджета си. Това означава, че ние сме 
надхвърлили 100%”, посочва Милушева.  
По нейните думи всички оперативни програми, които изпълняват схеми подобни на нашите 
имат право чрез решение на Министерски съвет да договорят 10% от бюджета си отгоре. „Това 
на нас ни позволяваше да договорим още 165 млн. лв., така че да влязат още пари в 
икономиката. Ние се възползвахме от това право. В момента, когато се прекратява 
процедурата „Технологична модернизация в малките и средни предприятия , не се възползваме 
от това право, което ни дава МС”.  
 

http://www.darikfinance.bg/novini/108583/%C7%E0%F9%EE+%F1%EF%F0%FF%F5%E0+%EF%E0%F0%E8%F2%E5+%E7%E0+%EA%EE%ED%EA%F3%F0%E5%ED%F2%ED%EE%F1%EF%EE%F1%EE%E1%ED%EE%F1%F2
http://www.darikfinance.bg/novini/108583/%C7%E0%F9%EE+%F1%EF%F0%FF%F5%E0+%EF%E0%F0%E8%F2%E5+%E7%E0+%EA%EE%ED%EA%F3%F0%E5%ED%F2%ED%EE%F1%EF%EE%F1%EE%E1%ED%EE%F1%F2
http://www.darikfinance.bg/novini/108583/%C7%E0%F9%EE+%F1%EF%F0%FF%F5%E0+%EF%E0%F0%E8%F2%E5+%E7%E0+%EA%EE%ED%EA%F3%F0%E5%ED%F2%ED%EE%F1%EF%EE%F1%EE%E1%ED%EE%F1%F2
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57289-prezidentat-napravi-parva-kopka-
na-sofiya-teh-park  
Брой думи: 257  
 
 
Резюме: В динамичното време, в което живеем, такъв проект подпомага развитието на 
бизнеса, на науката и сътрудничеството между тях. Това е далновидно, стратегическо за 
България решение, каза Плевнелиев на церемонията за първа копка на обекта. 
Осъществяването на този проект ще позволи на страната да намери своето достойно място във 
високотехнологичните държави в Европа.Това каза президентът Росен Плевнелиев на 
церемонията за първа копка на София Тех Парк.  
 
Заглавие: Президентът направи първа копка на София Тех Парк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В динамичното време, в което живеем, такъв проект подпомага развитието на бизнеса, 
на науката и сътрудничеството между тях. Това е далновидно, стратегическо за България 
решение, каза Плевнелиев на церемонията за първа копка на обекта. Осъществяването на този 
проект ще позволи на страната да намери своето достойно място във високотехнологичните 
държави в Европа.Това каза президентът Росен Плевнелиев на церемонията за първа копка на 
София Тех Парк.  
В словото си той посочи, че ако искаме да развиваме българската икономика, трябва да 
познаваме и нейните слабости, но е необходимо да засилим иновационните дейности в 
предприятията и да разработим нови продукти и бизнес модели.  
„Трябва да направим така, че талантът да остане в България и да види перспектива да се 
развива тук, каза той. Това не е само комплекс от сгради, а среда за иновации, технологичен 
обмен и сътрудничество", подчерта президентът Плевнелиев.  
Предвижда се след 2015 г. на територията на бившето военно поделение на „Четвърти 
километър" в София предстои да заработи научно-изследователска инфраструктура в помощ 
на българския иновативен бизнес. Ще бъдат създадени около 20 000 кв. м нови и реновирани 
сградни площи. Научно-технологичният парк ще разполага с приложно-изследователски 
лаборатории, общ инкубатор, иновативни лекционни, образователни, дискусионни форуми, 
места за демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и зелени пешеходни 
пространства.  
Проектът за изграждането на научно-технологичния парк се осъществява по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност" с 42.5 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране и 
7.5 млн. евро национално съфинансиране. Сред партньорите на „София Тех Парк" са 
Българската академия на науките, Софийският университет „Свети Климент Охридски", 
Техническият университет-София, Университетът за национално и световно стопанство, 
Медицинският университет в столицата.  
 

http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57289-prezidentat-napravi-parva-kopka-na-sofiya-teh-park
http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57289-prezidentat-napravi-parva-kopka-na-sofiya-teh-park
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57302-zashto-spryaha-parite-za-
konkurentosposobnost  
Брой думи: 242  
 
 
Резюме: Грешка е, че отворихме вратите за много фирми в различни сектори с истинското 
желание парите да стигнат до повече лица в икономиката. Това каза Ели Милушева, 
ръководител на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, цитирана от Агенция  
“Фокус”.  
 
Заглавие: Защо спряха парите за конкурентоспособност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Грешка е, че отворихме вратите за много фирми в различни сектори с истинското 
желание парите да стигнат до повече лица в икономиката. Това каза Ели Милушева, 
ръководител на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, цитирана от Агенция  
“Фокус”.  
Тя уточни, че повечето сектори, които са допустими по програмата, са кандидатствали по 
последната процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.  
„Не трябваше да допускаме такава силна конкуренция, защото получихме 1168 предложения. 
Оказа се, че парите стигат за 140 от тях. При такава конкуренция, няма как да не се случи това, 
което стана”, каза тя. По думите сумата от 97 млн. лв., които бяха предвидени за тази 
процедура не се губи.  
„Това са пари, които ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 
„2007-2013 г.” смяташе за „плюс”. Това не са физически пари, които съществуват в момента в 
банките, които чакат да бъдат разходвани, договорирани и сключени, за да бъдат изхарчени. 
Програмата към днешна дата е договорила 104.3% от бюджета си. Това означава, че ние сме 
надхвърлили 100%”, посочва Милушева.  
По нейните думи всички оперативни програми, които изпълняват схеми подобни на нашите 
имат право чрез решение на Министерски съвет да договорят 10% от бюджета си отгоре. „Това 
на нас ни позволяваше да договорим още 165 млн. лв., така че да влязат още пари в 
икономиката. Ние се възползвахме от това право. В момента, когато се прекратява 
процедурата „Технологична модернизация в малките и средни предприятия , не се възползваме 
от това право, което ни дава МС”.  
 

http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57302-zashto-spryaha-parite-za-konkurentosposobnost
http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57302-zashto-spryaha-parite-za-konkurentosposobnost
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/877019  
Брой думи: 21  
 
 
Резюме: За да не бъдат загубени средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" 
/ОПК/, само през 2014 г. тр...  
 
Заглавие: За да не загубим средства по ОП "Конкурентоспособност", само през 2014 г. 
трябва да бъдат сертифицирани 192 млн. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правец, 24 юли /Екатерина Тотева, БТА/  
За да не бъдат загубени средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" /ОПК/, 
само през 2014 г. тр...  
 

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/877019
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/877020  
Брой думи: 21  
 
 
Резюме: За да не бъдат загубени средства по оперативна програма  
 
Заглавие: За да не загубим средства по ОП "Конкурентоспособност", само през 2014 г. 
трябва да бъдат сертифицирани 192 млн. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правец, 24 юли /Екатерина Тотева, БТА/  
За да не бъдат загубени средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" /ОПК/, 
само през 2014 г. тр...  
 

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/877020
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1300860  
Брой думи: 191  
 
 
Резюме: За да не бъдат загубени средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" 
/ОПК/, само през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро. 
От началото на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 млн.евро или 40 на сто от сумата. 
Това каза на семинар за медиите Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на 
Министерството на икономиката и енергетиката.  
 
Заглавие: За да не загубим пари по ОП "Конкурентоспособност", през 2014-а трябва да 
бъдат сертифицирани 192 млн. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За да не бъдат загубени средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" 
/ОПК/, само през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро. 
От началото на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 млн.евро или 40 на сто от сумата. 
Това каза на семинар за медиите Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на 
Министерството на икономиката и енергетиката.  
От министерството съобщиха, че в началото на юли е подаден пред Сертифициращия орган 
доклад по сертификация на стойност 41 млн.евро. След одобрението на доклада сумата на 
сертифицираните средства ще достигне 118 млн.евро или 62 на сто от идентифицираните 192 
млн.евро. За около 6 месеца 62 процента от тази идентифицирана сума е изпълнена, ако се 
запази същият темп на сертификация, това предполага да се покрие тази сума и програмата 
няма да загуби средства, коментира експертът.  
Общият размер на договорените средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" 
към 30 юни е 1,2 млрд.евро или 104.3 на сто от бюджета на програмата. Разплатените 
средства са на стойност 785 млн. евро, което е 68 на сто от бюджета на програмата, а общият 
размер на сертифицираните средства е 713 млн.евро или 61 на сто от бюджета на ОПК.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1300860
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=666963  
Брой думи: 592  
 
 
Резюме: Проектът "София Тех Парк" има много силен потенциал да се превърне в център на 
технологичния напредък в България. Проектът ще подкрепи конкурентоспособността на 
българската икономика и ще бъде среда за иновации, технологичен обмен и сътрудничество 
между бизнеса, науката и университетите.  
 
Заглавие: Плевнелиев: Персонално съпричастен съм към "София Тех Парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът "София Тех Парк" има много силен потенциал да се превърне в център на 
технологичния напредък в България. Проектът ще подкрепи конкурентоспособността на 
българската икономика и ще бъде среда за иновации, технологичен обмен и сътрудничество 
между бизнеса, науката и университетите.  
С тези думи президентът Росен Плевнелиев направи първа копка на изграждането на първите 
обекти от научно-технологичния парк "София Тех Парк", който трябва да бъде изграден в 
столицата, предаде репортер на БГНЕС.  
"Бъдейки част и демонстрирайки своята персонална съпричастност към този проект, пожелавам 
попътен вятър на добрите идеи, на таланта и на предприемаческата култура в България. 
Сигурен съм, че "София Тех Парк" ще се превърне в пресечна точка за бизнеса, науката и 
превръщането на България в технологично напредничава и конкурентоспособна европейска 
страна – това очакват от нас гражданите", заяви държавният глава.  
Заедно с председателя на Българската академия на науките академик Стефан Воденичаров, 
кмета на София Йорданка Фандъкова, ректора на Софийския университет "Св. Климент 
Охридски" проф. Иван Илчев и директора на дружеството "София Тех Парк" АД Елица 
Панайотова, президентът направи първа копка на първата сграда, в която ще се намират 
лабораториите. След това официалното стартиране на проекта продължи с първа копка на 
сградата на бизнес инкубатор и на експериментариум.  
"Безрезервно подкрепям този амбициозен проект и съм радостен, че всички сме съпричастни 
към неговото развитие", обяви Росен Плевнелиев. По думите му, динамичното време в което 
живеем предопределя необходимостта от стратегически решения, които подпомагат развитието 
на бизнеса, науката и сътрудничеството между тях в България, а "София Тех Парк" е именно 
такова далновидно, стратегическо за България решение. "Осъществяването на този проект ще 
позволи на страната ни да намери своето достойно във високотехнологичните европейски 
държави и ще подкрепи иновациите, добавената стойност и индустрията на бъдещето да 
намерят своето място и в България", добави президентът.  
"Искаме да развиваме българската икономика, но трябва да познаваме и нейните слабости. 
Необходимо е да засилим иновационните дейности в предприятията, да разработим нови 
иновативни продукти и бизнес модели, които ги подкрепят, важно е да се научим как да си 
партнираме – бизнес и наука. Трябва да засилим комерсиализацията на интелектуална 
собственост и иновационни продукти, да направим така, че талантът да остане в България и да 
види перспектива да се развива тук, а не да изтича навън", подчерта държавният глава.  
"Вярвам в потенциала на проекта в подкрепа на адресиране и решаване на посочените 
слабости в българската икономика. Проектът има много силен потенциал да се превърне в 
център на технологичния напредък в страната. Той със сигурност ще подкрепи 
конкурентоспособността на българската икономика. "София Тех Парк" не е просто комплекс от 
сгради с инфраструктура между тях. Той е среда за иновации, технологичен обмен и 
сътрудничество", подчерта Плевнелиев.  
Според Росен Плевнелиев "София Тех Парк" е "сърцето на първата иновационна екосистема в 
България" и сърцето на стартъп културата в страната. "Техно паркът със сигурност ще осигури 
така желаната и отдавна мечтана и чакана обединяваща платформа и идея за сътрудничество 
между наука, университети и бизнес. "София Тех Парк" е със сигурност център за развиване на 
иновативни идеи и компании в България и региона", завърши президентът.  
Предвижда се да бъдат създадени около 20 000 кв. метра нови и реновирани сградни площи. 
Научно-технологичният парк ще разполага с приложно-изследователски лаборатории, общ 
инкубатор, иновативни лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=666963
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демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства. 
Проектът за изграждането на научно-технологичния парк се осъществява по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" с 42.5 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране и 
7.5 млн. евро национално съфинансиране. Сред партньорите на "София Тех Парк" са 
Българската академия на науките, Софийският университет "Свети Климент Охридски", 
Техническият университет-София, Университетът за национално и световно стопанство, 
Медицинският университет в столицата. /БГНЕС  
 



 

 

43 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/2
5
/2

0
1
4

 

Дата: 24.07.2014  
Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news.php?id=17098445&nt=10  
Брой думи: 299  
 
 
Резюме: Президентът направи първа копка на проекта София Тех Парк и постави началото на 
изграждането на обектите от първия по рода си научно-технологичен парк в София.  
 
Заглавие: Първа копка на София тех парк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Президентът направи първа копка на проекта София Тех Парк и постави началото на 
изграждането на обектите от първия по рода си научно-технологичен парк в София.  
"В динамичното време, в което живеем, такъв проект подпомага развитието на бизнеса, на 
науката и сътрудничеството между тях. Това е далновидно, стратегическо за България 
решение", каза президентът Росен Плевнелиев на церемонията за първа копка на обекта.  
Държавният глава подчерта, че осъществяването на този проект ще позволи на страната да 
намери своето достойно място във високотехнологичните държави в Европа.  
"Искаме да развиваме българската икономика, но трябва да познаваме и нейните слабости. 
Необходимо е да засилим иновационните дейности в предприятията и да разработим нови 
продукти и бизнес модели", каза Плевнелиев.  
"Трябва да направим така, че талантът да остане в България и да види перспектива да се 
развива тук", изтъкна той.  
"Технологичния парк не е само комплекс от сгради, а среда за иновации, технологичен обмен и 
сътрудничество", подчерта още държавният глава.  
Церемонията се състоя на територията на бившето военно поделение на "Четвърти километър" 
в столицата. С нея ще започва изграждането на първите лаборатории и площадкова 
инфраструктура, на бизнесинкубатор и на експериментариум с посетителски мост.  
Предвижда се след 2015 г. в София да започне да работи научноизследователска 
инфраструктура в помощ на българския иновативен бизнес и да бъдат създадени около 20 000 
кв. м нови и реновирани сградни площи.  
Научно-технологичният парк ще разполага с приложноизследователски лаборатории, общ 
инкубатор, иновативни лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за 
демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства.  
Проектът за изграждането на научно-технологичния парк се осъществява по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" с 42,5 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране и 
7,5 млн. евро национално съфинансиране.  
Сред партньорите на "София Тех Парк" са Българската академия на науките, Софийският 
университет "Свети Климент Охридски", Техническият университет-София, Университетът за 
национално и световно стопанство, Медицинският университет в столицата.  

http://dnes.dir.bg/news.php?id=17098445&nt=10
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.technews.bg  
Връзка: http://technews.bg/article-72614.html  
Брой думи: 296  
 
 
Резюме: Талантът трябва да остане в България, заяви Росен Плевнелиев  
 
Заглавие: Започна строежът на София Тех Парк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Талантът трябва да остане в България, заяви Росен Плевнелиев  
Днес президентът Росен Плевнелиев постави началото на строежа по проект „Научно-
технологичен парк”, известен още като София Тех Парк. Предвижда се изграждане на четири 
обекта – „Лаборатории и офиси”, „Площадкова инфраструктура и парк”, „Бизнес инкубатор” и 
„Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост”.  
Целта на проекта е засилване на конкурентоспособността на науката и предприемачеството в 
България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес 
общността. В следващите три години трябва да заработи уникална за страната ни научна 
инфраструктура в помощ на българския бизнес и да бъдат създадени около 40 000 кв. метра 
нови и реновирани сградни площи.  
„Трябва да засилим комерсиализацията на интелектуалната собственост и иновационните 
продукти. Трябва да направим така, че талантът да остане в България и да види перспектива 
да се развива в България, а не да изтича навън. Това е проектът на София Тех Парк”, заяви 
Росен Плевнелиев.  
По неговите думи, Научно-технологичният парк със сигурност ще осигури така желаната и 
отдавна мечтана и чакана обединяваща платформа и идея за сътрудничество между наука, 
университети и бизнес.  
Проектът има амбицията да се превърне в технологичния център на страната. За тази цел 
„София Тех Парк” АД си партнира с редица заинтересовани страни-партньори, в това число 
водещи университети, БАН, бизнес асоциации, големи международни компании, Софийска 
община, МОН, МТСП и редица професионални организации.  
Обект „Лаборатории” се изгражда съвместно с университети и научните среди. Това е мястото, 
на което 11 лаборатории, сред които такива за ин витро, добиване и синтез на биоактивни 
съединения за лекарства, биоинформатика, компютърна сигурност, облачни технологии и др., 
се очаква да заработят до септември 2015 г.  
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез 
Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.  
 

http://technews.bg/article-72614.html
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.net/news/startira-stroezhat-na-sofiia-teh-park-vizh-video_NDcxNzs4NQ==.html  
Брой думи: 141  
 
 
Резюме: Изграждането на научно-технологичния "София Тех Парк" в столицата вече започна.  
 
Заглавие: Стартира строежът на "София Тех Парк" (виж видео)  
Подзаглавие: Направиха първа копка на "София Тех Парк"  
Автор:  
Текст: Изграждането на научно-технологичния "София Тех Парк" в столицата вече започна.  
В четвъртък заедно с председателя на Българската академия на науките академик Стефан 
Воденичаров, кмета на София Йорданка Фандъкова, ректора на Софийския университет "Св. 
Климент Охридски" проф. Иван Илчев и директора на дружеството "София Тех Парк" АД Елица 
Панайотова президентът Росен Плевнелиев направи първа копка за първата сграда от 
технологичния комплекс.  
Предвижда се да бъдат създадени около 20 000 кв. метра нови и реновирани сградни площи. 
Научно-технологичният парк ще разполага с приложно-изследователски лаборатории, общ 
инкубатор, иновативни лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за 
демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства.  
Проектът за изграждането на научно-технологичния парк се осъществява по оперативна 
програма "Конкурентоспособност" с 42,5 млн. евро, отпуснати от Европа. Държавата ще 
вложи още 7,5 млн. евро в изграждането на комплекса.  
Етикети: "София Тех Парк", наука, първа копка, старт, строеж, технологии  
 

http://novinar.net/news/startira-stroezhat-na-sofiia-teh-park-vizh-video_NDcxNzs4NQ==.html
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.sofia.dir.bg  
Връзка: http://sofia.dir.bg/news.php?id=17093131  
Брой думи: 173  
 
 
Резюме: Президентът ще даде днес начало на изграждането на първите обекти от първия 
научно-технологичен парк в България, реализиран от дружеството "София Тех Парк".  
 
Заглавие: Строят първите лаборатории на София тех парк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Президентът ще даде днес начало на изграждането на първите обекти от първия 
научно-технологичен парк в България, реализиран от дружеството "София Тех Парк".  
Церемонията е на територията на бившето военно поделение на "Четвърти километър" в 
столицата. С нея ще започне изграждането на първите лаборатории и площадкова 
инфраструктура, на бизнесинкубатор и на експериментариум с посетителски мост, съобщиха от 
прессекретариата на държавния глава.  
Предвижда се след 2015 г. в София да започне да работи научноизследователска 
инфраструктура в помощ на българския иновативен бизнес и да бъдат създадени около 20 000 
кв. м нови и реновирани сградни площи.  
Научно-технологичният парк ще разполага с приложно-изследователски лаборатории, общ 
инкубатор, иновативни лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за 
демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства.  
Проектът за изграждането на научно-технологичния парк се осъществява по оперативната 
програма "Конкурентоспособност" с 42,5 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране и 
7,5 млн. евро национално съфинансиране.  
Сред партньорите на "София Тех Парк" са Българската академия на науките, Софийският 
университет "Свети Климент Охридски", Техническият университет-София, Университетът за 
национално и световно стопанство, Медицинският университет в столицата.  
 

http://sofia.dir.bg/news.php?id=17093131
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60407  
Брой думи: 253  
 
 
Резюме: Към днешна дата по ОП "Конкурентоспособност" е договорен 104.3% от бюджета  
 
Заглавие: Ели Милушева: Не трябваше да допускаме такава силна конкуренция по 
процедурата за технологична модернизация  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Към днешна дата по ОП "Конкурентоспособност" е договорен 104.3% от бюджета  
Грешка е, че отворихме вратите за много фирми в различни сектори с истинското желание 
парите да стигнат до повече лица в икономиката. Това каза Ели Милушева, ръководител на ГД 
„Европейски фондове за конкурентоспособност”, цитирана от Агенция  “Фокус”.  
Милушева уточни, че повечето сектори, които са допустими по програмата, са кандидатствали 
по последната процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.  
„Не трябваше да допускаме такава силна конкуренция, защото получихме 1168 предложения. 
Оказа се, че парите стигат за 140 от тях. При такава конкуренция, няма как да не се случи това, 
което стана”, каза тя. По думите сумата от 97 млн. лв., които бяха предвидени за тази 
процедура не се губи.  
„Това са пари, които ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 
„2007-2013 г.” смяташе за „плюс”. Това не са физически пари, които съществуват в момента в 
банките, които чакат да бъдат разходвани, договорирани и сключени, за да бъдат изхарчени. 
Програмата към днешна дата е договорила 104.3% от бюджета си. Това означава, че ние сме 
надхвърлили 100%”, посочва Милушева.  
По нейните думи всички оперативни програми, които изпълняват схеми подобни на нашите 
имат право чрез решение на Министерски съвет да договорят 10% от бюджета си отгоре. „Това 
на нас ни позволяваше да договорим още 165 млн. лв., така че да влязат още пари в 
икономиката. Ние се възползвахме от това право. В момента, когато се прекратява 
процедурата „Технологична модернизация в малките и средни предприятия , не се възползваме 
от това право, което ни дава МС”.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60407
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.economy.bg  
Връзка: http://www.economy.bg/business/view/14196/Prezidentyt-Plevneliev-napravi-pyrva-kopka-
na-Sofiya-Teh-Park  
Брой думи: 180  
 
 
Резюме: Паркът ще заработи през 2015 и ще подпомага дейността на българския иновативен 
бизнес  
 
Заглавие: Президентът Плевнелиев направи първа копка на София Тех Парк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Паркът ще заработи през 2015 и ще подпомага дейността на българския иновативен 
бизнес  
На 24 юли президентът Росен Плевнелиев направи първата копка на София Тех Парк. Така 
беше поставено началото на строителството на първия научно-технически парк в София. С 
церемонията започва изграждането на лаборатории, площадки, бизнес инкубатора и 
експериментариум с посетителски мост.  
Изграждането на научно-техническия парк ще струва 50 млн. евро. От тях 42.5 са по 
Оперативна програма Конкурентоспособност и 7.5 млн. са национално финансиране.  
50% от средствата за технологичния парк ще бъдат използвани за подготовка на терена, 
реконструкция и строителство на сгради, 30% за оборудване на високотехнологичните 
лаборатории, а останалите са предназначени за финансиране на т. нар. „меки мерки”, които ще 
изпълнят съдържателната част на проекта.  
София тех парк ще подпомага иновациите и високите технологии, както и стартиращи 
компании, които осигуряват висока добавена стойност. Плановете са паркът да заработи през 
2015, като основната му цел ще е да подпомага българския иновативен бизнес. Сред 
партньорите на София Тех Парк са Българската академия на науките, Софийският университет 
Свети Климент Охридски, Техническият университет-София, Университетът за национално и 
световно стопанство, Медицинският университет в София.  
 

http://www.economy.bg/business/view/14196/Prezidentyt-Plevneliev-napravi-pyrva-kopka-na-Sofiya-Teh-Park
http://www.economy.bg/business/view/14196/Prezidentyt-Plevneliev-napravi-pyrva-kopka-na-Sofiya-Teh-Park
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.novinite.bg  
Връзка: http://www.novinite.bg/articles/74755/Prezidentat-napravi-parva-kopka-na-Sofiya-Teh-Park  
Брой думи: 257  
 
 
Резюме: Президентът Росен Плевнелиев направи първа копка на проекта "София Тех Парк" и 
обяви, че той има много силен потенциал да се превърне в център на технологичния напредък 
в страната.  
 
Заглавие: Президентът направи първа копка на "София Тех Парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Президентът Росен Плевнелиев направи първа копка на проекта "София Тех Парк" и 
обяви, че той има много силен потенциал да се превърне в център на технологичния напредък 
в страната.  
"Сигурен съм, че "София Тех Парк" ще се превърне в пресечна точка за бизнеса, науката и 
превръщането на България в технологично напредничава и конкурентоспособна европейска 
страна", заяви държавният глава.  
По думите на Плевнелиев осъществяването на този проект ще позволи на страната ни да 
намери своето достойно място във високотехнологичните европейски държави и ще подкрепи 
иновациите, добавената стойност и индустрията на бъдещето да намерят своето място и в 
България.  
"Проектът има много силен потенциал да се превърне в център на технологичния напредък в 
страната. "София Тех Парк" не е просто комплекс от сгради с инфраструктура между тях. Той е 
среда за иновации, технологичен обмен и сътрудничество", подчерта Плевнелиев.  
Според държавния глава Техно паркът със сигурност ще осигури така желаната и отдавна 
мечтана и чакана обединяваща платформа и идея за сътрудничество между наука, 
университети и бизнес.  
Предвижда се да бъдат създадени около 20 000 кв. метра нови и реновирани сградни площи. 
Научно-технологичният парк ще разполага с приложно-изследователски лаборатории, общ 
инкубатор, иновативни лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за 
демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства.  
Проектът за изграждането на научно-технологичния парк се осъществява по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" с 42.5 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране и 
7.5 млн. евро национално съфинансиране. Сред партньорите на "София Тех Парк" са 
Българската академия на науките, Софийският университет "Свети Климент Охридски", 
Техническият университет-София, Университетът за национално и световно стопанство, 
Медицинският университет в столицата.  
 

http://www.novinite.bg/articles/74755/Prezidentat-napravi-parva-kopka-na-Sofiya-Teh-Park
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.stroiteli.bg  
Връзка: http://www.stroiteli.bg/php/news_more.php?id=2645  
Брой думи: 172  
 
 
Резюме: Президентът ще даде днес начало на изграждането на първите обекти от първия 
научно-технологичен парк в България, реализиран от дружеството "София Тех Парк".  
 
Заглавие: Строят първите лаборатории на София тех парк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Президентът ще даде днес начало на изграждането на първите обекти от първия 
научно-технологичен парк в България, реализиран от дружеството "София Тех Парк".  
Церемонията е на територията на бившето военно поделение на "Четвърти километър" в 
столицата. С нея ще започне изграждането на първите лаборатории и площадкова 
инфраструктура, на бизнесинкубатор и на експериментариум с посетителски мост, съобщиха от 
прессекретариата на държавния глава.  
Предвижда се след 2015 г. в София да започне да работи научноизследователска 
инфраструктура в помощ на българския иновативен бизнес и да бъдат създадени около 20 000 
кв. м нови и реновирани сградни площи.  
Научно-технологичният парк ще разполага с приложно-изследователски лаборатории, общ 
инкубатор, иновативни лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за 
демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства.  
Проектът за изграждането на научно-технологичния парк се осъществява по оперативната 
програма "Конкурентоспособност" с 42,5 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране и 
7,5 млн. евро национално съфинансиране.  
Сред партньорите на "София Тех Парк" са Българската академия на науките, Софийският 
университет "Свети Климент Охридски", Техническият университет-София, Университетът за 
национално и световно стопанство, Медицинският университет в столицата.  
 

http://www.stroiteli.bg/php/news_more.php?id=2645
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/32795/1/1/Trugna-stroitelstvoto-na-Sofiya-Teh-Park.html  
Брой думи: 555  
 
 
Резюме: На церемония в София Тех Парк днес се състоя първата копка на четири обекта от 
проект „Научно-технологичен парк” – обект „Лаборатории и офиси “ и обект „Площадкова 
инфраструктура и парк”, обект „Бизнес инкубатор” и обект „Експериментариум и посетителски 
център с пешеходен мост”.  
 
Заглавие: Тръгна строителството на София Тех Парк  
Подзаглавие: 11 лаборатории се очаква да заработят до есента на 2015 година  
Автор:  
Текст: На церемония в София Тех Парк днес се състоя първата копка на четири обекта от 
проект „Научно-технологичен парк” – обект „Лаборатории и офиси “ и обект „Площадкова 
инфраструктура и парк”, обект „Бизнес инкубатор” и обект „Експериментариум и посетителски 
център с пешеходен мост”.  
Строежът на тези обекти даде старт на изграждането на проект „Научно-технологичен парк”, 
чиято генерална цел е засилване на конкурентоспособността на науката и предприемачеството 
в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес 
общността.  
В резултат от проекта, в рамките на следващите три години трябва да заработи уникална за 
България научна инфраструктура в помощ на българския бизнес и да бъдат създадени около 
40 000 кв. м нови и реновирани сградни площи.  
Официално изявление по случая даде президентът на Република България Росен Плевнелиев, 
който още веднъж потвърди мнението, че с изпълнението на проект „Научно-технологичен 
парк” България ще заеме своето достойно място сред технологичните европейски държави, а 
пред индустриите от бъдещето ще се разкрият нови възможности в страната.  
„Трябва да засилим комерсиализацията на интелектуалната собственост и иновационните 
продукти. Трябва да направим така, че талантът да остане в България и да види перспектива 
да се развива в България, а не да изтича навън. Това е проектът на София Тех Парк. Вярвам в 
неговия потенциал в подкрепа на адресиране и решаване на слабости в българската 
икономика. Научно-технологичният парк със сигурност ще осигури така желаната и отдавна 
мечтана и чакана обединяваща платформа и идея за сътрудничество между наука, 
университети и бизнес. Демонстрирайки персонална съпричастност към този проект, 
пожелавам попътен вятър на добрите идеи на таланта, на предприемаческата култура в 
България”, сподели в изказването си президентът на Република България.  
Проект „Научно-технологичен парк” има амбицията да се превърне в технологичния център в 
страната. За тази цел „София Тех Парк “ АД си партнира с редица заинтересовани страни-
партньори, в това число водещи университети, Българската академия на науките, бизнес 
асоциации, големи международни компании, Софийска община, МОН, МТСП, редица 
професионални организации.  
Всички те присъстваха днес, за да поставят символично първите копки на четирите обекта. 
Стартът на строежа на обекти „Лаборатории и офиси “ и „Площадкова инфраструктура и парк” 
беше даден от президента Росен Плевнелиев, изпълнителният директор на София Тех Парк 
АД, Елица Панайотова и представители на академичната общност, сред които акад. Стефан 
Воденичаров, председател на БАН, проф. д-р. инж. Марин Христов, ректор на Техническия 
университет в София, чл. кор, проф. дин Иван Илчев, ректор на Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”, чл. кор. Проф. д-р. Ваньо Митев, ректор на Медицинския университет в 
София. Именно обект „Лаборатории” се изгражда съвместно с университети и научните среди.  
Това е мястото, на което 11 лаборатории, сред които такива за ин витро, добиване и синтез на 
биоактивни съединения за лекарства, биоинформатика, за компютърна сигурност, за облачни 
технологии и др., се очаква да заработят до септември 2015 г. Първа копка на останалите два 
обекта - „Бизнес инкубатор” и „Експериментариум” поставиха съответно кметът на Столична 
община - Йорданка Фандъкова и кметът на Район Младост - Цвета Авджиева.  
На церемонията присъства и зам. мин. Ана Янева, Ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, 
представители на Световната банка, Американско посолство, Италианска търговска камара, 
Световна банка, както и представители на трите екипа от администрацията, които до момента 
са свързани с реализацията на проекта.  

http://economic.bg/news/32795/1/1/Trugna-stroitelstvoto-na-Sofiya-Teh-Park.html
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Проект „Научно-технологичен парк” 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.  
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/park-bulgariya-sofiya-1422280.html  
Брой думи: 557  
 
 
Резюме: /КРОСС/ На церемония в София Тех Парк по-рано днес се състоя първата копка на 
четири обекта от проект „Научно-технологичен парк" - обект „Лаборатории и офиси" и обект 
„Площадкова инфраструктура и парк", обект „Бизнес инкубатор" и обект „Експериментариум и 
посетителски център с пешеходен мост".  
 
Заглавие: Президентът Росен Плевнелиев постави началото на строежа по проект 
„Научно-технологичен парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ На церемония в София Тех Парк по-рано днес се състоя първата копка на 
четири обекта от проект „Научно-технологичен парк" - обект „Лаборатории и офиси" и обект 
„Площадкова инфраструктура и парк", обект „Бизнес инкубатор" и обект „Експериментариум и 
посетителски център с пешеходен мост".  
Строежът на тези обекти даде старт на изграждането на проект „Научно-технологичен парк", 
чиято генерална цел е засилване на конкурентоспособността на науката и предприемачеството 
в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес 
общността. В резултат от проекта, в рамките на следващите три години трябва да заработи 
уникална за България научна инфраструктура в помощ на българския бизнес и да бъдат 
създадени около 40 000 кв. м нови и реновирани сградни площи.  
Официално изявление по случая даде президентът на Република България Росен Плевнелиев, 
който още веднъж потвърди мнението, че с изпълнението на проект „Научно-технологичен 
парк" България ще заеме своето достойно място сред технологичните европейски държави, а 
пред индустриите от бъдещето ще се разкрият нови възможности в страната.  
„Трябва да засилим комерсиализацията на интелектуалната собственост и иновационните 
продукти. Трябва да направим така, че талантът да остане в България и да види перспектива 
да се развива в България, а не да изтича навън. Това е проектът на София Тех Парк. Вярвам в 
неговия потенциал в подкрепа на адресиране и решаване на слабости в българската 
икономика. Научно-технологичният парк със сигурност ще осигури така желаната и отдавна 
мечтана и чакана обединяваща платформа и идея за сътрудничество между наука, 
университети и бизнес. Демонстрирайки персонална съпричастност към този проект, 
пожелавам попътен вятър на добрите идеи на таланта, на предприемаческата култура в 
България", сподели в изказването си президентът на Република България.  
Проект „Научно-технологичен парк" има амбицията да се превърне в технологичния център в 
страната. За тази цел „София Тех Парк" АД си партнира с редица заинтересовани страни-
партньори, в това число водещи университети, Българската академия на науките, бизнес 
асоциации, големи международни компании, Софийска община, МОН, МТСП, редица 
професионални организации.  
Всички те присъстваха днес, за да поставят символично първите копки на четирите обекта. 
Стартът на строежа на обекти „Лаборатории и офиси" и „Площадкова инфраструктура и парк" 
беше даден от президента Росен Плевнелиев, изпълнителният директор на София Тех Парк 
АД, Елица Панайотова и представители на академичната общност, сред които акад. Стефан 
Воденичаров, председател на БАН, проф. д-р. инж. Марин Христов, ректор на Техническия 
университет в София, чл. кор, проф. дин Иван Илчев, ректор на Софийски университет „Св. 
Климент Охридски", чл. кор. Проф. д-р. Ваньо Митев, ректор на Медицинския университет в 
София. Именно обект „Лаборатории" се изгражда съвместно с университети и научните среди. 
Това е мястото, на което 11 лаборатории, сред които такива за ин витро, добиване и синтез на 
биоактивни съединения за лекарства, биоинформатика, за компютърна сигурност, за облачни 
технологии и др., се очаква да заработят до септември 2015 г. Първа копка на останалите два 
обекта - „Бизнес инкубатор" и „Експериментариум" поставиха съответно кметът на Столична 
община - Йорданка Фандъкова и кметът на Район Младост - Цвета Авджиева.  
На церемонията присъства и зам. мин. Ана Янева, Ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, 
представители на Световната банка, Американско посолство, Италианска търговска камара, 
Световна банка, както и представители на трите екипа от администрацията, които до момента 
са свързани с реализацията на проекта.  

http://www.cross.bg/park-bulgariya-sofiya-1422280.html
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Проект „Научно-технологичен парк" 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.  
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Дата: 24.07.2014  
Източник: www.news.idg.bg  
Връзка: http://news.idg.bg/biznes/76414_zapochna_stroitelstvoto_na_sofiya_teh_park  
Брой думи: 388  
 
 
Резюме: В рамките на проекта ще се строят четири обекта: лаборатории и офиси, парк, бизнес 
инкубатор и експериментариум с посетителски център.  
 
Заглавие: Започна строителството на София Тех Парк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В рамките на проекта ще се строят четири обекта: лаборатории и офиси, парк, бизнес 
инкубатор и експериментариум с посетителски център.  
Президентът Росен Плевнелиев участва в официалната церемония за първата копка на четири 
обекта от София Тех Парк.  
В рамките на проекта „Научно-технологичен парк” ще се строят обектите: „Лаборатории и офиси 
“, „Площадкова инфраструктура и парк”, „Бизнес инкубатор” и "Експериментариум и 
посетителски център с пешеходен мост”.  
Научно-технологичният парк има за цел засилване на конкурентоспособността на науката и 
предприемачеството в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните 
среди и бизнес общността.  
В рамките на следващите три години трябва да заработи уникална за България научна 
инфраструктура в помощ на българския бизнес и да бъдат създадени около 40 000 кв. м нови и 
реновирани сградни площи.  
„Трябва да засилим комерсиализацията на интелектуалната собственост и иновационните 
продукти. Трябва да направим така, че талантът да остане в България и да види перспектива 
да се развива в България, а не да изтича навън. Това е проектът на София Тех Парк. Вярвам в 
неговия потенциал в подкрепа на адресиране и решаване на слабости в българската 
икономика. Научно-технологичният парк със сигурност ще осигури така желаната и отдавна 
мечтана и чакана обединяваща платформа и идея за сътрудничество между наука, 
университети и бизнес, заяви президентът Плевнелиев.  
Проект „Научно-технологичен парк” има амбицията да се превърне в технологичния център в 
страната. За тази цел „София Тех Парк “ АД си партнира с водещи университети, Българската 
академия на науките, бизнес асоциации, големи международни компании, Софийска община, 
МОН, МТСП, редица професионални организации.  
На церемонията присъстваха президентът Росен Плевнелиев, изпълнителният директор на 
София Тех Парк АД Елица Панайотова и представители на академичната общност, сред които 
председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, ректорът на ТУ-София инж. Марин Христов, 
ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев и ректорът на Медицинския университет 
проф. д-р. Ваньо Митев, кметът на София Йорданка Фандъкова и кметът на район Младост 
Цвета Авджиева.  
Обект „Лаборатории” се изгражда съвместно с университети и научните среди. Това е мястото, 
на което 11 лаборатории, сред които такива за ин витро, добиване и синтез на биоактивни 
съединения за лекарства, биоинформатика, за компютърна сигурност, за облачни технологии и 
др., се очаква да заработят до септември 2015 г.  
Проектът „Научно-технологичен парк” 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.  
 

http://news.idg.bg/biznes/76414_zapochna_stroitelstvoto_na_sofiya_teh_park


 

 

56 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/2
5
/2

0
1
4

 

Дата: 24.07.2014  
Източник: www.news.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1176958  
Брой думи: 592  
 
 
Резюме: Проектът "София Тех Парк" има много силен потенциал да се превърне в център на 
технологичния напредък в България. Проектът ще подкрепи конкурентоспособността на 
българската икономика и ще бъде среда за иновации, технологичен обмен и сътрудничество 
между бизнеса, науката и университетите.  
 
Заглавие: Плевнелиев: Персонално съпричастен съм към "София Тех Парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът "София Тех Парк" има много силен потенциал да се превърне в център на 
технологичния напредък в България. Проектът ще подкрепи конкурентоспособността на 
българската икономика и ще бъде среда за иновации, технологичен обмен и сътрудничество 
между бизнеса, науката и университетите.  
С тези думи президентът Росен Плевнелиев направи първа копка на изграждането на първите 
обекти от научно-технологичния парк "София Тех Парк", който трябва да бъде изграден в 
столицата, предаде репортер на БГНЕС.  
"Бъдейки част и демонстрирайки своята персонална съпричастност към този проект, пожелавам 
попътен вятър на добрите идеи, на таланта и на предприемаческата култура в България. 
Сигурен съм, че "София Тех Парк" ще се превърне в пресечна точка за бизнеса, науката и 
превръщането на България в технологично напредничава и конкурентоспособна европейска 
страна – това очакват от нас гражданите", заяви държавният глава.  
Заедно с председателя на Българската академия на науките академик Стефан Воденичаров, 
кмета на София Йорданка Фандъкова, ректора на Софийския университет "Св. Климент 
Охридски" проф. Иван Илчев и директора на дружеството "София Тех Парк" АД Елица 
Панайотова, президентът направи първа копка на първата сграда, в която ще се намират 
лабораториите. След това официалното стартиране на проекта продължи с първа кобна на 
сградата на бизнес инкубатор и на експериментариум.  
"Безрезервно подкрепям този амбициозен проект и съм радостен, че всички сме съпричастни 
към неговото развитие", обяви Росен Плевнелиев. По думите му, динамичното време в което 
живеем предопределя необходимостта от стратегически решения, които подпомагат развитието 
на бизнеса, науката и сътрудничеството между тях в България, а "София Тех Парк" е именно 
такова далновидно, стратегическо за България решение. "Осъществяването на този проект ще 
позволи на страната ни да намери своето достойно във високотехнологичните европейски 
държави и ще подкрепи иновациите, добавената стойност и индустрията на бъдещето да 
намерят своето място и в България", добави президентът.  
"Искаме да развиваме българската икономика, но трябва да познаваме и нейните слабости. 
Необходимо е да засилим иновационните дейности в предприятията, да разработим нови 
иновативни продукти и бизнес модели, които ги подкрепят, важно е да се научим как да си 
партнираме – бизнес и наука. Трябва да засилим комерсиализацията на интелектуална 
собственост и иновационни продукти, да направим така, че талантът да остане в България и да 
види перспектива да се развива тук, а не да изтича навън", подчерта държавният глава.  
"Вярвам в потенциала на проекта в подкрепа на адресиране и решаване на посочените 
слабости в българската икономика. Проектът има много силен потенциал да се превърне в 
център на технологичния напредък в страната. Той със сигурност ще подкрепи 
конкурентоспособността на българската икономика. "София Тех Парк" не е просто комплекс от 
сгради с инфраструктура между тях. Той е среда за иновации, технологичен обмен и 
сътрудничество", подчерта Плевнелиев.  
Според Росен Плевнелиев "София Тех ПарК" е "сърцето на първата иновационна екосистема в 
България" и сърцето на старт-ъп културата в страната. "Техно паркът със сигурност ще осигури 
така желаната и отдавна мечтана и чакана обединяваща платформа и идея за сътрудничество 
между наука, университети и бизнес. "София Тех Парк" е със сигурност център за развиване на 
иновативни идеи и компании в България и региона", завърши президентът.  
Предвижда се да бъдат създадени около 20 000 кв. метра нови и реновирани сградни площи. 
Научно-технологичният парк ще разполага с приложно-изследователски лаборатории, общ 
инкубатор, иновативни лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за 

http://news.bgnes.com/view/1176958
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демонстрация на нови технологии, паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства. 
Проектът за изграждането на научно-технологичния парк се осъществява по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" с 42.5 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране и 
7.5 млн. евро национално съфинансиране. Сред партньорите на "София Тех Парк" са 
Българската академия на науките, Софийският университет "Свети Климент Охридски", 
Техническият университет-София, Университетът за национално и световно стопанство, 
Медицинският университет в столицата. /БГНЕС  

 


