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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
29.7.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 23 

 вестници, от които: 3 

 - национални 3 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 20 

Общо за деня 23 
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Телевизии и радиостанции 
Няма намерена информация  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 29.07.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 14  
Брой думи: 410  
 
 
Резюме: Продажбите на продукция на машиностроителното предприятие "ИХБ Електрик" (бивш 
" Елпром-ЗЕМ") са намалели силно през първото полугодие и увеличените приходи от ремонтни 
услуги не са успели да ги компенсират. Това показват данните от публикувания от дружеството 
отчет. В края на юни приходите от основни дейности са 1.34 млн. лв., като над половината от тях 
са от ремонтни услуги. Те нарастват спрямо първото полугодие на миналата година, но 
продажбите на електрически двигатели и хидрогенератори са спаднали значително. Година по-
рано те са носели основната част от приходите. Основните клиенти на компанията са 
производители на електрическа енергия.  
 
Заглавие: Сбитият вътрешен пазар е ударил продажбите на "ИХБ Електрик"  
Подзаглавие: Мениджмънтът на компанията се надява до края на годината износът й да се 
увеличи  
Автор: Весела НИКОЛАЕВА  
Текст: Продажбите на продукция на машиностроителното предприятие "ИХБ Електрик" (бивш " 
Елпром-ЗЕМ") са намалели силно през първото полугодие и увеличените приходи от ремонтни 
услуги не са успели да ги компенсират. Това показват данните от публикувания от дружеството 
отчет. В края на юни приходите от основни дейности са 1.34 млн. лв., като над половината от тях 
са от ремонтни услуги. Те нарастват спрямо първото полугодие на миналата година, но 
продажбите на електрически двигатели и хидрогенератори са спаднали значително. Година по-
рано те са носели основната част от приходите. Основните клиенти на компанията са 
производители на електрическа енергия.  
Енергетика натясно  
Понижението идва от намаление на вътрешния пазар, на който се реализира по-голяма част от 
продукцията на "ИХБ Електрик" - общо 74%. Износът за държави от Европа е намалял леко, но 
от ръководството посочват, че провеждат активна политика на маркетинг и на други пазари като 
Индия, освен това залагат и на Турция и бившите югославски републики. Очаква се свиването 
на вътрешния пазар да бъде компенсирано с повече износ през следващите месеци, става ясно 
от доклада. През тази година дружеството работи по поръчка за два нови хидрогенератора за 
водна централа в Турция, става ясно от доклада. Миналата година "ИХБ Електрик" е доставял 
машини на същия клиент, става ясно от доклада. В началото на тази година е бил подписан 
договор за производство и монтаж на три хидрогенератора за ВЕЦ в Абхазия. Очаква се те да 
бъдат доставени в края на тази година. Всичко това е причина за оптимизма на ръководството и 
очакванията приходите от външни пазари да се увеличат.  
Инвестиции с европейски пари  
Компанията работи и по два проекта, финансирани от програма "Конкурентоспособност". 
Засега от ръководството не са подавали информация за проблеми с програмата. В края на юни 
ръководството на програмата в България реши да спре плащания за близо 100 млн. лв. заради 
съмнения за измами. От доклада на " ИХБ Електрик" става ясно, че голяма част от дейностите 
вече са били направени още през миналата година. Единият проект е за иновативна изолационна 
система на електродвигатели и нова серия хидрогенератори. Миналата година са били 
приключени повечето дейности по тази програма, а през първото полугодие на тази е било 
доставено и оборудването, като очакванията са проектът да приключи съвсем скоро.  
Другият, отново по "Конкурентоспособност", е за нов продукт - синхронни реактивни двигатели, 
по който се работи тази година. Като част от програмата ще бъде внедрен софтуер за 
проектиране и измервателни уреди. В началото на юли дружеството обяви публична покана за 
избор на изпълнител за доставка на новото оборудване.  
 



 

 

7 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 7

/2
9/

20
1

4 

Дата: 29.07.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 11  
Брой думи: 17  
 
 
Резюме: която е в размер на 1,416 млрд. евро за следващия програмен период, ще бъдат 
оставени като резерв.  
 
Заглавие: 6% по програма "Конкурентоспособност",  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: която е в размер на 1,416 млрд. евро за следващия програмен период, ще бъдат оставени 
като резерв.  
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Дата: 29.07.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 11  
Брой думи: 291  
 
 
Резюме: Лизингови договори за купуване на машини и оборудване да може да се финансират с 
пари от Брюксел през новия програмен период 2014-2020 г. Това е една от идеите, които се 
обсъждат от експертите на програма "Иновации и конкурентоспособност", съобщи за "Преса" 
консултантът Ангелина Тодорова. Целта е да се съкратят процедурите и да се облекчи достъпът 
на предприятията до европейски средства.  
 
Заглавие: Ще дават европари за машини на лизинг  
Подзаглавие: Схемата ще компенсира фирмите от Югозападна България  
Автор: Леонора ЛЕКОВА  
Текст: Лизингови договори за купуване на машини и оборудване да може да се финансират с 
пари от Брюксел през новия програмен период 2014-2020 г. Това е една от идеите, които се 
обсъждат от експертите на програма "Иновации и конкурентоспособност", съобщи за "Преса" 
консултантът Ангелина Тодорова. Целта е да се съкратят процедурите и да се облекчи достъпът 
на предприятията до европейски средства.  
Проектите ще минават по-бързо през одобрение, а фирмите ще може да ползват машините и 
оборудването още от самото начало. Схемата ще компенсира предприятията от София и 
Югозападния регион, които през следващите седем години ще получават по-малко финансова 
помощ. Тя ще е до 25%, тъй като БВП на глава от населението в региона е 75% от средния за 
ЕС (25 700 евро). Така те ще ползват субсидията като първата вноска, а след това. ще обслужват 
сами лизинга си, обясни Тодорова. Няма да има нужда от кредити.  
Друга новост, която се обсъжда, е да се дават ваучери за проекти в областта на иновациите и 
научното сътрудничество. При тях процедурите ще бъдат съкратени. След приключване на 
проекта ваучерът ще бъде осребрен. фирмите и общините от Югозападна България обаче са 
недоволни. "Има логика по-богатите населени места да по-лучават по-малко, за да няма големи 
контрасти в икономическото развитие на страната. Но така тези, които изпълняват големи 
проекти, ще бъдат наказани", коментира кметът на Кост тинброд Милен Димитров. Според 
евроекспертите държавата може да участва в големите инфраструктурни проекти, за да бъдат 
подпомогнати общините.  
За новия програмен период са в сила и други ограничителни мерки - 6% по програма 
"Конкурентоспособност", която е в размер на 1,416 млрд. евро, ще бъдат блокирани. Става 
дума за 85 млн. евро. В средата на периода ще бъде извършена проверка и ако се установи, че 
изискванията се изпълняват, тогава парите ще бъдат усвоени.  
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Регионални печатни медии 
Няма намерена информация  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 28.07.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/Национален-план-за-развитие-_l.op_i.372482.html#comments  
Брой думи: 245  
 
 
Резюме: Национален план за развитие на Република България за периода 2007-2013 г.  
 
Заглавие: Национален план за развитие  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Национален план за развитие на Република България за периода 2007-2013 г.  
Идеята за България, заложена в НСРР, е към 2015 г. страната ни да стане конкурентоспособна 
членка на ЕС с високи качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото. 
Тази визия обединява две конкретни средносрочни цели  
Първо, засилване на конкурентоспособността на икономиката с оглед на постигането на висок и 
устойчив растеж;  
Второ, развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална 
интеграция.  
За да постигне тези цели, България трябва да се фокусира върху четири стратегически 
приоритета  
• Подобряване на базисната инфраструктура;  
• Повишаване качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта;  
• Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление;  
• Подкрепа на балансирано териториално развитие.  
Интервенциите в гореспоменатите три секторни и един териториален приоритети са предвидени 
по финансовата помощ от структурните и Кохезионния фондове (СКФ), Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР). Тези 
интервенции са организирани, представени и формулирани в 7 Оперативни програми и 2 
Национални стратегически плана и програми:  
1. Транспорт  
2. Околна среда  
3. Развитие на човешките ресурси  
4. Развитие на конкурентоспособността на българската икономика  
5. Административен капацитет  
6. Регионално развитие  
7. Техническа помощ  
8. Национален стратегически план за развитие на селските райони и Програма за развитие на 
селските райони  
9. Национален стратегически план за рибарството и ОП „Рибарство”  
Общото финансиране, което България ще получи за програмния период 2007 – 2013 по 
оперативните програми, е 6 673 628 242 евро.  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/ОП-Конкурентоспособност-_l.op_i.372488.html#comments  
Брой думи: 219  
 
 
Резюме: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013 г.  
 
Заглавие: ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013 г.  
Цели на програмата са: насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на 
предприятията; подобряване на бизнес средата.  
Приоритети:  
1. Развитие на икономика, базирана на знанието, и иновационни дейности;  
2. Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда;  
3. Финансови ресурси за развитие на предприятията;  
4. Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика;  
5. Техническа помощ.  
Бенефициенти: научноизследователски и развойни организации; университети; докторанти; 
офиси за технологичен трансфер; технологични бизнес инкубатори; технологични паркове; 
новосъздадени стартиращи предприятия; други предприятия и клъстери от предприятия; 
обществени или частни организации; НПО; организации, управляващи мрежа от бизнес ангели; 
организации, опериращи като гаранционни фондове; организации, опериращи като 
микрокредитни фондове; банки, предоставящи микрокредити; фондове за рисков капитал; 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; Изпълнителната 
агенция “Българска служба за акредитация”; Изпълнителната агенция “Сертификация и 
изпитване”; Българската агенция за инвестиции; Държавната агенция за метрология и технически 
надзор; Българският институт за стандартизация; Българският институт по метрология; 
обществени или частни организации, работещи в областите стандартизация, сертификация и 
изпитване; управляващият орган на програмата; общини.  
Общият бюджет на ОП „Конкурентоспособност” за периода 2007-2013 г. ще възлиза на 1 162 
215 551 евро, от които ЕС (чрез ЕФРР) ще осигури 987 883 219 евро.  
Управляващ орган ОП „Конкурентоспособност” е Министерството на икономиката и 
енергетиката чрез дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”.  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/Иновации/Отпускат-близо-1-млрд-лева-за-иновации-през-2015-г-
_l.a_i.558583_at.12.html  
Брой думи: 178  
 
 
Резюме: Близо 1 млрд. лева са планираните разходи за иновации през 2015 г. В тази сума влизат 
както публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще похарчи.  
 
Заглавие: Отпускат близо 1 млрд. лева за иновации през 2015 г.  
Подзаглавие: Средствата са двойно повече в сравнение с 2011 г.  
Автор:  
Текст: Близо 1 млрд. лева са планираните разходи за иновации през 2015 г. В тази сума влизат 
както публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще похарчи.  
Публичните разходи ще са в размер на над 525 млн. лева като от тях 275 млн. лева ще дойдат 
по линия на еврофондовете, а 197 млн. лева – от държавния бюджет. Над 53 млн. лева ще бъдат 
осигурени от университетите. Близо 412,3 млн. лева се очаква да похарчат за иновации 
предприятията и нетърговските организации през 2015 г.  
Разходите за изследователска дейност за тази година се очаква да достигнат около 823,4 млн. 
лева. Това е записано в последния вариант на Иновационната стратегия за интелигентна 
специализация до 2020 г. Документът служи като основа при разпределяне на европейските 
средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ през новия програмен 
период.  
Според данните, страната ни изостава по използването на цифрови технологии. Към края на 
2013 г. едва 4% от българските малки и средни фирми продават продуктите си онлайн. Според 
цифровата програма на Европа обаче това трябва да правят 33% от тях. За Европейския съюз 
средното ниво е 13%.  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/07/28/1948469/totyu-mladenov-upravlenieto-na-bsp-
dps-i-ataka-e-edna-godina-zagubeno-vreme-za-balgariya.html  
Брой думи: 375  
 
 
Резюме: София. Една година управление на БСП, ДПС и „Атака” е една година загубено време 
за България. Липсата на каквито и да било реформи, както и спирането на започнати такива 
доведе до нови дългове за държавата и дефицити във всяка една социално-икономическа сфера. 
Това заяви на пресконференция народният представител от ГЕРБ Тотю Младенов, съобщиха от 
пресцентъра на ПП ГЕРБ. Той обясни, че спирането на пенсионната реформа неминуемо ще 
доведе до дефицити в НОИ. По думите на Младенов, ако преди една година на 100 работещи са 
се падали 70 пенсионери, сега те са 74. При спрени еврофондове и недоговорени средства за 
следващия програмен период е необходимо финансиране от държавния бюджет. Това би довело 
до рязко влошаване на социално-икономическата обстановка в страната.  
 
Заглавие: Тотю Младенов: Управлението на БСП, ДПС и „Атака” е една година загубено 
време за България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Една година управление на БСП, ДПС и „Атака” е една година загубено време за 
България. Липсата на каквито и да било реформи, както и спирането на започнати такива доведе 
до нови дългове за държавата и дефицити във всяка една социално-икономическа сфера. Това 
заяви на пресконференция народният представител от ГЕРБ Тотю Младенов, съобщиха от 
пресцентъра на ПП ГЕРБ. Той обясни, че спирането на пенсионната реформа неминуемо ще 
доведе до дефицити в НОИ. По думите на Младенов, ако преди една година на 100 работещи са 
се падали 70 пенсионери, сега те са 74. При спрени еврофондове и недоговорени средства за 
следващия програмен период е необходимо финансиране от държавния бюджет. Това би довело 
до рязко влошаване на социално-икономическата обстановка в страната.  
В тази връзка народният представител припомни още, че обещаните от БСП 250 хиляди работни 
места не само не са се случили, но и броят на осигурените лица е паднал драстично за тази една 
година. „Десетки милиони бяха спрени и по ОП „Околна среда”, и „Конкурентоспособност”, 
което е огромна загуба за България. Това ще доведе до рязко влошаване на икономиката в 
страната. Общините няма да могат да заплатят извършените дейности, фирмите изпълнители 
ще фалират, а стотици граждани ще останат на улицата”, уточни Младенов.  
Народният представител Петя Аврамова допълни, че след своето управление кабинетът 
„Орешарски” оставя държавата с огромни дефицити в бюджета. Особено голям е проблемът със 
НЗОК, където е необходимо осигуряването на допълнителен трансфер от 225-328 млн. лв. Голям 
проблем е спряното финансиране по различните оперативни програми. „Минималният 
допълнителен дефицит, който ще се наложи от управлението на оперативните програми е в 
размер на 500 млн. лв. или 0,62% от БВП. Необходим е нов лимит за дълг и реално теглене на 
такъв в размер на най-малко 500 млн.лв. за плащания по верифицирани разходи на 
бенефициентите по оперативните програми”, поясни тя.  
Що се отнася до скандала с КТБ, Аврамова обясни, че е необходимо да се предвиди сума, не по-
малка от 1,5 милиарда лева за подпомагане на фонда за гарантиране на влоговете, тъй като 
средствата в него не са достатъчни, за да покрият обезпечените вложения в банката.  
В заключение тя обобщи, че новият дълг до края на годината плюс лимитът на дълга от 4,4 
милиарда лева по настоящия Закон за държавния бюджет прави 9,4 милиарда лева общ дълг за 
2014 г.  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17115409  
Брой думи: 538  
 
 
Резюме: България има реален шанс да се превърне в европейски лидер в няколко сектора. 
Става въпрос за дейности, в които страната ни традиционно постига забележителни резултати. 
Именно към тях ще бъдат насочвани приоритетно и средства по новите Оперативни програми 
през периода 2014-2020 г., пише в. "Стандарт".  
 
Заглавие: Борим се за лидерство в информатиката и биохраните  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България има реален шанс да се превърне в европейски лидер в няколко сектора. Става 
въпрос за дейности, в които страната ни традиционно постига забележителни резултати. Именно 
към тях ще бъдат насочвани приоритетно и средства по новите Оперативни програми през 
периода 2014-2020 г., пише в. "Стандарт".  
За целта от Еврокомисията са поискали от България да изготви специална "Иновационна 
стратегия за интелигентна специализация" (ИСИС), обясни Ангелина Тодорова, експерт по 
програмния процес. От Брюксел са заявили, че България, както и която и да било друга страна, 
не може да бъде добра във всички области. Затова трябва да си изберем няколко, в които сме 
наистина лидери, а от ЕК ще ни помогнат чрез ОП да станем още по-добри, разказва Тодорова.  
Според изготвената през последните 2 г. ИСИС България трябва да насочи своите усилия и да 
подобри работата в 4 основни сектора. Това са "Информатика и информационни и 
телекомуникационни технологии", "Мехатроника и чисти технологии" (която включва и 
електромобилност, съхранение на енергия, роботика и софтуерни разработки за целта), 
"Здравословен живот и биотехнологии" и "Нови технологии в креативните и рекреативните 
индустрии" (включващи радио, телевизия, кино, музика, архитектура и дизайн, специализирано 
облекло и екипировка).  
Относно информационните технологии България е една от най-бързо развиващите се страни и 
това вече се знае. Има много български ИКТ компании, които работят предимно за чужбина и 
получават поръчки от фирми извън страната. Затова тази сфера трябва да бъде приоритетна и 
да продължи развитието си, обясни Тодорова. В същото време родният потенциал за 
здравословен живот и биотехнологии също е сериозен. От една страна, България разполага с 
много природни дадености като минералните извори, които трябва да се използват за балнео и 
лечебен туризъм. "Брюксел казва, че не можем да ползваме европейски средства, за да 
развиваме просто туризъм.  
Това трябва да бъде специализиран туризъм", обяснява експертът. И допълва, че паралелно 
доста наши предприятия развиват успешна дейност в сферата на биохраните и биокозметиката, 
които стават все по-търсени в световен мащаб. А чрез развитието на тази сфера родните фирми 
могат да намерят нови пазари и да увеличат износа. Същото е и при роботиката, 
електромобилността и съхраняването на енергия. През последните няколко години се видя, че 
България постига успехи в киното. Ето защо тази и сродните сфери също са били включени в 
ИСИС, обясни още Тодорова.  
Целта на стратегията е чрез европрограмите да се налеят средства за иновации именно в тези 
сфери, в които страната ни има по-сериозен потенциал. За да се постигне очакваният резултат 
и развитие на секторите, ще трябва да се насърчат новите разработки, научните изследвания и 
пряката връзка между родната наука и бизнеса. Затова ИСИС засяга не само новата ОП 
"Иновации и конкурентоспособност", но и ОП "Наука и образование 2014-2020", обясни още 
Тодорова.  
В същото време тези две програми ще трябва да се изпълняват не само в крак с ИСИС, но и с 
Националната стратегия за малките и средните предприятия, обясни още експертът. Не на 
последно място секторите, които попадат в ИСИС, ще могат да кандидатстват с проекти и да 
получават финансиране по новите европрограми и на по-ранен етап. "Пари могат да се харчат 
предварително, но после Брюксел може да не ни ги одобри. Затова всичко трябва да става много 
внимателно", каза Ангелина Тодорова. ИСИС чака да бъде одобрена от Министерския съвет през 
септември, за което не се изисква съгласието на Брюксел, допълни тя. /БЛИЦ  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17116755  
Брой думи: 296  
 
 
Резюме: 937,9млн. лв. са планираните разходи за иновации през 2015 г. В сумата са включени 
както публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще похарчи. Сумата е почти двойно 
по-голяма в сравнение с 2011 г. Тогава разходите за научноизследователска и развойна дейност 
са били 429,6 млн. лева.  
 
Заглавие: Дават 1 милиард лева за иновации през 2015  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 937,9млн. лв. са планираните разходи за иновации през 2015 г. В сумата са включени 
както публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще похарчи. Сумата е почти двойно 
по-голяма в сравнение с 2011 г. Тогава разходите за научноизследователска и развойна дейност 
са били 429,6 млн. лева.  
937,9млн. лв. са планираните разходи за иновации през 2015 г. В сумата са включени както 
публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще похарчи. Сумата е почти двойно по-
голяма в сравнение с 2011 г. Тогава разходите за научноизследователска и развойна дейност са 
били 429,6 млн. лева.  
Удвояването на инвестициите е записано в последния вариант на Иновационна стратегия за 
интелигентна специализация до 2020 г. Тя служи като основа при разпределянето на 
евросредствата по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ през новия 
програмен период до 2020 г., пише “Труд“. Догодина публичните разходи за иновации ще са в 
размер на 525,6 млн. лв. От тях 275 млн. лв. ще дойдат по линия на еврофондовете, а 197 млн. 
лв. - от държавния бюджет. Университетите ще осигурят около 53,6 млн. лв.  
Очаква се предприятията и нетърговските организации да похарчат за иновации догодина близо 
412,3 млн. лв. За тази година прогнозите са малко по-скромни - очаква се разходите за 
изследователска дейност да достигнат 823,4 млн. лв.  
Въпреки нарастващите разходи България все още е на последно място в ЕС по иновации.  
Страната ни изостава значително и при използването на цифрови технологии. Например според 
цифровата програма на Европа до 2015 г. 33% от малките и средните фирми трябва да продават 
продуктите си онлайн. Към края на миналата година обаче едва 4% от тези компании у нас 
развиват електронна търговия. Средното ниво за ЕС е13 процента.  
Европейските разчети предвиждат още поне 50% от населението да пазарува по интернет през 
2015 г. Към края на миналата година обаче само 6% от българите пазаруват в мрежата. /БГНЕС  
 



 

 

17 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 7

/2
9/

20
1

4 

Дата: 28.07.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-
ikonomika/borim_se_za_liderstvo_v_informatikata_i_biohranite-247770.html  
Брой думи: 699  
 
 
Резюме: Европа ще ни дава рамо чрез новите Оперативни програми  
 
Заглавие: Борим се за лидерство в информатиката и биохраните  
Подзаглавие: Стратегия чака одобрение от Министерския съвет през септември  
Автор:  
Текст: Европа ще ни дава рамо чрез новите Оперативни програми  
България има реален шанс да се превърне в европейски лидер в няколко сектора. Става въпрос 
за дейности, в които страната ни традиционно постига забележителни резултати. Именно към 
тях ще бъдат насочвани приоритетно и средства по новите Оперативни програми през периода 
2014-2020 г. За целта от Еврокомисията са поискали от България да изготви специална 
"Иновационна стратегия за интелигентна специализация" (ИСИС), обясни Ангелина Тодорова, 
експерт по програмния процес. От Брюксел са заявили, че България, както и която и да било 
друга страна, не може да бъде добра във всички области. Затова трябва да си изберем няколко, 
в които сме наистина лидери, а от ЕК ще ни помогнат чрез ОП да станем още по-добри, разказва 
Тодорова. Според изготвената през последните 2 г. ИСИС България трябва да насочи своите 
усилия и да подобри работата в 4 основни сектора. Това са "Информатика и информационни и 
телекомуникационни технологии", "Мехатроника и чисти технологии" (която включва и 
електромобилност, съхранение на енергия, роботика и софтуерни разработки за целта), 
"Здравословен живот и биотехнологии" и "Нови технологии в креативните и рекреативните 
индустрии" (включващи радио, телевизия, кино, музика, архитектура и дизайн, специализирано 
облекло и екипировка).  
Относно информационните технологии България е една от най-бързо развиващите се страни и 
това вече се знае. Има много български ИКТ компании, които работят предимно за чужбина и 
получават поръчки от фирми извън страната. Затова тази сфера трябва да бъде приоритетна и 
да продължи развитието си, обясни Тодорова. В същото време родният потенциал за 
здравословен живот и биотехнологии също е сериозен. От една страна, България разполага с 
много природни дадености като минералните извори, които трябва да се използват за балнео и 
лечебен туризъм.  
"Брюксел казва, че не можем да ползваме европейски средства, за да развиваме просто туризъм. 
Това трябва да бъде специализиран туризъм", обяснява експертът. И допълва, че паралелно 
доста наши предприятия развиват успешна дейност в сферата на биохраните и биокозметиката, 
които стават все по-търсени в световен мащаб. А чрез развитието на тази сфера родните фирми 
могат да намерят нови пазари и да увеличат износа. Същото е и при роботиката, 
електромобилността и съхраняването на енергия. През последните няколко години се видя, че 
България постига успехи в киното. Ето защо тази и сродните сфери също са били включени в 
ИСИС, обясни още Тодорова.  
Целта на стратегията е чрез европрограмите да се налеят средства за иновации именно в тези 
сфери, в които страната ни има по-сериозен потенциал. За да се постигне очакваният резултат 
и развитие на секторите, ще трябва да се насърчат новите разработки, научните изследвания и 
пряката връзка между родната наука и бизнеса. Затова ИСИС засяга не само новата ОП 
"Иновации и конкурентоспособност", но и ОП "Наука и образование 2014-2020", обясни още 
Тодорова. В същото време тези две програми ще трябва да се изпълняват не само в крак с ИСИС, 
но и с Националната стратегия за малките и средните предприятия, обясни още експертът. Не 
на последно място секторите, които попадат в ИСИС, ще могат да кандидатстват с проекти и да 
получават финансиране по новите европрограми и на по-ранен етап. "Пари могат да се харчат 
предварително, но после Брюксел може да не ни ги одобри. Затова всичко трябва да става много 
внимателно", каза Ангелина Тодорова. ИСИС чака да бъде одобрена от Министерския съвет през 
септември, за което не се изисква съгласието на Брюксел, допълни тя.  
Половината спечелени проекти са в Югозапада  
Най-големите български градове и околностите около тях са получили основната част от 
средствата по ОП "Конкурентоспособност" (ОПК) 2007-2013. Това обясни Владислав Тоцев, 
експерт "Законодателство, вътрешна сигурност и контрол" в управляващия орган на 
програмата. От всичките 2119 сключени договори с бенефициенти на ОПК, 49% се падат на 
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Югозападна България, където попада София. На второ място се нарежда Южен централен 
район, но там вече са били сключени 16% от договорите. По 11 на сто от европарите пък са 
отишли в Североизточен и Югоизточен район, или иначе казано, във и около Бургас, Варна и 
Добрич. 9 на сто от сключените договори по ОПК са с фирми от Северен централен район, а едва 
4% от парите са отишли в компании от най-слабо развития регион - Северозападна България, 
стана ясно от думите на Тоцев. Според него причина за толкова съществените разлики в 
отделните части на страната е в абсолютно неравномерното развитие на бизнеса, допълва той.  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=765514  
Брой думи: 133  
 
 
Резюме: Шумен. 209 договора по оперативни програми са сключени в област Шумен през първия 
програмен период 2007-2013 г., отчете Галина Минчева, ръководител на Областния 
информационен център, предаде репортер на Радио „Фокус”-Шумен. Те са на обща стойност 
около 300 млн. лв., а бенефициентите са 116 - общини, административни структури, 
неправителствени организации, фирми.  
 
Заглавие: 209 договора по оперативни програми са сключени в област Шумен  
Подзаглавие:  
Автор: Милен МАРИНОВ  
Текст: Шумен. 209 договора по оперативни програми са сключени в област Шумен през първия 
програмен период 2007-2013 г., отчете Галина Минчева, ръководител на Областния 
информационен център, предаде репортер на Радио „Фокус”-Шумен. Те са на обща стойност 
около 300 млн. лв., а бенефициентите са 116 - общини, административни структури, 
неправителствени организации, фирми.  
Най-много са одобрените проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - 
82, следвана от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” - 60, и Оперативна програма „Регионално развитие” - 40. Най-голям 
ресурс е привлечен в областта по Оперативна програма „Околна среда” - над 142,5 млн. лв., 
следвана от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” - 72,8 млн. лв., но по нея има най-много прекратени договори - 11. По Оперативна 
програма „Административен капацитет” няма спрян нито един договор, отбеляза Галина 
Минчева.  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.insmarket.bg  
Връзка: http://www.insmarket.bg/Новини/1-милиард-лева-за-иновации-през-2015-г-
_l.a_at.1_i.436165.html  
Брой думи: 253  
 
 
Резюме: 937,9 млн. лв. са планираните разходи за иновации през 2015 г. В сумата са включени 
както публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще похарчи. Сумата е почти двойно 
по-голяма в сравнение с 2011 г.  
 
Заглавие: 1 милиард лева за иновации през 2015 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 937,9 млн. лв. са планираните разходи за иновации през 2015 г. В сумата са включени 
както публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще похарчи. Сумата е почти двойно 
по-голяма в сравнение с 2011 г.  
Тогава разходите за научноизследователска и развойна дейност са били 429,6 млн. лева.  
Удвояването на инвестициите е записано в последния вариант на Иновационна стратегия за 
интелигентна специализация до 2020 г. Тя служи като основа при разпределянето на 
евросредствата по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност” през новия 
програмен период до 2020 г.  
Догодина публичните разходи за иновации ще са в размер на 525,6 млн. лв. От тях 275 млн. лв. 
ще дойдат по линия на еврофондовете, а 197 млн. лв. - от държавния бюджет. Университетите 
ще осигурят около 53,6 млн. лв.  
Очаква се предприятията и нетърговските организации да похарчат за иновации догодина близо 
412,3 млн. лв. За тази година прогнозите са малко по-скромни - очаква се разходите за 
изследователска дейност да достигнат 823,4 млн. лв.  
Въпреки нарастващите разходи България все още е на последно място в ЕС по иновации.  
Страната ни изостава значително и при използването на цифрови технологии. Например според 
цифровата програма на Европа до 2015 г. 33% от малките и средните фирми трябва да продават 
продуктите си онлайн. Към края на миналата година обаче едва 4% от тези компании у нас 
развиват електронна търговия. Средното ниво за ЕС е 13 процента.  
Европейските разчети предвиждат още поне 50% от населението да пазарува по интернет през 
2015 г. Към края на миналата година обаче само 6% от българите пазаруват в мрежата.  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/Бизнес/Близо-1-млрд-лева-отиват-за-иновации-през-2015-г-
_l.a_c.382_i.418037.html  
Брой думи: 213  
 
 
Резюме: През тази година сумата се очаква да достигне 823,4 млн. лева  
 
Заглавие: Близо 1 млрд. лева отиват за иновации през 2015 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Мария Стоянова  
Текст: През тази година сумата се очаква да достигне 823,4 млн. лева  
През 2015 г. ще изхарчим близо 1 млрд. лева за иновации, като в сумата влизат както публичните 
разходи, така и средствата, които бизнесът ще отдели. Средствата са два пъти повече от 
разходите за иновации през 2011 г.  
През следващата година под формата на публични разходи ще бъдат похарчени над 525 млн. 
лева. По линия на еврофондовете ще дойдат 275 млн. от тях, а от държавния бюджет – 197 млн. 
лева.  
Университетите пък ще осигурят над 53 млн. лева. Очаква се предприятия и нетърговски 
организации да похарчат близо 412,3 млн. лева за иновации през 2015 г., се предвижда още в 
стратегията.  
Страната ни обаче изостава по използването на цифрови технологии, сочат данните. Към края 
на 2013 г. едва 4% от българските малки и средни фирми продават продуктите си онлайн. Според 
цифровата програма на Европа обаче това трябва да правят 33% от тях. За Европейския съюз 
средното ниво е 13%, пише "Труд".  
За разлика от 2015 г. средствата за иновации през тази година се очаква да достигнат около 
823,4 млн. лева. Това е записано в последния вариант на Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация до 2020 г. Документът служи като основа при разпределяне на 
европейските средства по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" през 
новия програмен период.  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/223155-близо-1-млрд-лева-отиват-за-иновации-през-2015-г-
.html  
Брой думи: 202  
 
 
Резюме: През 2015 г. ще изхарчим близо 1 млрд. лева за иновации, като в сумата влизат както 
публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще отдели. Средствата са два пъти 
повече от разходите за иновации през 2011 г.  
 
Заглавие: Близо 1 млрд. лева отиват за иновации през 2015 г.  
Подзаглавие: Средствата са два пъти повече от разходите за иновации през 2011 г.  
Автор:  
Текст: През 2015 г. ще изхарчим близо 1 млрд. лева за иновации, като в сумата влизат както 
публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще отдели. Средствата са два пъти 
повече от разходите за иновации през 2011 г.  
През следващата година под формата на публични разходи ще бъдат похарчени над 525 млн. 
лева. По линия на еврофондовете ще дойдат 275 млн. от тях, а от държавния бюджет – 197 млн. 
лева.  
Университетите пък ще осигурят над 53 млн. лева. Очаква се предприятия и нетърговски 
организации да похарчат близо 412,3 млн. лева за иновации през 2015 г., се предвижда още в 
стратегията.  
Страната ни обаче изостава по използването на цифрови технологии, сочат данните. Към края 
на 2013 г. едва 4% от българските малки и средни фирми продават продуктите си онлайн. Според 
цифровата програма на Европа обаче това трябва да правят 33% от тях. За Европейския съюз 
средното ниво е 13%, пише "Труд".  
За разлика от 2015 г. средствата за иновации през тази година се очаква да достигнат около 
823,4 млн. лева. Това е записано в последния вариант на Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация до 2020 г. Документът служи като основа при разпределяне на 
европейските средства по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" през 
новия програмен период.  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-07-28&article=500214  
Брой думи: 149  
 
 
Резюме: Най-големите български градове и околностите около тях са получили основната част 
от средствата по ОП "Конкурентоспособност" (ОПК) 2007-2013. Това обясни Владислав Тоцев, 
експерт "Законодателство, вътрешна сигурност и контрол" в управляващия орган на програмата. 
От всичките 2119 сключени договори с бенефициенти на ОПК, 49% се падат на Югозападна 
България, където попада София.  
 
Заглавие: Половината спечелени проекти са в Югозапада  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-големите български градове и околностите около тях са получили основната част от 
средствата по ОП "Конкурентоспособност" (ОПК) 2007-2013. Това обясни Владислав Тоцев, 
експерт "Законодателство, вътрешна сигурност и контрол" в управляващия орган на 
програмата. От всичките 2119 сключени договори с бенефициенти на ОПК, 49% се падат на 
Югозападна България, където попада София. На второ място се нарежда Южен централен 
район, но там вече са били сключени 16% от договорите. По 11 на сто от европарите пък са 
отишли в Североизточен и Югоизточен район, или иначе казано, във и около Бургас, Варна и 
Добрич. 9 на сто от сключените договори по ОПК са с фирми от Северен централен район, а едва 
4% от парите са отишли в компании от най-слабо развития регион - Северозападна България, 
стана ясно от думите на Тоцев. Според него причина за толкова съществените разлики в 
отделните части на страната е в абсолютно неравномерното развитие на бизнеса, допълва той.  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-07-28&article=500213  
Брой думи: 543  
 
 
Резюме: Европа ще ни дава рамо чрез новите Оперативни програми  
 
Заглавие: Стратегия чака одобрение от Министерския съвет през септември  
Подзаглавие: Борим се за лидерство в информатиката и биохраните  
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ  
Текст: Европа ще ни дава рамо чрез новите Оперативни програми  
България има реален шанс да се превърне в европейски лидер в няколко сектора. Става въпрос 
за дейности, в които страната ни традиционно постига забележителни резултати. Именно към 
тях ще бъдат насочвани приоритетно и средства по новите Оперативни програми през периода 
2014-2020 г. За целта от Еврокомисията са поискали от България да изготви специална 
"Иновационна стратегия за интелигентна специализация" (ИСИС), обясни Ангелина Тодорова, 
експерт по програмния процес. От Брюксел са заявили, че България, както и която и да било 
друга страна, не може да бъде добра във всички области. Затова трябва да си изберем няколко, 
в които сме наистина лидери, а от ЕК ще ни помогнат чрез ОП да станем още по-добри, разказва 
Тодорова. Според изготвената през последните 2 г. ИСИС България трябва да насочи своите 
усилия и да подобри работата в 4 основни сектора. Това са "Информатика и информационни и 
телекомуникационни технологии", "Мехатроника и чисти технологии" (която включва и 
електромобилност, съхранение на енергия, роботика и софтуерни разработки за целта), 
"Здравословен живот и биотехнологии" и "Нови технологии в креативните и рекреативните 
индустрии" (включващи радио, телевизия, кино, музика, архитектура и дизайн, специализирано 
облекло и екипировка).  
Относно информационните технологии България е една от най-бързо развиващите се страни и 
това вече се знае. Има много български ИКТ компании, които работят предимно за чужбина и 
получават поръчки от фирми извън страната. Затова тази сфера трябва да бъде приоритетна и 
да продължи развитието си, обясни Тодорова. В същото време родният потенциал за 
здравословен живот и биотехнологии също е сериозен. От една страна, България разполага с 
много природни дадености като минералните извори, които трябва да се използват за балнео и 
лечебен туризъм. "Брюксел казва, че не можем да ползваме европейски средства, за да 
развиваме просто туризъм. Това трябва да бъде специализиран туризъм", обяснява експертът. 
И допълва, че паралелно доста наши предприятия развиват успешна дейност в сферата на 
биохраните и биокозметиката, които стават все по-търсени в световен мащаб. А чрез развитието 
на тази сфера родните фирми могат да намерят нови пазари и да увеличат износа. Същото е и 
при роботиката, електромобилността и съхраняването на енергия. През последните няколко 
години се видя, че България постига успехи в киното. Ето защо тази и сродните сфери също са 
били включени в ИСИС, обясни още Тодорова.  
Целта на стратегията е чрез европрограмите да се налеят средства за иновации именно в тези 
сфери, в които страната ни има по-сериозен потенциал. За да се постигне очакваният резултат 
и развитие на секторите, ще трябва да се насърчат новите разработки, научните изследвания и 
пряката връзка между родната наука и бизнеса. Затова ИСИС засяга не само новата ОП 
"Иновации и конкурентоспособност", но и ОП "Наука и образование 2014-2020", обясни още 
Тодорова. В същото време тези две програми ще трябва да се изпълняват не само в крак с ИСИС, 
но и с Националната стратегия за малките и средните предприятия, обясни още експертът. Не 
на последно място секторите, които попадат в ИСИС, ще могат да кандидатстват с проекти и да 
получават финансиране по новите европрограми и на по-ранен етап. "Пари могат да се харчат 
предварително, но после Брюксел може да не ни ги одобри. Затова всичко трябва да става много 
внимателно", каза Ангелина Тодорова. ИСИС чака да бъде одобрена от Министерския съвет през 
септември, за което не се изисква съгласието на Брюксел, допълни тя.  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/близо-1-млрд-лева-отиват-за-иновации-през-2015-г-news207614.html  
Брой думи: 202  
 
 
Резюме: През 2015 г. ще изхарчим близо 1 млрд. лева за иновации, като в сумата влизат както 
публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще отдели. Средствата са два пъти 
повече от разходите за иновации през 2011 г. През следващата година под формата на публични 
разходи ще бъдат похарчени над 525 млн. лева.  
 
Заглавие: Близо 1 млрд. лева отиват за иновации през 2015 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През 2015 г. ще изхарчим близо 1 млрд. лева за иновации, като в сумата влизат както 
публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще отдели. Средствата са два пъти 
повече от разходите за иновации през 2011 г. През следващата година под формата на публични 
разходи ще бъдат похарчени над 525 млн. лева.  
По линия на еврофондовете ще дойдат 275 млн. от тях, а от държавния бюджет – 197 млн. лева. 
Университетите пък ще осигурят над 53 млн. лева. Очаква се предприятия и нетърговски 
организации да похарчат близо 412,3 млн. лева за иновации през 2015 г., се предвижда още в 
стратегията. Страната ни обаче изостава по използването на цифрови технологии, сочат 
данните. Към края на 2013 г. едва 4% от българските малки и средни фирми продават продуктите 
си онлайн. Според цифровата програма на Европа обаче това трябва да правят 33% от тях. За 
Европейския съюз средното ниво е 13%, пише "Труд".  
За разлика от 2015 г. средствата за иновации през тази година се очаква да достигнат около 
823,4 млн. лева. Това е записано в последния вариант на Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация до 2020 г. Документът служи като основа при разпределяне на 
европейските средства по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" през 
новия програмен период.  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/32883/1/1/Pochti-miliard-za-inovacii-prez-2015-godina.html  
Брой думи: 258  
 
 
Резюме: Почти милиард - 937,9 млн. лв., са планираните разходи за иновации през 2015 г. В 
сумата са включени както публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще похарчи. 
Сумата е почти двойно по-голяма в сравнение с 2011 г. Тогава разходите за 
научноизследователска и развойна дейност са били 429,6 млн. лева.  
 
Заглавие: Почти милиард за иновации през 2015 година  
Подзаглавие: В сумата са включени и средствата, които бизнесът ще похарчи  
Автор:  
Текст: Почти милиард - 937,9 млн. лв., са планираните разходи за иновации през 2015 г. В сумата 
са включени както публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще похарчи. Сумата е 
почти двойно по-голяма в сравнение с 2011 г. Тогава разходите за научноизследователска и 
развойна дейност са били 429,6 млн. лева.  
Удвояването на инвестициите е записано в последния вариант на Иновационна стратегия за 
интелигентна специализация до 2020 г. Тя служи като основа при разпределянето на 
евросредствата по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” през новия 
програмен период до 2020 г., съобщава Труд.  
Догодина публичните разходи за иновации ще са в размер на 525,6 млн. лв. От тях 275 млн. лв. 
ще дойдат по линия на еврофондовете, а 197 млн. лв. - от държавния бюджет. Университетите 
ще осигурят около 53,6 млн. лв.  
Очаква се предприятията и нетърговските организации да похарчат за иновации догодина близо 
412,3 млн. лв. За тази година прогнозите са малко по-скромни - очаква се разходите за 
изследователска дейност да достигнат 823,4 млн. лв.  
Въпреки нарастващите разходи България все още е на последно място в ЕС по иновации.  
Страната ни изостава значително и при използването на цифрови технологии. Например според 
цифровата програма на Европа до 2015 г. 33% от малките и средните фирми трябва да продават 
продуктите си онлайн. Към края на миналата година обаче едва 4% от тези компании у нас 
развиват електронна търговия. Средното ниво за ЕС е 13 процента.  
Европейските разчети предвиждат още поне 50% от населението да пазарува по интернет през 
2015 г. Към края на миналата година обаче само 6% от българите пазаруват в мрежата.  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.politics.actualno.com  
Връзка: http://politics.actualno.com/Totu-Mladenov-BSP-DPS-i-Ataka---godina-zagubeno-vreme-za-
Bylgarija-news_42030.html  
Брой думи: 374  
 
 
Резюме: Една година управление на БСП, ДПС и „Атака” е една година загубено време за 
България. Липсата на каквито и да било реформи, както и спирането на започнати такива доведе 
до нови дългове за държавата и дефицити във всяка една социално-икономическа сфера. Това 
заяви на пресконференция народният представител от ГЕРБ Тотю Младенов, съобщиха от 
пресцентъра на ПП ГЕРБ.  
 
Заглавие: Тотю Младенов: БСП, ДПС и "Атака" - година загубено време за България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Една година управление на БСП, ДПС и „Атака” е една година загубено време за 
България. Липсата на каквито и да било реформи, както и спирането на започнати такива доведе 
до нови дългове за държавата и дефицити във всяка една социално-икономическа сфера. Това 
заяви на пресконференция народният представител от ГЕРБ Тотю Младенов, съобщиха от 
пресцентъра на ПП ГЕРБ.  
Той обясни, че спирането на пенсионната реформа неминуемо ще доведе до дефицити в НОИ. 
По думите на Младенов, ако преди една година на 100 работещи са се падали 70 пенсионери, 
сега те са 74. При спрени еврофондове и недоговорени средства за следващия програмен 
период е необходимо финансиране от държавния бюджет. Това би довело до рязко влошаване 
на социално-икономическата обстановка в страната.  
В тази връзка народният представител припомни още, че обещаните от БСП 250 хиляди работни 
места не само не са се случили, но и броят на осигурените лица е паднал драстично за тази една 
година. „Десетки милиони бяха спрени и по ОП „Околна среда”, и „Конкурентоспособност”, 
което е огромна загуба за България. Това ще доведе до рязко влошаване на икономиката в 
страната. Общините няма да могат да заплатят извършените дейности, фирмите изпълнители 
ще фалират, а стотици граждани ще останат на улицата”, уточни Младенов.  
Народният представител Петя Аврамова допълни, че след своето управление кабинетът 
„Орешарски” оставя държавата с огромни дефицити в бюджета. Особено голям е проблемът със 
НЗОК, където е необходимо осигуряването на допълнителен трансфер от 225-328 млн. лв. Голям 
проблем е спряното финансиране по различните оперативни програми. „Минималният 
допълнителен дефицит, който ще се наложи от управлението на оперативните програми е в 
размер на 500 млн. лв. или 0,62% от БВП. Необходим е нов лимит за дълг и реално теглене на 
такъв в размер на най-малко 500 млн.лв. за плащания по верифицирани разходи на 
бенефициентите по оперативните програми”, поясни тя.  
Що се отнася до скандала с КТБ, Аврамова обясни, че е необходимо да се предвиди сума, не по-
малка от 1,5 милиарда лева за подпомагане на фонда за гарантиране на влоговете, тъй като 
средствата в него не са достатъчни, за да покрият обезпечените вложения в банката.  
В заключение тя обобщи, че новият дълг до края на годината, плюс лимита на дълга от 4,4 
милиарда лева по настоящия Закон за държавния бюджет, прави 9,4 милиарда лева общ дълг 
за 2014 г.  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.news.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n446708  
Брой думи: 259  
 
 
Резюме: Разходите, които ще бъдат отделени за иновации през 2015 г., ще възлязат на 937,9 
млн.лв. В сумата са включени както публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще 
похарчи. Сумата е почти двойно по-голяма в сравнение с 2011 г. Тогава разходите за 
научноизследователска и развойна дейност са били 429,6 млн. лева.  
 
Заглавие: Над 937 млн.лв. отиват за иновации през 2015  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Разходите, които ще бъдат отделени за иновации през 2015 г., ще възлязат на 937,9 
млн.лв. В сумата са включени както публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще 
похарчи. Сумата е почти двойно по-голяма в сравнение с 2011 г. Тогава разходите за 
научноизследователска и развойна дейност са били 429,6 млн. лева.  
Удвояването на инвестициите е записано в последния вариант на Иновационна стратегия за 
интелигентна специализация до 2020 г. Тя служи като основа при разпределянето на 
евросредствата по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" през новия 
програмен период до 2020 г., пише "Труд".  
Догодина публичните разходи за иновации ще са в размер на 525,6 млн. лв. От тях 275 млн. лв. 
ще дойдат по линия на еврофондовете, а 197 млн. лв. - от държавния бюджет. Университетите 
ще осигурят около 53,6 млн. лв.  
Очаква се предприятията и нетърговските организации да похарчат за иновации догодина близо 
412,3 млн. лв. За тази година прогнозите са малко по-скромни - очаква се разходите за 
изследователска дейност да достигнат 823,4 млн. лв.  
Въпреки нарастващите разходи България все още е на последно място в ЕС по иновации.  
Страната ни изостава значително и при използването на цифрови технологии. Например според 
цифровата програма на Европа до 2015 г. 33% от малките и средните фирми трябва да продават 
продуктите си онлайн. Към края на миналата година обаче едва 4% от тези компании у нас 
развиват електронна търговия. Средното ниво за ЕС е 13 процента.  
Европейските разчети предвиждат още поне 50% от населението да пазарува по интернет през 
2015 г. Към края на миналата година обаче само 6% от българите пазаруват в мрежата.  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.news.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1177593  
Брой думи: 256  
 
 
Резюме: 937,9 млн. лв. са планираните разходи за иновации през 2015 г. В сумата са включени 
както публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще похарчи. Сумата е почти двойно 
по-голяма в сравнение с 2011 г. Тогава разходите за научноизследователска и развойна дейност 
са били 429,6 млн. лева.  
 
Заглавие: Дават 1 милиард лева за иновации през 2015  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 937,9 млн. лв. са планираните разходи за иновации през 2015 г. В сумата са включени 
както публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще похарчи. Сумата е почти двойно 
по-голяма в сравнение с 2011 г. Тогава разходите за научноизследователска и развойна дейност 
са били 429,6 млн. лева.  
Удвояването на инвестициите е записано в последния вариант на Иновационна стратегия за 
интелигентна специализация до 2020 г. Тя служи като основа при разпределянето на 
евросредствата по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" през новия 
програмен период до 2020 г., пише "Труд".  
Догодина публичните разходи за иновации ще са в размер на 525,6 млн. лв. От тях 275 млн. лв. 
ще дойдат по линия на еврофондовете, а 197 млн. лв. - от държавния бюджет. Университетите 
ще осигурят около 53,6 млн. лв.  
Очаква се предприятията и нетърговските организации да похарчат за иновации догодина близо 
412,3 млн. лв. За тази година прогнозите са малко по-скромни - очаква се разходите за 
изследователска дейност да достигнат 823,4 млн. лв.  
Въпреки нарастващите разходи България все още е на последно място в ЕС по иновации.  
Страната ни изостава значително и при използването на цифрови технологии. Например според 
цифровата програма на Европа до 2015 г. 33% от малките и средните фирми трябва да продават 
продуктите си онлайн. Към края на миналата година обаче едва 4% от тези компании у нас 
развиват електронна търговия. Средното ниво за ЕС е 13 процента.  
Европейските разчети предвиждат още поне 50% от населението да пазарува по интернет през 
2015 г. Към края на миналата година обаче само 6% от българите пазаруват в мрежата. /БГНЕС  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.money.bg  
Връзка: 
http://money.bg/news/id_244143469/Нова_пенсионна_компания_от_есента_Кабинетът_на_Ореш
арски_оставя_резерв_на_ръба_Миков_нави_часовника_на_БСП__  
Брой думи: 737  
 
 
Резюме: Кабинетът "Орешарски" оставя на служебното правителство крехки публични финанси. 
След приспадането на предстоящи падежи по емитиран дълг фискалният резерв би се оказал на 
ръба на позволения законов минимум. Малък на фона на заложения дефицит е и размерът на 
новия дълг, който може да се емитира до края на годината. В разходната част на бюджета има 
някакви буфери, но те са достатъчни да покрият единствено очакваното неизпълнение на 
приходите за 2014 г.  
 
Заглавие: "Нова пенсионна компания от есента", "Кабинетът на Орешарски оставя резерв 
на ръба", "Миков нави часовника на БСП"...  
Подзаглавие: в. Сега: Кабинетът на Орешарски оставя резерв на ръба  
Автор:  
Текст: Кабинетът "Орешарски" оставя на служебното правителство крехки публични финанси. 
След приспадането на предстоящи падежи по емитиран дълг фискалният резерв би се оказал на 
ръба на позволения законов минимум. Малък на фона на заложения дефицит е и размерът на 
новия дълг, който може да се емитира до края на годината. В разходната част на бюджета има 
някакви буфери, но те са достатъчни да покрият единствено очакваното неизпълнение на 
приходите за 2014 г.  
Това показва внимателният прочит на числата за състоянието на публичните финанси.  
Финансовият министър Петър Чобанов вече се похвали, че размерът на фискалния резерв в 
момента възлиза на около 8 млрд. лв. Ако към тях се прибавят и бъдещи вземания от ЕС, 
размерът му стига 9 млрд. лв., изтъкват от МФ. Тези числа звучат респектиращо на фона на 
заложен минимум за размера на фискалния резерв от 4.5 млрд. лв. към края на годината.  
Още по темата във в. Сега  
в. Труд: 1 милиард лева за иновации през 2015 г.  
937,9 млн. лв. са планираните разходи за иновации през 2015 г. В сумата са включени както 
публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще похарчи. Сумата е почти двойно по-
голяма в сравнение с 2011 г. Тогава разходите за научноизследователска и развойна дейност са 
били 429,6 млн. лева.  
Удвояването на инвестициите е записано в последния вариант на Иновационна стратегия за 
интелигентна специализация до 2020 г. Тя служи като основа при разпределянето на 
евросредствата по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" през новия 
програмен период до 2020 г.  
Още по темата във в. Труд  
в. 24 часа: Фермери в спор за таван от 300 000 евро на субсидиите  
Една от големите браншови организации у нас - асоциацията на земеделските производители в 
България, се обяви против планираното въвеждане на таван от 300 000 евро на субсидиите на 
площ.  
"България не бива да спъва възможността на големите зърнопроизводители да продължат да се 
развиват", се казва в позицията на асоциацията с шеф Венцислав Върбанов. Пълното лишаване 
от субсидии след тавана от 300 000 евро можело да демотивира едрия агробизнес и да доведе 
до отказ от обработката на нивите. Заблуда било и че освободените средства ще отидат за 
уязвими сектори като зеленчукопроизводство и животновъдство.  
Въвеждането на абсолютен таван от 300 000 евро, над който субсидии няма да се плащат, е 
включено в преработен втори вариант на концепцията за преки плащания след 2015 г.  
Още по темата във в. 24 часа  
в. Стандарт: Миков нави часовника на БСП  
Часовник на промяната в БСП нави новият лидер Михаил Миков. Той оглави партията с 377 гласа 
след балотаж. Втори остана Драгомир Стойнев с 333 бюлетини.  
Уникалният ръчен часовник е подарен от ветеран социалист преди години на Сергей Станишев, 
за да му напомня завета на Левски: "Времето е в нас и ние сме във времето". Ще пазя реликвата 
и повелята, ще държа БСП винаги в крак с времето, обеща новият лидер. Той спази традицията 
и "откупи" часовника с метално левче.  
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Благодаря ви, ще работя за единството на БСП, заяви още Миков. Той обеща на социалистите 
да извоюва на следващите избори резултат, достоен за една 120-годишна партия.  
Още по темата във в. Стандарт  
в. Капитал: Нова пенсионна компания от есента  
Компанията за бързи заеми "Изи асет мениджмънт", популярна с марката си "Изи кредит", стъпва 
и на пазара на осигурителни услуги. Комисията за финансов надзор издаде лиценз на 
"Пенсионноосигурително дружество "Утре". В него 99.99% от капитала ще са собственост на "Изи 
асет мениджмънт", а една акция ще се притежава от Станимир Василев, който е председател на 
съвета на директорите на същата компания, поясниха от финансовия регулатор.  
Очаква се дружеството да заработи най-рано през септември. То е с капитал от 5 млн. лв., в 
процес на регистрация е, и ще се управлява от мениджърите на "Изи" - Станимир Василев, 
Неделчо Спасов и Кирил Михайлов.  
Още по темата във в. Капитал  
в. Преса: БДЖ успя да продаде едва 8 от 645 вагона  
Българските железници успяха да пласират едва осем товарни вагона от общо 645, които бяха 
извадили на тезгяха. Сделката стана факт след два несполучливи търга, в които никой не прояви 
интерес към амортизираните активи на дружеството.  
Благодарение на продажбата в пробитата каса на холдинга са влезли 110 838 лв. Иначе общата 
стойност на вагоните, които не са в движение и стават само за скрап, е 8,6 млн. лв. без ДДС.  
Купувач се е намерил само за най-малката поръчка.  
Френският жп превозвач SNCF е предложил на БДЖ на изключително изгодна цена влакове 
„Интерсити", свалени от движение съвсем наскоро.  
Още по темата във в. Преса  
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Дата: 28.07.2014  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_2076770368/Удвояват_разходите_за_иновации_през_2015  
Брой думи: 255  
 
 
Резюме: 937,9 млн. лв. са планираните разходи за иновации през 2015 г. В сумата са включени 
както публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще похарчи. Сумата е почти двойно 
по-голяма в сравнение с 2011 г. Тогава разходите за научноизследователска и развойна дейност 
са били 429,6 млн. лева.  
 
Заглавие: Удвояват разходите за иновации през 2015  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 937,9 млн. лв. са планираните разходи за иновации през 2015 г. В сумата са включени 
както публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще похарчи. Сумата е почти двойно 
по-голяма в сравнение с 2011 г. Тогава разходите за научноизследователска и развойна дейност 
са били 429,6 млн. лева.  
Удвояването на инвестициите е записано в последния вариант на Иновационна стратегия за 
интелигентна специализация до 2020 г. Тя служи като основа при разпределянето на 
евросредствата по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" през новия 
програмен период до 2020 г., пише "Труд".  
Догодина публичните разходи за иновации ще са в размер на 525,6 млн. лв. От тях 275 млн. лв. 
ще дойдат по линия на еврофондовете, а 197 млн. лв. - от държавния бюджет. Университетите 
ще осигурят около 53,6 млн. лв.  
Очаква се предприятията и нетърговските организации да похарчат за иновации догодина близо 
412,3 млн. лв. За тази година прогнозите са малко по-скромни - очаква се разходите за 
изследователска дейност да достигнат 823,4 млн. лв.  
Въпреки нарастващите разходи България все още е на последно място в ЕС по иновации.  
Страната ни изостава значително и при използването на цифрови технологии. Например според 
цифровата програма на Европа до 2015 г. 33% от малките и средните фирми трябва да продават 
продуктите си онлайн. Към края на миналата година обаче едва 4% от тези компании у нас 
развиват електронна търговия. Средното ниво за ЕС е 13 процента.  
Европейските разчети предвиждат още поне 50% от населението да пазарува по интернет през 
2015 г. Към края на миналата година обаче само 6% от българите пазаруват в мрежата.  

 


