
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 
за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

www.eufunds.bg 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 
 

 
Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5 
„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

  

Документът е изготвен съгласно договор за възлагане на обособена позиция № 2 
„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на 
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена 
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013” 
 

ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД 

 

 

 

 

Медиен мониторинг 
 

12 септември 2014 
 

http://www.opcompetitiveness.bg/


 

 

2 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 9

/1
2
/2

0
1
4

 

Медиен мониторинг 
12 септември 2014 

Съдържание                                                                                                
 

Медиен мониторинг – обобщение .........................................................................................................3 

 
Телевизии и радиостанции ....................................................................................................................4 

Няма намерена информация. ..........................................................................................................4 

 
Национални печатни медии ...................................................................................................................5 

Източник: в. Политика .......................................................................................................................5 

Заглавие: Отпускат 750 млн. лв. за спрени европрограми ............................................................5 

 
Регионални печатни медии ....................................................................................................................7 

Източник: Троянски глас ...................................................................................................................7 

Заглавие: Агенцията за малките и средните предприятия организира търговска мисия до 
Мюнхен ...............................................................................................................................................7 

 
Периодични печатни издания ................................................................................................................8 

Източник: сп. Логистика .....................................................................................................................8 

Заглавие: Започна строителството на София Тех Парк ................................................................8 

 
Интернет издания и социални мрежи ...................................................................................................9 

Източник: www.dnevnik.bg .................................................................................................................9 

Заглавие: Преглед на печата от 11 септември ...............................................................................9 

 
Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................ 12 

Заглавие: Уникален офис за технологичен трансфер на енергийно ефективни материали 
отваря във ВСУ ............................................................................................................................... 12 

 
Източник: www.dariknews.bg .......................................................................................................... 14 

Заглавие: Уникален офис за технологичен трансфер на енергийно ефективни материали 
отваря във ВСУ ............................................................................................................................... 14 

 
Източник: www.paper.standartnews.com ........................................................................................ 16 

Заглавие: 19 наши дружества на форум в Истанбул .................................................................. 16 

 

  



 

 

3 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 9

/1
2
/2

0
1
4

 

Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
12.9.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 7 

 вестници, от които: 2 

 - национални 1 

 - регионални 1 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 4 

Общо за деня 7 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 12.09.2014  
Източник: в. Политика  
Страница: 23,24  
Брой думи: 649  
 
 
Резюме: Правителството взе решение, което ще позволи да се преодолее кризата в резултат 
на спрените плащания от Европейската комисия по Оперативна програма “Околна среда" и по 
две оси на ОП “Регионално развитие". С одобрението на кабинета, на министъра на финансите 
Румен Порожанов се дава разрешение да осигури финансиране с национални средства в 
размер на до 750 млн. лв. по плащанията по проекти, които ще бъдат възстановени в 
държавния бюджет след възобновяване на финансирането по програмите от Брюксел.  
 
Заглавие: Отпускат 750 млн. лв. за спрени европрограми  
Подзаглавие: Брюксел разреши отпускането на държавна помощ за БДЖ  
Автор:  
Текст: Правителството взе решение, което ще позволи да се преодолее кризата в резултат на 
спрените плащания от Европейската комисия по Оперативна програма “Околна среда" и по две 
оси на ОП “Регионално развитие". С одобрението на кабинета, на министъра на финансите 
Румен Порожанов се дава разрешение да осигури финансиране с национални средства в 
размер на до 750 млн. лв. по плащанията по проекти, които ще бъдат възстановени в 
държавния бюджет след възобновяване на финансирането по програмите от Брюксел.  
Това решение ще предотврати значителна загуба на средства поради неспазване на правилото 
"n+2" в края на 2014 г., съобщиха от правителствената пресслужба.  
Неизвършването на плащанията по проектите поставя под риск реализацията на проектите в 
срока на допустимост на разходите, както и приключването им в рамките на програмния период 
2007 - 2013 г.  
По време на заседанието си правителството одобри и проекта на новата оперативна програма 
по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Приемането й от 
Министерския съвет е основа за провеждане на официални преговори с ЕК.  
Целта на програмата е да се предотврати социалното изключване на най-бедните.  
Средствата ще бъдат насочени в две направления - осигуряване на индивидуални пакети от 
хранителни продукти за нуждаещите се за период от седем години, както и подкрепа за 
обществените трапезарии, което ще гарантира целогодишното им функциониране.  
Кабинетът отпусна и 11,5 млн. лева за разплащане на строителството по инфраструктури 
обекти. За отсечката Белокопитово - Каспичан от автомагистрала “Хемус" ще бъдат похарчени 
8,5 млн. лева, а за 9-километров участък от дясното платно на АМ "Марица" - 3 млн. лева.  
Правителството одобри и допълнителни разходи в размер на 10,4 млн. лева за министерствата 
на образованието, на земеделието и на храните и на културата за финансиране на ремонти на 
училища и на бази за учебно-практическо обучение.  
Съдебната власт пък ще получи още 9,2 милиона лева, за да може да функционира нормално, 
след като съдилищата се оплакаха, че нямат пари дори за експертизи.  
С допълнителните средства те ще обезпечат разходите си за вода, ток, вещи лица, 
преводачески услуги.  
След близо три години преговори Европейската комисия разреши на България да предостави 
172 млн. лв. помощ на БДЖ за минали периоди. Това съобщиха от Министерството на 
транспорта, като се позоваха на писмо, изпратено от Главна дирекция 
"Конкурентоспособност". В него се казва, че ЕК смята за допустима държавната помощ за 
преструктуриране на БДЖ. Одобрената сума представлява близо една трета от всички дългове 
на БДЖ, които са за около 600 млн. лв. Все още официалното становище на ЕК не е получено, 
но писмото е предпоследната стъпка към отпускането на помощта, уточниха от министерството. 
Сумата от 172 млн. лв. е недостигът, натрупан в БДЖ преди 2007 г. в резултат на недостатъчно 
субсидиране от страна на държавата преди еврочленството ни.  
Въпреки одобрението на помощта реално въпросните 172 млн. лв. не са разчетени в бюджета и 
в момента държавата не може да ги отпусне на БДЖ. Те няма да могат да бъдат отпуснати 
преди актуализация на сегашния бюджет, ако такава бъде направена след извънредните 
избори на 5 октомври. Ако бюджетът не се актуализира от новия кабинет, тогава отпускането 
им ще се отложи за 2015 г. със следващия бюджет.  
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Полученото писмо е вследствие на проведените разговори през миналата седмица в Брюксел, 
на които служебният транспортен министър Николина Ангелкова е предоставила допълнителни 
анализи и аргументи за ускоряването на процеса за нотификация на държавната помощ за 
БДЖ, уточниха от министерството. Ангелкова се е аргументирала с това, че разрешението на 
ЕК е необходимо условие бъдещите преговори с кредиторите да придобият по-ясни параметри 
и да позволят нормално функциониране на БДЖ. "За нас подкрепата, която ни дава 
Европейската комисия, е много важна за подновяване диалога с кредиторите на държавните 
железници", коментира транспортният министър Николина Ангелкова, цитирана от пресцентъра 
си.  
Около средата на този месец предстои среща с кредиторите, на която ще бъде обсъден 
погасителен план, казаха от БДЖ. Към днешна дата просрочените задължения на БДЖ към 
финансовите кредитори възлизат на 145 млн. лв. Месечно се погасяват суми от порядъка на 3-
3,5 млн. лева.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 10.09.2014  
Източник: Троянски глас  
Страница: 1  
Брой думи: 200  
 
 
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) обявява провеждане на търговска мисия до Мюнхен, Германия, която ще се проведе 
в периода 10-13 ноември. В състава й ще бъдат включени представители на МСП от секторите 
електроника, електротехника, електроника за автомобилната индустрия, машиностроене и 
наносистеми. В рамките на промоционалната проява ще се проведат двустранни срещи и 
посещение на международната специализирана изложба ELECTRONICA 2014.  
 
Заглавие: Агенцията за малките и средните предприятия организира търговска мисия до 
Мюнхен  
Подзаглавие: Заявките за участие се приемат до 19 септември  
Автор:  
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
обявява провеждане на търговска мисия до Мюнхен, Германия, която ще се проведе в периода 
10-13 ноември. В състава й ще бъдат включени представители на МСП от секторите 
електроника, електротехника, електроника за автомобилната индустрия, машиностроене и 
наносистеми. В рамките на промоционалната проява ще се проведат двустранни срещи и 
посещение на международната специализирана изложба ELECTRONICA 2014.  
Краен срок за подаване на заявки за участие - 19 септември 2014 година.  
Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за: самолетен 
билет, вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване, отпечатване на каталог на 
българските участници в търговската мисия и др.  
Подробна информация за условията за участие в търговската мисия е публикувана на интернет 
страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат 
получени от служителите в отдел "Международно сътрудничество": Иво Илиев, младши 
експерт, тел. 02 940 79 78., e-mail: i.ili-ev@sme.government.bg и Евелина Иванова, старши 
експерт, тел: 02 940 79 76, e-mail: eva@sme.govern-ment.bg  
Търговската мисия до Мюнхен се организира по проект "Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия", по който ИАНМСП е институционален 
бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.  
10.09.2014 г.  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 12.09.2014  
Източник: сп. Логистика  
Страница: 8  
Брой думи: 192  
 
 
Резюме: С церемония в София Тех Парк започна строителството на 4 обекта от проект Научно-
технологичен парк - лаборатории и офиси, площадкова инфраструктура и парк, бизнес 
инкубатор и обект експериментариум, посетителски център с пешеходен мост. Участие В старта 
на проекта взеха лично президентът Росен Плевнелиев, кметът на столицата Йорданка 
Фандъкова, изпълнителният директор на София Тех Парк АД Елица Панайотова и 
представители на академичната общност. 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. Обектите са на стойност 
около 27 млн. лв. Те ще бъдат завършени до края на септември 2015 г. До края на годината 
София Тех Парк ще обяви 2 търга за доставка на лабораторно оборудване, като общата им 
прогнозна стойност е около 20 млн. лв. Целият проект по създаването на Научно-технологичния 
парк е на стойност 50 млн. евро, като по-голямата част от него се финансира от ОП 
"Конкурентоспособност". Обектите, които няма да могат да бъдат завършени до края на 2015 г., 
ще бъдат фазирани и финансирането им ще се осъществи със средства от следващия 
програмен период на европрограмите.  
 
Заглавие: Започна строителството на София Тех Парк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С церемония в София Тех Парк започна строителството на 4 обекта от проект Научно-
технологичен парк - лаборатории и офиси, площадкова инфраструктура и парк, бизнес 
инкубатор и обект експериментариум, посетителски център с пешеходен мост. Участие В старта 
на проекта взеха лично президентът Росен Плевнелиев, кметът на столицата Йорданка 
Фандъкова, изпълнителният директор на София Тех Парк АД Елица Панайотова и 
представители на академичната общност. 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. Обектите са на стойност 
около 27 млн. лв. Те ще бъдат завършени до края на септември 2015 г. До края на годината 
София Тех Парк ще обяви 2 търга за доставка на лабораторно оборудване, като общата им 
прогнозна стойност е около 20 млн. лв. Целият проект по създаването на Научно-технологичния 
парк е на стойност 50 млн. евро, като по-голямата част от него се финансира от ОП 
"Конкурентоспособност". Обектите, които няма да могат да бъдат завършени до края на 2015 
г., ще бъдат фазирани и финансирането им ще се осъществи със средства от следващия 
програмен период на европрограмите.  
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Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 11.09.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/09/11/2378240_pregled_na_pechata_ot_11_septemvri/?ref=rss  
Брой думи: 1050  
 
 
Резюме: Сега  
Царят се обиди на държавата заради имотите си  
С безпрецедентно остър тон Симеон Сакскобургготски определи като "малки политически 
вендети" скандалите около имотите си, които се разразиха след като резиденция "Царска 
Бистрица" и хижа "Сарагьол" бяха признати за държавна собственост  
Държавата ще отпусне до 750 млн. лв. за спрените оперативни програми  
Целта е да не се бавят плащанията и реализацията на проектите  
НАП получи над 500 сигнала за опит за измама от нейно име  
Измамниците искат данни за кредитни карти под претекст, че има надвзети данъци  
Храната за бедни с европари се поема първоначално от бюджета 30 млн. лв. са предвидените 
за тази година средства за най-нуждаещите се българи - за пакетите с храна и за обществените 
трапезарии  
 
Заглавие: Преглед на печата от 11 септември  
Подзаглавие: Държавно управление  
Автор:  
Текст: Сега  
Царят се обиди на държавата заради имотите си. С безпрецедентно остър тон Симеон 
Сакскобургготски определи като "малки политически вендети" скандалите около имотите си, 
които се разразиха след като резиденция "Царска Бистрица" и хижа "Сарагьол" бяха признати 
за държавна собственост  
Държавата ще отпусне до 750 млн. лв. за спрените оперативни програми  
Целта е да не се бавят плащанията и реализацията на проектите  
НАП получи над 500 сигнала за опит за измама от нейно име  
Измамниците искат данни за кредитни карти под претекст, че има надвзети данъци  
Храната за бедни с европари се поема първоначално от бюджета 30 млн. лв. са предвидените 
за тази година средства за най-нуждаещите се българи - за пакетите с храна и за обществените 
трапезарии  
Новинар  
Още седем градоначалници бяха сменени  
Партийната обвързаност и участието на градоначалниците в партийните листи е основната 
причина за тяхното отстраняване, уточни премиерът  
Обновяват храмовете с 66,5 млн. лв.  
Парите се отпускат по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР)  
Монитор  
След като съдът забрани мобилните камери КАТ изпусна 200 000 джигити Бургас, Пловдив, 
Ловеч и Враца с рекордно увеличение на загиналите  
Стандарт  
Свива се дупката в митниците  
Вече е възстановена електронната комуникация между НАП и Агенция "Митници", каза 
министърът на финансите Румен Порожанов  
Труд  
Нови мантинели пазят рокерите по пътищата  
До 2020 година повечето пътища в България трябва да имат специални мантинели, които да 
ограничават инцидентите с мотоциклетисти  
Кабинетът харчи ударно  
Допълнителни разходи за 780 млн. лв. одобри служебният кабинет вчера. С тях ще се надуе 
дефицита и поредната актуализация на бюджета ще е неизбежна  
Политика  
Капитал Daily  

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/09/11/2378240_pregled_na_pechata_ot_11_septemvri/?ref=rss
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Българският суперкомисар  
Кристалина Георгиева получи много по-отговорен пост и власт в бъдещата Европейска комисия  
Сега  
България получи един от най-силните постове в ЕК  
Кристалина Георгиева ще бъде зам.-председател с ресор "Бюджет и човешки ресурси", ще 
следи работата на еврокомисарите, на 30 000 еврократи и на ОЛАФ  
Партиите тръгват на избори със скромни дарения  
Активисти предоставят за ползване коли, офиси и услуги за кампанията  
Новинар  
Повечето секции в чужбина гълтат нови 600 000 лв.  
Това се налага заради увеличаването на броя на секциите, които ще бъдат разкрити зад 
граница  
Стандарт  
Новата Европейска комисия  
Общество  
Капитал Daily  
Един забравен паркинг в центъра на София  
Защо в продължение на пет години общината не използва 200 паркоместа при метростанция 
"Васил Левски"  
Сега  
Варна може да обжалва избора на Пловдив за европейска столица  
Морската ни столица е готова да обжалва избора на Пловдив за европейска столица на 
културата  
Само половината деца закусват у дома  
Едва 60% от децата у нас закусват вкъщи. Всяко трето дете си купува закуска в училище  
Новинар  
Връщат физзарядката в училищата  
Това обмислят сериозно директорите на няколко столични училища  
Труд  
Младост, Люлин и Банишора в Топ 3 на крадците  
Домовите крадци и джебчиите най-често вилнеят в крайните квартали на София и в районите 
около моловете  
Икономика  
Капитал Daily  
За първи път България ще рекламира туризма си във Франция  
След четири години пауза страната се промотира и във Великобритания  
КРС взима лиценза за мобилни честоти на "4 Джи Ком"  
Компанията още не е платила таксите за разрешение, откакто го получи през 2011 г., като 
дължи над 34 млн. лева  
Данъчна пречка пред руски инвеститор в Казанлък  
Заводът "Промет сейф" получи акт за лихва върху заем, който не е започнал да се погасява  
Да уловиш момента  
"Сонико" и "Кодкий текнолоджис" се възползват успешно от ОП "Конкурентоспособност", за да 
развият бизнеса си със заключващи системи  
Сега  
Еколози настояват държавата да предотврати сделки със заменени гори  
Над 4 хиляди от около 26 хиляди декара вече са изключени от горския фонд  
След "Южен поток" и БЕХ увеличава капитала си  
Българският енергиен холдинг ще увеличи капитала си с почти 337 милиона лева до 2.948 
милиарда лева  
Рилският манастир получи подкрепа от правителството, за да си построи ВЕЦ  
Рилският манастир става обект с национално значение по Закона за устройството на 
територията  
"Булгаргаз" поиска по-скъп газ от октомври  
Увеличение на цената на природния газ с 1.59 на сто от 1 октомври поиска общественият 
доставчик "Булгаргаз"  
Новинар  
Архитекти, учили навън, остават без работа у нас  
Все повече младежи предпочитат България пред чужбина  
Все повече софиянци плащат данъците си онлайн  
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През пос устройства са платени 8,3 млн. лв., а 1,5 млн. лв. са постъпили в общинската хазна 
чрез интернет  
Монитор  
Искат бърз съд за отчужденията по Северната тангента  
От АПИ са оптимисти за срочно завършване на европроекта  
Стандарт  
13 български компании в Топ 500  
13 български компании попадат в тазгодишната класация на най-големите 500 фирми в 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ), изготвяна от международния кредитен застраховател 
Кофас  
Труд  
Досието на асансьора ще се пази 10 години  
Техническото досие на всеки асансьор ще се съхранява от фирмата, която поддържа 
съоръжението, в продължение на 10 години  
Енергото можело да възлага поръчки на свързани фирми  
Доставчиците на ток ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго про" може да възлагат поръчки на свои свързани 
фирми, без да са в нарушение на закона и свободната конкуренция  
30 млн. долара за съхраняване на гориво от АЕЦ  
Около 30 млн. долара ще са необходими за по-голямо хранилище за отработено ядрено гориво 
в АЕЦ "Козлодуй" след пускането в експлоатация и на 7-и блок  
24 часа  
Консорцуим на Оманския фонд предлага спасение за КТБ  
Днес постъпи писмо от EPIC като финансов консултант с изключителни права, избран от 
консорциум между Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман (ФГДРСО), 
други не посочени акционери и потенциални инвеститори  
11,5 млн. лв. за две магистрали  
11,5 млн. лв. отпусна вчера правителството за строителство на магистрали. 8,5 млн. лв. са за 
отсечката Белокопитово-Каспичан на "Хемус"  
Интервю  
Капитал Daily  
Йордан Жечев за ФАРА: Очаквам реклами, които не са самоцелни  
Председателят на творческото жури на най-важното събитие за рекламната индустрия пред 
"Капитал"  
Сега  
Христо Иванов, вицепремиер и министър на правосъдието: Всички във властта трябва да се 
проверяват периодично за корупционен риск  
Службите и МВР са били обект на дългогодишна политическа употреба и злоупотреба  
Новинар  
Петър Порумбачанов: Целта е най-важна при домашното обучение на децата  
Учениците хем са в постоянна ваканция, хем учат непрекъснато  
Монитор  
Иван Игов, психолог: Вечерен час за родителите, а не за учениците  
В школото с телефони за връзка, а не със смартфони за игри и интернет  
Стандарт  
Димитър Бечев: Кристалина сама си помогна най-много  
ГЕРБ вече има няколко опции за кабинет, БСП върви към полския сценарий  
Труд  
Райна Миткова-Тодоровa, председател на Асоциацията на колекторските агенции в България: 
Българите вече трупат по-малко дългове  
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Дата: 11.09.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17371369  
Брой думи: 792  
 
 
Резюме: Офисът за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии 
беше открит във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Офисът е 
реализиран в изпълнение на проект, финансиран с подкрепата на оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ и с пълната подкрепа на 
ръководството на университета.  
 
Заглавие: Уникален офис за технологичен трансфер на енергийно ефективни материали 
отваря във ВСУ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Офисът за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии 
беше открит във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Офисът е 
реализиран в изпълнение на проект, финансиран с подкрепата на оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ и с 
пълната подкрепа на ръководството на университета. Офисът за технологичен трансфер (ОТТ) 
бе официално открит от президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна 
Недялкова – ръководител на проекта. В приветствените си думи при откриването на офиса 
проф. Недялкова сподели: „Днес ние прерязваме лентата на един широк път към 
превръщането на университета във важно място за подкрепа и развитие на икономиката на 
знанието. Благодарение на проекта разполагаме с внушителна в технологично отношение 
модерна апаратура, която дава възможност да бъдем по-добри от другите и като строители и 
като архитекти, и като работещи в сферата на сигурността и икономиката, именно защото ще се 
позовем на новите технологии и техните възможности за повишаване на ефективността на 
всеки един отрасъл. Мисля, че най-ценното на този офис е, че той работи по една 
изключително актуална тема в развитието на обществото, а именно енергийната ефективност. 
Много ми се иска именно проблематиката на енергийната ефективност да стане основната 
дейност върху която всички наши потребители заедно с нашите колеги – учени, изследователи 
и студенти, да създадем онзи клъстер на интелигентната специализация на варненския регион, 
във който ще покажем, че точно тук в създаването на технологии и управлението на 
проблемите на енергийната ефективност сме по-добри от всички останали. “.Основен участник 
в събитието бяха представителите на бизнеса, към които е насочена дейността на офиса. Сред 
фирмите потенциални потребители на технологичния продукт са „Девня Цимент” АД, „Сен 
Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД, „Рехау” ЕООД, „Газ Флоу Контрол” АД, „Ксела 
България” ЕООД, КИИП – РК Варна, Българска асоциация за изолации в строителството, 
Териториалната организация на научно-техническите съюзи във Варна и др. 
Високотехнологичните лаборатории и бъдещите проекти на офиса за технологичен трансфер 
бяха представени в присъствието на ръководството на университета, представители на 
администрацията и научно-преподавателския състав, студенти от специалностите 
„Строителство на сгради и съоръжения” и „Пожарна безопасност и защита на населението”, 
както и представители на варненски университети, с които ВСУ „Черноризец Храбър“ работи в 
партньорство. Новият офис за технологичен трансфер към ВСУ „Черноризец Храбър” 
разполага със зала за семинари и три специализирани лаборатории, оборудвани със 
съвременна високотехнологична апаратура. Лабораторията по структурен анализ на 
материалите е напълно оборудвана за подготовка и изследване на структурата на плътни и 
порести метални и неметални материали. Лабораторията за топлофизични изследвания е 
основен акцент на офиса. Тя разполага с единствения по рода си за Варна и региона апарат за 
измерване на коефициента на топлопроводност, чрез който могат да се осъществяват 
безразрушителни изпитвания на широк спектър от материали и системи. Анализаторът на 
топлопроводност е последно поколение уред на патентованата технология на C-Therm, който 
дава възможност за бързо и точно измерване в широк диапазон (0 до 220W/mK) в 
температурния интервал от -50 до 200°С. Уредът е предназначен за изпитване на твърди, 
течни, прахообразни и пастообразни материали. Технологията C-Therm e носител на 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17371369
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престижните награди „ Manning Innovation Principle Award“ и R&D 100 Award. Апаратът се ползва 
от водещи световни компании и научни институти. Лабораторията разполага и с инфрачервена 
камера, анализатор на влага и шум. Лабораторията за механични изпитвания е екипирана за 
провеждане на разрушителни механични изпитвания на натиск, огъване и разцепване при 
максимален товар 2 000 kN и безразрушителен контрол на якостта на натиск на бетон. 
Дейността на новооткрития офис за технологичен трансфер е насочена в няколко направления: 
научно-приложни изследвания, които ще се провеждат в лабораториите на офиса и ще бъдат 
насочени към предприятия и фирми; експертна дейност и консултантски услуги, които ще се 
осъществяват благодарение на високотехнологичното оборудване и с привлечените 
висококвалифицирани специалисти и обучителни срещи и семинари, насочени към студентския 
и научноизследователския състав на университета, специалистите в областта на 
проектирането, строителството и енергийното обследване, производството и внедряването на 
енергийно ефективни материали и системи в сградите и съоръженията. Офисът за 
технологичен трансфер ще участва активно в учебния процес преди всичко в специалностите 
от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ към Архитектурния 
факултет. Това е още една стъпка в богатия опит на университета в практическото обучение на 
студентите, както и добра възможност за разгръщане на научна и изследователска дейност. 
Съвременната високотехнологична изследователска база вече привлича и първите си 
чуждестранни стажанти. През месец октомври офисът за технологичен трансфер и катедра 
„Строителство на сгради и съоръжения” приемат за едногодишен научен стаж студента от 
Владимирския държавен университет „Александър и Николай Столетови” - Максим Корабов. 
Той пристига във Варна като стипендиант на Президента на Руската Федерация. Всички 
желаещи да се запознаят с възможностите и дейностите, които офисът за технологичен 
трансфер при ВСУ „Черноризец Храбър” предлага, могат да го посетят в обявените дни на 
отворените врати - 25 септември (четвъртък) от 9.00 до 17.00 ч.,4 октомври (събота) от 10.00 до 
16.00 ч. и 14 ноември (петък) от 9.00 до 17.00 ч.  
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Дата: 11.09.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1323498  
Брой думи: 803  
 
 
Резюме: Офисът за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии 
беше открит във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Офисът е 
реализиран в изпълнение на проект, финансиран с подкрепата на оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ и с пълната подкрепа на 
ръководството на университета.  
 
Заглавие: Уникален офис за технологичен трансфер на енергийно ефективни материали 
отваря във ВСУ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Офисът за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии 
беше открит във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Офисът е 
реализиран в изпълнение на проект, финансиран с подкрепата на оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ и с 
пълната подкрепа на ръководството на университета.  
Офисът за технологичен трансфер (ОТТ) бе официално открит от президента на Варненския 
свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова – ръководител на проекта. В 
приветствените си думи при откриването на офиса проф. Недялкова сподели: „Днес ние 
прерязваме лентата на един широк път към превръщането на университета във важно място за 
подкрепа и развитие на икономиката на знанието. Благодарение на проекта разполагаме с 
внушителна в технологично отношение модерна апаратура, която дава възможност да бъдем 
по-добри от другите и като строители и като архитекти, и като работещи в сферата на 
сигурността и икономиката, именно защото ще се позовем на новите технологии и техните 
възможности за повишаване на ефективността на всеки един отрасъл. Мисля, че най-ценното 
на този офис е, че той работи по една изключително актуална тема в развитието на 
обществото, а именно енергийната ефективност. Много ми се иска именно проблематиката на 
енергийната ефективност да стане основната дейност върху която всички наши потребители 
заедно с нашите колеги – учени, изследователи и студенти, да създадем онзи клъстер на 
интелигентната специализация на варненския регион, във който ще покажем, че точно тук в 
създаването на технологии и управлението на проблемите на енергийната ефективност сме по-
добри от всички останали.“.  
Основен участник в събитието бяха представителите на бизнеса, към които е насочена 
дейността на офиса. Сред фирмите потенциални потребители на технологичния продукт са 
„Девня Цимент” АД, „Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД, „Рехау” ЕООД, „Газ 
Флоу Контрол” АД, „Ксела България” ЕООД, КИИП – РК Варна, Българска асоциация за 
изолации в строителството, Териториалната организация на научно-техническите съюзи във 
Варна и др. Високотехнологичните лаборатории и бъдещите проекти на офиса за технологичен 
трансфер бяха представени в присъствието на ръководството на университета, представители 
на администрацията и научно-преподавателския състав, студенти от специалностите 
„Строителство на сгради и съоръжения” и „Пожарна безопасност и защита на населението”, 
както и представители на варненски университети, с които ВСУ „Черноризец Храбър“ работи в 
партньорство.  
Новият офис за технологичен трансфер към ВСУ „Черноризец Храбър” разполага със зала за 
семинари и три специализирани лаборатории, оборудвани със съвременна високотехнологична 
апаратура.  
Лабораторията по структурен анализ на материалите е напълно оборудвана за подготовка и 
изследване на структурата на плътни и порести метални и неметални материали.  
Лабораторията за топлофизични изследвания е основен акцент на офиса. Тя разполага с 
единствения по рода си за Варна и региона апарат за измерване на коефициента на 
топлопроводност, чрез който могат да се осъществяват безразрушителни изпитвания на широк 
спектър от материали и системи. Анализаторът на топлопроводност е последно поколение уред 
на патентованата технология на C-Therm, който дава възможност за бързо и точно измерване в 
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широк диапазон (0 до 220W/mK) в температурния интервал от -50 до 200°С. Уредът е 
предназначен за изпитване на твърди, течни, прахообразни и пастообразни материали. 
Технологията C-Therm e носител на престижните награди „ Manning Innovation Principle Award“ и 
R&D 100 Award. Апаратът се ползва от водещи световни компании и научни институти. 
Лабораторията разполага и с инфрачервена камера, анализатор на влага и шум.  
Лабораторията за механични изпитвания е екипирана за провеждане на разрушителни 
механични изпитвания на натиск, огъване и разцепване при максимален товар 2 000 kN и 
безразрушителен контрол на якостта на натиск на бетон.  
Дейността на новооткрития офис за технологичен трансфер е насочена в няколко направления: 
научно-приложни изследвания, които ще се провеждат в лабораториите на офиса и ще бъдат 
насочени към предприятия и фирми; експертна дейност и консултантски услуги, които ще се 
осъществяват благодарение на високотехнологичното оборудване и с привлечените 
висококвалифицирани специалисти и обучителни срещи и семинари, насочени към студентския 
и научноизследователския състав на университета, специалистите в областта на 
проектирането, строителството и енергийното обследване, производството и внедряването на 
енергийно ефективни материали и системи в сградите и съоръженията.  
Офисът за технологичен трансфер ще участва активно в учебния процес преди всичко в 
специалностите от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ към 
Архитектурния факултет. Това е още една стъпка в богатия опит на университета в 
практическото обучение на студентите, както и добра възможност за разгръщане на научна и 
изследователска дейност.  
Съвременната високотехнологична изследователска база вече привлича и първите си 
чуждестранни стажанти. През месец октомври офисът за технологичен трансфер и катедра 
„Строителство на сгради и съоръжения” приемат за едногодишен научен стаж студента от 
Владимирския държавен университет „Александър и Николай Столетови” - Максим Корабов. 
Той пристига във Варна като стипендиант на Президента на Руската Федерация.  
Всички желаещи да се запознаят с възможностите и дейностите, които офисът за технологичен 
трансфер при ВСУ „Черноризец Храбър” предлага, могат да го посетят в обявените дни на 
отворените врати - 25 септември (четвъртък) от 9.00 до 17.00 ч.,  
4 октомври (събота) от 10.00 до 16.00 ч. и 14 ноември (петък) от 9.00 до 17.00 ч.  
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Резюме: 19 родни компании ще участват на международното изложение за информационни и 
телекомуникационни технологии "Cebit Bilisim Eurasia", което се провежда от днес до неделя в 
Истанбул. Те представят своята продукция на националния щанд на България, който е с площ 
от 250 кв. м. Участието на родните фирми се организира от Изпълнителната агенция за малки и 
средни предприятия, а разходите се покриват от ОП "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: 19 наши дружества на форум в Истанбул  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 19 родни компании ще участват на международното изложение за информационни и 
телекомуникационни технологии "Cebit Bilisim Eurasia", което се провежда от днес до неделя в 
Истанбул. Те представят своята продукция на националния щанд на България, който е с площ 
от 250 кв. м. Участието на родните фирми се организира от Изпълнителната агенция за малки и 
средни предприятия, а разходите се покриват от ОП "Конкурентоспособност". 
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