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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
03.08.2012 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: 30 

 вестници, от които: 4 

 - национални 1 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 26 

Общо за деня 30 
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Телевизии и радиостанции  
 

Няма намерена информация.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 03.08.2012  
Източник: в. Свободен народ  
Страница: 3  
Брой думи: 174  
 
 
Резюме: С15.6 млн. лева от евро-програма "Конкурентоспособност" Българската агенция за 
инвестиции (БАИ) ще организира конференции и ще публикува реклами които се очаква да 
привлекат инвеститори от целия свят. Това съобщи шефът на агенцията Борислав Стефанов.  
 
Заглавие: Властта прахосва европари за реклама  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С15.6 млн. лева от евро-програма "Конкурентоспособност" Българската агенция за 
инвестиции (БАИ) ще организира конференции и ще публикува реклами които се очаква да 
привлекат инвеститори от целия свят. Това съобщи шефът на агенцията Борислав Стефанов.  
Бюджетът за реклама и директен маркетинг по проекта е над 10 млн. лева, останалите 
средства са за анализи и изработка на нов сайт на инвестиционната агенция.  
Тя вече е отпечатала 162 хиляди брошури на 6 езика. С тях се рекламират секторите, в които 
страната иска да привлече инвестиции -машиностроене, електротехника. Очаква се до седмица 
Агенцията да обяви и най-скъпата поръчка по проекта - за медийна кампания във водещи 
печатни и електронни медии. Тя е на стойност 4,5 млн. лева.  
Парите са за 36 рекламни карета и 3 видео клипа.  
Те ще се публикуват и излъчват в "Икономист", "Файненшъл таймс", Ройтерс. Една страница в 
"Икономист" струва 30 хил. евро само за 1 публикация. За анализи са дадени над 1,2 млн. лева. 
Те са за икономиката на страната, интереса на инвеститорите през последните години, 
вложения, които са предизвикали най-голям интерес и т.н.  
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Регионални печатни медии 
 
Дата: 01.08.2012  
Източник: в. Бургас днес и утре  
Страница: 11  
Брой думи: 497  
 
 
Резюме: България като цяло е слабо позната извън страните от ЕС и нямаме последователен 
имидж в тези държави. Това показват резултатите от проучване, направено от Българската 
агенция за инвестиции, предаде БГНЕС. Интервюирани са 3000 фирми извън страната - 750 от 
Северна Америка, 1500 от Европа, 750 от Азия. Тези резултати показват нуждата от рекламни 
кампании и медийнидейности, коментира Борислав Стефанов, изпълнителен директор на 
Българската агенция за инвестиции.  
 
Заглавие: Б. Стефанов: България трябва да се рекламира навън  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България като цяло е слабо позната извън страните от ЕС и нямаме последователен 
имидж в тези държави. Това показват резултатите от проучване, направено от Българската 
агенция за инвестиции, предаде БГНЕС. Интервюирани са 3000 фирми извън страната - 750 от 
Северна Америка, 1500 от Европа, 750 от Азия. Тези резултати показват нуждата от рекламни 
кампании и медийнидейности, коментира Борислав Стефанов, изпълнителен директор на 
Българската агенция за инвестиции. "На държави като нас е необходимо да се рекламират 
навън, защото много от решенията за инвестиция в една държава започват по този начин", 
убеден е той. През миналата година интересът беше към аутсорсинг на дейности, а тази година 
е обратното и има интерес основно към автомобилната промишленост, обясни Стефанов.  
Проучването е направено в рамките на мащабен проект за популяризиране на предимствата за 
инвестиране в България на обща стойност 15,6 милиона лева, осъществяван с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика". Целта е да се подпомогне изграждането на положителен имидж на България като 
инвестиционна дестинация и да повиши познаваемостта на страната сред чуждите 
инвеститори. Идентифицирани са 8 целеви сектора, в които искаме да привлечем 
чуждестранни фирми -машиностроене, електроника и електротехника, химическа 
промишленост, хранително-вкусова промишленост, транспортна и логистична дейност, 
информационни технологии, аутсорсинг на бизнес процеси и медицински туризъм. На базата на 
информацията за тези сектори са отпечатани над 162 000 секторни брошури, които са 
преведени на 10 езика и предстои да бъдат разпространени, включително и по време и на 
поредицата конференции, кръгли маси извън България, на които ще бъде представена 
инвестиционната среда в нашата страна. Всяка от тях включва информация за България, 
примери за водещи компании и данни за съответната индустрия от важно значение за 
инвеститорите. Някои от брошурите са преведени и на китайски, а през 2013 година е възможно 
да бъдат преведени и на иврит, корейски или японски. Вярваме че Китай има голям потенциал 
привличане на инвестиции в България, коментира Стефанов. Смятам, че България просто 
продължава да е слабо позната навън. Все още имаме квалифицирани кадри и там няма кой 
знае каква промяна спрямо годините преди кризата, но много от големите инвеститори не знаят 
за ниските данъци в България, каза още той. Предстои началото на медийна кампания в 
Европа, САЩ и Азия за привличане на чуждестранни инвестиции в страната. Ще се направи 
рекламна кампания на обща стойност 4,5 милиона лева, която трябва да даде възможност за 
промотиране на България във водещите световни медии, като ще се акцентира върху 
привлекателността на България като инвестиционна дестинация и ще се показват примери на 
успешни български и чужди инвеститори. Ще бъдат изработени 36 рекламни карета, три 
видеоклипа, които ще бъдат излъчени 180 пъти в Европа, Азия и САЩ. Публикуването на 
материалите се очаква да бъде в края на тази година и началото на следващата. Ще се 
изработят и 4 документални филма.  
Общо трябва да се проведат 9 международни инвеститорски форума, а освен тях ще има и 3 
конференции и 9 кръгли маси, които ще се организират с помощта на "Financial Times". Ще има 
и 13 срещи с българските общности в чужбина.  
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Дата: 02.08.2012  
Източник: в. Шуменска заря  
Страница: 5  
Брой думи: 389  
 
 
Резюме: С бюджет от 21 млн. евро по инициативата Джереми (Jeremie) в България ще се 
финансират стартиращи бизнеси  
 
Заглавие: Нови процедури no Jeremie стартират през есента  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С бюджет от 21 млн. евро по инициативата Джереми (Jeremie) в България ще се 
финансират стартиращи бизнеси  
В първата конкурсна процедура се включиха близо 800 екипа с бизнесидеи, като 1/3 от тях са от 
чуждестранни предприемачи, предимно от региона, което допринася за една от стратегическите 
цели на инструмента - да спомогне България да се утвърди като притегателно място за 
иновации, инвестиции и стартиране на бизнес на Балканите. След затварянето на първия 
прозорец за кандидатстване се извършва селекция на изпратените кандидатури. Очаква се 
първите вложения в стартиращи компании да се случат през есента на 2012 г.  
Предприемачите, които не са одобрени, ще имат възможност отново да кандидатстват за 
финансиране с подобрените си идеи през есента, когато се очаква да бъде отворен вторият 
прозорец за кандидатстване. Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на 
2015 г., докогато трябва да бъдат инвестирани средствата по инициативата Jeremie, 
прозорците за кандидатстване ще бъдат отваряни на всеки 3-4 месеца, като по този начин над 
300 бизнесидеи ще могат да получат финансиране.  
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) избра Eleven и LAUNCHub да управляват 
финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и представяне на първоначално 
финансиране по инициативата Jeremie.  
Eleven ще управлява фонд с капитал от 12 млн. евро с цел да направи около 200 инвестиции в 
иновативни стартиращи бизнеси. Инвестицията в една компания от портфейла на фонда се 
очаква да бъде между 25 000-200 000 евро.  
Eleven е привлякъл Google като технологичен партньор и Springboard - базираният в Лондон 
акселератор за стартиращи предприемачи, предоставящ първоначално финансиране и 
програма за менторство, като стратегически партньор за своята инициатива.  
Другият избран фонд мениджър, LAUNCHub, ще управлява фонд с капитал от 9 млн. евро, 
фокусиран върху информационно-комуникационните технологии (ИКТ), целящ да направи 
около 120 инвестиции през следващите четири години.  
Инвестицията в една компания от портфейла на фонда се очаква да бъде между 30 000-200 
000 евро.  
LAUNCHub си партнира с най-големия фонд за предоставяне на първоначално финансиране и 
програма за менторство в Европа - Seed Camp, както и с института за предприемачество Cisco 
в България.  
Новият инструмент на ЕИФ за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на 
първоначално финансиране се състои от два свързани компонента, акселератор (Accelerator) - 
предоставящ първоначално финансиране за изработване на прототип (първоначална версия) 
на продукта и сийд (Seed) компонент - предоставящ последващо финансиране на 
предприемачите, успешно завършили фазата на акселератора, както и на други обещаващи 
стартиращи бизнеси.  
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Дата: 03.08.2012  
Източник: в. Твоят ден, Варна, Добрич  
Страница: 5  
Брой думи: 337  
 
 
Резюме: През последните 2 г. бизнесът в Добричка област е станал по-активен при 
кандидатстване за европейски пари, най-вече по ОП "Конкурентоспособност", коментира вчера 
шефът на Областния информационен център Надежда Семерджиева. фирмите, особено тези, 
които работят за износ, търсели начини да подобрят производствените си линии. Те 
кандидатстват най-често с проекти за технологично обновление и намаляване на 
енергоемкостта на производството си. Една от причините за засиления интерес към програмите 
е и фактът, че до края на 2013 г. 50% от средствата, които се получават, са безвъзмездна 
помощ. Най-вероятно през следващия програмен период на ЕС този процент ще е по-малък, 
каза Семерджиева.  
 
Заглавие: Бизнесът в Добрич се активизира да печели европари  
Подзаглавие: Компаниите кандидатстват най-често с проекти за технологично обновление и 
енергийна ефективност  
Автор: Ивайло СПАСОВ  
Текст: През последните 2 г. бизнесът в Добричка област е станал по-активен при 
кандидатстване за европейски пари, най-вече по ОП "Конкурентоспособност", коментира 
вчера шефът на Областния информационен център Надежда Семерджиева. фирмите, особено 
тези, които работят за износ, търсели начини да подобрят производствените си линии. Те 
кандидатстват най-често с проекти за технологично обновление и намаляване на 
енергоемкостта на производството си. Една от причините за засиления интерес към програмите 
е и фактът, че до края на 2013 г. 50% от средствата, които се получават, са безвъзмездна 
помощ. Най-вероятно през следващия програмен период на ЕС този процент ще е по-малък, 
каза Семерджиева.  
Стойността на договорените инвестиции по ОП "Конкурентоспособност" в областта ще 
надхвърли 20 млн. лв. Компаниите в Добрич са най-активни с 14 сключени договора на 
стойност 9,9 млн. лв. фирми от Балчик, Шабла и Тервел имат по един защитен проект.  
Общо 94 договора са сключени в Добричка област по оперативните програми на ЕС от2007 г. 
до момента, съобщиха още от ОИЦ. 10 от проектите, чиито бенефициенти са се отказали оттях 
най-вече заради липса на средства за съфинансиране, са прекратени. Общата стойност на 
приключилите и изпълняващите се към момента инициативи е над 171 млн. лв. В сумата не 
влизат средствата по двата мащабни проекта - за регионалното депо за отпадъци в Стожер и 
за водния цикъл на Добрич, които са за 157 млн. лв. Извън листата са и проектите по 
Програмата за развитие на селските райони и ОП "Рибарство", които имат други начини на 
финансиране.  
Най-сериозно е участието на общините в областта по две оперативни програми - "Регионално 
развитие" и "Развитие на човешките ресурси". По първата са сключени договори за над 50 млн. 
лв. Община Добрич води с 23,2 млн. лв., следвана от Балчик -17,4 млн. лв., Добричка - 4,5 млн. 
лв., Каварна - 3,3 млн. лв. Стойността на договорите в Балчик е голяма заради мащабните 
проекти, свързани с околната среда. Общата стойност на договорите по това перо в региона е 
101 млн.лв. От март т. г. ОИЦ е организирал 14 инфосъбития, на които са присъствали над 200 
души.  
 
 
 
  



 

 

10 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/3
/2

0
1
2

 

Периодични печатни издания 
 

Няма намерена информация.  
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Интернет издания и блогове 
 
 
Дата: 02.08.2012  
Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2012/08/02/news11695091.html  
Брой думи: 293  
 
 
Резюме: 53% от фирмите не инвестират в иновации. Това става ясно от проучване за 
дейността на бизнеса и сътрудничеството с научните среди, проведено този месец от 
Българската търговско-промишлена палата, цитирано от БТА.  
 
Заглавие: Фирмите ни неглижират иновациите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 53% от фирмите не инвестират в иновации. Това става ясно от проучване за дейността 
на бизнеса и сътрудничеството с научните среди, проведено този месец от Българската 
търговско-промишлена палата, цитирано от БТА.  
Основният дял от фирмите, участващи в анкета, са от промишлеността (60%), следвани от 
сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%). Малко над половината от 
участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, че не използват иновации, като са посочили 
различни причини за това.  
Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а 
едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността от 
внедряване на научни разработки. Близо 1/3 (27%) са фирмите, които използват вече иновации, 
като от тях най-много са внедрените собствени разработки.  
Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. 
при проектите по ОП „Конкурентоспособност", несигурността на икономическата среда и 
липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на 
бизнеса за отделяне на средства за иновации.  
Най-голям е делът на фирмите (28 на сто), които биха заделили до 5 на сто от печалбата си за 
иновации; 21% пък са склонни да инвестират до 10 на сто от печалбата си, а 19 на сто биха 
отделили 20 на сто от положителния финансов резултат. 9% не са склонни да инвестират 
изобщо в иновации. Едва 5 на сто от фирмите биха отделили повече от половината от 
печалбата си за такава дейност. На въпрос за готовността на фирмите за сътрудничество с 
научни институти или ВУЗ 60 на сто са заявили готовност. Това обаче се отнася предимно до 
осигуряване на стаж за най-талантливите студенти и до инвестиции в част от необходимите 
средства за определен научен продукт  
 
 
 
  

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/banks.dir.bg/2012/08/02/news11695091.html
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Дата: 01.08.2012  
Източник: www.econ.bg  
Връзка:  
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/53-%D0%BE%D1%82-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-
%D0%B2-
%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_l.a_i.388644_a  
Брой думи: 339  
 
 
Резюме: Административната тежест, несигурната икономическа среда и липсата на финансови 
средства са трите основни причини, които отказват бизнесът да инвестира в иновации.  
 
Заглавие: 53% от фирмите не инвестират в иновации  
Подзаглавие: Университетите и научните институти е необходимо да бъдат по-активни в 
сътрудничеството си с бизнеса  
Автор:  
Текст: Административната тежест, несигурната икономическа среда и липсата на финансови 
средства са трите основни причини, които отказват бизнесът да инвестира в иновации.  
Отражението на първата причина се намира и в малкия брой иновативни проекти, осъществени 
с финансовата подкрепа на ОП „Конкурентоспособност” и ниската степен на усвояване на 
средствата по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни 
дейности”.  
Значителна част от фирмите, участващи в проучването, са на мнение, че университетите и 
научните институти е необходимо да бъдат по-активни в сътрудничеството си с бизнеса.  
Това са част от изводите от проведена от Българската търговско-промишлена палата анкета 
през юли за иновационната дейност на фирмите и сътрудничеството с научните среди.  
Малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, че не използват 
иновации, като са посочили различни причини за това.  
Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а 
едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността от 
внедряване на научни разработки. Близо 1/3 (27%) са фирмите, които използват вече иновации, 
като от тях най-много са внедрените собствени разработки.  
Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. 
при проектите по ОП „Конкурентоспособност”, несигурността на икономическата среда и 
липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на 
бизнеса за отделяне на средства за  
иновации.  
Мотив за извършване на проучването бе затвърдяващата се неблагоприятната позиция на 
страната ни в международните класации по показателя „Иновации”, където заемаме 93-то 
място в „Индекс на глобалната конкурентоспособност 2011-2012” сред 139 държави и 92-ро 
място в класацията „Най-добри страни за бизнес 2012” сред 134 държави.  
От друга страна износът, който бе водещ елемент за генериране на растеж, продължава да 
бъде представен основно от суровини и стоки с ниска добавена стойност. В този смисъл и при 
отчетеното забавяне през първите пет месеца на 2012 г. в темпа на експорта, един от 
факторите за постигане на икономически растеж може да бъде ускоряване на иновационната 
дейност на фирмите.  
 
 
 
  

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/econ.bg/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8/53-%25D0%25BE%25D1%2582-%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582-%25D0%25B2-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8_l.a_i.388644_a
file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/econ.bg/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8/53-%25D0%25BE%25D1%2582-%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582-%25D0%25B2-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8_l.a_i.388644_a
file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/econ.bg/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8/53-%25D0%25BE%25D1%2582-%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582-%25D0%25B2-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8_l.a_i.388644_a
file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/econ.bg/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8/53-%25D0%25BE%25D1%2582-%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582-%25D0%25B2-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8_l.a_i.388644_a
file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/econ.bg/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8/53-%25D0%25BE%25D1%2582-%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582-%25D0%25B2-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8_l.a_i.388644_a
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Дата: 01.08.2012  
Източник: www.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n395721  
Брой думи: 547  
 
 
Резюме: Над половината от бизнеса в България не използва иновации, като посочва различни 
причини за това.  
 
Заглавие: 53% от фирмите не инвестират в иновации  
Подзаглавие: Едва една трета използват иновации - главно собствени разработки  
Автор:  
Текст: Над половината от бизнеса в България не използва иновации, като посочва различни 
причини за това.  
Това показа анкета на БТПП за иновационната дейност на фирмите и сътрудничеството с 
научните среди. Основният дял от фирмите, участващи в анкета, са от промишлеността (60%), 
следвани от сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).  
Мотив за проучването е лошото представяне на България в международните класации по 
показателя „Иновации” (93-то място в „Индекс на глобалната конкурентоспособност 2011-2012” 
сред 139 държави и 92-ро място в класацията „Най-добри страни за бизнес 2012” сред 134 
държави).  
От друга страна износът, който бе водещ елемент за генериране на растеж, продължава да 
бъде представен основно от суровини и стоки с ниска добавена стойност. В този смисъл и при 
отчетеното забавяне през първите пет месеца на 2012 г. в темпа на експорта, един от 
факторите за постигане на икономически растеж може да бъде ускоряване на иновационната 
дейност на фирмите.  
Административната тежест, несигурната икономическа среда и липсата на финансови средства 
са трите основни причини, които отказват бизнесът да инвестира в иновации.  
Отражението на първата причина се намира и в малкия брой иновативни проекти, осъществени 
с финансовата подкрепа на ОП „Конкурентоспособност” и ниската степен на усвояване на 
средствата по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни 
дейности” (2,41% към 01.07.2012 г.). Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите не 
са приложими за техния бизнес, а едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при 
осъществяване на дейността от внедряване на научни разработки. Близо 1/3 (27%) са фирмите, 
които използват вече иновации, като от тях най-много са внедрените собствени разработки.  
Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. 
при проектите по ОП „Конкурентоспособност”, несигурността на икономическата среда и 
липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на 
бизнеса за отделяне на средства за иновации.  
Най-голям е делът на фирмите (28%), които биха заделили до 5% от печалбата си за тази 
дейност. 21% от участващите фирми в анкетата са склонни да инвестират в иновации до 10% 
от печалбата си, а 19% от членовете на БТПП биха отделили 20% от положителния финансов 
резултат. 18% са склонни да инвестират до 50% в иновации, а 9% не са склонни да инвестират 
дял от печалбата за иновации. Едва 5% от фирмите биха отделили повече от половината от 
печалбата си за иновационни дейности.  
На въпрос за готовността на фирмите за сътрудничество с научни институти или ВУЗ, 60% са 
заявили готовност, докато 40% нямат намерения за осъществяване на съвместни дейности с 
тези институции.  
Намеренията на фирмите за сътрудничество с научни институти или ВУЗ основно се отнасят до 
наемане на работа/осигуряване на стаж за най-талантливите студенти и до инвестиции в част 
от необходимите средства за определен научен продукт.  
Членовете на БТПП считат, че водещи за повишаване на иновационната дейност на бизнеса в 
страната са промени в условията за финансиране на иновации по ОП 
„Конкурентоспособност”, така че да станат привлекателни за бизнеса (според 67%), а и 
въвеждане на данъчни и други стимулиращи мерки (според 64%).  
Значителна част от фирмите, участващи в проучването, са на мнение, че научните институти/ 
ВУЗ е необходимо да бъдат по-активни в сътрудничеството си с бизнеса. Иновациите изискват 
устойчива среда, при която бизнесът, държавните органи и образованието работят заедно.  
 

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/news.expert.bg/n395721
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Дата: 01.08.2012  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: 
http://www.mediapool.bg/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B0-%D0%BD%  
Брой думи: 294  
 
 
Резюме: Повече от половината фирми в България не инвестират в иновативни производства, 
тъй като нямат пари, а достъпът до средствата по оперативната програма 
"Конкурентоспособност", която финансира модернизацията на предприятията е затруднен от 
бюрократични пречки. Това сочи допитване на Българската търговско-промишлена палата 
(БТПП), проведено през юли сред компании, основната част от които са от промишлеността 
(60%), следвани от сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).  
 
Заглавие: Фирмите у нас не са иновативни заради липса на пари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Повече от половината фирми в България не инвестират в иновативни производства, тъй 
като нямат пари, а достъпът до средствата по оперативната програма 
"Конкурентоспособност", която финансира модернизацията на предприятията е затруднен от 
бюрократични пречки. Това сочи допитване на Българската търговско-промишлена палата 
(БТПП), проведено през юли сред компании, основната част от които са от промишлеността 
(60%), следвани от сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).  
Малко над половината от участващите в проучването фирми (53%) отбелязват, че не използват 
иновации, като са посочили различни причини за това.  
Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а 
едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността от 
внедряване на научни разработки. Близо една трета (27%) са фирмите, които използват вече 
иновации, като от тях най-много са внедрените собствени разработки.  
Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. 
при проектите по ОП "Конкурентоспособност”, несигурността на икономическата среда и 
липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на 
бизнеса за отделяне на средства за иновации.  
Най-голям е делът на фирмите (28%), които биха заделили до 5% от печалбата си за тази 
дейност. Една пета от анкетираните компании са проявили склонност да инвестират в иновации 
до 10% от печалбата си. 19% от членовете на БТПП биха отделили 20 процента от печалбата 
си, а 18 на сто – дори половината. Едва пет на сто от фирмите биха дали повече от половината 
си печалба в обновяване, а 9% не са склонни да инвестират своите пари в иновации.  
На сътрудничество с научни институти и университети са съгласни част от фирмите, но само 
при наемането на най-талантливите студенти или вземането им на стаж.  
 
 
 
  

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/www.mediapool.bg/%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D1%2583-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25B0-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8-%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B0-%25D0%25BD%25
file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/www.mediapool.bg/%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D1%2583-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25B0-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8-%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B0-%25D0%25BD%25
file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/www.mediapool.bg/%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D1%2583-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25B0-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8-%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B0-%25D0%25BD%25
file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/www.mediapool.bg/%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D1%2583-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25B0-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8-%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B0-%25D0%25BD%25
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Дата: 01.08.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11691786  
Брой думи: 287  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ 53% от фирмите не инвестират в иновации. Това става ясно от 
проучване за дейността на бизнеса и сътрудничеството с научните среди, проведено този 
месец от Българската търговско-промишлена палата.  
 
Заглавие: Българският бизнес не инвестира в иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ 53% от фирмите не инвестират в иновации. Това става ясно от 
проучване за дейността на бизнеса и сътрудничеството с научните среди, проведено този 
месец от Българската търговско-промишлена палата.Основният дял от фирмите, участващи в 
анкета, са от промишлеността (60%), следвани от сектора на услугите (22%) и работещите в 
търговията (18%).Малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, 
че не използват иновации, като са посочили различни причини за това.Около 18% от членовете 
на БТПП считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а едва 2% от фирмите 
посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността от внедряване на научни 
разработки. Близо 1/3 (27%) са фирмите, които използват вече иновации, като от тях най-много 
са внедрените собствени разработки.Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред 
бизнеса са: административната тежест и необходимостта от собствени средства за банкова 
гаранция или съфинансиране и др. при проектите по ОП «Конкурентоспособност“, 
несигурността на икономическата среда и липсата на финансови ресурси. Последните две 
пречки намират проявление и в склонността на бизнеса за отделяне на средства за 
иновации.Най-голям е делът на фирмите (28 на сто), които биха заделили до 5 на сто от 
печалбата си за иновации; 21% пък са склонни да инвестират до 10 на сто от печалбата си, а 19 
на сто биха отделили 20 на сто от положителния финансов резултат.9% не са склонни да 
инвестират изобщо в иновации. Едва 5 на сто от фирмите биха отделили повече от половината 
от печалбата си за такава дейност.На въпрос за готовността на фирмите за сътрудничество с 
научни институти или ВУЗ 60 на сто са заявили готовност. Това обаче се отнася предимно до 
осигуряване на стаж за най-талантливите студенти и до инвестиции в част от необходимите 
средства за определен научен продукт  
Агенция КРОСС  
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Дата: 01.08.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11691492  
Брой думи: 110  
 
 
Резюме: Повече от половината от фирмите признават, че не използват иновации по различни 
причини, показват данните от анкета на Българската търговско-промишлена палата. Най-голям 
проблем са парите и административните процедури, които забавят и обезсмислят иновациите, 
посочват още анкетираните.  
 
Заглавие: Иновациите – непознато понятие за 53% от българските фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Повече от половината от фирмите признават, че не използват иновации по различни 
причини, показват данните от анкета на Българската търговско-промишлена палата. Най-голям 
проблем са парите и административните процедури, които забавят и обезсмислят иновациите, 
посочват още анкетираните.  
За да се променят нещата, 67% от фирмите искат промени в условията за финансиране на 
иновации по Оперативна програма «Конкурентоспособност”, така че да станат 
привлекателни за бизнеса, въвеждане на данъчни облекчения и други стимулиращи мерки.  
Около 40% от анкетираните отбелязват, че е необходима по-голяма активност на научните 
среди и популяризиране на научните разработки, а над 1/3 - необходимост от по-добро 
управление на Национален иновационен фонд, Национален фонд «Научни изследвания” и 
засилване на публично-частното партньорство./БЛИЦ  
BLITZ  
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Дата: 01.08.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11689830  
Брой думи: 390  
 
 
Резюме: През месец юли т.г. БТПП проведе анкетно допитване за иновационната дейност на 
фирмите и сътрудничеството с научните среди. Целта бе да се формулират мерки, които биха 
насърчили фирмите да инвестират в научни разработки, гласи прессъобщение от БТТП. 
Според резултатите малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) 
отбелязват, че не използват иновации, като са посочили различни причини за това.  
 
Заглавие: БТПП: 53% от фирмите не инвестират в иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През месец юли т.г. БТПП проведе анкетно допитване за иновационната дейност на 
фирмите и сътрудничеството с научните среди. Целта бе да се формулират мерки, които биха 
насърчили фирмите да инвестират в научни разработки, гласи прессъобщение от БТТП. 
Според резултатите малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) 
отбелязват, че не използват иновации, като са посочили различни причини за това.  
Мотив за извършване на проучването е затвърдяващата се неблагоприятната позиция на 
страната ни в международните класации по показателя “Иновации“ (93-о място в “Индекс на 
глобалната конкурентоспособност 2011-2012“ сред 139 държави и 92-о място в класацията 
“Най-добри страни за бизнес 2012“ сред 134 държави). Износът, който бе водещ елемент за 
генериране на растеж, продължава да бъде представен основно от суровини и стоки с ниска 
добавена стойност. В този смисъл и при отчетеното забавяне през първите пет месеца на 2012 
г. в темпа на експорта, един от факторите за постигане на икономически растеж може да бъде 
ускоряване на иновационната дейност на фирмите.  
Основният дял от фирмите, участващи в анкетата, са от промишлеността (60%), следвани от 
сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).  
Малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, че не използват 
иновации, като са посочили различни причини за това. Около 18% от членовете на БТПП 
считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а едва 2% от фирмите посочват, че 
нямат необходимост при осъществяване на дейността от внедряване на научни разработки. 
Близо 1/3 (27%) са фирмите, които използват вече иновации, като от тях най-много са 
внедрените собствени разработки.  
Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране при 
проектите по ОП “Конкурентоспособност“, несигурността на икономическата среда и липсата 
на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на бизнеса 
за отделяне на средства за иновации.  
Членовете на БТПП считат, че водещи за повишаване на иновационната дейност на бизнеса в 
страната са промени в условията за финансиране на иновации по ОП “Конкуренто-
способност“, така че да станат привлекателни за бизнеса (според 67%), а и въвеждане на 
данъчни и други стимулиращи мерки (според 64%). Около 40% отбелязват, че е необходима по-
голяма активност на научните среди и популяризиране на научните разработки, а над 1/3 - 
необходимост от по-добро управление на Национален иновационен фонд, Национален фонд 
“Научни изследвания“ и засилване на публично-частното партньорство.  
Ekip News  
 
 
 
  

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/novini.dir.bg/news.php%3fid=3D11689830
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Дата: 02.08.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=11697227 
Брой думи: 241  
 
 
Резюме: Разположен в остаряла сграда на БТК, строена още в комунистическата ера, 
рисковият фонд Eleven Accelerator има основен капитал от едва 12 млн. евро, съобщава WSJ.  
 
Заглавие: Рисков фонд в България финансира стартиране на нов бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Разположен в остаряла сграда на БТК, строена още в комунистическата ера, рисковият 
фонд Eleven Accelerator има основен капитал от едва 12 млн. евро, съобщава WSJ.  
Сумата не изглежда голяма за инвестиционен фонд, но това не е обикновен фонд. Eleven не 
играе с акции на капиталовия пазар и не спекулира с валутни курсове. Това е типичен рисков 
фонд, чиито средства идват по програмата Jeremie на Европейския съюз.  
Целта на Eleven е да предоставя финансиране на стартиращи микро, малки и средни 
предприятия.  
В страна като България, където рисковият капитал е изключително оскъден и обикновено 
твърде скъп, 12-те милиона евро на Eleven са много пари. При това фондът има впечатляващи 
партньори в лицето на компании като Springboard и Google. 
Фондът предлага на стартиращите компании заеми до 50 000 евро, срещу дял от 10-15% от 
техния капитал, като целта е да се помогне на предприемачите да регистрират компанията си, 
да тестват пазара за своя продукт и въобще да стартират бизнес. Ако стартът бъде успешен, 
срещу още 15% от дяловете на новата компания, фондът може да отпусне допълнително 
финансиране до 150 000 евро. 
Целта на начинанието е Eleven да изхарчи бюджета си в рамките на 3.5 години, като финансира 
стартирането на между 100 и 200 компании. Налице са и първите успешни резултати. С парите 
от фонда вече са стартирали 11 бизнеса, вариращи от еквивалент на играта Farmville, но в 
реални ферми, до софтуерно приложение за мобилен телефон, което „решава проблема на 
всяка жена, какво да облече“. 
DarikFinance  
 
 
 
  

http://novini.dir.bg/news.php?id=11697227
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Дата: 01.08.2012  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_1278431508  
Брой думи: 519  
 
Резюме: През юли т.г. Българската промишлено-търговска палата проведе анкетно допитване 
за иновационната дейност на фирмите и сътрудничеството с научните среди. Целта бе да се 
формулират мерки, които биха насърчили фирмите да инвестират в научни разработки.  
 
Заглавие: 53% от фирмите у нас не инвестират в иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През юли т.г. Българската промишлено-търговска палата проведе анкетно допитване за 
иновационната дейност на фирмите и сътрудничеството с научните среди. Целта бе да се 
формулират мерки, които биха насърчили фирмите да инвестират в научни разработки.  
Мотив за извършване на проучването бе затвърдяващата се неблагоприятната позиция на 
страната ни в международните класации по показателя „Иновации" (93-то място в „Индекс на 
глобалната конкурентоспособност 2011-2012" сред 139 държави и 92-ро място в класацията 
„Най-добри страни за бизнес 2012" сред 134 държави).  
От друга страна износът, който бе водещ елемент за генериране на растеж, продължава да 
бъде представен основно от суровини и стоки с ниска добавена стойност. В този смисъл и при 
отчетеното забавяне през първите пет месеца на 2012 г. в темпа на експорта, един от 
факторите за постигане на икономически растеж може да бъде ускоряване на иновационната 
дейност на фирмите.  
Основният дял от фирмите, участващи в анкета, са от промишлеността (60%), следвани от 
сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).  
Малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, че не използват 
иновации, като са посочили различни причини за това. Около 18% от членовете на БТПП 
считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а едва 2% от фирмите посочват, че 
нямат необходимост при осъществяване на дейността от внедряване на научни разработки. 
Близо 1/3 (27%) са фирмите, които използват вече иновации, като от тях най-много са 
внедрените собствени разработки.  
Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. 
при проектите по ОП „Конкурентоспособност", несигурността на икономическата среда и 
липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на 
бизнеса за отделяне на средства за иновации.  
• Най-голям е делът на фирмите (28%), които биха заделили до 5% от печалбата си за тази 
дейност;  
• 21% от участващите фирми в анкетата са склонни да инвестират в иновации до 10% от 
печалбата си;  
• 19% от членовете на БТПП биха отделили 20% от положителния финансов резултат;  
• 18% са склонни да инвестират до 50% в иновации;  
• 9% не са склонни да инвестират дял от печалбата за иновации;  
• Едва 5% от фирмите биха отделили повече от половината от печалбата си за иновационни 
дейности.  
На въпрос за готовността на фирмите за сътрудничество с научни институти или ВУЗ, 60% са 
заявили готовност, докато 40% нямат намерения за осъществяване на съвместни дейности с 
тези институции. Намеренията на фирмите за сътрудничество с научни институти или ВУЗ 
основно се отнасят до наемане на работа/осигуряване на стаж за най-талантливите студенти и 
до инвестиции в част от необходимите средства за определен научен продукт.  
Членовете на БТПП считат, че водещи за повишаване на иновационната дейност на бизнеса в 
страната са промени в условията за финансиране на иновации по ОП „Конкуренто-
способност", така че да станат привлекателни за бизнеса (според 67%), а и въвеждане на 
данъчни и други стимулиращи мерки (според 64%).  
Около 40% отбелязват, че е необходима по-голяма активност на научните среди и 
популяризиране на научните разработки, а над 1/3 - необходимост от по-добро управление на 
Национален иновационен фонд, Национален фонд „Научни изследвания" и засилване на 
публично-частното партньорство.  
Автор: Money.bg  

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/money.bg/news/id_1278431508
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Дата: 02.08.2012  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/79835/%D0%E8%F1%EA%EE%E2+%F4%EE%ED%E4+%E2+%C
1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%E8%F0%E0+%F1%F2%E0%F0%
F2%E8%F0%E0%ED%E5+%ED%E0+%ED%EE%E2+%E1%E8%E7%ED%E5%F1  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: Разположен в остаряла сграда на БТК, строена още в комунистическата ера, 
рисковият фонд Eleven Accelerator има основен капитал от едва 12 млн. евро, съобщава WSJ.  
 
Заглавие: Рисков фонд в България финансира стартиране на нов бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Разположен в остаряла сграда на БТК, строена още в комунистическата ера, рисковият 
фонд Eleven Accelerator има основен капитал от едва 12 млн. евро, съобщава WSJ.  
Сумата не изглежда голяма за инвестиционен фонд, но това не е обикновен фонд. Eleven не 
играе с акции на капиталовия пазар и не спекулира с валутни курсове. Това е типичен рисков 
фонд, чиито средства идват по програмата Jeremie на Европейския съюз.  
Целта на Eleven е да предоставя финансиране на стартиращи микро, малки и средни 
предприятия.  
В страна като България, където рисковият капитал е изключително оскъден и обикновено 
твърде скъп, 12-те милиона евро на Eleven са много пари. При това фондът има впечатляващи 
партньори в лицето на компании като Springboard и Google.  
Фондът предлага на стартиращите компании заеми до 50 000 евро, срещу дял от 10-15% от 
техния капитал, като целта е да се помогне на предприемачите да регистрират компанията си, 
да тестват пазара за своя продукт и въобще да стартират бизнес. Ако стартът бъде успешен, 
срещу още 15% от дяловете на новата компания, фондът може да отпусне допълнително 
финансиране до 150 000 евро.  
Целта на начинанието е Eleven да изхарчи бюджета си в рамките на 3.5 години, като финансира 
стартирането на между 100 и 200 компании. Налице са и първите успешни резултати. С парите 
от фонда вече са стартирали 11 бизнеса, вариращи от еквивалент на играта Farmville, но в 
реални ферми, до софтуерно приложение за мобилен телефон, което „решава проблема на 
всяка жена, какво да облече“.  
 
 
 
  

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/www.darikfinance.bg/novini/79835/%25D0%25E8%25F1%25EA%25EE%25E2+%25F4%25EE%25ED%25E4+%25E2+%25C1%25FA%25EB%25E3%25E0%25F0%25E8%25FF+%25F4%25E8%25ED%25E0%25ED%25F1%25E8%25F0%25E0+%25F1%25F2%25E0%25F0%25F2%25E8%25F0%25E0%25ED%25E5+%25ED%25E0+%25ED%25EE%25E2+%25E1%25E8%25E7%25ED%25E5%25F1
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file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/www.darikfinance.bg/novini/79835/%25D0%25E8%25F1%25EA%25EE%25E2+%25F4%25EE%25ED%25E4+%25E2+%25C1%25FA%25EB%25E3%25E0%25F0%25E8%25FF+%25F4%25E8%25ED%25E0%25ED%25F1%25E8%25F0%25E0+%25F1%25F2%25E0%25F0%25F2%25E8%25F0%25E0%25ED%25E5+%25ED%25E0+%25ED%25EE%25E2+%25E1%25E8%25E7%25ED%25E5%25F1
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Дата: 02.08.2012  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=3Dnews&id=3D598385  
Брой думи: 181  
 
 
Резюме: Сливен. Информационна среща за представяне на Програма „Енергийна ефективност 
и зелена икономика” организира Областен информационен център Сливен.  
 
Заглавие: Информационна среща за представяне на Програма „Енергийна ефективност и 
зелена икономика” ще се проведе в Сливен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Сливен. Информационна среща за представяне на Програма „Енергийна ефективност и 
зелена икономика” организира Областен информационен център Сливен. Срещата ще се 
проведе днес от 10:00 ч. в зала „Май”, съобщиха от Центъра. В рамките на срещата ще бъде 
представена отворената процедура за конкурентен подбор на проекти по ОП 
„Конкурентоспособност” - „Енергийна ефективност и зелена икономика”, която е насочена към 
микро, малките и средните предприятия от цялата страна и има за цел да насърчи 
изпълнението на проекти, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи производствени 
технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни източници. Процедурата за 
безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова 
помощ е 293 374 500 лева. Проектни предложения могат да се подават най-късно до 31 
октомври 2013 г. Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 27 областни 
информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в 
България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. 
Центърът е създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
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Дата: 02.08.2012  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=3Dnews&id=3D598513  
Брой думи: 260  
 
 
Резюме: Сливен. Информационна среща за представяне на Програма „Енергийна ефективност 
и зелена икономика” ОП „Конкурентоспособност” се проведе днес в Областен информационен 
център Сливен. Г-жа Весела Омайникова, управител на Центъра отбеляза, че програмата е 
съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Тя подчерта, че процедурата е 
иновативна, защото съчетава безвъзмездно финансиране по оперативната програма и 
възможност за заемно финансиране от участващите в процедурата търговски банки.  
 
Заглавие: Информационна среща за представяне на Програма „Енергийна ефективност и 
зелена икономика” се проведе в Сливен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Сливен. Информационна среща за представяне на Програма „Енергийна ефективност и 
зелена икономика” ОП „Конкурентоспособност” се проведе днес в Областен информационен 
център Сливен.  
Г-жа Весела Омайникова, управител на Центъра отбеляза, че програмата е съвместна 
инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейската 
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Тя подчерта, че процедурата е иновативна, 
защото съчетава безвъзмездно финансиране по оперативната програма и възможност за 
заемно финансиране от участващите в процедурата търговски банки. Бяха представени целта 
на схемата, изискванията към потенциалните бенефициенти, допустимите дейности и разходи. 
Посочено бе, че минимален размер на БФП за индивидуален проект няма, а максималният 
размер е 2 млн. лв., като интензитетът на помощта варира от 30% до 50 %. Разяснени бяха 
видовете проектни предложения, които могат да бъдат разработени, механизмът и стъпките 
при изпълнение на процедурата.  
В края на презентацията си г-жа Омайникова представи данни за изпълнението на проектите на 
територията на област Сливен по ОП „Конкурентоспособност” към 17.07 т.г. Сключени са 25 
договора с обща договорена стойност 30 472 707 лева в т.ч. 11 приключени проекта на обща 
стойност 6 836 944 лева и изплатена безвъзмездна финансова помощ – 3 822 193 лева.  
Участниците в срещата получиха информация и за още две отворени процедури за 
кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси” – „Подкрепа за заетост” и „Без граници 
– Компонент 1” – фаза 2.  
Центърът е част от мрежата от 27 областни информационни центрове в страната и е създаден 
по Проект „Областен информационен център Сливен” № BG161РО002-3.3.02-0017-C0001, 
финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
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Дата: 01.08.2012  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1319004  
Брой думи: 292  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ 53% от фирмите не инвестират в иновации. Това става ясно от 
проучване за дейността на бизнеса и сътрудничеството с научните среди, проведено този 
месец от Българската търговско-промишлена палата.  
 
Заглавие: Българският бизнес не инвестира в иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ 53% от фирмите не инвестират в иновации. Това става ясно от 
проучване за дейността на бизнеса и сътрудничеството с научните среди, проведено този 
месец от Българската търговско-промишлена палата.  
Основният дял от фирмите, участващи в анкета, са от промишлеността (60%), следвани от 
сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).  
Малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, че не използват 
иновации, като са посочили различни причини за това.  
Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а 
едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността от 
внедряване на научни разработки. Близо 1/3 (27%) са фирмите, които използват вече иновации, 
като от тях най-много са внедрените собствени разработки.  
Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. 
при проектите по ОП „Конкурентоспособност", несигурността на икономическата среда и 
липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на 
бизнеса за отделяне на средства за иновации.  
Най-голям е делът на фирмите (28 на сто), които биха заделили до 5 на сто от печалбата си за 
иновации; 21% пък са склонни да инвестират до 10 на сто от печалбата си, а 19 на сто биха 
отделили 20 на сто от положителния финансов резултат.  
9% не са склонни да инвестират изобщо в иновации. Едва 5 на сто от фирмите биха отделили 
повече от половината от печалбата си за такава дейност.  
На въпрос за готовността на фирмите за сътрудничество с научни институти или ВУЗ 60 на сто 
са заявили готовност. Това обаче се отнася предимно до осигуряване на стаж за най-
талантливите студенти и до инвестиции в част от необходимите средства за определен научен 
продукт  
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Дата: 02.08.2012  
Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news/firmi-inovatzii-btpp-11695181  
Брой думи: 262  
 
 
Резюме: Основният дял от фирмите, участващи в анкета, са от промишлеността (60%), 
следвани от сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%). Малко над 
половината от участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, че не използват иновации, 
като са посочили различни причини за това.  
 
Заглавие: Повечето фирми не инвестират в иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Основният дял от фирмите, участващи в анкета, са от промишлеността (60%), следвани 
от сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%). Малко над половината от 
участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, че не използват иновации, като са посочили 
различни причини за това.  
Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а 
едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността от 
внедряване на научни разработки. Близо 1/3 (27%) са фирмите, които използват вече иновации, 
като от тях най-много са внедрените собствени разработки.  
Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. 
при проектите по ОП „Конкурентоспособност", несигурността на икономическата среда и 
липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на 
бизнеса за отделяне на средства за иновации.  
Най-голям е делът на фирмите (28 на сто), които биха заделили до 5 на сто от печалбата си за 
иновации; 21% пък са склонни да инвестират до 10 на сто от печалбата си, а 19 на сто биха 
отделили 20 на сто от положителния финансов резултат. 9% не са склонни да инвестират 
изобщо в иновации. Едва 5 на сто от фирмите биха отделили повече от половината от 
печалбата си за такава дейност. На въпрос за готовността на фирмите за сътрудничество с 
научни институти или ВУЗ 60 на сто са заявили готовност. Това обаче се отнася предимно до 
осигуряване на стаж за най-талантливите студенти и до инвестиции в част от необходимите 
средства за определен научен продукт.  
 
 
 
  

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/dnes.dir.bg/news/firmi-inovatzii-btpp-11695181


 

 

25 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/3
/2

0
1
2

 

Дата: 01.08.2012  
Източник: www.finance5.bg  
Връзка: http://www.finance5.bg/news/bulgarian/83301.html  
Брой думи: 614  
 
 
Резюме: През месец юли т.г. БТПП проведе анкетно допитване за иновационната дейност на 
фирмите и сътрудничеството с научните среди. Целта бе да се формулират мерки, които биха 
насърчили фирмите да инвестират в научни разработки.  
 
Заглавие: Анкета на БТПП: 53% от фирмите не инвестират в иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През месец юли т.г. БТПП проведе анкетно допитване за иновационната дейност на 
фирмите и сътрудничеството с научните среди. Целта бе да се формулират мерки, които биха 
насърчили фирмите да инвестират в научни разработки.  
Мотив за извършване на проучването бе затвърдяващата се неблагоприятната позиция на 
страната ни в международните класации по показателя „Иновации” (93-то място в „Индекс на 
глобалната конкурентоспособност 2011-2012” сред 139 държави и 92-ро място в класацията 
„Най-добри страни за бизнес 2012” сред 134 държави).  
От друга страна износът, който бе водещ елемент за генериране на растеж, продължава да 
бъде представен основно от суровини и стоки с ниска добавена стойност. В този смисъл и при 
отчетеното забавяне през първите пет месеца на 2012 г. в темпа на експорта, един от 
факторите за постигане на икономически растеж може да бъде ускоряване на иновационната 
дейност на фирмите.  
Основният дял от фирмите, участващи в анкета, са от промишлеността (60%), следвани от 
сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).  
Малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, че не използват 
иновации, като са посочили различни причини за това.  
Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а 
едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността от 
внедряване на научни разработки. Близо 1/3 (27%) са фирмите, които използват вече иновации, 
като от тях най-много са внедрените собствени разработки.  
Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. 
при проектите по ОП „Конкурентоспособност”, несигурността на икономическата среда и 
липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на 
бизнеса за отделяне на средства за иновации.  
Най-голям е делът на фирмите (28%), които биха заделили до 5% от печалбата си за тази 
дейност; 21% от участващите фирми в анкетата са склонни да инвестират в иновации до 10% 
от печалбата си; 19% от членовете на БТПП биха отделили 20% от положителния финансов 
резултат; 18% са склонни да инвестират до 50% в иновации; 9% не са склонни да инвестират 
дял от печалбата за иновации; Едва 5% от фирмите биха отделили повече от половината от 
печалбата си за иновационни дейности.  
На въпрос за готовността на фирмите за сътрудничество с научни институти или ВУЗ, 60% са 
заявили готовност, докато 40% нямат намерения за осъществяване на съвместни дейности с 
тези институции.  
Намеренията на фирмите за сътрудничество с научни институти или ВУЗ основно се отнасят до 
наемане на работа/осигуряване на стаж за най-талантливите студенти и до инвестиции в част 
от необходимите средства за определен научен продукт.  
Членовете на БТПП считат, че водещи за повишаване на иновационната дейност на бизнеса в 
страната са промени в условията за финансиране на иновации по ОП 
„Конкурентоспособност”, така че да станат привлекателни за бизнеса (според 67%), а и 
въвеждане на данъчни и други стимулиращи мерки (според 64%).  
Около 40% отбелязват, че е необходима по-голяма активност на научните среди и 
популяризиране на научните разработки, а над 1/3 - необходимост от по-добро управление на 
Национален иновационен фонд, Национален фонд „Научни изследвания” и засилване на 
публично-частното партньорство.  
Изводи от проучването:  

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/www.finance5.bg/news/bulgarian/83301.html
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Административната тежест, несигурната икономическа среда и липсата на финансови средства 
са трите основни причини, които отказват бизнесът да инвестира в иновации. Отражението на 
първата причина се намира и в малкия брой иновативни проекти, осъществени с финансовата 
подкрепа на ОП „Конкурентоспособност” и ниската степен на усвояване на средствата по 
Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” 
(2,41% към 01.07.2012 г.)  
Значителна част от фирмите, участващи в проучването, са на мнение, че научните институти/ 
ВУЗ е необходимо да бъдат по-активни в сътрудничеството си с бизнеса. Иновациите изискват 
устойчива среда, при която бизнесът, държавните органи и образованието работят заедно.  
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Дата: 02.08.2012  
Източник: www.manager.bg  
Връзка: http://www.manager.bg/news/nad-50-ot-balgarskite-firmi-ne-investirat-v-inovatsii  
Брой думи: 204  
 
 
Резюме: 53% от фирмите в България не инвестират в иновации. Това сочат данни от 
проучване за дейността на бизнеса и сътрудничеството с научните среди, проведено този 
месец от Българската търговско-промишлена палата и цитирано от БТА. Други 27% заявяват, 
че вече използват иновации, като залагат най-вече на собствени разработки.  
 
Заглавие: Над 50% от българските фирми не инвестират в иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 53% от фирмите в България не инвестират в иновации. Това сочат данни от проучване 
за дейността на бизнеса и сътрудничеството с научните среди, проведено този месец от 
Българската търговско-промишлена палата и цитирано от БТА. Други 27% заявяват, че вече 
използват иновации, като залагат най-вече на собствени разработки.  
Отраслово, изследването обхваща най-вече компании от промишлеността (60%), следвани от 
сектора на услугите (22%) и търговията (18%).  
Участниците в анкетата посочват различни причини за отсъствието на траен интерес към 
внедряване на нови разработки. Сред най-често посочваните мотиви са: административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. 
при проектите по ОП „Конкурентоспособност"; несигурност на икономическата среда; липса 
на финансови ресурси.  
Около 18% от запитаните смятат, че иновациите не са приложими за техния бизнес. 2% от 
фирмите посочват, че нямат необходимост от внедряване на научни разработки при 
осъществяване на дейността си.  
Въпреки стратегическата визия на управляващите, че иновациите са шансът на нашата 
икономика да бележи ръст и да бъде конкурентоспособна, едва 5% от фирмите заявяват 
готовност да отделят повече от половината от печалбата си за такива инвестиции. 19% 
посочват, че биха отделили 20 на сто от печалбите си за такава дейност, 21% - 10 на сто, а 28% 
- само 5 на сто.  
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28 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/3
/2

0
1
2

 

Дата: 02.08.2012  
Източник: www.manager.bg  
Връзка: http://www.manager.bg/news/nad-50-ot-balgarskite-firmi-ne-investirat-v-inovatsii  
Брой думи: 203  
 
 
Резюме: 53% от фирмите в България не инвестират в иновации. Това сочат данни от 
проучване за дейността на бизнеса и сътрудничеството с научните среди, проведено този 
месец от Българската търговско-промишлена палата и цитирано от БТА. Други 27% заявяват, 
че вече използват иновации, като залагат най-вече на собствени разработки.  
Отраслово, изследването обхваща най-вече компании от промишлеността (60%), следвани от 
сектора на услугите (22%) и търговията (18%).  
 
Заглавие: Над 50% от българските фирми не инвестират в иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 53% от фирмите в България не инвестират в иновации. Това сочат данни от проучване 
за дейността на бизнеса и сътрудничеството с научните среди, проведено този месец от 
Българската търговско-промишлена палата и цитирано от БТА. Други 27% заявяват, че вече 
използват иновации, като залагат най-вече на собствени разработки.  
Отраслово, изследването обхваща най-вече компании от промишлеността (60%), следвани от 
сектора на услугите (22%) и търговията (18%).  
Участниците в анкетата посочват различни причини за отсъствието на траен интерес към 
внедряване на нови разработки. Сред най-често посочваните мотиви са: административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. 
при проектите по ОП „Конкурентоспособност"; несигурност на икономическата среда; липса 
на финансови ресурси.  
Около 18% от запитаните смятат, че иновациите не са приложими за техния бизнес. 2% от 
фирмите посочват, че нямат необходимост от внедряване на научни разработки при 
осъществяване на дейността си.  
Въпреки стратегическата визия на управляващите, че иновациите са шансът на нашата 
икономика да бележи ръст и да бъде конкурентоспособна, едва 5% от фирмите заявяват 
готовност да отделят повече от половината от печалбата си за такива инвестиции. 19% 
посочват, че биха отделили 20 на сто от печалбите си за такава дейност, 21% - 10 на сто, а 28% 
- само 5 на сто.  
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Дата: 01.08.2012  
Източник: www.3e-news.net  
Връзка:  
http://www.3e-
news.net/show/26112_53%20ot%20firmite%20ne%20investirat%20v%20inovacii%20sochi%20prouch
vane%20na%20btpp_bg/  
Брой думи: 623  
 
 
Резюме: 53% от фирмите не инвестират в инвации, показва анкета на Българската търговско-
промишлена палата (БТПП) проведена през юни.  
 
Заглавие: 53% от фирмите не инвестират в иновации, сочи проучване на БТПП  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 53% от фирмите не инвестират в инвации, показва анкета на Българската търговско-
промишлена палата (БТПП) проведена през юни.  
Целта на допитванете е се формулират мерки, които биха насърчили фирмите да инвестират в 
научни разработки, допълнита от палатата.  
Мотив за извършване на проучването бе затвърдяващата се неблагоприятната позиция на 
страната ни в международните класации по показателя "Иновации" (93-то място в "Индекс на 
глобалната конкурентоспособност 2011-2012" сред 139 държави и 92-ро място в класацията 
"Най-добри страни за бизнес 2012" сред 134 държави).  
От друга страна износът, който бе водещ елемент за генериране на растеж, продължава да 
бъде представен основно от суровини и стоки с ниска добавена стойност. В този смисъл и при 
отчетеното забавяне през първите пет месеца на 2012 г. в темпа на експорта, един от 
факторите за постигане на икономически растеж може да бъде ускоряване на иновационната 
дейност на фирмите, допълват от търговско промишлената палата.  
Основният дял от фирмите, участващи в анкета, са от промишлеността (60%), следвани от 
сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).  
Малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, че не използват 
иновации, като са посочили различни причини за това.  
Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а 
едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността от 
внедряване на научни разработки. Близо 1/3 (27%) са фирмите, които използват вече иновации, 
като от тях най-много са внедрените собствени разработки.  
Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. 
при проектите по ОП "Конкурентоспособност", несигурността на икономическата среда и 
липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на 
бизнеса за отделяне на средства за иновации.  
Най-голям е делът на фирмите (28%), които биха заделили до 5% от печалбата си за тази 
дейност; 21% от участващите фирми в анкетата са склонни да инвестират в иновации до 10% 
от печалбата си; 19% от членовете на БТПП биха отделили 20% от положителния финансов 
резултат; 18% са склонни да инвестират до 50% в иновации; 9% не са склонни да инвестират 
дял от печалбата за иновации.  
Едва 5% от фирмите биха отделили повече от половината от печалбата си за иновационни 
дейности.  
На въпрос за готовността на фирмите за сътрудничество с научни институти или ВУЗ, 60% са 
заявили готовност, докато 40% нямат намерения за осъществяване на съвместни дейности с 
тези институции.  
Намеренията на фирмите за сътрудничество с научни институти или ВУЗ основно се отнасят до 
наемане на работа/осигуряване на стаж за най-талантливите студенти и до инвестиции в част 
от необходимите средства за определен научен продукт.  
Членовете на БТПП считат, че водещи за повишаване на иновационната дейност на бизнеса в 
страната са промени в условията за финансиране на иновации по ОП "Конкуренто-
способност", така че да станат привлекателни за бизнеса (според 67%), а и въвеждане на 
данъчни и други стимулиращи мерки (според 64%).  
Около 40% отбелязват, че е необходима по-голяма активност на научните среди и 
популяризиране на научните разработки, а над 1/3 - необходимост от по-добро управление на 

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/www.3e-news.net/show/26112_53%20ot%20firmite%20ne%20investirat%20v%20inovacii%20sochi%20prouchvane%20na%20btpp_bg/
file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/www.3e-news.net/show/26112_53%20ot%20firmite%20ne%20investirat%20v%20inovacii%20sochi%20prouchvane%20na%20btpp_bg/
file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/www.3e-news.net/show/26112_53%20ot%20firmite%20ne%20investirat%20v%20inovacii%20sochi%20prouchvane%20na%20btpp_bg/
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Национален иновационен фонд, Национален фонд "Научни изследвания" и засилване на 
публично-частното партньорство.  
Административната тежест, несигурната икономическа среда и липсата на финансови средства 
са трите основни причини, които отказват бизнесът да инвестира в иновации, сочат изводите от 
проучването.  
Отражението на първата причина се намира и в малкия брой иновативни проекти, осъществени 
с финансовата подкрепа на ОП "Конкурентоспособност" и ниската степен на усвояване на 
средствата по Приоритетна ос 1 "Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни 
дейности" (2,41% към 01.07.2012 г.).  
Значителна част от фирмите, участващи в проучването, са на мнение, че научните институти/ 
ВУЗ е необходимо да бъдат по-активни в сътрудничеството си с бизнеса. Иновациите изискват 
устойчива среда, при която бизнесът, държавните органи и образованието работят заедно.  
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Дата: 01.08.2012  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: 
http://inews.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9
F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83-
%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%  
Брой думи: 286  
 
 
Резюме: 53% от българските фирми не инвестират иновации, сочи проучване на Българската 
търговско-промишлена палата (БТПП).  
 
Заглавие: Половината от фирмите у нас не инвестират в иновации  
Подзаглавие: Причините са липсата на пари и административните пречки  
Автор:  
Текст: 53% от българските фирми не инвестират иновации, сочи проучване на Българската 
търговско-промишлена палата (БТПП).  
Около 18% от компаниите считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а 2% от 
фирмите посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността от внедряване на 
научни разработки. 27% от фирмите, които използват вече иновации, като от тях най-много са 
внедрените собствени разработки.  
Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. 
при проектите по ОП "Конкурентоспособност”, несигурността на икономическата среда и 
липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на 
бизнеса за отделяне на средства за иновации.  
Най-голям е делът на фирмите (28%), които биха заделили до 5% от печалбата си за тази 
дейност, а едва 5% от фирмите биха отделили повече от половината от печалбата си за 
иновационни дейности.  
60% от фирмитр са заявили готовност за сътрудничество с научни институти или университети, 
докато 40% нямат намерения за осъществяване на съвместни дейности с тези институции.  
Членовете на БТПП считат, че водещи за повишаване на иновационната дейност на бизнеса в 
страната са промени в условията за финансиране на иновации по ОП 
"Конкурентоспособност”, така че да станат привлекателни за бизнеса (според 67%), а и 
въвеждане на данъчни и други стимулиращи мерки (според 64%).  
Около 40% отбелязват, че е необходима по-голяма активност на научните среди и 
популяризиране на научните разработки, а над една трета - необходимост от по-добро 
управление на Национален иновационен фонд, Национален фонд "Научни изследвания” и 
засилване на публично-частното партньорство.  
Анкетата е проведена през юли сред членовете на БТПП. Основният дял от фирмите, 
участващи в нея, са от промишлеността (60%), следвани от сектора на услугите (22%) и 
работещите в търговията (18%).  
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Дата: 02.08.2012  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: 
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9
D%D0%B0%D0%B4-170-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-
%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D0%B2-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0-%D0%B  
Брой думи: 193  
 
 
Резюме: В Добричко през последните 5 години са реализирани или са в процес на изпълнение 
84 договора по оперативни програми на Европейския съюз на обща стойност 171 134 000 лева, 
съобщи ръководителят на Областния информационен център Надежда Семерджиева, 
цитирана от БТА.  
 
Заглавие: Над 170 млн. лв. инвестиции в Добричко за пет години  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Разбира се, парите идват по линия на фондовете на Европейския съюз  
В Добричко през последните 5 години са реализирани или са в процес на изпълнение 84 
договора по оперативни програми на Европейския съюз на обща стойност 171 134 000 лева, 
съобщи ръководителят на Областния информационен център Надежда Семерджиева, 
цитирана от БТА.  
Финансовият ресурс ще нарасне с още 157 446 000 лева след подписването на нови два 
договора - за изграждане на регионално депо и за подобряване на водния сектор в Добрич.  
Нараства интересът на бизнеса в региона към оперативните програми, по които 
предприемачите ползват до 50 на сто безвъзмездно подпомагане, коментира Семерджиева.  
В индустрията договорените инвестиции от 2007 г. досега надхвърляли 20 млн. лева. Фирми от 
машиностроенето, производството на електрически трансформатори, на мебели, обувки, 
пластмасови изделия и от други сектори, закупуват с подкрепата на Оперативната програма 
"Конкурентоспособност" ново технологично оборудване. Повечето одобрени проекти са за 
разширяване на производството и намаляване на енергоемкостта, както и за стъпване на нови 
външни пазари.  
Най-активни са предприемачите в областния град, които са натрупали опит в ползването на 
средства от еврофондовете и имат 14 сключени договора. Фирми в Балчик, Шабла и Тервел са 
си осигурили инвестиции по три проекта.  
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file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/inews.bg/%25D0%2591%25D1%258A%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F/%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25B4-170-%25D0%25BC%25D0%25BB%25D0%25BD-%25D0%25BB%25D0%25B2-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8-%25D0%25B2-%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25BE-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25B
file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/inews.bg/%25D0%2591%25D1%258A%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F/%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25B4-170-%25D0%25BC%25D0%25BB%25D0%25BD-%25D0%25BB%25D0%25B2-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8-%25D0%25B2-%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25BE-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25B
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Дата: 02.08.2012  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка:  
http://b2bnews.bg/index.php/riskov-fond-v-bulgariq-finansira-startirane-na-nov-biznes-626854.html  
Брой думи: 241  
 
 
Резюме: Разположен в остаряла сграда на БТК, строена още в комунистическата ера, 
рисковият фонд Eleven Accelerator има основен капитал от едва 12 млн. евро, съобщава WSJ.  
 
Заглавие: Рисков фонд в България финансира стартиране на нов бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Разположен в остаряла сграда на БТК, строена още в комунистическата ера, рисковият 
фонд Eleven Accelerator има основен капитал от едва 12 млн. евро, съобщава WSJ. 
Сумата не изглежда голяма за инвестиционен фонд, но това не е обикновен фонд. Eleven не 
играе с акции на капиталовия пазар и не спекулира с валутни курсове. Това е типичен рисков 
фонд, чиито средства идват по програмата Jeremie на Европейския съюз. 
Целта на Eleven е да предоставя финансиране на стартиращи микро, малки и средни 
предприятия. 
В страна като България, където рисковият капитал е изключително оскъден и обикновено 
твърде скъп, 12-те милиона евро на Eleven са много пари. При това фондът има впечатляващи 
партньори в лицето на компании като Springboard и Google. 
Фондът предлага на стартиращите компании заеми до 50 000 евро, срещу дял от 10-15% от 
техния капитал, като целта е да се помогне на предприемачите да регистрират компанията си, 
да тестват пазара за своя продукт и въобще да стартират бизнес. Ако стартът бъде успешен, 
срещу още 15% от дяловете на новата компания, фондът може да отпусне допълнително 
финансиране до 150 000 евро. 
Целта на начинанието е Eleven да изхарчи бюджета си в рамките на 3.5 години, като финансира 
стартирането на между 100 и 200 компании. Налице са и първите успешни резултати. С парите 
от фонда вече са стартирали 11 бизнеса, вариращи от еквивалент на играта Farmville, но в 
реални ферми, до софтуерно приложение за мобилен телефон, което „решава проблема на 
всяка жена, какво да облече“. 
darikfinance.bg |  
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Дата: 01.08.2012  
Източник: www.varnapress.net  
Връзка: http://varnapress.net/?p=3D232028  
Брой думи: 294  
 
 
Резюме: Повече от половината фирми в България не инвестират в иновативни производства, 
тъй като нямат пари, а достъпът до средствата по оперативната програма 
"Конкуретноспособност", която финансира модернизацията на предприятията е затруднен от 
бюрократични пречки. Това сочи допитване на Българската търговско-промишлена палата 
(БТПП), проведено през юли сред компании, основната част от които са от промишлеността 
(60%), следвани от сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).  
 
Заглавие: Фирмите у нас не са иновативни заради липса на пари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Повече от половината фирми в България не инвестират в иновативни производства, тъй 
като нямат пари, а достъпът до средствата по оперативната програма "Конкурентоспособ-
ност", която финансира модернизацията на предприятията е затруднен от бюрократични 
пречки. Това сочи допитване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), проведено 
през юли сред компании, основната част от които са от промишлеността (60%), следвани от 
сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%). Малко над половината от 
участващите в проучването фирми (53%) отбелязват, че не използват иновации, като са 
посочили различни причини за това. Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите 
не са приложими за техния бизнес, а едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при 
осъществяване на дейността от внедряване на научни разработки. Близо една трета (27%) са 
фирмите, които използват вече иновации, като от тях най-много са внедрените собствени 
разработки. Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: 
административната тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или 
съфинансиране и др. при проектите по ОП "Конкурентоспособност”, несигурността на 
икономическата среда и липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират 
проявление и в склонността на бизнеса за отделяне на средства за иновации. Най-голям е 
делът на фирмите (28%), които биха заделили до 5% от печалбата си за тази дейност. Една 
пета от анкетираните компании са проявили склонност да инвестират в иновации до 10% от 
печалбата си. 19% от членовете на БТПП биха отделили 20 процента от печалбата си, а 18 на 
сто – дори половината. Едва пет на сто от фирмите биха дали повече от половината си 
печалба в обновяване, а 9% не са склонни да инвестират своите пари в иновации. На 
сътрудничество с научни институти и университети са съгласни част от фирмите, но само при 
наемането на най-талантливите студенти или вземането им на стаж.  
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Дата: 01.08.2012  
Източник: www.varnapress.net  
Връзка: http://varnapress.net/?p=3D231933#respond  
Брой думи: 622  
 
 
Резюме: През месец юли т.г. БТПП проведе анкетно допитване за иновационната дейност на 
фирмите и сътрудничеството с научните среди. Целта бе да се формулират мерки, които биха 
насърчили фирмите да инвестират в научни разработки.  
 
Заглавие: Анкета на БТПП: 53% от фирмите не инвестират в иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През месец юли т.г. БТПП проведе анкетно допитване за иновационната дейност на 
фирмите и сътрудничеството с научните среди. Целта бе да се формулират мерки, които биха 
насърчили фирмите да инвестират в научни разработки.  
Мотив за извършване на проучването бе затвърдяващата се неблагоприятната позиция на 
страната ни в международните класации по показателя „Иновации” (93-то място в „Индекс на 
глобалната конкурентоспособност 2011-2012” сред 139 държави и 92-ро място в класацията 
„Най-добри страни за бизнес 2012” сред 134 държави).  
От друга страна износът, който бе водещ елемент за генериране на растеж, продължава да 
бъде представен основно от суровини и стоки с ниска добавена стойност. В този смисъл и при 
отчетеното забавяне през първите пет месеца на 2012 г. в темпа на експорта, един от 
факторите за постигане на икономически растеж може да бъде ускоряване на иновационната 
дейност на фирмите.  
Основният дял от фирмите, участващи в анкета, са от промишлеността (60%), следвани от 
сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).  
Малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, че не използват 
иновации, като са посочили различни причини за това.  
Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а 
едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността от 
внедряване на научни разработки. Близо 1/3 (27%) са фирмите, които използват вече иновации, 
като от тях най-много са внедрените собствени разработки.  
Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. 
при проектите по ОП „Конкурентоспособност”, несигурността на икономическата среда и 
липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на 
бизнеса за отделяне на средства за иновации.  
• Най-голям е делът на фирмите (28%), които биха заделили до 5% от печалбата си за тази 
дейност;  
• 21% от участващите фирми в анкетата са склонни да инвестират в иновации до 10% от 
печалбата си;  
• 19% от членовете на БТПП биха отделили 20% от положителния финансов резултат;  
• 18% са склонни да инвестират до 50% в иновации;  
• 9% не са склонни да инвестират дял от печалбата за иновации;  
• Едва 5% от фирмите биха отделили повече от половината от печалбата си за иновационни 
дейности.  
На въпрос за готовността на фирмите за сътрудничество с научни институти или ВУЗ, 60% са 
заявили готовност, докато 40% нямат намерения за осъществяване на съвместни дейности с 
тези институции.  
Намеренията на фирмите за сътрудничество с научни институти или ВУЗ основно се отнасят до 
наемане на работа/осигуряване на стаж за най-талантливите студенти и до инвестиции в част 
от необходимите средства за определен научен продукт.  
Членовете на БТПП считат, че водещи за повишаване на иновационната дейност на бизнеса в 
страната са промени в условията за финансиране на иновации по ОП 
„Конкурентоспособност”, така че да станат привлекателни за бизнеса (според 67%), а и 
въвеждане на данъчни и други стимулиращи мерки (според 64%).  
Около 40% отбелязват, че е необходима по-голяма активност на научните среди и 
популяризиране на научните разработки, а над 1/3 – необходимост от по-добро управление на 
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Национален иновационен фонд, Национален фонд „Научни изследвания” и засилване на 
публично-частното партньорство.  
Изводи от проучването:  
• Административната тежест, несигурната икономическа среда и липсата на финансови 
средства са трите основни причини, които отказват бизнесът да инвестира в иновации. 
Отражението на първата причина се намира и в малкия брой иновативни проекти, осъществени 
с финансовата подкрепа на ОП „Конкурентоспособност” и ниската степен на усвояване на 
средствата по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни 
дейности” (2,41% към 01.07.2012 г.)  
• Значителна част от фирмите, участващи в проучването, са на мнение, че научните институти/ 
ВУЗ е необходимо да бъдат по-активни в сътрудничеството си с бизнеса. Иновациите изискват 
устойчива среда, при която бизнесът, държавните органи и образованието работят заедно.  
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Дата: 01.08.2012  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/45084-btpp-53-ot-firmite-ne-investirat-v-inovacii  
Брой думи: 503  
 
 
Резюме: 53% от фирмите не инвестират в иновации, показва проучване на Българската 
търговско – промишлена палата (БТПП), проведено през юли. Мотив за проучването бе 
затвърдяващата се неблагоприятната позиция на страната ни в международните класации по 
показателя „Иновации”.  
 
Заглавие: БТПП: 53% от фирмите не инвестират в иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 53% от фирмите не инвестират в иновации, показва проучване на Българската търговско 
– промишлена палата (БТПП), проведено през юли. Мотив за проучването бе затвърдяващата 
се неблагоприятната позиция на страната ни в международните класации по показателя 
„Иновации”.  
Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а 
едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността от 
внедряване на научни разработки. Близо 1/3 (27%) са фирмите, които използват вече иновации, 
като от тях най-много са внедрените собствени разработки.  
Основният дял от фирмите, участващи в анкета, са от промишлеността (60%), следвани от 
сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).  
Най-голям е делът на фирмите (28%), които биха заделили до 5% от печалбата си за тази 
дейност. 18% са склонни да инвестират до 50% в иновации, а 9% изобще не биха предприели 
такава стъпка. Едва 5% от фирмите биха отделили повече от половината от печалбата си за 
иновационни дейности.  
България е на 93-то място в „Индекс на глобалната конкурентоспособност 2011-2012” сред 139 
държави и 92-ро място в класацията „Най-добри страни за бизнес 2012” сред 134 държави.  
Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. 
при проектите по ОП „Конкурентоспособност”, несигурността на икономическата среда и 
липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на 
бизнеса за отделяне на средства за иновации.  
Износът, който бе водещ елемент за генериране на растеж, продължава да бъде представен 
основно от суровини и стоки с ниска добавена стойност. В този смисъл и при отчетеното 
забавяне през първите пет месеца на 2012 г. в темпа на експорта, един от факторите за 
постигане на икономически растеж може да бъде ускоряване на иновационната дейност на 
фирмите.  
На въпрос за готовността на фирмите за сътрудничество с научни институти или ВУЗ, 60% са 
заявили готовност, докато 40% нямат намерения за осъществяване на съвместни дейности с 
тези институции.  
Намеренията на фирмите за сътрудничество с научни институти или ВУЗ основно се отнасят до 
наемане на работа/осигуряване на стаж за най-талантливите студенти и до инвестиции в част 
от необходимите средства за определен научен продукт.  
Членовете на БТПП считат, че водещи за повишаване на иновационната дейност на бизнеса в 
страната са промени в условията за финансиране на иновации по ОП „Конкурентоспособ-
ност”, така че да станат привлекателни за бизнеса (според 67%), а и въвеждане на данъчни и 
други стимулиращи мерки (според 64%).  
Около 40% отбелязват, че е необходима по-голяма активност на научните среди и 
популяризиране на научните разработки, а над 1/3 - необходимост от по-добро управление на 
Национален иновационен фонд, Национален фонд „Научни изследвания” и засилване на 
публично-частното партньорство.  
Така се оказва, че административната тежест, несигурната икономическа среда и липсата на 
финансови средства са трите основни причини, които отказват бизнесът да инвестира в 
иновации. Значителна част от фирмите, участващи в проучването, са на мнение, че научните 
институти/ ВУЗ е необходимо да бъдат по-активни в сътрудничеството си с бизнеса. 
Иновациите изискват устойчива среда, при която бизнесът, държавните органи и образованието 
работят заедно.  

file:///C:/Users/d.miteva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZFYHXOIF/3D%22http:/fakti.bg/biznes/45084-btpp-53-ot-firmite-ne-investirat-v-inovacii


 

 

38 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/3
/2

0
1
2

 

 
Дата: 01.08.2012  
Източник: www.tvevropa.com  
Връзка: http://www.tvevropa.com/bg/news/economics/view/73944  
Брой думи: 388  
 
 
Резюме: През месец юли т.г. БТПП проведе анкетно допитване за иновационната дейност на 
фирмите и сътрудничеството с научните среди. Целта бе да се формулират мерки, които биха 
насърчили фирмите да инвестират в научни разработки, гласи прессъобщение от БТТП. 
Според резултатите малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) 
отбелязват, че не използват иновации, като са посочили различни причини за това.  
 
Заглавие: БТПП: 53% от фирмите не инвестират в иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През месец юли т.г. БТПП проведе анкетно допитване за иновационната дейност на 
фирмите и сътрудничеството с научните среди. Целта бе да се формулират мерки, които биха 
насърчили фирмите да инвестират в научни разработки, гласи прессъобщение от БТТП. 
Според резултатите малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) 
отбелязват, че не използват иновации, като са посочили различни причини за това.  
Мотив за извършване на проучването е затвърдяващата се неблагоприятната позиция на 
страната ни в международните класации по показателя "Иновации" (93-о място в "Индекс на 
глобалната конкурентоспособност 2011-2012" сред 139 държави и 92-о място в класацията 
"Най-добри страни за бизнес 2012" сред 134 държави). Износът, който бе водещ елемент за 
генериране на растеж, продължава да бъде представен основно от суровини и стоки с ниска 
добавена стойност. В този смисъл и при отчетеното забавяне през първите пет месеца на 2012 
г. в темпа на експорта, един от факторите за постигане на икономически растеж може да бъде 
ускоряване на иновационната дейност на фирмите.  
Основният дял от фирмите, участващи в анкетата, са от промишлеността (60%), следвани от 
сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).  
Малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, че не използват 
иновации, като са посочили различни причини за това. Около 18% от членовете на БТПП 
считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а едва 2% от фирмите посочват, че 
нямат необходимост при осъществяване на дейността от внедряване на научни разработки. 
Близо 1/3 (27%) са фирмите, които използват вече иновации, като от тях най-много са 
внедрените собствени разработки.  
Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са административната 
тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране при 
проектите по ОП "Конкурентоспособност", несигурността на икономическата среда и липсата 
на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на бизнеса 
за отделяне на средства за иновации.  
Членовете на БТПП считат, че водещи за повишаване на иновационната дейност на бизнеса в 
страната са промени в условията за финансиране на иновации по ОП "Конкурентоспособ-
ност", така че да станат привлекателни за бизнеса (според 67%), а и въвеждане на данъчни и 
други стимулиращи мерки (според 64%). Около 40% отбелязват, че е необходима по-голяма 
активност на научните среди и популяризиране на научните разработки, а над 1/3 - 
необходимост от по-добро управление на Национален иновационен фонд, Национален фонд 
"Научни изследвания" и засилване на публично-частното партньорство.  
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Дата: 01.08.2012  
Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://www.economymagazine.bg/news/7402/1/1/Poveche-ot-polovinata-firmi-ne-investirat-v-
inovacii.html  
Брой думи: 206  
 
 
Резюме: Повече от половината български фирми, или 53% от тях, не използват иновации, 
показва проучване на БТПП. Това е показала анкета на работодателската организация. 
Основни участници в допитването са фирмите от индустрията, като делът им е 60%. Други 22% 
от участниците в анкетата са дружества в сферата на услугите, а заетите в сферата на 
търговията са с дял от 18%.  
 
Заглавие: Повече от половината фирми не инвестират в иновации  
Подзаглавие: Едва 5% от дружествата биха отделили повече от половината си печалба за 
разработки  
Автор:  
Текст: Повече от половината български фирми, или 53% от тях, не използват иновации, 
показва проучване на БТПП. Това е показала анкета на работодателската организация. 
Основни участници в допитването са фирмите от индустрията, като делът им е 60%. Други 22% 
от участниците в анкетата са дружества в сферата на услугите, а заетите в сферата на 
търговията са с дял от 18%.  
Мотив за проучването е затвърдяващата се неблагоприятната позиция на страната ни в 
международните класации по показателя "Иновации". България се смъкна с едно място до 93-
та позиция в "Индекса на глобалната конкурентоспособност 2011-2012" сред 139 държави.  
Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а 
едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността си от 
внедряване на научни разработки. 27% са дружествата, които използват иновации, като от тях 
най-много са внедрените собствени разработки.  
Най-голям дял сред причините за липса на иновации са административната тежест и 
необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране при проектите 
по ОП "Конкурентоспособност".  
Близо 28% от фирмите биха заделили до 5% от печалбата си за иновации, а други 21% са 
склонни да инвестират до 10% от положителния си резултат. Едва 5% от фирмите биха 
отделили повече от половината си печалба за иновации.  
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