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 вестници, от които: 11 

 - национални 10 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 
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Общо за деня 99 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 10.01.2013  

Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 17.00 часа  

Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 262  
 

 
Резюме: 4.Новина  
50 милиона евро ще струва изграждането на Научно-технологичен парк София. Парите вече са 

осигурени, след като беше подписан договор за финансирането на проекта. Над 42 милиона евро са 
по ОП Конкурентоспособност, а 7,5 милиона евро е националното финансиране. Мира Стефанова с 
още информация.  

 
Текст: 4.Новина  
50 милиона евро ще струва изграждането на Научно-технологичен парк София. Парите вече са 

осигурени, след като беше подписан договор за финансирането на проекта. Над 42 милиона евро са 
по ОП Конкурентоспособност, а 7,5 милиона евро е националното финансиране. Мира Стефанова 
с още информация.  

Репортер: Технологичния парк в София ще бъде насочен към информационните и 
комуникационните технологии и природните науки. По проекта се работи от 2 години съвместно с 
БАН, СУ и Техническия университет, и с бизнеса. Парка ще бъде изграден върху бивш терен на 

военните на 4-ти километър и се очаква да бъде завършен през 2015 година, обясни изпълнителния 
директор на София Тек парк Елица Панаьотова.  
Елица Панаьотова:Искаме да стартираме още тази година със сметките, които ще подготвят 

съдържателната част на проекта. Искаме да организираме редица събития, които да фокусират 
върху това как да бъдат насърчавани стартиращите компании. Целта на технологичния парк е  да 
доизгради екосистемата за подпомагане на иновациите и високите технологии.  

Репортер: Строежа на техно парка ще струва 50 милиона евро. половината от средствата са за 
подготовката на терена и строеж на нови сгради. Според икономическия министър Делян Добрев 
успеха на проекта зависи от съвместната работа с бизнеса и университетите.  

Делян Добрев: Много малко са истински много успешните технологични паркове. Зависи от добрия 
диалог с университетите, с бизнеса.  
Репортер: Има възможност за строежа на още подобни проекти в България, смята Реналдо 

Мандменд – ръководител на отдел България в Главна дирекция регионална и градска политика в 
ЕК.  
Реналдо Мандменд:Виждаме, че има възможност за изграждането на още 2 или 3 технологични 

парка. Вече говорихме за изграждането на хранителен технологичен парк в Пловдив.  
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Дата: 10.01.2013  

Източник: Дарик радио  
Предаване: Новини  
Място на материала: 16.00 часа  

Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 244  
 

 
Резюме: 3.Новина  
Със „София Тех парк" и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 

Конкурентоспособност, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. 
Министърът присъства на подписването на договор за финансирането на научно-технологичен парк 
в София.  

 
Текст: 3.Новина  
Със „София Тех парк" и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 

Конкурентоспособност, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. Министърът присъства на подписването на договор за финансирането на научно-
технологичен парк в София. Първият по рода си технологичен парк в България е на обща стойност 

50 млн. евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по Оперативна програма Конкурентоспособност, 
а останалите 7,5 млн. евро представляват национално съфинансиране.  Бъдещият технологичен 
парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на отбраната, който е близо 

300 дка в района на 4-ти километър в София. Осъществяването и развитието на технологичния парк 
зависи от добрия диалог между университетите, държавата и бизнеса, коментира Добрев. Чуйте 
какво допълни той по темата. Записа го Александра Гинева.  

Делян Добрев: Юни месец миналата година учредихме дружеството, направихме постъпки за 
придобиване на имота, започнахме да разработваме предложението, проектното предложение, с 
което отпуснахме средства за развитието на проекта. Парите са осигурени, работата по неговото 

изпълнение може да започне. Този проект само по себе си е едно изключително предизвикателство, 
защото в световен мащаб са много случаите, в които такива проекти се оказват неуспешни дори в 
Европа. Много малко са истински много успешните технологични паркове. Ние трябва да работим 

много оттук нататък, за да направим „София Тех парк" наистина успешен и това не зависи от МИЕТ 
или от изпълнителния директор на тази компания само. Зависи от добрия диалог с университетите, 
с бизнеса. Зависи от всички нас да направим това един работещ проект. 
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Дата: 10.01.2013  

Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 20.00 часа  

Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 154  
 

 
Резюме: 13.Новина  
До 2015 година "София тех парк" ще бъде изцяло изграден. Това стана ясно, след като по-рано днес 

в присъствието на министъра на икономиката Делян Добрев страната ни подписа договор за 
безвъзмездна финасова помощ на стойност 42 милиона евро, предоставени по Оперативна 
програма "Конкурентноспособност". Бъдещият научно-технологичен парк ще бъде разположен 

върху площ от близо 300 декара в близост до Площада на авиацията, а в основната му част ще се 
помещават офисите на световноизвестни ИТ компании.  
 

Текст: 13.Новина  
До 2015 година "София тех парк" ще бъде изцяло изграден. Това стана ясно, след като по-рано днес 
в присъствието на министъра на икономиката Делян Добрев страната ни подписа договор за 

безвъзмездна финасова помощ на стойност 42 милиона евро, предоставени по Оперативна 
програма "Конкурентноспособност". Бъдещият научно-технологичен парк ще бъде разположен 
върху площ от близо 300 декара в близост до Площада на авиацията, а в основната му част ще се 

помещават офисите на световноизвестни ИТ компании. Според изпълнителния директор Елица 
Панайотова една от най-интересните особености на комплекса ще бъде така нареченият 
"инкубатор", в който стартиращи компании ще развиват успешно своята бизнес платформа на 

базата на споделения опит. Основната идея на проекта е да обедини в едно усилията на бизнеса и 
науката като се фокусира изцяло върху развитието на информационните и комуникационни 
технологии. Проектът вече разчита на подкрепата на БАН и водещите университети в страната. 

София тех парк е първият по рода си научно-техлоногичен парк у нас.  
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Дата: 10.01.2013  

Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 08.00 часа  

Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 128  
 

 
Резюме: 2.Новина  
В Министерски съвет ще бъде подписан договор за предоставяне на безвъзмездна  финансова 

помощ за създаване на научно-технологичен парк в София. Бъдещият парк ще бъде изграден на 
бивш терен на Министерството на отбраната, който се простира на близо 300 дка на 4-ти километър 
в столицата. Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като над 42 

млн. се осигуряват от Оперативна програма „Конкурентоспособност", а 7.5 млн. е национално 
съфинансиране.  
Проектът за изграждането на технологичен парк беше лансиран от президента Росен Плевнелиев. 

Очаква се новият технологичен парк да заработи до края на 2015 г., а първите строителни дейности 
вероятно ще започнат още в началото на тази.  
Концепцията на парка ще се изготвя с помощта на учените от БАН, технологичните университети, 

бизнес организациите, общините и неправителс твени организации.  
 
Текст: 2.Новина  

В Министерски съвет ще бъде подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за създаване на научно-технологичен парк в София. Бъдещият парк ще бъде изграден на 
бивш терен на Министерството на отбраната, който се простира на близо 300 дка на 4-ти километър 

в столицата. Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като над 42 
млн. се осигуряват от Оперативна програма „Конкурентоспособност" , а 7.5 млн. е национално 
съфинансиране.  

Проектът за изграждането на технологичен парк беше лансиран от президента Росен Плевнелиев. 
Очаква се новият технологичен парк да заработи до края на 2015 г., а първите строителни дейности 
вероятно ще започнат още в началото на тази.  

Концепцията на парка ще се изготвя с помощта на учените от БАН, технологичните университети, 
бизнес организациите, общините и неправителствени организации.  
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Дата: 10.01.2013  

Източник: ТВ7  
Предаване: Новини  
Място на материала: 18.30 часа  

Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 45  
 

 
Резюме: 11.Новина  
През 2015 година в София ще бъде изграден първия научно-технологичен парк в България. 

Договора за безвъзмездната финансова помощ за създаването му, беше подписан днес. 
Реализирането на проекта ще струва 50 милиона евро, като 42,5 милиона се осигуряват от ОП 
Конкурентоспособност. Останалата сума е национално финансиране.  

 
Текст: 11.Новина  
През 2015 година в София ще бъде изграден първия научно-технологичен парк в България. 

Договора за безвъзмездната финансова помощ за създаването му, беше подписан днес. 
Реализирането на проекта ще струва 50 милиона евро, като 42,5 милиона се осигуряват от ОП 
Конкурентоспособност. Останалата сума е национално финансиране.  
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Дата: 10.01.2013  

Източник: тв. БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 06.30 часа  

Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 186  
 

 
Резюме: 3.Новина  
В Министерски съвет ще бъде подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ за създаване на научно-технологичен парк в София. Бъдещият технологичен парк ще бъде 
изграден на бивш терен на Министерството на отбраната, който е близо 300 дка на 4-ти километър 
в столицата. Договорът ще бъде подписан в присъствието на министъра на икономиката Делян 

Добрев и Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел „България" в Главна дирекция „Регионална и 
градска политика" в Европейската комисия.  
 

Текст: 3.Новина  
В Министерски съвет ще бъде подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за създаване на научно-технологичен парк в София. Бъдещият технологичен парк ще бъде 

изграден на бивш терен на Министерството на отбраната, който е близо 300 дка на 4-ти километър 
в столицата. Договорът ще бъде подписан в присъствието на министъра на икономиката Делян 
Добрев и Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел „България" в Главна дирекция „Регионална и 

градска политика" в Европейската комисия.  
Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като над 42 млн. евро се 
осигуряват от Оперативна програма „Конкурентоспособност" , а 7.5 млн. евро е национално 

съфинансиране.  
Проектът за изграждането на технологичен парк беше лансиран от президента Росен Плевнелиев. 
По време на посещението му в САЩ през миналия май стана ясно, че за концепцията на проекта 

можем да разчитаме на водещи компании от световната IT индустрия. Очаква се новият 
технологичен парк да заработи до края на 2015 г., а първите строителни дейности вероятно ще 
започнат още в началото на тази година.  

Концепцията на парка ще се изготвя с помощта на учените от БАН, технологичните университети, 
бизнес организациите, общините и неправителствени организации.   
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Национални печатни медии  
 
Дата: 11.01.2013  

Източник: в. 24 часа  
Страница: 10  
Брой думи: 48  

 
 
Резюме: от Брюксел. Договорът за финансиране по програма "Конкурентоспособност" бе подписан 

вчера. Общо проектът, който ще е на бившия терен на военното министерство до 4-и километър в 
София, е за 50 млн. евро. Очаква се паркът да заработи през 2015 г. С него договорените средства 
по европрограмата достигат 85%.  

 
Заглавие: "София тех парк" тръгва с 42 млн. евро  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: от Брюксел. Договорът за финансиране по програма "Конкурентоспособност" бе подписан 
вчера. Общо проектът, който ще е на бившия терен на военното министерство до 4-и километър в 

София, е за 50 млн. евро. Очаква се паркът да заработи през 2015 г. С него договорените средства 
по европрограмата достигат 85%.  
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Дата: 11.01.2013  

Източник: в. Дума  
Страница: 6  
Брой думи: 195  

 
 
Резюме: Резултатите от идейната част на проекта за изграждане на научно-технологичния парк 

"София Тех парк" ще са налице още през настоящата година. Това посочи изпълнителният 
директор на "София Тех парк" Елица Панайотова на подписването в Министерския съвет на 
договора за безвъзмездно финансиране на научно-технологичния парк в столицата, предаде 

"фокус". На събитието присъстваха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев и Реналдо Мандметс, ръководител на отдел "България" в ГД "Регионална и  градска 
политика" в Европейската комисия.  

 
Заглавие: ИДЕЙНИЯТ ПРОЕКТ ЗА "СОФИЯ ТЕХ ПАРК" ЩЕ Е ГОТОВ ТАЗИ ГОДИНА  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Резултатите от идейната част на проекта за изграждане на научно-технологичния парк 
"София Тех парк" ще са налице още през настоящата година. Това посочи изпълнителният 

директор на "София Тех парк" Елица Панайотова на подписването в Министерския съвет на 
договора за безвъзмездно финансиране на научно-технологичния парк в столицата, предаде 
"фокус". На събитието присъстваха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 

Добрев и Реналдо Мандметс, ръководител на отдел "България" в ГД "Регионална и градска 
политика" в Европейската комисия.  
По думите на Панайотова, още през 2013 година ще започне развитието на т.нар. "меки мерки", като 

съвместно с университетите и бизнеса ще бъдат организирани редица от събития, които ще са 
насочени към предприемачеството, трансфера на технологии и превръщането на науката в бизнес. 
Сред основните елементи на технологичния парк са изграждането на бизнес инкубатор, както и 

построяването на лаборатории, където науката ще може да се свърже с бизнеса.  
Общата стойност на проекта е 50 млн. евро - 42 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност" и близо 
8 млн. евро национално съфинансиране. 50% от парите ще бъдат предназначени за подготовката 

на терена и изграждането на инфраструктурата, 30% ще са за оборудването в лабораториите, 
останалите 20% ще отидат за развитието на т.нар. "меки мерки".  
 



 

 

17 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

1
/1

/2
0
1
3
 

Дата: 11.01.2013  

Източник: в. Монитор  
Страница: 3  
Брой думи: 339  

 
 
Резюме: Първият по рода си у нас научно-изследователски център "София Тех Парк" ще събере на 

едно място компании и изследователски общности в секторите зелена енергия, сградна 
ефективност, био и компютърни технологии и комуникационна сигурност. Това съобщи вчера Елица 
Панайотова - директор на компанията, която ръководи проекта,.  

 
Заглавие: Биотехнологии и зелена енергия в "София Тех парк"  
Подзаглавие: Строят втори научно-технологичен център в Пловдив  

Автор: Мариана ТОДОРОВА  
Текст: Първият по рода си у нас научно-изследователски център "София Тех Парк" ще събере на 
едно място компании и изследователски общности в секторите зелена енергия, сградна 

ефективност, био и компютърни технологии и комуникационна сигурност. Това съобщи вчера Елица 
Панайотова - директор на компанията, която ръководи проекта,.  
Планира се "София Тех Парк" да отвори врати в края на 2015 г., когато ще приключи първият етап 

от реновирането на старите сгради на 4 км в столицата и изграждането на новите. За целта са 
предвидени 50 млн. евро, като 42,5 млн. евро са осигурени чрез ОП "Конкурентоспособност", а 
националното съфинанси ране е в размер на 7,5 млн. евро  

Развитието на проекта ще е поетапно, в продължение на около 20 г. Започва се с изграждането на 
бизнес инкубатор и високотехнологичен форум за конференции, срещи, обучения и неформални 
разговори между представителите на различните компании. В близост ще бъде вдигнат и музей на 

името на Джон Атанасов, в който да се демонстрират всички нови продукти. Около 30% от 
предвидените средства ще бъдат използвани за обзавеждането на лаборатории в областта на 
киберсигурността и биотехнологиите.Цялата площ, върху която ще се изгради "София Тех Парк", е 

270 дка. Чрез реорганизация на движението на 4-и км работещите там ще могат бързо и лесно да 
стигат до останалите институти на БАН, разположени зад спортната зала "Армеец". Така ще се 
постигне по-бърз и лесен обмен на идеи и знания с академичната общност  

"Компаниите в технологичния парк ще си партнират както с учените от БАН, така и с почти всички 
университети, няколко министерства и неправителствени организации", обясни още Панайотова. По 
думите й в средата на следващата година вече трябва да са ясни фирмите, които ще се настанят в 

бизнес инкубатора.  
"Изграждането на научно-технологичен център е важна част от развитието на иновациите в една 
държава. След старта на този проект, вече има идея за създаването на хай-тех парк и в 

покрайнините на Пловдив", отбеляза Реналдо Мандметс от ЕК, който пристигна в София специално 
за подписването на договора за финансирането на "София Тех Парк" между създаденото за целта 
дружество и МИЕТ, което се състоя вчера.  
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Дата: 11.01.2013  

Източник: в. Стандарт  
Страница: 9  
Брой думи: 182  

 
 
Резюме: Европейската комисия отпусна безвъзмездна помощ от 42,5 млн. евро за изграждането на 

София Тех парк. Парите се дават по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Договорът 
беше подписан в Министерски съвет от изпълнителния директор на дружеството Елица Панайотова 
и шефа на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев. На 

събитието присъстваха икономическият министър Делян Добрев и ръководителят на отдел 
"България" в Главна дирекция "Регионална и градска политика" в ЕК Рейналдо Мандметс. Общата 
стойност на проекта е 50 млн. евро, като 7,5 млн. ще дойдат от национално съфинансиране. Реално 

работата на София Тех парк ще започне още тази година чрез организиране на редица събития с 
участието на ВУЗ-овете, БАН и бизнеса. Акцентът на тях ще бъде превръщането на науката в 
бизнес. До 2015 г. пък ще бъдат реконструирани съществуващите сгради на мястото на парка, ще 

бъдат изградени новите лаборатории и работата ще се извършва само там.  
 
Заглавие: Брюксел ни даде 42,5 млн. евро за технопарк  

Подзаглавие:  
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ  
Текст: Европейската комисия отпусна безвъзмездна помощ от 42,5 млн. евро за изграждането на 

София Тех парк. Парите се дават по Оперативна програма "Конкурентоспособност" . Договорът 
беше подписан в Министерски съвет от изпълнителния директор на дружеството Елица Панайотова 
и шефа на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев. На 

събитието присъстваха икономическият министър Делян Добрев и ръководителят на отдел 
"България" в Главна дирекция "Регионална и градска политика" в ЕК Рейналдо Мандметс. Общата 
стойност на проекта е 50 млн. евро, като 7,5 млн. ще дойдат от национално съфинансиране. Реално 

работата на София Тех парк ще започне още тази година чрез организиране на редица събития с 
участието на ВУЗ-овете, БАН и бизнеса. Акцентът на тях ще бъде превръщането на науката в 
бизнес. До 2015 г. пък ще бъдат реконструирани съществуващите сгради на мястото на парка, ще 

бъдат изградени новите лаборатории и работата ще се извършва само там.  
Изпълнителният директор на София Тех парк Елица Панайотова (вляво) и шефът на Главна 
дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев  подписаха договора за 

безвъзмездна помощ от 42,5 млн. евро в присъствието на икономическия министър Делян Добрев 
(на заден план)  
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Дата: 11.01.2013  

Източник: в. Телеграф  
Страница: 14  
Брой думи: 197  

 
 
Резюме: Първият по рода си у нас научноизследователски център "София Тех Парк" ще събере на 

едно място компании и изследователски общности в секторите зелена енергия, биотехнологии, 
сградна ефективност, компютърни технологии и комуникационна сигурност. Това съобщи вчера 
директорът на компанията, която ръководи проекта, Елица Панайотова.  

 
Заглавие: "София Тех Парк" отваря през 2015-а  
Подзаглавие:  

Автор: Мариана ТОДОРОВА  
Текст: Първият по рода си у нас научноизследователски център "София Тех Парк" ще събере на 
едно място компании и изследователски общности в секторите зелена енергия, биотехнологии, 

сградна ефективност, компютърни технологии и комуникационна сигурност. Това съобщи вчера 
директорът на компанията, която ръководи проекта, Елица Панайотова.  
Планира се "София Тех Парк" да отвори врати в края на 2015 г., когато ще приключи първият етап 

от реновирането на старите сгради и изграждането на новите. За целта са предвидени 50 млн. евро 
- по ОП "Конкурентоспособност" плюс национално съфинансиране в размер на 7,5 млн. евро. 
Развитието на проекта ще е поетапно, в продължение на около 20 години.  

Цялата площ, върху която ще се изгради "София Тех Парк", е 270 декара. А чрез реорганизация на 
движението на 4-ти км в столицата работещите там ще могат бързо и лесно да стигат до останалите 
институти на БАН, разположени зад спортна зала "Армеец". Така ще се постигне по-бърз и лесен 

обмен на идеи и знания с академичната общност.  
"След старта на този проект вече има идея за създаването на хайтек парк и в покрайнините на 
Пловдив", отбеляза Реналдо Мандметс от ЕК, който пристигна в София специално за подписването 

на договора за изграждането на "София Тех Парк".  
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Дата: 11.01.2013  

Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 1,3  
Брой думи: 1012  

 
 
Резюме: България продължава да засилва скоростта на усвояване на европейски пари, като 2013 г. 

ще е критичен тест за това дали постигнатата инерция е достатъчна или не. Според отчета на 
министър Томислав Дончев, представен днес, през 2012 г. българската система за  управление на 
европарите е успяла да договори и раздаде повече пари, отколкото в предходните две години, взети 

заедно. За миналата година са били договорени почти 5.5 млрд. лв., което е една трета от целия 
ресурс по седемте оперативни програми. Изплатени са били почти 2.5 млрд. лв. - малко по-малко от 
цялата изплатена сума от 2007 до 2011 г. С добър темп се движи и Програмата за развитие на 

селските райони (ПРСР), която според статистиката от сайта eufunds.bg е успяла от края на януари 
до края на декември да договори 1.25 млрд. лв.  
 

Заглавие: Еврофондовете: Усвояваме, но има рискове  
Подзаглавие: Амбициите през 2013 г. са да бъдат договорени всички средства, а плащанията да са 
поне 65%  

Автор: Дарина ЧЕРКЕЗОВА  
Текст: България продължава да засилва скоростта на усвояване на европейски пари, като 2013 г. 
ще е критичен тест за това дали постигнатата инерция е достатъчна или не. Според отчета на 

министър Томислав Дончев, представен днес, през 2012 г. българската система за  управление на 
европарите е успяла да договори и раздаде повече пари, отколкото в предходните две години, взети 
заедно. За миналата година са били договорени почти 5.5 млрд. лв., което е една трета от целия 

ресурс по седемте оперативни програми. Изплатени са били почти 2.5 млрд. лв. - малко по-малко от 
цялата изплатена сума от 2007 до 2011 г. С добър темп се движи и Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР), която според статистиката от сайта eufunds.bg е успяла от края на януари 

до края на декември да договори 1.25 млрд. лв.  
Докато ПРСР загуби известни средства през миналата година заради недобре планирани оси по 
седемте оперативни програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд, не е 

било допусната загуба на средства по правилото n+2 и n+3 (според което договорени средства се 
изплащат до две години след това). Отчетът на МС гласи, че всички заявени разходи са били 
признати от Европейската комисия.  

При повечето програми плащанията са около 1/3 от бюджета, с който разполагат. Най-нисък е 
резултатът по оперативна програма "Околна среда", при която плащанията са едва 18% от бюджета 
й. Според министър Дончев обяснението за това изоставане е свързано с късния старт на 

програмата, нуждата от префокусиране и нередностите с тръжните процедури при част от първите 
стартирали проекти. Въпреки това ОПОС остава най-рисковата програма за България, по която 
могат да бъдат изгубени най-много средства във важен сектор - водния.  

Данните за миналата година показват, че предварително заложените цели са изпълнени на 90%, 
отчитат от Министерството на финансите.  
По-трудната година  

Добрите новини от края на тази година явно карат българските власти да си сложат розови очила. 
Тъй като 2013 г. е последната за договаряне, целите са всички големи проекти да са договорени, а 
плащанията по седемте оперативни програми да бъдат не по-малко от 65%. Това е почти двойно от 

целия досегашен обем, който е около 35%. Премиерът Бойко Борисов вдигна летвата дори повече: 
"Моите амбиции са да минем 70-75% като свеж ресурс, който влиза в дър-  
жавата", заяви той.  

Надеждите за възстановяване на средства също са амбициозни - МФ се надява ЕК да възстанови 
2.86 млрд. лв. догодина, при положение че за тази сумата е 1.65 млрд. Трябва да се отбележи, че 
това е повече, отколкото е получено през 2010 и 2011 г., взети заедно, но е нормално скоростта да 

се увеличава с изтичането на периода и с натрупването на проекти.  
Разходите за догодина, като тук вече се включва и националното съфинансиране, се оценяват на 
3.852 млрд. лв. Оценките са съобразени с разходите на отделните управляващи органи и 

неизпълнението им не означава, че ще изгубим средства, уточняват от МФ.  
Според Томислав Дончев стратегията, на която се е залагало и на която ще се разчита и през тази 
година, е да има засилен предварителен контрол на проектите, чрез който грешки и неточности да 

се откриват от българските власти, а не на европейско ниво, като по този начин се избягва и рискът 
от загуби. До края на годината трябва да бъдат договорени три големи проекта по оперативна 
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програма "Транспорт" и да се обяви набирането на проектопредложения по една нова схема за 

технологична модернизация на оперативна програма "Конкурентоспособност" , за да се приключи 
с договарянето на субсидиите, отчита Дончев. Оттам нататък акцентът ще е ускоряване на 
плащанията.  

Предаването на щафетата  
Освен че ще трябва да засили двойно скоростта, държавната администрация ще е разсеяна с още 
две големи задачи тази година. Първата ще бъде планирането и одобряването на новите 

оперативни програми и финансовата рамка за следващия период. Освен че има половин година да 
сключи договор с ЕК, администрацията трябва да прокара през НС промени в няколко закона и един 
нов - за управление на средствата от Европейския съюз (ЕС).  

Другият голям камък, който може да спре инерцията в края на програмния период, може да се 
окажат изборите и евентуалната подмяна на администрацията, която може да предизвика смяната 
на правителството. Президентът Росен Плевнелиев вече призова за осигуряване на приемственост 

по отношение на управлението на еврофондовете, така че да не се правят експерименти и 
финансирането да не се поставя под риск. Министър Дончев коментира, че към момента по темата 
са водени по-скоро общи разговори. Той посочи, че в системата към момента работят 1500 души, 

като ключовите фигури са към 15-20.  
Според министъра по еврофондовете са нужни минимум 6 месеца, за да може един специалист, 
току-що излязъл от университета, да свикне със специфичната терминология, минимум 2 години, за 

да може да се занимава с дейности, като например одобряване на разходи, и поне 4-5 години, и то 
ако притежава необходимите личностни качества, за да може да взема решения в трудна ситуация.  
РИБАРИ И ФЕРМЕРИ  

Оперативна програма "Рибарство и аквакултури" (ОПР) и Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР) се субсидират от Европейския фонд по рибарство и Европейския земеделски фонд и 
поради структурата на финансирането си и този път останаха встрани от отчета на правителството. 

Реално това са и двете програми, по които усвояването на субсидиите се забавя сериозно и ще се 
стигне до още загуби на европейско финансиране. Само преди седмица стана ясно, че по ПРСР 
вече са изгубени още 51 млн. евро, след като година по-рано ЕК отписа от програмата 40 млн. евро, 

а под въпрос остават още 100 млн. евро. По данни на земеделското министерство към момента по 
ПРСР са разплатени 4.67 млрд. лв., или 74.2% от стойността на цялата програма - заедно с 
националното съфинансиране, а досега ЕК е възстановила 2.66 млрд. лв., или 52.2% от 

европейското финансиране на програмата. Само за отминалата година пък са договорени 1.25 
млрд. лв., а 586 млн. лв. са възстановени от ЕК. Очаквам 2014-2015 г. да бъдат най-силните и 
резултатни години в усвояването на субсидии, прогнозира министър Дончев. По думите му 

причината е, че ще може да се използва натрупаната инерция от предходния програмен период, 
като това ще бъдат годините, през които все още ще се изплащат субсидии по проекти, одобрени 
по-рано. В същото време тогава ще се сключват и нови договори.  
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Дата: 11.01.2013  

Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 5  
Брой думи: 495  

 
 
Резюме: Реализирането на софийския технологичен парк е с една крачка по-близо до реалността, 

след като вчера беше подписан договор за финансирането му от изпълнителния директор на 
"София тех парк" Елица Панайотова и ръководителя на Главна дирекция "Европейски фонд ове за 
конкурентоспособност" Кирил Гератлиев.  

 
Заглавие: "София тех парк" се приближава до реалността  
Подзаглавие: Ръководството на парка подписа договор за финансиране на проекта с евросредства  

Автор: Асен ГЕОРГИЕВ  
Текст: Реализирането на софийския технологичен парк е с една крачка по-близо до реалността, 
след като вчера беше подписан договор за финансирането му от изпълнителния директор на 

"София тех парк" Елица Панайотова и ръководителя на Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" Кирил Гератлиев.  
Паркът ще се намира на 4-ти километър, в част от военния парцел между новата зала "Армеец" и 

ИПК "Родина". Първият етап от изграждането му трябва да завърши на 30 септември 2015 г., когато 
ще са готови сгради, инфраструктура и първите наематели вече ще са вътре. To й ще струва 50 
млн. евро, като 42.5 млн. евро се осигуряват от оперативна програма "Конкурентоспособност" и 

7.5 млн. евро е национално съфинансиране. Според Елица Панайотова 50% от тях ще бъдат за 
подготовка на терена, инфраструктура, строителство, ремонти. 30% за оборудването в 
лабораториите и останалите ще са за меки мерки.  

Преди обаче да бъдат обявени първите търгове за изграждане на физическата инфраструктура на 
парка, трябва ЕК да потвърди, че инвестицията в проекта не представлява непозволена държавна 
помощ. Това може да отнеме няколко месеца, но не се очаква да е проблем.  

Дотук добре "София тех парк" има потенциал да се превърне в една от най-важните дългосрочни 
инвестиции на държавата през последните години. Той трябва да осигури връзката между бизнеса, 
университетите, студентите и предприемачите, от която да се родят иновативни български 

компании, реализиращи продукти и услуги с висока добавена стойност на международния пазар.  
На този етап всичко това може потенциално да се случи, но международният опит показва, че 
голяма част от проектите за технологични паркове не изпълняват своите първоначално заложени 

цели. Така че съществува и съществен риск инвестираните 50 млн. евро да потънат, ако не бъдат 
усвоени адекватно.  
"Радвам се, че започваме реалната работа по проекта, защото преди 6-7 месеца имахме само 

концепция и нищо друго не беше направено", коментира по време на подписването министърът на 
икономиката Делян Добрев. Според него това е важна крачка, защото с нея се осигуряват 
средствата и работата може да започне, но "този проект е изключително предизвикателство, защото 

в Европа и световен мащаб има много неуспешни такива проекти". Според него формулата за успех 
оттук нататък включва "много работа и добър диалог с университетите и бизнеса".  
Най-голямото предизвикателство  

Според Тодор Ялъмов от фондация "Приложни изследвания и комуникации", който е бил и 
координатор (2008 - 2012) на Мрежата на Световната банка от бизнес инкубатори и технологични 
паркове в Източна Европа и Централна Азия, "най-голямото предизвикателство е да успеят да 

убедят българските мултинационални фирми и автентични серийни предприемачи да опитат да 
направят нещо заедно. При тях има много приложна наука, която може да бъде притегателен 
център и за чужди докторанти. Рискове има много - от строително-процедурни, през политически 

(изборите) до ведомствен натиск за това какво да има в парка."  
В следващите няколко месеца ще бъдат стартирани т.нар. меки мерки, които са свързани със 
съдържателната част на инициативата, коментира Елица Панайотова. Те включват съвместни 

инициативи с университетите, бизнеса и предприемаческите организации в България (Start It Smart, 
StartUP Foundation, BEIC) и фондовете за финансиране на стартиращи предприемачи LAUNCHub и 
Eleven.  
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Дата: 11.01.2013  

Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 1,8  
Брой думи: 879  

 
 
Резюме: Земеделските производители ще могат да кандидатстват за кредити с по-ниски от 

пазарните лихви и с облекчени обезпечения. Те ще се отпускат от Банка ДСК, Пощенска банка, 
ОББ, СИБанк, Райфайзенбанк, ЦКБ и БАКБ. А условието към компаниите е да имат одобрен проект 
по европрограмата на Министерството на земеделието и горите за развитие на селските райони.  

 
Заглавие: По-евтини кредити и за земеделци  
Подзаглавие: Гаранционна схема за 607 млн. лв. ще осигури заеми с лихва 7-9% за фирми с 

проекти по програмата за развитие на селските райони  
Автор: Деница ВАТЕВА, Валентина ИЛИЕВА  
Текст: Земеделските производители ще могат да кандидатстват за кредити с по-ниски от пазарните 

лихви и с облекчени обезпечения. Те ще се отпускат от Банка ДСК, Пощенска банка, ОББ, СИБанк, 
Райфайзенбанк, ЦКБ и БАКБ. А условието към компаниите е да имат одобрен проект по 
европрограмата на Министерството на земеделието и горите за развитие на селските райони.  

В четвъртък банките подписаха споразумения с Националния гаранционен фонд (НГФ, дъщерно 
дружество на Българската банка за развитие). Те са за общо гаранции за 607 млн. лв. Очакванията 
са на тази база да се отпуснат заеми за поне 760 млн. лв.  

Схемата ще е подходяща по-скоро за малки или стартиращи производители, които имат трудности с 
обезпеченията. При големите това не е проблем, още повече че заради мащабите на бизнеса си 
(особено при зърнопроизводството) те успяват да си договорят атрактивни условия. Подобни схеми 

действат по програма JEREMIE за малкия бизнес, но изключват земеделците.  
Лихвите  
Лихвите, при които банките ще отпускат кредитите по новата схема, са между 7% и 9%, а фондът 

гарантира до 80% от риска по кредитите, съобщи Андрей Генев, председател на съвета на 
директорите на НГФ. Средните за пазара лихвени нива за земеделци са над 10.5-11%, като за по-
малки фирми са с поне 2 пункта по-високи. Оценките в бранша сочат, че най-скъпо финансиране 

получават фирмите от животновъдството, а най-изгодни условия - производителите и търговците на 
зърно.  
"За сериозните фирми в нашия бранш параметрите на тази схема не са атрактивни", коментира 

председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Ангел Вукодинов. По думите 
му големите компании обикновено имат възможности да предложат добро обезпечение по 
кредитите и получават предложения от банките за под 7 на сто лихва. Вукодинов обаче каза, че 

условията по гаранционния фонд ще бъдат атрактивни за малките и стартиращи компании, които 
срещат затруднения с осигуряването на съфинансиране за проектите си.  
Договорено е още банките да отпускат кредитите без такси и комисиони за разглеждане на искането 

за заем и за обслужване на заема. Одобренията ще се издават между 8 и 21 дни.  
Гаранциите  
Срокът на заемите ще е до 10 г., като гаранции ще се издават до септември 2015 г., а средствата 

трябва да бъдат усвоени до края на същата година. По думите на Асен Ягодин, главен 
изпълнителен директор на ББР, фондът има готовност да започне да издава гаранциите веднага. Те 
ще позволяват банките да облекчат изискванията за обезпечение, което е един от големите 

проблеми особено на малките и средните предприятия.  
Според главния секретар на асоциацията на земеделските производители Ивайло Тодоров основно 
предимство на схемата е именно осигуряваното обезпечение от 80%. "Проблем на земеделските 

производители е, че банките искат 120-150% и дори 200% обезпечение по кредитите, което 
затруднява най-вече стартиращите компании", коментира още той, допълвайки и че заложеното 
изискване към банките за финансиране за новостартиращи бизнеси ще подпомогне отрасъла.  

Според земеделското министерство над 40% от получателите земеделци по тази програмата за 
селските райони са ги информирали, че имат проблем с предоставянето на обезпечения пред 
банките, стана ясно при подписването на споразуменията. Очакванията са гарантираните проекти 

да са на обща стойност над 1.2 млрд. лв.  
Ще се кредитират проекти, одобрени по мерки 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", 
122 "Подобряване на икономическата стойност на горите" и 123 "Добавяне на стойност към 

земеделски и горски продукти". Ще се кредитират и вече одобрени проекти по тези мерки, които 
чакат финансиране, но заради забавянето на схемата все още не са го получили.  
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Втори дубъл  

Банките, които ще отпускат заеми по гаранционната схема, са избрани след конкурс по Закона за 
обществените поръчки. Кандидатствали са 17 кредитни институции. Основните критерии за избор са 
били предложени лихвени нива, срок за обработване на исканията за кредити и такса, плащана от 

НГФ на банките за администриране на кредитния процес. Три от кандидатствалите банки не са били 
класирани заради неизпълнение на формално изискване, обясни Боян Икономов, началник "Външни 
програми" в ББР.  

Това са Уникредит Булбанк, МКБ Юнионбанк и Тексимбанк. Формалното изискване, което им е 
изиграло неприятна шега, е, че по закон се иска формулировката "календарни" дни за одобрение на 
кредитите, а в техните оферти е пишело "работни" дни, обясни Икономов.  

МКБ Юнионбанк е подала жалба в Комисията за защита на конкуренцията срещу това на 28 
декември 2012 г. Производството е образувано на 4 януари 2013 г. За този лот (част от сумата) са 
кандидатствали Банка Пиреос, МКБ Юнионбанк, Уникредит Булбанк и Тексимбанк. Заради жалбата 

договорът с класираната Банка Пиреос не беше подписан вчера.  
През февруари тази година ще се проведе втора процедура за разпределяне на оставащите лотове 
по гаранционната схема за над 600 млн. лв. Очаква се по тях да кандидатстват около пет-шест 

банки.  
АКЦЕНТ: ПОМОЩ ОТ БРЮКСЕЛ  
Гаранционният фонд бе одобрен от ЕК още през миналата година, когато земеделското 

министерство поиска пренасочване на средства от схеми по програмата за селските райони към 
него. Официалният мотив беше, че в условията на финансова криза фирмите не успяват да 
осигурят съфинансиране на проектите си, което в зависимост от вида им може да бъде между 20 и 

40 на сто. Пренасочването на парите към гаранционен фонд обаче беше и "спасителна операция", 
тъй като заради малко одобрени проекти и плащания по тях имаше реален риск страната да ги 
изгуби в края на 2011 г. В момента по програмата за развитие на селските райони са 2.39 млрд. 

евро, което представлява 74.2 на сто от бюджета й. Към края на 2012 г. разплатените средства 
достигат 1.36 млрд. евро, или 52.2 на сто от всички.  
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Дата: 11.01.2013  

Източник: в. Репортер  
Страница: 1,2  
Брой думи: 210  

 
 
Резюме: През 2012 година българската държава е получила 2.5 милиарда лева по седемте 

програми от европейските фондове, съобщи ресорният министър Томислав Дончев по време на 
годишния си отчет.  
 

Заглавие: 2.5 млрд. лв. европари усвоени през 2012 г.  
Подзаглавие: Страната ни отличник при договарянето на средствата от Брюксел  
Автор:  

Текст: През 2012 година българската държава е получила 2.5 милиарда лева по седемте програми 
от европейските фондове, съобщи ресорният министър Томислав Дончев по време на годишния си 
отчет.  

Дончев допълни, че усвояването на парите от Брюксел е достигнало 35 процента, или 5.4 милиарда 
евро. Именно от тях са платените до момента 2.5 млрд. лв.  
"Изминалата година беше много силна.  

Наддоговорен е целият финансов ресурс от 15.6 млрд. лв., като за една трета от него сме се 
разбрали само през изминалата година. Този резултат може да се определи като много добър", 
допълни министърът. Той се похвали, че страната ни няма нито една спряна оперативна програма, 

а процентът от грешки, открит в проектите, е под 2 на сто.  
Дончев обясни че през 2013 година целта на правителството е да се достигне поне 65 процента 
разплащания по европрограмите.  

"Безспорният шампион за изминалата година е ОП "Транспорт". Добра оценка заслужават още ОП 
"Административен капацитет", "Регионално развитие" и "Конкурентоспособност", каза Дончев, 
докато представяше разчетите за това по коя програма са усвоени най-много средства. Министърът 

разясни, че основната цел за тази година е България да получи добри условия за плащанията за 
следващия програмен период, който започва през 2014 и приключва през 2020 година.   
На представянето на доклада присъстваха премиерът Бойко Борисов и заместник -министърът на 

финансите Карина Караиванова.  
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Дата: 11.01.2013  

Източник: в. Репортер  
Страница: 11  
Брой думи: 134  

 
 
Резюме: Проектът за "София Тех Парк"ще струва 50 млн. евро. 42.5 млн. от тях се осигуряват по 

линия на Оперативна програма "Конкурентоспособност". Останалите 7.5 млн. евро идват като 
национално съфинансиране.  
 

Заглавие: 50 млн. евро струва София Tex Парк  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Проектът за "София Тех Парк"ще струва 50 млн. евро. 42.5 млн. от тях се осигуряват по 
линия на Оперативна програма "Конкурентоспособност" . Останалите 7.5 млн. евро идват като 
национално съфинансиране.  

Дружеството "София Тех Парк" бе създадено в началото на юни 2012 година и е 100% собственост 
на Министерство на икономиката.  
Проектът за изграждането на технологичен парк беше лансиран от президента Росен Плевнелиев.  

Изпълнителният директор на "София Тех парк" Елица Панайотова обясни, че около половината от 

парите ще се изразходват за изграждане и реновиране на сградите, в които ще се намира паркът. 

Около 30% ще са предназначени за оборудването в лабораториите на парка, който ще бъде 

разположен на 250 000 кв. м в София в бивш имот на Министерството на отбраната. Бъдещият парк 

ще се изгради върху имот от 250 дка на Четвърти километър в София.   
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 10.01.2013  
Източник: в. 100 вести, Габрово  

Страница: 1,8  
Брой думи: 239  
 

 
Резюме: Областният информационен център предвижда възстановяване на "Дните на градското 
планиране", които центърът ще организира съвместно с Община Габрово. Идеята на събитието, 

планирано за април, е да обхване всички теми, свързани с регионалното развитие,  проекти с 
европейско финансиране, дискусии и т. н. Ще бъдат представени и най-добрите практики от цялата 
страна на тема "Регионално развитие", с участието на други общини и информационни центрове.  

 
Заглавие: Областният информационен център ще възстановява "Дните на градско 
планиране"  

Подзаглавие:  
Автор: Стефка БУРМОВА  
Текст: Областният информационен център предвижда възстановяване на "Дните на градското 

планиране", които центърът ще организира съвместно с Община Габрово. Идеята на събитието, 
планирано за април, е да обхване всички теми, свързани с регионалното развитие, проекти с 
европейско финансиране, дискусии и т. н. Ще бъдат представени и най-добрите практики от цялата 

страна на тема "Регионално развитие", с участието на други общини и информационни центрове.  
За планираната дейност на ОИЦ информира Маринела Събева, управител на центъра. Тя съобщи, 
че за 2013 г. са планирани 27 събития, но се предполага те да бъдат повече. В края на януари ще се 

проведе семинар на тема "Подобряване на съвместната работа по отразяване на проекти, 
финансирани от европейските фондове, и нов програмен период", който ще се проведе в края на 
януари.  

За февруари е планирана срещата с "Глобални библиотеки" с цел да се намери начин за достигане 
на информацията до малките населена места.  
През март предстои двудневен семинар, свързан с подкрепата за интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие в Севлиево.  
През май в Габрово и Дряново ще бъде популяризиран Денят на Европа и дейността на ОИЦ като с 
участието на младежки организации и доброволци, ще бъдат представени актуалните процедури по 

ОП "Административен капацитет" и ОП "Развитие на човешките ресурси", актуалните процедури по 
"Конкурентоспособност" и програма "Иновации в зелената индустрия" на Норвежкия финансов 
механизъм. Ще има и приемна на открито по време на майските празници. Експертите от Центъра 

ще вземат участие и в габровския карнавал.   
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация.  
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 10.01.2013  

Източник: www.actualno.com  
Връзка: http://bulgaria.actualno.com/Evropa-poema-85-ot-Sofija-Teh-Park-news_412392.html#cmnt  
Брой думи: 134  

 
 
Резюме: Близо 85% от средствата, необходими за изграждане на "София Тех Парк", ще дойдат от 

Европа. Останалите ще бъдат платени от държавата.  
 
Заглавие: Европа поема 85% от София Тех Парк  

Подзаглавие:  
Автор: Ивайло Петров  
Текст: Близо 85% от средствата, необходими за изграждане на "София Тех Парк", ще дойдат от 

Европа. Останалите ще бъдат платени от държавата.  
Общата стойност на парка е 50 млн. евро. 42.5 млн. евро идват от Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Останалите 7.5 млн. евро са национално съфинансиране.  

"София Тех Парк" ще допринесе за развитие на върховите постижения в тази област, заяви 
Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел "България" в ГД "Регионална и градска политика" в 
Европейската комисия, предаде БГНЕС.  

Мандметс присъства на официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за 
създаване на научно-технологичен парк в София. Проектът е пилотен в много отношения 
предоставя възможност за още 2-3 подобни технологични парка в България. Проведохме разговори 

за създаването на хранителен технологичен парк в покрайнините на Пловдив, подчерта той.  
Към какво ще се стреми "София Тех Парк" - четете в Expert.bg.  
 

http://bulgaria.actualno.com/Evropa-poema-85-ot-Sofija-Teh-Park-news_412392.html#cmnt
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2013/01/10/news12778848.html  
Брой думи: 229  

 
 
Резюме: Със «София Тех парк“ и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 

«Конкурентоспособност“, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. Министърът присъства на подписването на договор за финансирането на научно-
технологичен парк в София.  

 
Заглавие: Технологичният парк в София ще струва € 50 млн.  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Със „София Тех парк" и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 
„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 

Добрев. 
Министърът присъства на подписването на договор за финансирането на научно-технологичен парк 
в София. Първият по рода си технологичен парк в България е на обща стойност 50 млн. евро. 42 

млн. евро от тях се осигуряват по Оперативна програма „Конкурентоспособност" , а останалите 
7,5 млн. евро представляват национално съфинансиране.  
Бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на 

отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София. 
Дружеството за изграждане на технологичния парк е учредено в средата на миналата година, 
направени са постъпки за придобиване на имота и е започнало разработването на проектното 

предложение, с което са отпуснати средства за реализирането на проекта, припомни 
икономическият министър Делян Добрев. „Парите са осигурени, работата по неговото изпълнение 
може да започне", каза той. 

По думите на министъра проектът сам по себе си е изключително предизвикателство, защото в 
световен мащаб са много случаите, в които такива проекти се оказват неуспешни, а истински 
успешните технологични паркове са малко. 

„Ние трябва да работим много оттук нататък, за да направим „София Тех парк" успешен и това не 
зависи само от МИЕТ и изпълнителния директор на компанията, а зависи от добрия диалог с 
университетите, бизнеса. Зависи от всички нас да направим това един работещ проект", коментира 

Добрев.  
 

http://banks.dir.bg/2013/01/10/news12778848.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/01/10/1981851_sofiia_teh_park_vdiga_usvoiavaneto_na_parite_po/   

Брой думи: 240  
 
 

Резюме: Благодарение на финансирането за изграждането на научно-технологичен парк "София 
Тех парк" и създаването на българо-сръбска газова връзка България успява да усвои 85% от 
Оперативна програма "Конкуретноспособност". Това съобщи министърът на икономиката, 

енергетиката и туризма Делян Добрев, който присъства на подписването на договор за 
финансирането на научно-технологичен парк в София.  
 

Заглавие: "София тех парк" вдига усвояването на парите по "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Благодарение на финансирането за изграждането на научно-технологичен парк "София Тех 
парк" и създаването на българо-сръбска газова връзка България успява да усвои 85% от 
Оперативна програма "Конкуретноспособност". Това съобщи министърът на икономиката, 

енергетиката и туризма Делян Добрев, който присъства на подписването на договор за 
финансирането на научно-технологичен парк в София.  
По правилата на ЕС обаче под усвояване се има предвид изплатени средства за вече изпълнени 

проекти.  
Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан от директора на Главна дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и изпълнителния директор на 

"София Тех парк" Елица Панайотова. На официалното подписване присъства и Реналдо Мандметс, 
ръководител на отдел "България" в ГД "Регионална и градска политика" в Европейската комисия.  
Добрев определи изграждането на научно-технологичен парк в България като едно изключително 

предизвикателство. "В света много подобни проекти се оказват неуспешни. Малко  са истински 
успешните паркове и аз се надявам "София тех парк" да е един от тях", отбеляза министърът на 
икономиката, цитиран от агенция "Фокус". Той подчерта, че осъществяването и развитието на 

технологичния парк зависи от добрия диалог между университетите, държавата и бизнеса.  
"София Тех парк" е първият по рода си технологичен парк в България и е на обща стойност 50 млн. 
евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по Оперативна програма "Конкурентоспособност" , а 

останалите 7.5 млн. евро представляват национално съфинансиране.  
Бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на 
отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София.  

 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/01/10/1981851_sofiia_teh_park_vdiga_usvoiavaneto_na_parite_po/
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.econ.bg  
Връзка: 
http://econ.bg/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0

%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-
%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5

%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-
%D0%A2%D0%B5%D1%85-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_i.407444_at.2.html  
Брой думи: 131  

 
 
Резюме: На 10 януари 2013 г. (четвъртък) от 14 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет в 

присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще  
се състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на 
научно-технологичен парк в София.  

 
Заглавие: Подписване на договор за финансирането на "София Тех Парк"  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: На 10 януари 2013 г. (четвъртък) от 14 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет в 
присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще  

се състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на 
научно-технологичен парк в София.  
Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн.евро, като 42.5 млн. евро се 

осигурават от Оперативна програма „Конкурентоспособност” и 7. 5 млн. евро е национално 
съфинансиране. Договорът за изграждането на технологичния парк ще бъде подписан от главния 
директор на Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и 

изпълнителния директор на „София Тех парк“ Елица Панайотова.  
На събитието ще присъства и Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел „България“ в ГД 
„Регионална и градска политика“ в Европейската комисия. Това става ясно от информацията на 

пресцентъра на МС.  
 

http://econ.bg/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D0%B5%D1%85-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_i.407444_at.2.html
http://econ.bg/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D0%B5%D1%85-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_i.407444_at.2.html
http://econ.bg/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D0%B5%D1%85-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_i.407444_at.2.html
http://econ.bg/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D0%B5%D1%85-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_i.407444_at.2.html
http://econ.bg/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D0%B5%D1%85-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_i.407444_at.2.html
http://econ.bg/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D0%B5%D1%85-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-_l.a_i.407444_at.2.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.econ.bg  
Връзка: 
http://econ.bg/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%80%D0

%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%91%D0%A2%D0%9F%D0%9F_l.a_i.407380_at.2.html  

Брой думи: 156  
 
 

Резюме: гр. София  
На 10 януари 2013 г. от 16:30 часа ще се проведе среща на Евроклуба при Българската търговско-
промишлена палата (БТПП). Тя ще се състои в София на ул. Искър 9, ет.1,зала "А".  

 
Заглавие: Среща на Евроклуба при БТПП  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: гр. София  
На 10 януари 2013 г. от 16:30 часа ще се проведе среща на Евроклуба при Българската търговско-

промишлена палата (БТПП). Тя ще се състои в София на ул. Искър 9, ет.1,зала "А".  
Евроклубът при БТПП ще отчете постигнатите резултати в периода на Кипърското председателство 
на Европейския съюз (ЕС) и ще коментира приоритетите в програмата на Ирландското 

председателство на ЕС.  
Програма:  
16:30 - 16:35 Откриване на срещата  

Цветан Симеонов, Председател на БТПП  
16:35 - 16:45 Приветствие  
Ингрид Шикова, Председател на Евроклуба  

16:45 - 16:55 Обръщение  
Томислав Дончев, Министър по управление на средствата от Европейския съюз  
16:55 - 17:15 Постигнати резултати в периода на Кипърското председателство на ЕС  

Н. Пр. Ставрос Амвросиу, Посланик на Република Кипър  
17:15 - 17:35 Приоритети в програмата на Ирландското председателство на ЕС  
Н. Пр. Джон Роуън, Посланик на Република Ирландия  

17:35 - 17:55 Инициативата „Джереми” – година и половина по-късно  
УниКредит Булбанк  
17:55 - 18:00 Закриване на срещата  

Цветан Симеонов, Председател на БТПП  
 

http://econ.bg/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%91%D0%A2%D0%9F%D0%9F_l.a_i.407380_at.2.html
http://econ.bg/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%91%D0%A2%D0%9F%D0%9F_l.a_i.407380_at.2.html
http://econ.bg/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%91%D0%A2%D0%9F%D0%9F_l.a_i.407380_at.2.html
http://econ.bg/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%91%D0%A2%D0%9F%D0%9F_l.a_i.407380_at.2.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.econ.bg  
Връзка: 
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0

%BE%D0%B5%D0%B6%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%89%D0%B5-

%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_i.407529_at.1.html  
Брой думи: 317  

 
 
Резюме: По-голямата част от средствата ще дойдат по ОП "Конкурентоспособност"  

Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в София 
беше подписан в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев 
в Министерския съвет. Подписа си под споразумението сложих и главният директор на главната 

дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и от изпълнителния 
директор на "София Тех парк" Елица Панайотова.  
 

Заглавие: Строежът на "София тех парк" ще струва 50 млн. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: По-голямата част от средствата ще дойдат по ОП "Конкурентоспособност". 
Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в София 
беше подписан в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев 

в Министерския  
съвет. Подписа си под споразумението сложих и главният директор на главната дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и от изпълнителния директор на 

"София Тех парк" Елица Панайотова.  
Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като 42,5 млн. евро се 
осигуряват от оперативната програма "Конкурентоспособност"  и 7,5 млн. евро са национално 

финансиране. 50% от парите ще бъдат предназначени за подготовката на терена и изграждането на 
инфраструктурата, 30% ще са за оборудването в лабораториите, останалите 20% ще отидат за 
развитието на т.нар „меки мерки”.  

Бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на 
отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София. Припомняме ви, че на 24 
октомври миналата година правителството отне от МП поради отпаднала имотите, промени статута 

им от публична в частна държавна собственост и реши да бъдат внесени като непарична вноска в 
капитала на „София Тех Парк” ЕАД.  
"Основната цел на „София тех парк” е да създаде икономика на знанието в България, като чрез 

добрия диалог с академичните среди и бизнес общността ще се подпомагат иновативните идеи и 
компаниите", коментира Елица Панайотова. По думите й паркът вече си партнира много добре с 
водещи университети в страната като през следващите месеци ще бъде сключен договор за 

съвместна работа и с Медицинския университет в София. Изпълнителният директор на компанията, 
която ще управлява съоръжението, посочи, че общата стойност на проекта е 50 млн. евро.  
След подписването на договора за финансиране за изграждането на научно-технологичен парк 

„София тех парк” и със завършването на проекта и издаването на заповед за строителство на 
интерконекторната връзка със Сърбия, общо контрактуваните средства по Оперативна програма 
„Конкуретноспособност” са вече 85 %. Това съобщи министър Добрев.  

 

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_i.407529_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_i.407529_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_i.407529_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_i.407529_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_i.407529_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_i.407529_at.1.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n412388  
Брой думи: 407  

 
 
Резюме: Проектът за "София Тех Парк"ще струва 50 млн. евро. 42.5 млн. от тях се осигуряват по 

линия на Оперативна програма "Конкурентоспособност". Останалите 7.5 млн. евро идват като 
национално съфинансиране.  
Дружеството "София Тех Парк" бе създадено в началото на юни 2012 година и е 100 % собственост 

на МИЕТ.  
 
Заглавие: 50 млн. евро отиват за София Тех Парк  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът за "София Тех Парк"ще струва 50 млн. евро. 42.5 млн. от тях се осигуряват по 

линия на Оперативна програма "Конкурентоспособност" . Останалите 7.5 млн. евро идват като 
национално съфинансиране.  
Дружеството "София Тех Парк" бе създадено в началото на юни 2012 година и е 100 % собственост 

на МИЕТ.  
Изпълнителният директор на "София Тех парк" Елица Панайотова обясни, че около половината от 
парите ще се изразходват за изграждане и реновиране на сградите, в които ще се намира паркът. 

Около 30% ще са предназначени за оборудването в лабораториите на парка, който ще бъде 
разположен на 250 000 кв. м в София в бивш имот на Министерството на отбраната.  
Целта на "София Тех Парк" е да доизгради екосистемата за подпомагане на иновациите и новите 

технологии, създаването на предприятия и да подсилят създаването на икономика на знанието в 
България, това е проект, който през следващите 10- 15 години предстои да се разраства, отбеляза 
тя, предаде БГНЕС.  

Фокусът на парка ще бъдат информационните и комуникационните технологии, природните науки и 
зелените технологии. Предвижда се да бъде създаден бизнес инкубатор, компютърна лаборатория 
за високопроизводителни изчисления със специализиран лицензиран софтуер за споделено 

ползване, биохимични лаборатории, лаборатория по биоинформатика, лаборатория по 
киберсигурност, лаборатория за облачни компютърни технологии, лаборатория за бързо 
прототипиране и производство и лаборатория по виртуална и разширена реалност и много други.  

Още тази година искаме да се организират редица събития, които да се фокусират върху това как 
се развива предприемаческият дух, как да се насърчават стартиращите компании, така че когато 
технологичният парк стане факт през 2015 година вече да има първите компании в него, обясни още 

Панайотова.  
"София Тех Парк" ще допринесе за развитие на върховите постижения в тази област, заяви 
Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел "България" в ГД "Регионална и градска политика" в 

Европейската комисия, предаде БГНЕС.  
Мандметс присъства на официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за 
създаване на научно-технологичен парк в София. Проектът е пилотен в много отношения 

предоставя възможност за още 2-3 подобни технологични парка в България. Проведохме разговори 
за създаването на хранителен технологичен парк в покрайнините на Пловдив, подчерта той.  
На подписването присъства и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, 

който обясни, че с днешния договор и със завършването на проекта за газовата връзка със Сърбия, 
договорените средства по ОП "Конкурентоспособност" достигнаха 85%. Проектът за "София Тех 
Парк" сам по себе си е изключително предизвикателство, защото много малко са истински 

успешните технологични паркове и зависи от всички нас да направим това наистина работещ 
проект, каза още министърът.  
 

http://news.expert.bg/n412388
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1736198  
Брой думи: 125  

 
 
Резюме: София. В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян 

Добрев днес ще се състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за 
създаване на научно-технологичен парк в София, съобщиха от правителствената пресслужба.  
 

Заглавие: В Министерски съвет ще бъде подписан договор за финансирането на София Тех 
парк  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: София. В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев 
днес ще се състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за 

създаване на научно-технологичен парк в София, съобщиха от правителствената пресслужба.  
Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн.евро, като 42.5 млн. евро се 
осигуряват от Оперативна програма „Конкурентоспособност” и 7. 5 млн. евро е национално 

съфинансиране. Договорът за изграждането на технологичния парк ще бъде подписан от главния 
директор на Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и 
изпълнителния директор на „София Тех парк“ Елица Панайотова.  

На събитието, което ще се състои в сградата на Министерски съвет от 14.00 часа, ще присъства и 
Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел „България“ в ГД „Регионална и градска политика“ в 
Европейската комисия.  

 

http://www.focus-news.net/?id=n1736198
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1736470  
Брой думи: 377  

 
 
Резюме: София. Резултатите от идейната част нт проекта за изграждане на научно-технологичния 

парк "София ТЕХ парк" ще са налице още през настоящата година. Това посочи изпълнителният 
директор на „София Тех парк” Елица Панайотова на подписването в Министерски съвет на договора 
за безвъзмездно финансиране на научно-технологичния парк в столицата, предаде репортер на 

Агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: Елица Панайотова: Идеята на "София ТЕХ парк" ще е налице още тази година  

Подзаглавие:  
Автор: Ванина НЕДКОВА  
Текст: София. Резултатите от идейната част нт проекта за изграждане на научно-технологичния 

парк "София ТЕХ парк" ще са налице още през настоящата година. Това посочи изпълнителният 
директор на „София Тех парк” Елица Панайотова на подписването в Министерски съвет на договора 
за безвъзмездно финансиране на научно-технологичния парк в столицата, предаде репортер на 

Агенция „Фокус”. На събитието присъстваха министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев и Реналдо Мандметс, ръководител на отдел „България” в ГД „Регионална и градска 
политика” в Европейската комисия.  

По думите на Панайотова - още през 2013 година ще започне развитието на т.нар „меки мерки”, като 
съвместно с университетите и бизнеса ще бъдат организирани редица от събития, които ще са 
насочени към предприемачеството, трансфера на технологии и превръщането на науката в бизнес. 

Идеята е когато през 2015 година материалната част от "София TЕХ парк" бъде реалност, 
съдържателната част от научно-технологичния парк да е налице и вече да отчита своите резултати, 
коментира директорът на парка. Тя обясни, че сред основните елементи на технологичния парк са 

изграждането на бизнес инкубатор, както и построяването на лаборатории, където науката ще може 
да се свърже с бизнеса.  
Основната цел на „София Тех парк” е да създаде икономика на знанието в България, като чрез 

добрия диалог с академичните среди и бизнес общността ще се подпомагат иновативните идеи и 
компаниите, коментира Елица Панайотова. По думите й – паркът вече си партнира много добре с 
водещи университети в страната като през следващите месеци ще бъде сключен договор за 

съвместна работа и с Медицинския университет в София. Изпълнителният директор на „София Тех 
парк” посочи, че общата стойност на проекта е 50 млн. евро – 42 млн. евро по ОП 
„Конкурентоспособност” и близо 8 млн. евро национално съфинансиране. 50% от парите ще 

бъдат предназначени за подготовката на терена и изграждането на инфраструктурата, 30% ще са за 
оборудването в лабораториите, останалите 20% ще отидат за развитието на т.нар „меки мерки”.  
Изграждането на технологичен представлява важна част от развитието на ИК -сектора в една 

страна. В момента има идея и за създаването на технологичен парк в покрайнините на Пловдив, 
който също би подпомогнат развитието на България, отбеляза Реналдо Мандметс от ЕК.  
"София ТЕХ парк" е първият по рода си техлоногичен парк в България. Той ще бъде разположен на 

бивш терен на Министерството на отбраната в района на 4-ти километър в София.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1736470
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1736453  
Брой думи: 229  

 
 
Резюме: София. Благодарение на финансирането за изграждането на научно-технологичен парк 

„София Тех парк” и създаването на българо-сръбска газова връзка България успява да усвои 85% 
от Оперативна програма „Конкуретноспособност”.  
 

Заглавие: Делян Добрев: Със „София Тех парк” и българо-сръбска газова връзка България 
усвоява 85% от ОП ”Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  

Автор: Ванина НЕДКОВА  
Текст: София. Благодарение на финансирането за изграждането на научно-технологичен парк 
„София Тех парк” и създаването на българо-сръбска газова връзка България успява да усвои 85% 

от Оперативна програма „Конкуретноспособност”. Това съобщи министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев, който присъства на подписването на договор за 
финансирането на научно-технологичен парк в София, предаде репортер на Агенция „Фокус”. 

Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан от директора на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност” Кирил Гератлиев и изпълнителния директор на 
„София Тех парк” Елица Панайотова. На официалното подписване присъства и Реналдо Мандметс, 

ръководител на отдел „България” в ГД „Регионална и градска политика” в Европейската комисия.  
Министър Добрев определи изграждането на научно-технологичен парк в България като едно 
изключително предизвикателство за страната ни. в света много подобни проекти се оказват 

неуспешни. Малко са истински успешните паркове и аз се надявам „София тех парк” да е един от 
тях, отбеляза енергийният министър. Той подчерта, че осъществяването и развитието на 
технологичния парк зависи от добрия диалог между университетите, държавата и бизнеса.  

"София Тех парк" е първият по рода си техлоногичен парк в България и е на обща стойност 50 млн. 
евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, а 
останалите 7,5 млн. евро представляват национално съфинансиране. Бъдещият технологичен парк 

в столицата ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на отбраната, който е близо 300 
дка в района на 4-ти километър в София.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1736453
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/tehnoparkyt-pomaga-za-po-dobra-usvoiaemost-na-op-
konkurento-sposobnost,145221/  

Брой думи: 247  
 
 

Резюме: Със „София Тех Парк“ и газовата връзка със Сърбия усвояваме 85% от парите по 
програмата, обясни икономическият министър Добрев  
 

Заглавие: Технопаркът помага за по-добра усвояемост на ОП „Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор: Елена Калпакчиева, Деляна Петкова  

Текст: Със „София Тех Парк“ и газовата връзка със Сърбия усвояваме 85% от парите по 
програмата, обясни икономическият министър Добрев  
С изграждането на „София Тех Парк“ и изграждането на българо-сръбската газова връзка България 

успява да усвои 85% от средствата по ОП „Конкурентоспособност“. Това заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на подписването на договор за 
безвъзмездно финансиране на проекта „София Тех Парк“.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за регионално 
развитие и е на стойност 50 млн. евро.  
Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София Тех Парк“, обясни, че половината от 

средствата за проекта ще бъдат инвестирани в подготовката на терена и построяването на нови 
сгради, в които ще се помещава технологичният парк.  
Комплексът ще бъде изграден върху 270 дка при 4-ти километър на бул. „Цариградско шосе“, където 

към настоящия момент се помещават поделения на Министерство на отбраната. 30% от средствата 
ще бъдат инвестирани в оборудване, което да бъде инсталирано в рамките на технологичния парк.  
Останалите 20% ръководството на София Тех Парк ще вложи в т.нар. „меки мерки“, които 

представляват идейната концепция за самия технологичен парк, както и системите, които ще 
комуникират на идейно ниво в рамките на парка.  
„Подобни технологични паркове от години се създават в страните с водещи икономики, но много 

малко от тях наистина просъществуват и настина изпълняват идейното си предназначение. Точно 
затова сега е важно да се фокусираме върху изграждането на идейната концепция на 
технологичния парк, който трябва да бъде напълно готов през 2015 година“, заяви Добрев.  

 

http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/tehnoparkyt-pomaga-za-po-dobra-usvoiaemost-na-op-konkurento-sposobnost,145221/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/tehnoparkyt-pomaga-za-po-dobra-usvoiaemost-na-op-konkurento-sposobnost,145221/


 

 

40 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

1
/1

/2
0
1
3
 

Дата: 10.01.2013  

Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=69027  
Брой думи: 228  

 
 
Резюме: Със „София Тех парк" и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 

„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. Министърът присъства на подписването на договор за финансирането на научно-
технологичен парк в София. Първият по рода си технологичен парк в България е на обща стойност 

50 млн. евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по Оперативна програма „Конкурентоспособност", а 
останалите 7,5 млн. евро представляват национално съфинансиране.  
 

Заглавие: Изграждат „София Тех парк" с европари  
Подзаглавие:  
Автор: Александра Гинева  

Текст: Със „София Тех парк" и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 
„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. Министърът присъства на подписването на договор за финансирането на научно-

технологичен парк в София. Първият по рода си технологичен парк в България е на обща стойност 
50 млн. евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност", а останалите 7,5 млн. евро представляват национално съфинансиране.  

Бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на 
отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София.  
Дружеството за изграждане на технологичния парк е учредено в средата на миналата година, 

направени са постъпки за придобиване на имота и е започнало разработването на проектното 
предложение, с което са отпуснати средства за реализирането на проекта, припомни 
икономическият министър Делян Добрев. „Парите са осигурени, работата по неговото изпълнение 

може да започне", каза той.  
По думите на министъра проектът сам по себе си е изключително предизвикателство, защото в 
световен мащаб са много случаите, в които такива проекти се оказват неуспешни, а истински 

успешните технологични паркове са малко.  
„Ние трябва да работим много оттук нататък, за да направим „София Тех парк" успешен и това не 
зависи само от МИЕТ и изпълнителния директор на компанията, а зависи от добрия диалог с 

университетите, бизнеса. Зависи от всички нас да направим това един работещ проект", коментира 
Добрев.  
 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=69027
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: 
http://www.mediapool.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8A%D

1%82-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-
%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D1%81-
%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82

%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-
%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-news201515.html  
Брой думи: 1277  
 

 
Резюме: Томислав Дончев се цели в 65% при разплащанията през 2013 г., премиерът поиска 75%  
Правителството отчете успех по седемте оперативни програми, финансирани от еврофондовете, но 

премълча за изпълнението на другите европейски фондове – земеделските, трансграничното 
сътрудничество и ИСПА през изминалата 2012 г.  
 

Заглавие: Кабинетът отчете успех с оперативните програми, мълчи за отписаните европари  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Томислав Дончев се цели в 65% при разплащанията през 2013 г., премиерът поиска 75%  
Правителството отчете успех по седемте оперативни програми, финансирани от еврофондовете, но 
премълча за изпълнението на другите европейски фондове – земеделските, трансграничното 

сътрудничество и ИСПА през изминалата 2012 г.  
По оперативните програми не беше допусната загуба на средства, а резултатите при договарянето 
и разплащанията бяха удвоени. Същото обаче не може да се каже за Програмата за селските 

райони, където бяха отписани 51 млн. евро в края на миналата година и така общо загубените 
средства достигнаха 90 млн. евро по тази програма. Все още никой не иска да съобщи официално 
колко са отписаните средства по програма “Рибарство”, която е на подчинение на Министерството 

на земеделието. Неофициално се говори за 9 млн. евро за 2012 г., с което общо загубите нарастват 
на 13 млн. евро. Средства са отписани и по програмите за трансгранично сътрудничество, които са 
на подчинение на Министерството на регионалното развитие. По ИСПА загубите се очертават на 

около 100 млн. евро, което обаче също може да се отчете като успех предвид тежкото наследство, 
което завариха ГЕРБ и очертаващите се поне четири пъти по-големи загуби.  
Целта за 2013 г. е да достигнем 65% разплатени средства при 35% в края на миналата година, каза 

министърът по еврофондовете Томислав Дончев.”Амбициите ми са да минем 70 – 75% през 
следващата година”, коригира го обаче премиерът Бойко Борисов. Той скастри Дончев, че ще 
обучава журналистите и му заръча да продължи с разясненията. Причината беше, че анализът за 

финансовото изпълнение на оперативните програми беше представен като обучителен семинар за 
журналисти. С цифрите по еврофондовете се упражняват много политици, затова дайте им данните, 
а те да ги интерпретират както намерят за добре, каза премиерът. “Когато цифрите говорят, е най-

добре да се съобразяваме с тях”, допълни Борисов.  
Да кацнеш на Марс  
“2012 беше една много силна година. Наддоговорен е целият финансов ресурс от 15.6 млрд. лв., 

като една трета от него е договорен през изминалата година. Платените средства достигнаха 35% 
или 5.4 млрд. евро, като от тях през 2012 г. са платени 2.5 млрд. лв. Резултат, който може да се 
определи като добър, дори много добър. Нито една спряна оперативна програма. Без отписване на 

средства и изключително нисък процент грешки – под 2%”. Така министър Дончев представи 
финансовите резултати по оперативните програми през 2012 г.  
Целта през 2012г. беше да достигнем 39% разплатени средства, а заложената прогноза в бюджета - 

3.8 млрд. лв. разплатени.  
“Едно е да тръгнеш към планетата Марс, друго е да кацнеш. Аз казвам важно е да излетиш, за да 
може да стигнеш”, обърна се към скептиците министър Дончев.  

Коравата дама  
Постигнато е удвояване на възстановените средства от Европейската комисия, похвали се и зам.-
финансовият министър Карина Караиванова. През 2012 г. са ни върнати 1.65 млрд. лв., при 780 млн. 

лв. през 2010 г. и 1.05 млрд. лв. през 2011 г. Причината за това са “чистите сертификати”, които 
представяме в Брюксел, изтъкна Караиванова. “Искам да се похваля, че доверието в нашия 

http://www.mediapool.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D1%81-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-news201515.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D1%81-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-news201515.html
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сертифициращ орган е много високо в Европейската комисия”, допълни зам. -финансовият 

министър, която преди да заеме поста беше и продължава да ръководи Националния фонд, който е 
сертифициращия орган за европейските пари. Министър Дончев пък отбеляза, че в Брюксел 
Караиванова е известна като “коравата дама”.  

Заслуженото доверие на Брюксел към сертифицирация ни орган се дължи на факта, че “нашата 
администрация е жестока” при налагането на т.нар. финансови корекции, по думите на премиера 
Бойко Борисов. Той разказа как много кметове идвали да му се оплакват заради наложените 

санкции от държавните органи по европроекти. За премиера обаче важното е “фактурите да са 
чисти”. “Задачата на всички вас е - строги, но справедливи, за да ни възстановява Брюксел парите”, 
каза в заключение премиерът.  

До момента общата сума на наложените финансови корекции по всички оперативни програми 
възлиза на около 60 млн. лв. Половината от нея са наложени от оперативна програма “Околна 
среда” на общините. На над 22 млн. лв. възлизат и корекциите от страна на Министерството на 

регионалното развитие на местната власт. Основно санкциите са заради проведени търгове с 
дискриминационни условия.  
Идеята, лансирана от министър Дончев, беше да се създаде държавен компенсационен фонд, чрез 

който да се покриват част от наложените санкции особено, когато са направени по вина на 
управляващия орган. Министърът на финансите Симеон Дянков обаче беше категорично против, 
защото по този начин се стимулирали недисциплинираните общини. Сега заместничката му Карина 

Караиванов запази мълчание по темата.  
Най-тежко е положението на общините Белослав и Сопот, които имат наложени финансови 
корекции за около 4 млн. лв. Изходът според министър Дончев за тях е да теглят дълъг – 18-

годишен нисколихвен кредит от фонд ФЛАГ.  
Шампиони и изоставащи  
Безспорният шампион за изминалата година е оперативна програма “Транспорт” - наддоговорен 

обем на средствата и 45% разплатени. Добра оценка заслужават още “Административен  капацитет”, 
“Регионално развитие” и “Конкурентоспособност”, посочи Дончев.  
Той похвали наддоговарянето по “Околна среда” - 130% от бюджета на програмата и защити 

управляващия орган за изоставането при разплащанията, които са близо 18%.  
“Околна среда” не тръгна по най-добрия начин. Започна в малки общини. Първите търгове бяха с 
нередности. Проектната готовност на общините беше ниска. Проектите за изграждането на 

пречиствателни станции са най-високи с техническа сложност. Над тях е само метрото. Тези 
проекти са предизвикателства за общините, които трябва да управляват проект три или четири пъти 
по-голям от бюджета на общината. Това налага проверки на документите по десет пъти, за да не се 

стига до корекции. Освен това не трябва да се забравя, че през последните 20 години такива 
съоръжения не са правени и специалистите и администрацията са загубили рефлекса как се прави 
такъв тип инфраструктура", обясни причините министър Дончев.  

Единствените програми, за които той не каза нито дума, бяха “Човешки ресурси” и  “Техническа 
помощ”.  
Удвояване на резултата през 2013 г.  

“Минималната цел за 2013 г. е удвояване на резултата”, каза министър Дончев. “Амбициите ми са 
да минем 70 – 75% до края на 2013 г.”, поправи го премиерът Бойко Борисов.  
В бюджет 2013 е планирано е да бъдат разплатени 3.852 млрд. лева от еврофондовете, като 

очакваната сума за възстановяване от Европейската комисия възлиза на 2.863 млрд. лв., каза зам. -
министърът на финансите Карина Караиванова. Разликата идва от националното съфинансиране.  
Другите предизвикателства за следващата година са готови оперативни програми и подписване на 

договора за партньорство с Европейската комисия за периода 2014 – 2020 г., одобрена 
многогодишна финансова рамка на Европейския съюз през февруари и приемане на Закона за 
еврофондовете, посочи министър Дончев.  

Той и зам.-министърът на финансите Карина Караиванова не пожелаха да кажат с какви позиции 
отива България за срещата на върха в Брюксел в края на месеца или началото на февруари. Има 
политическо решение подробности да не се съобщават, за да не се повлияе на преговорите, каза 

Караиванова.  
Пакт за ненападение  
Министър Дончев изрази надежда, че парламентарните избори догодина няма да окажат влияние на 

темпа на усвояване на европейските средства. Надявам се, че системата е достатъчно устойчива и 
никакви политически турболенции няма да се отразят на усвояването на евросредствата, каза 
министър Дончев.  
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Много е важно и след изборите по същия начин да продължи да се работи, защото европейските 

средства са огромен свеж ресурс, който влиза в българските региони, допълни го премиерът 
Борисов.  
През есента на 2012 г. президентът Росен Плевнелиев предложи основните политически сили да 

подпишат пакт за еврофондовете, така че независимо кой ще дойде на власт да няма сътресения в 
системата. В момента текат разговори между основните политически сили, каза министър Дончев. 
По думите му има разбиране, че създаденият административен капацитет трябва да бъде съхранен.  

В момента в системата на еврофондовете у нас работят 1500 души, но “ключовите болтове са 14 – 
15 души”, каза министър Дончев. Той изтъкна, че на един нов служител са му нужни поне 6 месеца 
за да разбере терминологията, поне две години за да може да сертифицира документи, а за 

мениджърска позиция – 5 години.  
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Резюме: Работата на високотехнологичния “София Тех Парк” започва работата си още през тази 
година с редица събития, които да се фокусират как се развива предприемаческият дух и как се 

насърчават стартиращите компании.  
 
Заглавие: “София тех парк” стартира със събития за предприемаческия дух  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Работата на високотехнологичния “София Тех Парк” започва работата си още през тази 

година с редица събития, които да се фокусират как се развива предприемаческият дух и как се  
насърчават стартиращите компании. Това съобщи изпълнителният директор на държавната 
компания Елица Панайотова след подписването на договора за 50 млн. евро за изграждането на 

парка. Тя допълни, че целта е, когато материалната част от технологичния парк стане реалност 
през 2015 г., вече да има първите компании в него и те да отчитат своите резултати.  
Първият подобен проект у нас се осъществява по оперативна програма “Конкурентоспособност”. 

Европейското финансиране е 42.5 млн. евро, а останалите 7.5 млн. евро са национално 
съфинансиране.  
Дружеството "София Тех Парк" бе създадено в началото на юни 2012 година и е дъщерна фирма на 

държавната “Национална компания "Индустриални зони”.  
Бъдещият парк ще се изгради върху имот от 250 дка на Четвърти километър в София. Около 25 
млн. евро ще отидат за изграждане и реновиране на сградите, в които ще се помещава паркът, каза 

Елица Панайотова. Около една трета от средствата ще бъдат изразходвани за оборудването в 
лабораториите на парка.  
Целта на "София Тех Парк" е да доизгради системата за подпомагане на иновациите и новите 

технологии, създаването на предприятия, които да подсилят създаването на икономика на знанието 
у нас, каза Елица Панайотова. По думите й този проект предстои да се разраства през следващите 
10-15 години.  

Фокусът на парка ще бъдат информационните и комуникационните технологии, природните науки и 
зелените технологии. Предвижда се да бъде създаден бизнес инкубатор, компютърна лаборатория 
за високопроизводителни изчисления със специализиран лицензиран софтуер за споделено 

ползване, биохимични лаборатории, лаборатория по биоинформатика, лаборатория по 
киберсигурност, лаборатория за облачни компютърни технологии, лаборатория за бързо 
прототипиране и производство и лаборатория по виртуална и разширена реалност и много други.  

"София Тех Парк" ще допринесе за развитие на върховите постижения в тази област, заяви 
Реналдо Мандметс, ръководител на отдел "България" в Генерална дирекция "Регионална и градска 
политика" в Европейската комисия, който беше на подписването. По думите му проектът е пилотен в 

много отношения и предоставя възможност за още 2-3 подобни технологични парка в България. 
Вече са проведени разговори за създаването на хранителен технологичен парк в покрайнините на 
Пловдив, посочи Мандметс.  

Министърът на икономиката Делян Добрев определи изграждането на парка като “едно 
изключително предизвикателство за страната ни”. “В света много подобни проекти се оказват 
неуспешни. Малко са истински успешните паркове и аз се надявам “София тех парк” да е един от 

тях”, каза енергийният министър. Той подчерта, че осъществяването и развитието на технологичния 
парк зависи от добрия диалог между университетите, държавата и бизнеса.  
С подписването на този договор договорените средства по оперативна програма 

"Конкурентоспособност" достигнаха 85%, отчете министърът на икономиката Делян Добрев.   
 

http://www.mediapool.bg/%E2%80%9C%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%E2%80%9D-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D1%85-news201528.html
http://www.mediapool.bg/%E2%80%9C%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%E2%80%9D-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D1%85-news201528.html
http://www.mediapool.bg/%E2%80%9C%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%E2%80%9D-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D1%85-news201528.html
http://www.mediapool.bg/%E2%80%9C%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%E2%80%9D-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D1%85-news201528.html
http://www.mediapool.bg/%E2%80%9C%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%E2%80%9D-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D1%85-news201528.html
http://www.mediapool.bg/%E2%80%9C%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%E2%80%9D-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D1%85-news201528.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.news.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1630684010  
Брой думи: 390  

 
 
Резюме: Парите са осигурени, работата по изпълнението може да започне, заяви икономическият 

министър Делян Добрев след официалното подписване в Министерски съвет на договор за 
безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в София.  
 

Заглавие: Държавата участва със € 7,5 млн. в “София Техпарк”  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Парите са осигурени, работата по изпълнението може да започне, заяви икономическият 
министър Делян Добрев след официалното подписване в Министерски съвет на договор за 
безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в София.  

Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като 42,5 млн. евро се 
осигуряват по оперативна програма „Конкурентоспособност" , а останалите 7,5 млн. евро са с 
национално съфинансиране.  

50% от общия бюджет ще отидат за подготовка на терена (бившите поделения срещу зала Арена 
Армеец, б.р.), 30% за оборудване в лабораториите и останалите 20% - за прилагането на така 
наречените „меки мерки". Целта на тези мерки е да подготвят съдържателната част на проекта за 

технопарка, обясни от своя страна Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София Техпарк".  
Министър Добрев коментира, че този проект е едно изключително предизвикателство за страната 
ни, защото в световен мащаб има много подобни проекти, които се оказват неуспешни. Затова, по 

думите му, ние всички трябва да работим много, за да може Технопарк София да бъде един 
наистина успешен проект.  
Реналдо Мандметс, ръководител на отдел България в ГД „Регионална и градска политика" в ЕК, 

подчерта, че изграждането на София Техпарк е много важна част от развитието на страната.  
„Проектът е пилотен в много отношения. Той предоставя възможност за изграждането на още 2-3 
технопарка в България с по-малки размери", заяви Мандметс и добави, че вече са водени разговори 

за хранителен технологичен парк в покрайнините на Пловдив.  
От тук нататък предстои организиране на редица събития, за да се изясни как се развива 
предприемаческия дух у нас. Да се отговори на въпроса що е то предприемачество, за да може, 

когато технопаркът стане факт през 2015 година, съдържателната част да е готова.  
Сред основните елементи на технопарка са изграждане на форум, в който да се провеждат всички 
събития и около който да се обединяват различните играчи в процеса. Друг елемент е изграждането 

на инкубатор с по-широк профил, който да обхваща и сектора на биотехнологиите.  
„Една от целите, които сме си поставили е създаване на мрежа за научноизследователска 
инфраструктура в университетите и БАН", коментира още Елица Панайотова. „Целта на технопарка 

е да доизгради екосистемата за подпомагане на иновациите и високите технологии, за подпомагане 
на нови стартиращи компании, които са с висока добавена стойност, както и да се подсили 
създаването на икономика на знанието в България", заяви тя и добави, че проектът в следващите 

10-15 години предстои да се разраства.  
 

http://news.ibox.bg/news/id_1630684010
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12773072  
Брой думи: 124  

 
 
Резюме: София /КРОСС/ В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма 

Делян Добрев днес ще се състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова 
помощ за създаване на научно-технологичен парк в София, съобщиха от правителствената 
пресслужба.  

 
Заглавие: Подписват договора за София Тех парк  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: София /КРОСС/ В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев днес ще се състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова 

помощ за създаване на научно-технологичен парк в София, съобщиха от правителствената 
пресслужба.Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн.евро, като 42.5 млн. 
евро се осигуряват от Оперативна програма «Конкурентоспособност“ и 7. 5 млн. евро е 

национално съфинансиране. Договорът за изграждането на технологичния парк ще бъде подписан 
от главния директор на Главна Дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил 
Гератлиев и изпълнителния директор на «София Тех парк“ Елица Панайотова.  

На събитието, което ще се състои в сградата на Министерски съвет от 14.00 часа, ще присъства и 
Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел «България“ в ГД «Регионална и градска политика“ в 
Европейската комисия.  

 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12773072
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12772711  
Брой думи: 123 

 
 
Резюме: Днес, в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян 

Добрев, ще се състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за 
създаване на научно-технологичен парк в София, съобщиха от правителствената информационна 
служба.  

 
Заглавие: Подписват договора за финансирането на София Тех парк  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Днес, в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, 
ще се състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване 

на научно-технологичен парк в София, съобщиха от правителствената информационна служба.  
Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн.евро, като 42.5 млн. евро се 
осигурават от Оперативна програма „Конкурентоспособност” и 7. 5 млн. евро е национално 

съфинансиране. 
Договорът за изграждането на технологичния парк ще бъде подписан от главния директор на 
Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и изпълнителния 

директор на „София Тех парк“ Елица Панайотова.  
На събитието, което ще се състои в сградата на Министерски съвет, ще присъства и Реналдо 
Мандметс, ръководител на Отдел „България“ в ГД „Регионална и градска политика“ в Европейската 

комисия.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12772711
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12779183  
Брой думи: 209  

 
 
Резюме: /КРОСС/ С договарянето на помощта от ОП «Конкурентоспособност“ за «София тех парк“ 

и за строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 
контрактуваните средства по програмата. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев след официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова 

помощ за създаване на научно-технологичен парк в София.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Договорените средства по ОП “Конкурентноспособност“  достигнаха 

85 %  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: КРОСС/  С договарянето на помощта от ОП „Конкурентоспособност“ за „София тех парк“ и 
за строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 
контрактуваните средства по програмата. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и 

туризма Делян Добрев след официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова 
помощ за създаване на научно-технологичен парк в София. 
Израждането на "София Тех парк“ ще струва 50 милиона евро, от които 42.5 млн. евро се 

осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност"  и 7. 5 млн. евро е националното 
съфинансиране. На церемонията присъства и ръководителят на отдел „България“ в Главна 
дирекция „Регионална и градска политика“ към Европейската комисия Реналдо Мандметс. 

Пред нас стои предизвикателството, съвместно с бизнеса и висшите учебни заведения, да 
превърнем „София тех парк“ в успешен проект, подчерта Добрев.  
50 на сто от средствата за технологичния парк ще бъдат използвани за подготовка на терена, 

реконструкция и строителство на сгради, 30 на сто – за оборудване на високотехнологичните 
лаборатории, а останалите са предназначени за финансиране на така наречените меки мерки, които 
ще изпълнят съдържателната част на проекта, съобщи изпълнителният директор на дружеството 

Елица Панайотова. 
По нейните думи „София тех парк“ ще подпомага иновациите и високите технологии, както и 
стартиращи компании, които осигуряват висока добавена стойност. Очаква се технологичният парк 

да започне реална дейност през 2015 г.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12779183
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12778847  
Брой думи: 229 

 
 
Резюме: Със «София Тех парк“ и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 

«Конкурентоспособност“, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев.  
 

Заглавие: Технологичният парк в София ще струва € 50 млн.  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Със „София Тех парк" и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 
„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. 

Министърът присъства на подписването на договор за финансирането на научно-технологичен парк 
в София. Първият по рода си технологичен парк в България е на обща стойност 50 млн. евро. 42 
млн. евро от тях се осигуряват по Оперативна програма „Конкурентоспособност" , а останалите 

7,5 млн. евро представляват национално съфинансиране.  
Бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на 
отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София. 

Дружеството за изграждане на технологичния парк е учредено в средата на миналата година, 
направени са постъпки за придобиване на имота и е започнало разработването на проектното 
предложение, с което са отпуснати средства за реализирането на проекта, припомни 

икономическият министър Делян Добрев. „Парите са осигурени, работата по неговото изпълнение 
може да започне", каза той. 
По думите на министъра проектът сам по себе си е изключително предизвикателство, защото в 

световен мащаб са много случаите, в които такива проекти се оказват неуспешни, а истински 
успешните технологични паркове са малко. 
„Ние трябва да работим много оттук нататък, за да направим „София Тех парк" успешен и това не 

зависи само от МИЕТ и изпълнителния директор на компанията, а зависи от добрия диалог с 
университетите, бизнеса. Зависи от всички нас да направим това един работещ проект", коментира 
Добрев.  

 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12778847
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12778221  
Брой думи: 271 

 
 
Резюме: С половината от тях ремонтират сградите на бившата казарма на 4-ти км  

Проектът за “София Тех Парк“ ще допринесе за развитие на върховите постижения в България, 
обяви Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел “България“ в ГД “Регионална и градска политика“ в 
Европейската комисия.  

 
Заглавие: “София Тех Парк“ ще ни струва €50 млн.  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: С половината от тях ремонтират сградите на бившата казарма на 4-ти км. 
Проектът за "София Тех Парк" ще допринесе за развитие на върховите постижения в България, 

обяви Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел "България" в ГД "Регионална и градска политика" 
в Европейската комисия. 
Той днес присъства на официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за 

създаване на научно-технологичен парк в столицата.  
Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като 42.5 млн. евро се 
осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност" и 7.5 млн. евро са национално 

съфинансиране.  
Дружеството "София Тех Парк" бе създадено в началото на юни 2012 година и е 100 % собственост 
на МИЕТ. 

Изпълнителният директор на  дружеството Елица Панайотова обясни, че около половината от 
парите ще се изразходват за изграждане и реновиране на сградите, в които ще се намира паркът.  
Около 30% ще са предназначени за оборудването в лабораториите на парка, който ще бъде 

разположен на 250 000 кв. м в София в бивш имот на Министерството на отбраната на 4-ти 
километър.  
По думите й целта на "София Тех Парк" е да доизгради екосистемата за подпомагане на 

иновациите и новите технологии, както и да подсили създаването на икономика на знанието в 
България. 
“Това е проект, който през следващите 10-15 години предстои да се разраства”, отбеляза тя.  

Паркът ще бъде фокусиран върху информационните и комуникационните технологии, природните 
науки и зелените технологии.  
Предвижда се да бъде създаден бизнес инкубатор, компютърна лаборатория за 

високопроизводителни изчисления със специализиран лицензиран софтуер, биохимични 
лаборатории, лаборатория по биоинформатика, лаборатория по киберсигурност, лаборатория за 
облачни компютърни технологии, лаборатория за бързо прототипиране и производство и 

лаборатория по виртуална и разширена реалност и много други.   
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12778221
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12778309  
Брой думи: 391 

 
 
Резюме: Първият подобен проект у нас ще струва  

Парите са осигурени, работата по изпълнението може да започне, заяви икономическият министър 
Делян Добрев след официалното подписване в Министерски съвет на договор за безвъзмездна 
финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в София.Изграждането на първия 

подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като 42,5 млн. евро се осигуряват по оперативна 
програма „Конкурентоспособност“, а останалите 7,5 млн.  
 

Заглавие: Държавата участва със € 7,5 млн. в “София Техпарк”  
Подзаглавие: С половината от тях ремонтират сградите на бившата казарма на 4-ти км  
Автор:  

Текст: Парите са осигурени, работата по изпълнението може да започне, заяви икономическият 
министър Делян Добрев след официалното подписване в Министерски съвет на договор за 
безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в София. 

Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като 42,5 млн. евро се 
осигуряват по оперативна програма „Конкурентоспособност" , а останалите 7,5 млн. евро са с 
национално съфинансиране. 

50% от общия бюджет ще отидат за подготовка на терена (бившите поделения срещу зала Арена 
Армеец, б.р.), 30% за оборудване в лабораториите и останалите 20% - за прилагането на така 
наречените „меки мерки". Целта на тези мерки е да подготвят съдържателната част на проекта за 

технопарка, обясни от своя страна Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София Техпарк".  
Министър Добрев коментира, че този проект е едно изключително предизвикателство за страната 
ни, защото в световен мащаб има много подобни проекти, които се оказват неуспешни. Затова, по 

думите му, ние всички трябва да работим много, за да може Технопарк София да бъде един 
наистина успешен проект. 
Реналдо Мандметс, ръководител на отдел България в ГД „Регионална и градска политика" в ЕК, 

подчерта, че изграждането на София Техпарк е много важна част от развитието на страната.  
„Проектът е пилотен в много отношения. Той предоставя възможност за изграждането на още 2-3 
технопарка в България с по-малки размери", заяви Мандметс и добави, че вече са водени разговори 

за хранителен технологичен парк в покрайнините на Пловдив.  
От тук нататък предстои организиране на редица събития, за да се изясни как се развива 
предприемаческия дух у нас. Да се отговори на въпроса що е то предприемачество, за да може, 

когато технопаркът стане факт през 2015 година, съдържателната част да е готова.  
Сред основните елементи на технопарка са изграждане на форум, в който да се провеждат всички 
събития и около който да се обединяват различните играчи в процеса. Друг елемент е изграждането 

на инкубатор с по-широк профил, който да обхваща и сектора на биотехнологиите.  
„Една от целите, които сме си поставили е създаване на мрежа за научноизследователска 
инфраструктура в университетите и БАН", коментира още Елица Панайотова. „Целта на технопарка 

е да доизгради екосистемата за подпомагане на иновациите и високите технологии, за подпомагане 
на нови стартиращи компании, които са с висока добавена стойност, както и да се подсили 
създаването на икономика на знанието в България", заяви тя и добави, че проектът в следващите 

10-15 години предстои да се разраства.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12778309
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12778452  
Брой думи: 293 

 
 
Резюме: Със „София Тех Парк“ и газовата връзка със Сърбия усвояваме 85% от парите по 

програмата, обясни икономическият министър Добрев  
 
Заглавие: Технопаркът помага за по-добра усвояемост на ОП „Конкурентоспособност“  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изпълнителният директор на технологичния парк Елица Панайотова и главният директор на 

дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гаратлиев подписаха договора за 
безвъзмездна помощ. 
С изграждането на „София Тех Парк“ и изграждането на българо-сръбската газова връзка България 

успява да усвои 85% от средствата по ОП „Конкурентоспособност“. Това заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на подписването на договор за 
безвъзмездно финансиране на проекта „София Тех Парк“. 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за регионално 
развитие и е на стойност 50 млн. евро. 
"София Тех Парк" ще бъде строен с пари по ОП "Конкурентоспособност" . Обмисля се изграждане на 

парк за агротехнологии край Пловдив. Президентът покани и американски компании за участие в 
проекта за технопарк в София Плевнелиев кани германски експерти за технопарка в София 
Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София Тех Парк“, обясни, че половината от 

средствата за проекта ще бъдат инвестирани в подготовката на терена и построяването на нови 
сгради, в които ще се помещава технологичният парк.  
Комплексът ще бъде изграден върху 270 дка при 4-ти километър на бул. „Цариградско шосе“, където 

към настоящия момент се помещават поделения на Министерство на отбраната. 30% от средствата 
ще бъдат инвестирани в оборудване, което да бъде инсталирано в рамките на технологичния парк.  
Останалите 20% ръководството на София Тех Парк ще вложи в т.нар. „меки мерки“, които 

представляват идейната концепция за самия технологичен парк, както и системите, които ще 
комуникират на идейно ниво в рамките на парка.  
„Подобни технологични паркове от години се създават в страните с водещи икономики, но много 

малко от тях наистина просъществуват и настина изпълняват идейното си предназначение. Точно 
затова сега е важно да се фокусираме върху изграждането на идейната концепция на 
технологичния парк, който трябва да бъде напълно готов през 2015 година“, заяви Добрев.   

 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12778452
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12778160  
Брой думи: 379 

 
 
Резюме: Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като 42,5 млн. евро 

се осигуряват от оперативната програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: €42,5 млн. за „София Тех парк” безвъзмездно  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в 

София беше подписан в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев в Министерския съвет. Изграждането на първия подобен проект у нас ще стру ва 50 млн. 
евро, като 42,5 млн. евро се осигуряват от оперативната програма "Конкурентоспособност"  и 7,5 

млн. евро са национално финансиране. 
Договорът за изграждането на технологичния парк беше подписан от главния директор на главната 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и от изпълнителния 

директор на "София Тех парк" Елица Панайотова. На подписването присъства и Реналдо Мандметс 
- ръководител на Отдела "България" в ГД "Регионална и градска политика" в Европейската комисия.  
Министър Добрев заяви, че с днешния договор и с издаването на заповед за строителството на 

интерконекторната връзка със Сърбия контрактуваните средства по оперативната програма 
"Конкурентоспособност" са достигнали 85%. Проектът е изключително предизвикателство, защото 
в световен мащаб са много случаите, когато такива проекти се оказват неуспешни, затова трябва да 

се работи много, за да стане проектът успешен, което не зависи само от министерството и 
компанията, а и от добрия диалог с университетите и бизнеса, каза министърът. 
Реналдо Мандметс посочи, че по проекта вече е осъществен значителен обем работи. Очакваме да 

видим подписите за началото на втората фаза и поканата в главната дирекция "Регионално и 
градско развитие", допълни той. Мандметс отбеляза, че проектът е пилотен в много отношения и 
предоставя възможност за още два - три подобни технопаркове, може би с по-малък размер, в 

страната. Имахме разговори в Пловдив за създаването на хранителен технологичен парк, каза 
Мандметс и препоръча да се приложи аналогичен подход за включването на бизнеса, 
изследователите и високите технологии, за да има значителни резултати.  

Елица Панайотова съобщи, че технологичният парк ще е факт през 2015 г. Тя припомни, че през 
2010-2011 г. е започнала работата по научно-технологичния парк в София за информационни и 
комуникационни технологии, зелени технологии и природни науки.  

Близо половината от средствата по проекта за парка са за подготовка на терена, инфраструктурата, 
строителството на първите нови сгради, 30% от сумата е за оборудване на лабораториите, а 
останалите пари са за така наречените меки мерки - за съдържателната част на технопарка. Това е 

проект, който през следващите 10-15 години предстои да се разраства, и се надяваме през 
следващия програмен период да се работи с ЕК за разширяването му, каза Панайотова./БТА   
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12778160
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12778305  
Брой думи: 141 

 
 
Резюме: /КРОСС/ В Министерски съвет в присъствието на министъра на икономиката Делян Добрев 

бе подписан договор за изграждане на първия технологичен парк у нас.  
 
Заглавие: Ще изграждат първия технологичен парк у нас  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: КРОСС/ В Министерски съвет в присъствието на министъра на икономиката Делян Добрев бе 

подписан договор за изграждане на първия технологичен парк у нас.  
Проектът ще се реализира по ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013. Това е проект на стойност 50 млн. eвро, като планираните дейности трябва 

да бъдат извършени до 30 септември 2015 г. Той ще бъде изграден в района на 4 км на територия, 
която Министерство на отбраната е прехвърлила на Министерство на икономиката.  
Привличането и насърчаването на иновативни идеи и проекти, които стимулират развитието на 

икономиката към сектори с висока добавена стойност ще бъдат сред приоритетите в работата на 
бъдещия технологичен парк. Акцентът ще бъде върху информационните и комуникационни 
технологии, природните науки и зелените технологии. Ще бъдат изградени нови модерни 

компютърни технологии, както лаборатория по киберсигурност и други лаборатории, които да 
развиват нови съвременни науки.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12778305
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12779380  
Брой думи: 187  

 
 
Резюме: С договарянето на помощта от ОП "Конкурентоспособност" за "София тех парк" и за 

строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 
контрактуваните средства по програмата.  
Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след официалното 

подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен 
парк в София.  
 

Заглавие: “София тех парк” ще струва 50 милиона лева  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: С договарянето на помощта от ОП "Конкурентоспособност" за "София тех парк" и за 
строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 
контрактуваните средства по програмата.  

Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след официалното 
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен 
парк в София.  

Израждането на "София Тех парк" ще струва 50 милиона евро, от които 42.5 млн. евро се 
осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност"  и 7. 5 млн. евро е националното 
съфинансиране.  

На церемонията присъства и ръководителят на отдел "България" в Главна дирекция "Регионална и 
градска политика" към Европейската комисия Реналдо Мандметс.  
50 на сто от средствата за технологичния парк ще бъдат използвани за подготовка на терена, 

реконструкция и строителство на сгради, 30 на сто - за оборудване на високотехнологичните 
лаборатории, а останалите са предназначени за финансиране на така наречените меки мерки, които 
ще изпълнят съдържателната част на проекта, съобщи изпълнителният директор на дружеството 

Елица Панайотова.  
По нейните думи "София тех парк" ще подпомага иновациите и високите технологии, както и 
стартиращи компании, които осигуряват висока добавена стойност. Очаква се технологичният парк 

да започне реална дейност през 2015 г./БЛИЦ  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12779380
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12779120  
Брой думи: 228  

 
 
Резюме: Със „София Тех парк“ и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 

„Конкурентоспособност“, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. Министърът присъства на подписването на договор за финансирането на научно-
технологичен парк в София. Първият по рода си технологичен парк в България е на обща стойност 

50 млн. евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по Оперативна програма „Конкурентоспособност“, а 
останалите 7,5 млн. евро представляват национално съфинансиране.  
 

Заглавие: Изграждат „София Тех парк“ с европари  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Със „София Тех парк“ и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 
„Конкурентоспособност“, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. Министърът присъства на подписването на договор за финансирането на научно-

технологичен парк в София. Първият по рода си технологичен парк в България е на обща стойност 
50 млн. евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“, а останалите 7,5 млн. евро представляват национално съфинансиране.  

Бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на 
отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София.  
Дружеството за изграждане на технологичния парк е учредено в средата на миналата година, 

направени са постъпки за придобиване на имота и е започнало разработването на проектното 
предложение, с което са отпуснати средства за реализирането на проекта, припомни 
икономическият министър Делян Добрев. „Парите са осигурени, работата по неговото изпълнение 

може да започне“, каза той.  
По думите на министъра проектът сам по себе си е изключително предизвикателство, защото в 
световен мащаб са много случаите, в които такива проекти се оказват неуспешни, а истински 

успешните технологични паркове са малко.  
„Ние трябва да работим много оттук нататък, за да направим „София Тех парк“ успешен и това не 
зависи само от МИЕТ и изпълнителния директор на компанията, а зависи от добрия диалог с 

университетите, бизнеса. Зависи от всички нас да направим това един работещ проект“, коментира 
Добрев.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12779120
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.vsekiden.com  
Връзка: http://www.vsekiden.com/128730  
Брой думи: 141  

 
 
Резюме: Започва строежа на "София Тех Парк"  

Първият научен и технологичен парк в България получи 50 млн. евро от Брюксел по ОП 
"Конкурентоспособност".  
 

Заглавие: Европа ни даде 50 милиона за технологии  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Започва строежа на "София Тех Парк"  
Първият научен и технологичен парк в България получи 50 млн. евро от Брюксел по ОП 
"Конкурентоспособност". 50 на сто от парите са предназначени за инфраструктурата на парка, 

30% - за оборудването в биохимичните и кибер-лаборатории, а остатъкът е за т.нар. "меки мерки", 
обясни шефът на "София Тех Парк" Елица Панайотова. "Парите са осигурени, работата може да 
започне", заяви министърът на икономиката и енергетика Делян Добрев след подписването на 

договора за финансиране.  
"София Тех Парк" ще бъде разположен върху 250 хил. квадрата на Четвърти километър в 
столицата. В рамките на следващите три години трябва да заработи научна инфраструктура за над 

20 млн. лв. в помощ на българския иновативен бизнес и да бъдат създадени около 20 хил. кв. м 
нови и реновирани сградни площи, които да подслонят приложно-изследователски лаборатории, 
общ инкубатор, дискусионни форуми, пространство за демонстрации и офиси.  

 

http://www.vsekiden.com/128730
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_1647912349  
Брой думи: 208  

 
 
Резюме: С договарянето на помощта от ОП „Конкурентоспособност" за „София тех парк" и за 

строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 
контрактуваните средства по програмата.  
Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след официалното 

подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен 
парк в София. Израждането на "София Тех парк" ще струва 50 милиона евро, от които 42.5 млн. 
евро се осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност" и 7.  

 
Заглавие: Израждаме "София Тех парк" за 50 млн. евро  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: С договарянето на помощта от ОП „Конкурентоспособност" за „София тех парк" и за 
строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 

контрактуваните средства по програмата.  
Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след официалното 
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен 

парк в София. Израждането на "София Тех парк" ще струва 50 милиона евро, от които 42.5 млн. 
евро се осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност"  и 7. 5 млн. евро е 
националното съфинансиране.  

На церемонията присъства и ръководителят на отдел „България" в Главна дирекция „Регионална и 
градска политика" към Европейската комисия Реналдо Мандметс.  
Пред нас стои предизвикателството, съвместно с бизнеса и висшите учебни заведения, да 

превърнем „София тех парк" в успешен проект, подчерта Добрев.  
50 на сто от средствата за технологичния парк ще бъдат използвани за подготовка на терена, 
реконструкция и строителство на сгради, 30 на сто - за оборудване на високотехнологичните 

лаборатории, а останалите са предназначени за финансиране на така наречените меки мерки, които 
ще изпълнят съдържателната част на проекта, съобщи изпълнителният директор на дружеството 
Елица Панайотова.  

По нейните думи „София тех парк" ще подпомага иновациите и високите технологии, както и 
стартиращи компании, които осигуряват висока добавена стойност. Очаква се технологичният парк 
да започне реална дейност през 2015 г.  

 

http://money.bg/news/id_1647912349


 

 

59 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

1
/1

/2
0
1
3
 

Дата: 10.01.2013  

Източник: www.shum.bg  
Връзка: http://shum.bg/index.php?item=86188  
Брой думи: 411  

 
 
Резюме: Проектът за "София Тех Парк" ще допринесе за развитие на върховите постижения в тази 

област, заяви Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел "България" в ГД "Регионална и градска 
политика" в Европейската комисия, предаде репортер на БГНЕС.  
 

Заглавие: 50 млн. евро ще струва проектът за "София Тех Парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Проектът за "София Тех Парк" ще допринесе за развитие на върховите постижения в тази 
област, заяви Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел "България" в ГД "Регионална и градска 
политика" в Европейската комисия, предаде репортер на БГНЕС.  

Мандметс присъства на официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за 
създаване на научно-технологичен парк в София. Проектът е пилотен в много отношения, той 
предоставя възможност за още 2-3 подобни технологични парка в България. Проведохме разговори 

за създаването на хранителен технологичен парк в покрайнините на Пловдив, подчерта той.  
На подписването присъства и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, 
който обясни, че с днешния договор и със завършването на проекта за газовата връзка със Сърбия, 

договорените средства по ОП "Конкурентоспособност" достигнаха 85%. Проектът за "София Тех 
Парк" сам по себе си е изключително предизвикателство, защото много малко са истински 
успешните технологични паркове и зависи от всички нас да направим това наистина работещ 

проект, каза още министърът.  
Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като 42.5 млн. евро се 
осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност"  и 7.5 млн. евро са национално 

съфинансиране. Дружеството "София Тех Парк" бе създадено в началото на юни 2012 година и е 
100 % собственост на МИЕТ.  
Изпълнителният директор на "София Тех парк" Елица Панайотова обясни, че около половината от 

парите ще се изразходват за изграждане и реновиране на сградите, в които ще се намира паркът. 
Около 30% ще са предназначени за оборудването в лабораториите на парка, който ще бъде 
разположен на 250 000 кв. м в София в бивш имот на Министерството на отбраната. Целта на 

"София Тех Парк" е да доизгради екосистемата за подпомагане на иновациите и новите технологии, 
създаването на предприятия и да подсилят създаването на икономика на знанието в България, това 
е проект, който през следващите 10- 15 години предстои да се разраства, отбеляза тя.  

Фокусът на парка ще бъдат информационните и комуникационните технологии, природните науки и 
зелените технологии. Предвижда се да бъде създаден бизнес инкубатор, компютърна лаборатория 
за високопроизводителни изчисления със специализиран лицензиран софтуер за споделено 

ползване, биохимични лаборатории, лаборатория по биоинформатика, лаборатория по 
киберсигурност, лаборатория за облачни компютърни технологии, лаборатория за бързо 
прототипиране и производство и лаборатория по виртуална и разширена реалност и много други.  

Още тази година искаме да се организират редица събития, които да се фокусират върху това как 
се развива предприемаческият дух, как да се насърчават стартиращите компании, така че когато 
технологичният парк стане факт през 2015 година вече да има първите компании в него, обясни още 

Панайотова. /БГНЕС  
 

http://shum.bg/index.php?item=86188
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/87821/%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%F7%ED%E8%FF%

F2+%EF%E0%F0%EA+%E2+%D1%EE%F4%E8%FF+%F9%E5+%F1%F2%F0%F3%E2%E0+%88+50+
%EC%EB%ED.  
Брой думи: 228  

 
 
Резюме: Със „София Тех парк" и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 

„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев.  
 

Заглавие: Технологичният парк в София ще струва € 50 млн.  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Със „София Тех парк" и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 
„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев.  

Министърът присъства на подписването на договор за финансирането на научно-технологичен парк 
в София. Първият по рода си технологичен парк в България е на обща стойност 50 млн. евро. 42 
млн. евро от тях се осигуряват по Оперативна програма „Конкурентоспособност" , а останалите 

7,5 млн. евро представляват национално съфинансиране.  
Бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на 
отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София.  

Дружеството за изграждане на технологичния парк е учредено в средата на миналата година, 
направени са постъпки за придобиване на имота и е започнало разработването на проектното 
предложение, с което са отпуснати средства за реализирането на проекта, припомни 

икономическият министър Делян Добрев. „Парите са осигурени, работата по неговото изпълнение 
може да започне", каза той.  
По думите на министъра проектът сам по себе си е изключително предизвикателство, защото в 

световен мащаб са много случаите, в които такива проекти се оказват неуспешни, а истински 
успешните технологични паркове са малко.  
„Ние трябва да работим много оттук нататък, за да направим „София Тех парк" успешен и това не 

зависи само от МИЕТ и изпълнителния директор на компанията, а зависи от добрия диалог с 
университетите, бизнеса. Зависи от всички нас да направим това един работещ проект" , коментира 
Добрев.  

 

http://www.darikfinance.bg/novini/87821/%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%F7%ED%E8%FF%F2+%EF%E0%F0%EA+%E2+%D1%EE%F4%E8%FF+%F9%E5+%F1%F2%F0%F3%E2%E0+%88+50+%EC%EB%ED.
http://www.darikfinance.bg/novini/87821/%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%F7%ED%E8%FF%F2+%EF%E0%F0%EA+%E2+%D1%EE%F4%E8%FF+%F9%E5+%F1%F2%F0%F3%E2%E0+%88+50+%EC%EB%ED.
http://www.darikfinance.bg/novini/87821/%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%F7%ED%E8%FF%F2+%EF%E0%F0%EA+%E2+%D1%EE%F4%E8%FF+%F9%E5+%F1%F2%F0%F3%E2%E0+%88+50+%EC%EB%ED.
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/40954  
Брой думи: 229  

 
 
Резюме: Източник: Със „София Тех парк" и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% 

от ОП „Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев.  
 

Заглавие: Технологичният парк в София ще струва ? 50 млн.  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Източник: Със „София Тех парк" и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от 
ОП „Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев.  

Министърът присъства на подписването на договор за финансирането на научно-технологичен парк 
в София. Първият по рода си технологичен парк в България е на обща стойност 50 млн. евро. 42 
млн. евро от тях се осигуряват по Оперативна програма „Конкурентоспособност" , а останалите 

7,5 млн. евро представляват национално съфинансиране.  
Бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на 
отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София.  

Дружеството за изграждане на технологичния парк е учредено в средата на миналата година, 
направени са постъпки за придобиване на имота и е започнало разработването на проектното 
предложение, с което са отпуснати средства за реализирането на проекта, припомни 

икономическият министър Делян Добрев. „Парите са осигурени, работата по неговото изпълнение 
може да започне", каза той.  
По думите на министъра проектът сам по себе си е изключително предизвикателство, защото в 

световен мащаб са много случаите, в които такива проекти се оказват неуспешни, а истински 
успешните технологични паркове са малко.  
„Ние трябва да работим много оттук нататък, за да направим „София Тех парк" успешен и това не 

зависи само от МИЕТ и изпълнителния директор на компанията, а зависи от добрия диалог с 
университетите, бизнеса. Зависи от всички нас да направим това един работещ проект", коментира 
Добрев.  

 

http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/40954
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.frognews.bg  
Връзка: http://www.frognews.bg/news_50548/Sofiia_-_s_visokotehnologichen_park/  
Брой думи: 184  

 
 
Резюме: Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-

технологичен парк в София ще бъде подписан в Министерски съвет. Той ще бъде изграден на бивш 
терен на Министерството на отбраната, който е близо 300 дка на 4-ти километър в столицата.  
 

Заглавие: София - с високотехнологичен парк  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-
технологичен парк в София ще бъде подписан в Министерски съвет. Той ще бъде изграден на бивш 
терен на Министерството на отбраната, който е близо 300 дка на 4-ти километър в столицата.  

Договорът ще бъде подписан в присъствието на министъра на икономиката Делян Добрев и 
Реналдо Мандметс - ръководител на Отдел „България" в Главна дирекция „Регионална и градска 
политика" в Европейската комисия.  

Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като над 42 млн. евро се 
осигуряват от Оперативна програма „Конкурентоспособност" , а 7.5 млн. евро е национално 
съфинансиране.  

Проектът за изграждането на технологичен парк беше лансиран от президента Росен Плевнелиев. 
По време на посещението му в САЩ през миналия май стана ясно, че за концепцията на проекта 
можем да разчитаме на водещи компании от световната IT индустрия. Очаква се новият 

технологичен парк да заработи до края на 2015 г., а първите строителни дейности вероятно ще 
започнат още в началото на тази година.  
Концепцията на парка ще се изготвя с помощта на учените от БАН, технологичните университети, 

бизнес организациите, общините и неправителствени организации.  
 

http://www.frognews.bg/news_50548/Sofiia_-_s_visokotehnologichen_park/
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/175369  
Брой думи: 201  

 
 
Резюме: Комплексът ще бъде изграден върху 270 дка при 4-ти километър на бул. „Цариградско 

шосе“  
С договарянето на помощта от ОП "Конкурентоспособност" за "София тех парк" и за строителството 
на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на контрактуваните средства по 

програмата. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след 
официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-
технологичен парк в София.  

 
Заглавие: София тех парк” ще струва 50 милиона лева  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Комплексът ще бъде изграден върху 270 дка при 4-ти километър на бул. „Цариградско шосе“  
С договарянето на помощта от ОП "Конкурентоспособност" за "София тех парк" и за 

строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 
контрактуваните средства по програмата. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев след официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова 

помощ за създаване на научно-технологичен парк в София.  
Израждането на "София Тех парк" ще струва 50 милиона евро, от които 42.5 млн. евро се 
осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност" и 7. 5 млн. евро е националното 

съфинансиране.  
На церемонията присъства и ръководителят на отдел "България" в Главна дирекция "Регионална и 
градска политика" към Европейската комисия Реналдо Мандметс.  

50 на сто от средствата за технологичния парк ще бъдат използвани за подготовка на терена, 
реконструкция и строителство на сгради, 30 на сто – за оборудване на високотехнологичните 
лаборатории, а останалите са предназначени за финансиране на така наречените меки мерки, които 

ще изпълнят съдържателната част на проекта, съобщи изпълнителният директор на дружеството 
Елица Панайотова.  
По нейните думи "София тех парк" ще подпомага иновациите и високите технологии, както и 

стартиращи компании, които осигуряват висока добавена стойност. Очаква се технологичният парк 
да започне реална дейност през 2015 г./БЛИЦ  
 

http://www.blitz.bg/news/article/175369
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1343944  
Брой думи: 127  

 
 
Резюме: София /КРОСС/ В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма 

Делян Добрев днес ще се състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова 
помощ за създаване на научно-технологичен парк в София, съобщиха от правителствената 
пресслужба.  

 
Заглавие: Подписват договора за София Тех парк  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: София /КРОСС/ В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев днес ще се състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова 

помощ за създаване на научно-технологичен парк в София, съобщиха от правителствената 
пресслужба.  
Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн.евро, като 42.5 млн. евро се 

осигуряват от Оперативна програма „Конкурентоспособност"  и 7. 5 млн. евро е национално 
съфинансиране. Договорът за изграждането на технологичния парк ще бъде подписан от главния 
директор на Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и 

изпълнителния директор на „София Тех парк" Елица Панайотова.  
На събитието, което ще се състои в сградата на Министерски съвет от 14.00 часа, ще присъства и 
Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел „България" в ГД „Регионална и градска политика" в 

Европейската комисия.  
 
 

http://www.cross.bg/1343944
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1344029  
Брой думи: 140  

 
 
Резюме: /КРОСС/ В Министерски съвет в присъствието на министъра на икономиката Делян Добрев 

бе подписан договор за изграждане на първия технологичен парк у нас.  
 
Заглавие: Ще изграждат първия технологичен парк у нас  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ В Министерски съвет в присъствието на министъра на икономиката Делян Добрев 

бе подписан договор за изграждане на първия технологичен парк у нас.  
Проектът ще се реализира по ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013. Това е проект на стойност 50 млн. eвро, като планираните дейности трябва 

да бъдат извършени до 30 септември 2015 г. Той ще бъде изграден в района на 4 км на територия, 
която Министерство на отбраната е прехвърлила на Министерство на икономиката.  
Привличането и насърчаването на иновативни идеи и проекти, които стимулират развитието на 

икономиката към сектори с висока добавена стойност ще бъдат сред приоритетите в работата на 
бъдещия технологичен парк. Акцентът ще бъде върху информационните и комуникационни 
технологии, природните науки и зелените технологии. Ще бъдат изградени нови модерни 

компютърни технологии, както лаборатория по киберсигурност и други лаборатории, които да 
развиват нови съвременни науки.  
 

http://www.cross.bg/1344029
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1344050  
Брой думи: 209  

 
 
Резюме: /КРОСС/ С договарянето на помощта от ОП „Конкурентоспособност“ за „София тех парк“ и 

за строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 
контрактуваните средства по програмата. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев след официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова 

помощ за създаване на научно-технологичен парк в София.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Договорените средства по ОП "Конкурентноспособност" достигнаха 

85 %  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: /КРОСС/ С договарянето на помощта от ОП „Конкурентоспособност“ за „София тех парк“ и 
за строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 
контрактуваните средства по програмата. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и 

туризма Делян Добрев след официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова 
помощ за създаване на научно-технологичен парк в София.  
Израждането на "София Тех парк“ ще струва 50 милиона евро, от които 42.5 млн. евро се 

осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност"  и 7. 5 млн. евро е националното 
съфинансиране. На церемонията присъства и ръководителят на отдел „България“ в Главна 
дирекция „Регионална и градска политика“ към Европейската комисия Реналдо Мандметс.  

Пред нас стои предизвикателството, съвместно с бизнеса и висшите учебни заведения, да 
превърнем „София тех парк“ в успешен проект, подчерта Добрев.  
50 на сто от средствата за технологичния парк ще бъдат използвани за подготовка на терена, 

реконструкция и строителство на сгради, 30 на сто – за оборудване на високотехнологичните 
лаборатории, а останалите са предназначени за финансиране на така наречените меки мерки, които 
ще изпълнят съдържателната част на проекта, съобщи изпълнителният директор на дружеството 

Елица Панайотова.  
По нейните думи „София тех парк“ ще подпомага иновациите и високите технологии, както и 
стартиращи компании, които осигуряват висока добавена стойност. Очаква се технологичният парк 

да започне реална дейност през 2015 г.  
 

http://www.cross.bg/1344050
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.capital.bg  
Връзка: http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/01/10/1982072_po-evtini_krediti_i_za_zemedelci/  
Брой думи: 910  

 
 
Резюме: Гаранционна схема за 607 млн. лв. ще осигури заеми с лихва 7-9% за фирми с проекти по 

програмата за развитие на селските райони  
 
Заглавие: По-евтини кредити и за земеделци  

Подзаглавие:  
Автор: Деница Ватева  
Текст: Гаранционна схема за 607 млн. лв. ще осигури заеми с лихва 7-9% за фирми с проекти по 

програмата за развитие на селските райони  
Схемата е атрактивна по-скоро за малки и стартиращи производители  
Земеделските производители ще могат да кандидатстват за кредити с по-ниски от пазарните лихви 

и с облекчени обезпечения. Те ще се отпускат от Банка ДСК, Пощенска банка, ОББ, СИБанк, 
Райфайзенбанк, ЦКБ и БАКБ. А условието към компаниите е да имат одобрен проект по 
европрограмата на Министерството на земеделието и горите за развитие на селските райони.  

В четвъртък банките подписаха споразумения с Националния гаранционен фонд (НГФ, дъщерно 
дружество на Българската банка за развитие). Те са за общо гаранции за 607 млн. лв. Очакванията 
са на тази база да се отпуснат заеми за поне 760 млн. лв.  

Схемата ще е подходяща по-скоро за малки или стартиращи производители, които имат трудности с 
обезпеченията. При големите това не е проблем, още повече че заради мащабите на бизнеса си 
(особено при зърнопроизводството) те успяват да си договорят атрактивни условия. Подобни схеми 

действат по програма JEREMIE за малкия бизнес, но изключват земеделците.  
Лихвите  
Лихвите, при които банките ще отпускат кредитите по новата схема, са между 7% и 9%, а фондът 

гарантира до 80% от риска по кредитите, съобщи Андрей Генев, председател на съвета на 
директорите на НГФ. Средните за пазара лихвени нива за земеделци са над 10.5-11%, като за по-
малки фирми са с поне 2 пункта по-високи. Оценките в бранша сочат, че най-скъпо финансиране 

получават фирмите от животновъдството, а най-изгодни условия - производителите и търговците на 
зърно.  
"За сериозните фирми в нашия бранш параметрите на тази схема не са атрактивни", коментира 

председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Ангел Вукодинов. По думите 
му големите компании обикновено имат възможности да предложат добро обезпечение по 
кредитите и получават предложения от банките за под 7 на сто лихва. Вукодинов обаче каза, че 

условията по гаранционния фонд ще бъдат атрактивни за малките и стартиращи компании, които 
срещат затруднения с осигуряването на съфинансиране за проектите си.  
Договорено е още банките да отпускат кредитите без такси и комисиони за разглеждане на искането 

за заем и за обслужване на заема. Одобренията ще се издават между 8 и 21 дни.  
Гаранциите  
Срокът на заемите ще е до 10 г., като гаранции ще се издават до септември 2015 г., а средствата 

трябва да бъдат усвоени до края на същата година. По думите на Асен Ягодин, главен 
изпълнителен директор на ББР, фондът има готовност да започне да издава гаранциите веднага. Те 
ще позволяват банките да облекчат изискванията за обезпечение, което е един от големите 

проблеми особено на малките и средните предприятия.  
Според главния секретар на асоциацията на земеделските производители Ивайло Тодоров основно 
предимство на схемата е именно осигуряваното обезпечение от 80%. "Проблем на земеделските 

производители е, че банките искат 120-150% и дори 200% обезпечение по кредитите, което 
затруднява най-вече стартиращите компании", коментира още той, допълвайки и че заложеното 
изискване към банките за финансиране за новостартиращи бизнеси ще подпомогне отрасъла.  

Според земеделското министерство над 40% от получателите земеделци по тази програмата за 
селските райони са ги информирали, че имат проблем с предоставянето на обезпечения пред 
банките, стана ясно при подписването на споразуменията. Очакванията са гарантираните проекти 

да са на обща стойност над 1.2 млрд. лв.  
Ще се кредитират проекти, одобрени по мерки 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", 
122 "Подобряване на икономическата стойност на горите" и 123 "Добавяне на стойност към 

земеделски и горски продукти". Ще се кредитират и вече одобрени проекти по тези мерки, които 
чакат финансиране, но заради забавянето на схемата все още не са го получили.  

http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/01/10/1982072_po-evtini_krediti_i_za_zemedelci/
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Втори дубъл  

Банките, които ще отпускат заеми по гаранционната схема, са избрани след конкурс по Закона за 
обществените поръчки. Кандидатствали са 17 кредитни институции. Основните критерии за избор са 
били предложени лихвени нива, срок за обработване на исканията за кредити и такса, плащана от 

НГФ на банките за администриране на кредитния процес. Три от кандидатствалите банки не са били 
класирани заради неизпълнение на формално изискване, обясни Боян Икономов, началник "Външни 
програми" в ББР.  

Това са Уникредит Булбанк, МКБ Юнионбанк и Тексимбанк. Формалното изискване, което им е 
изиграло неприятна шега, е, че по закон се иска формулировката "календарни" дни за одобрение на 
кредитите, а в техните оферти е пишело "работни" дни, обясни Икономов.  

МКБ Юнионбанк е подала жалба в Комисията за защита на конкуренцията срещу това на 28 
декември 2012 г. Производството е образувано на 4 януари 2013 г. За този лот (част от сумата) са 
кандидатствали Банка Пиреос, МКБ Юнионбанк, Уникредит Булбанк и Тексимбанк . Заради жалбата 

договорът с класираната Банка Пиреос не беше подписан вчера.  
През февруари тази година ще се проведе втора процедура за разпределяне на оставащите лотове 
по гаранционната схема за над 600 млн. лв. Очаква се по тях да кандидатстват около пет-шест 

банки.  
Акцент Помощ от Брюксел  
Гаранционният фонд бе одобрен от ЕК още през миналата година, когато земеделското 

министерство поиска пренасочване на средства от схеми по програмата за селските райони към 
него. Официалният мотив беше, че в условията на финансова криза фирмите не успяват да 
осигурят съфинансиране на проектите си, което в зависимост от вида им може да бъде между 20 и 

40 на сто. Пренасочването на парите към гаранционен фонд обаче беше и "спасителна операция", 
тъй като заради малко одобрени проекти и плащания по тях имаше реален риск страната да ги 
изгуби в края на 2011 г. В момента по програмата за развитие на селските райони са 2.39 млрд. 

евро, което представлява 74.2 на сто от бюджета й. Към края на 2012 г. разплатените средства 
достигат 1.36 млрд. евро, или 52.2 на сто от всички.  
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/01/10/1981918_tehnoparkut_v_sofiia_startira/   

Брой думи: 1340  
 
Резюме: Държавната компания "София Тех Парк" получи от ОП "Конкуретоспособност" 

финансирането от 50 млн.евро  
От днес реализирането на целите на софийския технологичен парк е по-близо до реалността, след 
като беше подписан договор за финансирането му от изпълнителния директор на "София Тех Парк" 

Елица Панайотова и ръководителя на Главна Дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" Кирил Гератлиев.  
 

Заглавие: Технопаркът в София стартира  
Подзаглавие:  
Автор: Асен Георгиев  

Текст: Държавната компания "София Тех Парк" получи от ОП "Конкуретоспособност" 
финансирането от 50 млн.евро  
От днес реализирането на целите на софийския технологичен парк е по-близо до реалността, след 

като беше подписан договор за финансирането му от изпълнителния директор на "София Тех Парк" 
Елица Панайотова и ръководителя на Главна Дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" Кирил Гератлиев.  

"Елица Панайотова и екипът й успяха да наваксат несвършена работа от няколко години за няколко 
месеца", коментира Тодор Ялъмов, който е бил и координатор (2008 - 2012) на Мрежата на 
Световната банка от бизнес инкубатори и технологични паркове в Източна Европа и Централна 

Азия. "Подписването на договора днес означава, че проектът е приет и трябва да получи 
финансиране и да започне", коментира за "Капитал" и проф. Костадин Костадинов, научен секретар 
на БАН и член на работната група по техпарка. "Това е стартираща стъпка и означава много - сега 

трябва да се изпълнява бизнес планът", добавя проф. Костадинов.  
Паркът ще се намира на 4-ти километър, в част от военния парцел между новата зала "Армеец" и 
ИПК "Родина". Първият етап от изграждането му трябва да завърши на 30 септември 2015 г., когато 

ще са готови сгради, инфраструктура и първите наематели вече ще са вътре.  
Преди обаче да бъдат обявени първите търгове за изграждане на физическата инфраструктура на 
парка, трябва ЕК да изпрати нотификация, че инвестицията в проекта не представлява непозволена 

държавна помощ. Това може да отнеме няколко месеца, но не се очаква да е проблем.  
Дотук добре "София Тех Парк" има потенциал да се превърне в една от най-важните дългосрочни 
инвестиции на държавата през последните години. Той трябва да осигури връзката между бизнеса, 

университетите, студентите и предприемачите, от която да се родят иновативни български 
компании, реализиращи продукти и услуги с висока добавена стойност на международния пазар. 
Това би позволило на българската икономика да заработи на по-бързи обороти, базирайки я на 

устойчиви и печеливши бизнеси, разчитащи на нови продукти, модерни ИКТ решения и съвременни 
технологии.  
На този етап всичко това може потенциално да се случи, но международният опит показва, че 

голяма част от проектите за технологични паркове не изпълняват своите първоначално заложени 
цели. Така че съществува и съществен риск инвестираните 50 млн. евро да потънат, ако не бъдат 
усвоени адекватно.  

"Радвам се, че започваме реалната работа по проекта, защото преди 6-7 месеца имахме само 
концепция и нищо друго не беше направено", коментира по време на подписването министърът на 
икономиката Делян Добрев. Според него това е важна крачка, защото с нея се осигуряват 

средствата и работата може да започне, но "този проект е изключително предизвикателство, защото 
в Европа и световен мащаб има много неуспешни такива проекти". Според него формулата за успех 
оттук нататък включва "много работа и добър диалог с университетите и бизнеса".  

Тодор Ялъмов е доволен, че екипът е успял да промени нагласата на президента "от фокус към 
чужди фирми извън България, да се вгледат в българския потенциал и от чисто сграден проект след 
3 години, да се оформи като платформа, която може да допринесе стойност още през 2013 чрез 

меки мерки".  
Според него "най-голямото предизвикателство е да успеят да убедят българските мултинационални 
фирми и автентични серийни предприемачи да опитат да направят нещо заедно. При тях има много 

приложна наука, която може да бъде притегателен център и за чужди докторанти. Рискове има 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/01/10/1981918_tehnoparkut_v_sofiia_startira/
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много - от строително-процедурни, през политически (изборите) до ведомствен натиск за това какво 

да има в парка".  
Още за парка  
Фокусът на парка е избран на базата на поръчаното на AT Kearney изследване на икономиката, 

което вижда потенциал за България в информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и науки 
за живота (фармацевтика, биотехнологии и др.).  
В парка се очаква да влязат големи международни ИКТ компании със свой развойни звена. През 

миналата година президентът Росен Плевнелиев разговаря с представители на Cisco и Google по 
време на своя визита в САЩ. Тогава той ги покани да участват в изграждането и работата на парка.  
Световният лидер в сферата на виртуализацията VMware също заяви своята готовност да помага с 

ноухау за създаването на "София тех парк". Това коментира за "Капитал" в края на миналата година 
изпълнителният директор на компанията Пат Гелсингър. По време на своя визита в София той е 
обсъдил с президента различни възможности за сътрудничество в сферата на образованието и 

конкретно за проекта за технологичен парк "София тех парк".  
За момента обаче са подписани меморандуми за сътрудничество с университетите и БАН, 
коментира Елица Панайотова за "Капитал". Вече имаме и писна за намерения от компании, които 

искат да стъпят в парка - това са български и международни организации, добавя още Панайотова. 
Има и интерес от чужди компании. Водят се разговори с VMware, с Google и с др. "Тепърва сега 
минаваме в детайлите как да си партнираме", коментира Панайотова.  

Паралелни процеси  
Докато това се случи обаче, а и в рамките на целия период за изпълнение на проекта, който е до 30 
септември 2015 г., ще текат два паралелни процеса. Още тази година – в следващите няколко 

месеца – ще бъдат стартирани т.нар. меки мерки, които са свързани със съдържателната част на 
проекта, коментира Елица Панайотова, изпълнителен директор на "София Тех Парк". Те включват 
съвместни инициативи с университетите, бизнеса и предприемаческите организации в България 

(Start It Smart, StartUP Foundation, BEIC) и фондовете за финансиране на стартиращи предприемачи 
LAUNCHub и Eleven.  
"Искаме да реализираме редица събития, които да обхванат темите за предприемачеството, 

трансфера на технологии, как се насърчават технологични компании и др., така че, когато парка 
стане готов физически през 2015 г., да сме готови със съдържателната част", коментира 
Панайотова.  

Какво ще има в парка  
Самият парк ще бъде изграден на територия от 250 000 кв. м. По проекта в следващите 3 години 
трябва да заработи научна инфраструктура за над 20 млн. лв., която да служи в помощ на 

българския иновативен бизнес. Също така трябва да бъдат създадени около 20 000 кв. м. нови и 
реновирани сградни площи, които да подслонят приложно-изследователски лаборатории, общ 
инкубатор, лекционни (образователни) помещения, пространство за демонстрации на нови 

технологии, офисни площи и др.  
Планирано е и изграждането на бизнес инкубатор, в който чрез специален подбор (чиито правила 
все още не са напълно ясни) ще се настанят перспективни български екипи и фирми, за да 

разработват своите продукти или услуги.  
Плановете включват и изграждането на компютърна лаборатория за високопроизводителни 
изчисления със специализиран лицензиран софтуер за споделено ползване, биохимични 

лаборатории, лаборатория по биоинформатика, лаборатория по киберсигурност, лаборатория за 
облачни компютърни технологии и споделяне на CAD-лицензи, лаборатория за бързо 
прототипиране и производство, лаборатория по виртуална и разширена реалност и др.  

В проекта попада и създаването на "иновационен форум", чиято цел е да събере на едно място 
студентите, младите предприемачи, бизнеса, инвеститорите и университетите за различни събития. 
"Това ще бъде пространство, в което да се провеждат всички събития и се обединяват различните 

играчи в процеса – университети, млади предприемачи, бизнес", коментира Елица Панайотова.  
"Цялата стратегия за технологичния парк е това да е мястото, където да се събират екипи и идеи и 
те да се реализират. В момента няма такъв атрактивен възел в хаотичната ни научно-

изследователска дейност. Няма такъв център, около който да се обединят колективи, екипи и учени 
и инженери и техници, които да създават нови технологии", коментира проф. Костадинов.  
В рамките на технологичния парк ще бъде създаден и детски "експериментариум", който ще 

позволява на децата да се запознават по интерактивен и интересен за тях начин с новите 
технологии.  
Къде отиват парите  



 

 

71 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

1
/1

/2
0
1
3
 

Първият етап от изграждането на технологичния парк ще струва 50 млн.евро, като 42.5 млн. евро се 

осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност" и 7.5 млн. евро е национално 
съфинансиране.  
Според Елица Панайотова 50% от тях ще бъдат за подготовка на терена, инфраструктура, 

строителство, ремонти, 30% за оборудването в лабораториите и останалите ще са за меки мерки.  
За развитието на проекта в периода 2014 - 2020 г. има възможност да се ползват още между 100 и 
200 млн. евро, които освен за него ще отидат и за още няколко подобни проекта в страната. Според 

Реналдо Мандметс, ръководител на отдел "България" в Генерална дирекция "Регионална и градска 
политика" в Европейската комисия, проектът за столичния технологичен парк е пилотен в много 
отношения и е добра основа за създаването на още 2-3 подобни парка в страната. Той припомни, че 

вече са водени разговори за хранителен клъстер в Пловдив.  
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-105193.html  
Брой думи: 122  

 
 
Резюме: Близо 85% от средствата, необходими за изграждане на "София Тех Парк", ще дойдат от 

Европа. Останалите ще бъдат платени от държавата.  
 
Заглавие: Европа поема 85% от София Тех Парк  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Близо 85% от средствата, необходими за изграждане на "София Тех Парк", ще дойдат от 

Европа. Останалите ще бъдат платени от държавата.  
Общата стойност на парка е 50 млн. евро. 42.5 млн. евро идват от Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Останалите 7.5 млн. евро са национално съфинансиране.  

"София Тех Парк" ще допринесе за развитие на върховите постижения в тази област, заяви 
Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел "България" в ГД "Регионална и градска политика" в 
Европейската комисия, предаде БГНЕС.  

Мандметс присъства на официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за 
създаване на научно-технологичен парк в София. Проектът е пилотен в много отношения 
предоставя възможност за още 2-3 подобни технологични парка в България. Проведохме разговори 

за създаването на хранителен технологичен парк в покрайнините на Пловдив, подчерта той.  
 

http://news.myvidin.com/about-105193.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.bta.bg  
Връзка: http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/519964  
Брой думи: 122  

 
 
Резюме: Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на  научно-технологичен парк в 

София беше подписан в присъствието на  министъра на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев в  Министерския съвет. Изграждането на първия подобен проект у нас  ще струва 50 
млн. евро - 42,5 млн. се осигуряват от оперативната програма "Конкурентоспособност", а 7,5 млн. са 

национално финансиране.  
 
Заглавие: С 42,5 млн. евро от оперативната програма "Конкурентоспособност" ще бъде 

финансирано изграждането на  "София Тех парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на  научно-технологичен парк в 
София беше подписан в присъствието на  министъра на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев в  Министерския съвет. Изграждането на първия подобен проект у нас  ще струва 50 

млн. евро - 42,5 млн. се осигуряват от оперативната програма "Конкурентоспособност" , а 7,5 
млн. са национално финансиране.  Договора подписаха главният директор на главната дирекция 
"Европейски  фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и  изпълнителният директор на 

"София Тех парк" Елица Панайотова.  Присъства и Реналдо Мандметс - ръководител  на Отдела 
"България" в ГД "Регионална и градска политика" в  Европейската комисия.  Добрев заяви, че с 
днешния договор и с издаването  на заповед за строителството на интерконекторната връзка със  

Сърбия контрактуваните средства по оперативната програма  "Конкурентоспособност" са 
достигнали 85%.   

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/519964
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5429431  
Брой думи: 412  

 
 
Резюме: Проектът за "София Тех Парк" ще допринесе за развитие на върховите постижения в тази 

област, заяви Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел "България" в ГД "Регионална и градска 
политика" в Европейската комисия, предаде репортер на БГНЕС.  
 

Заглавие: 50 млн. евро ще струва проектът за "София Тех Парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Проектът за "София Тех Парк" ще допринесе за развитие на върховите постижения в тази 
област, заяви Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел "България" в ГД "Регионална и градска 
политика" в Европейската комисия, предаде репортер на БГНЕС.  

Мандметс присъства на официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за 
създаване на научно-технологичен парк в София. Проектът е пилотен в много отношения, той 
предоставя възможност за още 2-3 подобни технологични парка в България. Проведохме разговори 

за създаването на хранителен технологичен парк в покрайнините на Пловдив, подчерта той.  
На подписването присъства и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, 
който обясни, че с днешния договор и със завършването на проекта за газовата връзка със Сърбия, 

договорените средства по ОП "Конкурентоспособност" достигнаха 85%. Проектът за "София Тех 
Парк" сам по себе си е изключително предизвикателство, защото много малко са истински 
успешните технологични паркове и зависи от всички нас да направим това наистина работещ 

проект, каза още министърът.  
Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като 42.5 млн. евро се 
осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност"  и 7.5 млн. евро са национално 

съфинансиране. Дружеството "София Тех Парк" бе създадено в началото на юни 2012 година и е 
100 % собственост на МИЕТ.  
Изпълнителният директор на "София Тех парк" Елица Панайотова обясни, че около половината от 

парите ще се изразходват за изграждане и реновиране на сградите, в които ще се намира паркът. 
Около 30% ще са предназначени за оборудването в лабораториите на парка, който ще бъде 
разположен на 250 000 кв. м в София в бивш имот на Министерството на отбраната. Целта на 

"София Тех Парк" е да доизгради екосистемата за подпомагане на иновациите и новите технологии, 
създаването на предприятия и да подсилят създаването на икономика на знанието в България, това 
е проект, който през следващите 10- 15 години предстои да се разраства, отбеляза тя.  

Фокусът на парка ще бъдат информационните и комуникационните технологии, природните науки и 
зелените технологии. Предвижда се да бъде създаден бизнес инкубатор, компютърна лаборатория 
за високопроизводителни изчисления със специализиран лицензиран софтуер за споделено 

ползване, биохимични лаборатории, лаборатория по биоинформатика, лаборатория по 
киберсигурност, лаборатория за облачни компютърни технологии, лаборатория за бързо 
прототипиране и производство и лаборатория по виртуална и разширена реалност и много други.  

Още тази година искаме да се организират редица събития, които да се фокусират върху това как 
се развива предприемаческият дух, как да се насърчават стартиращите компании, така че когато 
технологичният парк стане факт през 2015 година вече да има първите компании в него, обясни още 

Панайотова. /БГНЕС /  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5429431
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1022607  
Брой думи: 228  

 
 
Резюме: Със „София Тех парк" и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 

„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. Министърът присъства на подписването на договор за финансирането на научно-
технологичен парк в София. Първият по рода си технологичен парк в България е на обща стойност 

50 млн. евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по Оперативна програма „Конкурентоспособност", а 
останалите 7,5 млн. евро представляват национално съфинансиране.  
 

Заглавие: Изграждат „София Тех парк" с европари  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Със „София Тех парк" и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 
„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. Министърът присъства на подписването на договор за финансирането на научно-

технологичен парк в София. Първият по рода си технологичен парк в България е на обща стойност 
50 млн. евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност", а останалите 7,5 млн. евро представляват национално съфинансиране.  

Бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на 
отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София.  
Дружеството за изграждане на технологичния парк е учредено в средата на миналата година, 

направени са постъпки за придобиване на имота и е започнало разработването на проектното 
предложение, с което са отпуснати средства за реализирането на проекта, припомни 
икономическият министър Делян Добрев. „Парите са осигурени, работата по неговото изпълнение 

може да започне", каза той.  
По думите на министъра проектът сам по себе си е изключително предизвикателство, защото в 
световен мащаб са много случаите, в които такива проекти се оказват неуспешни, а истински 

успешните технологични паркове са малко.  
„Ние трябва да работим много оттук нататък, за да направим „София Тех парк" успешен и това не 
зависи само от МИЕТ и изпълнителния директор на компанията, а зависи от добрия диалог с 

университетите, бизнеса. Зависи от всички нас да направим това един работещ проект", коментира 
Добрев.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1022607
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.bnt.bg  
Връзка: http://bnt.bg/bg/news/view/92550/dogovor_za_sofija_teh_park  
Брой думи: 187  

 
 
Резюме: В Министерски съвет ще бъде подписан договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в София. Бъдещият технологичен 
парк в София ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на отбраната, който е близо 300 
дка на 4-ти километър в столицата.  

 
Заглавие: Договор за София тех парк  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: В Министерски съвет ще бъде подписан договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в София. Бъдещият технологичен 

парк в София ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на отбраната, който е близо 300 
дка на 4-ти километър в столицата. Договорът ще бъде подписан в присъствието на министъра на 
икономиката Делян Добрев и Реналдо Мандметс - ръководител на Отдел „България" в Главна 

дирекция „Регионална и градска политика" в Европейската комисия.Изграждането на първия 
подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като над 42 млн. евро се осигуряват от Оперативна 
програма „Конкурентоспособност", а 7.5 млн. евро е национално съфинансиране.  

Проектът за изграждането на технологичен парк беше лансиран от президента Росен Плевнелиев. 
По време на посещението му в САЩ през миналия май стана ясно, че за концепцията на проекта 
можем да разчитаме на водещи компании от световната IT индустрия. Очаква се новият 

технологичен парк да заработи до края на 2015 г., а първите строителни дейности вероятно ще 
започнат още в началото на тази година.  
Концепцията на парка ще се изготвя с помощта на учените от БАН, технологичните университети, 

бизнес организациите, общините и неправителствени организации.  
 

http://bnt.bg/bg/news/view/92550/dogovor_za_sofija_teh_park
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=596592  
Брой думи: 208  

 
 
Резюме: С договарянето на помощта от ОП „Конкурентоспособност“ за „София тех парк“ и за 

строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 
контрактуваните средства по програмата. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев след официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова 

помощ за създаване на научно-технологичен парк в София. Израждането на "София Тех парк“ ще 
струва 50 милиона евро, от които 42.5 млн. евро се осигуряват от Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" и 7.  

 
Заглавие: Делян Добрев: Договорените средства по ОП „Конкурентоспособност“ достигнаха 
85%  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С договарянето на помощта от ОП „Конкурентоспособност“ за „София тех парк“ и за 

строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 
контрактуваните средства по програмата. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев след официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова 

помощ за създаване на научно-технологичен парк в София. Израждането на "София Тех парк“ ще 
струва 50 милиона евро, от които 42.5 млн. евро се осигуряват от Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" и 7. 5 млн. евро е националното съфинансиране.  

На церемонията присъства и ръководителят на отдел „България“ в Главна дирекция „Регионална и 
градска политика“ към Европейската комисия Реналдо Мандметс.  
Пред нас стои предизвикателството, съвместно с бизнеса и висшите учебни заведения, да 

превърнем „София тех парк“ в успешен проект,  подчерта Добрев.  
50 на сто от средствата за технологичния парк ще бъдат използвани за подготовка на терена, 
реконструкция и строителство на сгради, 30 на сто – за оборудване на високотехнологичните 

лаборатории, а останалите са предназначени за финансиране на така наречените меки мерки, които 
ще изпълнят съдържателната част на проекта, съобщи изпълнителният директор на дружеството 
Елица Панайотова. По нейните думи „София тех парк“ ще подпомага иновациите и високите 

технологии, както и стартиращи компании, които осигуряват висока добавена стойност. Очаква се 
технологичният парк да започне реална дейност през 2015 г.  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=596592
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1711308  
Брой думи: 221  

 
 
Резюме: Благодарение на финансирането за изграждането на научно-технологичен парк „София 

Тех парк" и създаването на българо-сръбска газова връзка България успява да усвои 85% от 
оперативна програма „Конкуретноспособност". Това съобщи министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев, който присъства на подписването на договор за 

финансирането на научно-технологичен парк в София.  
 
Заглавие: Строят „София Тех парк" с пари от ОП „Конкуретноспособност"  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Благодарение на финансирането за изграждането на научно-технологичен парк „София Тех 

парк" и създаването на българо-сръбска газова връзка България успява да усвои 85% от 
оперативна програма „Конкуретноспособност". Това съобщи министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев, който присъства на подписването на договор за 

финансирането на научно-технологичен парк в София.  
"София Тех парк" е първият по рода си технологичен парк в България и е на обща стойност 50 млн. 
евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по оперативната програма, а останалите 7,5 млн. евро 

представляват национално съфинансиране.  
Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан от шефа на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и изпълнителния директор на 

„София Тех парк" Елица Панайотова. На официалното подписване присъства и Реналдо Мандметс, 
ръководител на отдел „България" в ГД „Регионална и градска политика" в Европейската комисия.  
Министър Добрев определи изграждането на научно-технологичен парк в България като 

изключително предизвикателство за страната ни.   
В света много подобни проекти се оказват неуспешни. Малко са истински успешните паркове и аз се 
надявам „София тех парк" да е един от тях, отбеляза енергийният министър. Той подчерта, че 

осъществяването и развитието на технологичния парк зависи от добрия диалог между 
университетите, държавата и бизнеса.  
Бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на министерството на 

отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София.  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1711308
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1711338  
Брой думи: 221  

 
 
Резюме: Благодарение на финансирането за изграждането на научно-технологичен парк „София 

Тех парк" и създаването на българо-сръбска газова връзка България успява да усвои 85% от 
оперативна програма „Конкуретноспособност". Това съобщи министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев, който присъства на подписването на договор за 

финансирането на научно-технологичен парк в София.  
 
Заглавие: Строят „София Тех парк" с пари от европейска оперативна програма  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Благодарение на финансирането за изграждането на научно-технологичен парк „София Тех 

парк" и създаването на българо-сръбска газова връзка България успява да усвои 85% от 
оперативна програма „Конкуретноспособност". Това съобщи министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев, който присъства на подписването на договор за 

финансирането на научно-технологичен парк в София.  
"София Тех парк" е първият по рода си технологичен парк в България и е на обща стойност 50 млн. 
евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по оперативната програма, а останалите 7,5 млн. евро 

представляват национално съфинансиране.  
Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан от шефа на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и изпълнителния директор на 

„София Тех парк" Елица Панайотова. На официалното подписване присъства и Реналдо Мандметс, 
ръководител на отдел „България" в ГД „Регионална и градска политика" в Европейската комисия.  
Министър Добрев определи изграждането на научно-технологичен парк в България като 

изключително предизвикателство за страната ни.  
В света много подобни проекти се оказват неуспешни. Малко са истински успешните паркове и аз се 
надявам „София тех парк" да е един от тях, отбеляза енергийният министър. Той подчерта, че 

осъществяването и развитието на технологичния парк зависи от добрия диалог между 
университетите, държавата и бизнеса.  
Бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на министерството на 

отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1711338
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDE1OTsyMw==  
Брой думи: 127  

 
 
Резюме: В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев днес 

ще се състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за  създаване 
на научно-технологичен парк в София, съобщиха от правителствената пресслужба.  
 

Заглавие: Подписват договора за София Тех парк  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев днес 
ще се състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване 
на научно-технологичен парк в София, съобщиха от правителствената пресслужба.  

Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн.евро, като 42.5 млн. евро се 
осигуряват от Оперативна програма „Конкурентоспособност"  и 7. 5 млн. евро е национално 
съфинансиране, предаде КРОСС.  

Договорът за изграждането на технологичния парк ще бъде подписан от главния директор на 
Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и изпълнителния 
директор на „София Тех парк" Елица Панайотова.  

На събитието, което ще се състои в сградата на Министерски съвет от 14.00 часа, ще присъства и 
Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел „България" в ГД  „Регионална и градска политика" в 
Европейската комисия. 

  
 

http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDE1OTsyMw==
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/2/bulgaria/424889/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0

%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82

%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5
%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81  

Брой думи: 182  
 
 

Резюме: В Министерски съвет в присъствието на министъра на икономиката Делян Добрев бе 
подписан договор за изграждане на първия технологичен парк у нас, предаде репортер на novini.bg.  
 

Заглавие: Подписаха договор за изграждането на първия технологичен парк у нас  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: В Министерски съвет в присъствието на министъра на икономиката Делян Добрев бе 
подписан договор за изграждане на първия технологичен парк у нас, предаде репортер на novini.bg.  
Проектът ще се реализира по ОП “Развитие на конкурентноспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013. Това е проект на стойност 50 млн. eвро, като планираните дейности трябва 
да бъдат извършени до 30 септември 2015 г.Той ще бъде изграден в района на 4 км на територия, 
която Министерство на отбраната е прехвърлила на Министерство на икономиката.  

Привличането и насърчаването на иновативни идеи и проекти, които стимулират развитието на 
икономиката към сектори с висока добавена стойност ще бъдат сред приоритетите в работата на 
бъдещия технологичен парк. Акцентът ще бъде върху информационните и комуникационни 

технологии, природните науки и зелените технологии. Ще бъдат изградени нови модерни 
компютърни технологии, както лаборатория по киберсигурност и други лаборатории, които да 
развиват нови съвременни науки.  

В Тех парка ще си партнират водещи университети, БАН, бизнес клъстери, стартиращи дружества и 
големи международни компании, Софийска община, МОНМ, неправителствени организации. Целта 
е паркът да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални 

изследователи и иновативни компании.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/424889/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://news.data.bg/2/bulgaria/424889/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://news.data.bg/2/bulgaria/424889/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://news.data.bg/2/bulgaria/424889/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://news.data.bg/2/bulgaria/424889/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://news.data.bg/2/bulgaria/424889/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://news.data.bg/2/bulgaria/424889/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.bnews.bg  
Връзка: http://www.bnews.bg/article-67206  
Брой думи: 228  

 
 
Резюме: Проектът за София Тех Парк е изключително предизвикателство, защото повечето 

подобни мащабни проекти по света са претърпели неуспех, заяви икономическият министър Делян 
Добрев след подписването на договора за финансиране от ОП "Конкурентоспособност" в 
Министерския съвет. За изграждането на първия наш високотехнологичен парк ЕС дава 50 млн. 

евро.  
 
Заглавие: Брюксел даде 50 млн. евро за Технопарка ни  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът за София Тех Парк е изключително предизвикателство, защото повечето подобни 

мащабни проекти по света са претърпели неуспех, заяви икономическият министър Делян Добрев 
след подписването на договора за финансиране от ОП "Конкурентоспособност" в Министерския 
съвет. За изграждането на първия наш високотехнологичен парк ЕС дава 50 млн. евро.  

Парите са осигурени, работата може да започне, добави той.  
50 на сто от парите са предназначени за инфраструктурата на парка, 30% - за оборудването в 
биохимичните и кибер-лаборатории,  

а остатъкът е за т.нар. "меки мерки", обясни шефът на "София Тех Парк" Елица Панайотова.  
Дружеството е 100% собственост на икономическото министерство, което ще рече - държавно.  
"София Тех Парк" ще бъде разположен върху 250 хил. квадрата на Четвърти километър в 

столицата.  
В рамките на следващите три години трябва да заработи научна инфраструктура за над 20 млн. лв. 
в помощ на българския иновативен бизнес и да бъдат създадени около 20 хил. кв. м нови и 

реновирани сградни площи, които да подслонят приложно-изследователски лаборатории, общ 
инкубатор, дискусионни форуми, пространство за демонстрации и офиси.  
Технопаркът трябва да е окончателно готов през 2015-та година. Ръководството му вече подписа 

споразумения за екипна работа с БАН. амбицията е София Тех Парк" да се превърне от национален 
в регионален иновационен център, който ще се разраства през следващите 10-15 г., коментира 
Панайотова.  

Министър Добрев пък обобщи, че с тези 50 млн. евро и отпускането вече на 85% е контрактувана 
програма "Конкурентоспособност".  
 

http://www.bnews.bg/article-67206
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/%E2%82%AC425-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-
%D0%B7%D0%B0-%E2%80%9E%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-

%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%E2%80%9D-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD
%D0%BE-news40404.html  

Брой думи: 378  
 
 

Резюме: Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в 
София беше подписан в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев в Министерския съвет. Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. 

евро, като 42,5 млн. евро се осигуряват от оперативната програма "Конкурентоспособност" и 7,5 
млн. евро са национално финансиране.  
 

Заглавие: €42,5 млн. за „София Тех парк” безвъзмездно  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в 
София беше подписан в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев в Министерския съвет. Изграждането на първия подобен проект у нас ще  струва 50 млн. 

евро, като 42,5 млн. евро се осигуряват от оперативната програма "Конкурентоспособност"  и 7,5 
млн. евро са национално финансиране.  
Договорът за изграждането на технологичния парк беше подписан от главния директор на главната 

дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и от изпълнителния 
директор на "София Тех парк" Елица Панайотова. На подписването присъства и Реналдо Мандметс 
- ръководител на Отдела "България" в ГД "Регионална и градска политика" в Европейската комисия.  

Министър Добрев заяви, че с днешния договор и с издаването на заповед за строителството на 
интерконекторната връзка със Сърбия контрактуваните средства по оперативната програма 
"Конкурентоспособност" са достигнали 85%. Проектът е изключително предизвикателство, защото 

в световен мащаб са много случаите, когато такива проекти се оказват неуспешни, затова трябва да 
се работи много, за да стане проектът успешен, което не зависи само от министерството и 
компанията, а и от добрия диалог с университетите и бизнеса, каза министърът.  

Реналдо Мандметс посочи, че по проекта вече е осъществен значителен обем работи. Очакваме да 
видим подписите за началото на втората фаза и поканата в главната дирекция "Регионално и 
градско развитие", допълни той. Мандметс отбеляза, че проектът е пилотен в много отношения и 

предоставя възможност за още два - три подобни технопаркове, може би с по-малък размер, в 
страната. Имахме разговори в Пловдив за създаването на хранителен технологичен парк, каза 
Мандметс и препоръча да се приложи аналогичен подход за включването на бизнеса, 

изследователите и високите технологии, за да има значителни резултати.  
Елица Панайотова съобщи, че технологичният парк ще е факт през 2015 г. Тя припомни, че през 
2010-2011 г. е започнала работата по научно-технологичния парк в София за информационни и 

комуникационни технологии, зелени технологии и природни науки.  
Близо половината от средствата по проекта за парка са за подготовка на терена, инфраструктурата, 
строителството на първите нови сгради, 30% от сумата е за оборудване на лабораториите, а 

останалите пари са за така наречените меки мерки - за съдържателната част на технопарка. Това е 
проект, който през следващите 10-15 години предстои да се разраства, и се надяваме през 
следващия програмен период да се работи с ЕК за разширяването му, каза Панайотова.  

 

http://www.economynews.bg/%E2%82%AC425-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%E2%80%9E%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%E2%80%9D-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE-news40404.html
http://www.economynews.bg/%E2%82%AC425-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%E2%80%9E%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%E2%80%9D-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE-news40404.html
http://www.economynews.bg/%E2%82%AC425-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%E2%80%9E%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%E2%80%9D-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE-news40404.html
http://www.economynews.bg/%E2%82%AC425-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%E2%80%9E%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%E2%80%9D-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE-news40404.html
http://www.economynews.bg/%E2%82%AC425-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%E2%80%9E%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%E2%80%9D-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE-news40404.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.pariteni.bg  
Връзка: http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=83841  
Брой думи: 269  

 
 
Резюме: В момента гаранцията за малките и големите играчи е една и съща - 25 000 лева плюс 

5000 за площадка  
Да бъдат намалени данък печалба и санкциите за фирмите за търговия със скрап, както и 
обвързването на банковата гаранция с обема на продажбите на компаниите.  

 
Заглавие: Фирмите за скрап поискаха по-нисък данък печалба  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: В момента гаранцията за малките и големите играчи е една и съща - 25 000 лева плюс 5000 
за площадка. 

Да бъдат намалени данък печалба и санкциите за фирмите за търговия със скрап, както и 
обвързването на банковата гаранция с обема на продажбите на компаниите.  
Тези предложения отправиха вчера към екоминистерството и Народното събрание двете основни 

асоциации в бранша.  
В момента гаранцията за малките и големите играчи е една и същ а - 25 000 лева плюс 5000 за 
площадка, казаха от Българската асоциация по рециклиране (БАР). Според асоциацията това е 

един от най-рестриктивно управляваните бизнеси у нас и строгите санкции и изисквания не помагат 
за намаляването на кражбите, а дори увеличават незаконните действия в бранша.  
След 14 януари, когато влизат в сила нови регламенти за площадките за метал, досегашните 2300 

фирми за скрап ще се свият на 1600, прогнозират от БАР. Председателят на асоциацията Борислав 
Малинов е на мнение, че половината от тях няма да спазват новите изисквания и ще преминат в 
сивата икономика.  

"При нас се работи изключително трудно - имаме банкова гаранция, за най-дребното нарушение 
глобата е между 30 000 и 100 000 лв., и за най-малкото нещо могат да ти вземат разрешителното", 
заяви Малинов.  

Банковите гаранции, които компаниите трябва да депозират, са на обща стойност от около 32 
милиона лева. За тяхното обслужване са изразходвани над 70 000 лева.  
"Това са излишни разходи за фирмите, които могат да бъдат използвани за инвестиции и развитие", 

коментира Иво Георгиев, председател на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ). 
От бранша настояват да могат да участват в единствената европрограма за фирмите - 
"Конкурентоспособност", тъй ато в момента за тях това е невъзможно.  

 

http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=83841
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.manager.bg  
Връзка: http://www.manager.bg/news/tomislav-donchev-otbelyazahme-rekord-prez-2012  
Брой думи: 312  

 
 
Резюме: „2012-а е рекордна и по договаряне, и по плащане към  бенефициентите и по 

възстановени суми от Европейската комисия“. Това обяви  министърът по усвояване на средствата 
от ЕС Томислав Дончев в Министерски съвет  днес на форум „Европейски фондове в България. 
Създаваме заедно“ с участието на  премиера Бойко Борисов.  

 
Заглавие: Томислав Дончев: Отбелязахме рекорд през 2012-а  
Подзаглавие:  

Автор: Светлана Тодорова - Ваташка  
Текст: „2012-а е рекордна и по договаряне, и по плащане към  бенефициентите и по възстановени 
суми от Европейската комисия“. Това обяви  министърът по усвояване на средствата от ЕС 

Томислав Дончев в Министерски съвет  днес на форум „Европейски фондове в България. 
Създаваме заедно“ с участието на  премиера Бойко Борисов.  Министърът уточни, че  България 
вече е договорила целия финансов ресурс и е платила над една трета (2,47  млрд. лв.) от 

средствата по 7-те оперативните програми. В абсолютна стойност сумата е равна на  
разплащанията през предходните години взети заедно – в периода 2007-2011 г. бенефициентите са 
получили 2,94 млрд. лв. 

Първенец по изпълнение е ОП „Транспорт“ с бюджет 3,9 млрд.  лв. Към края на миналата година по 
нея са платени 1,6 млрд. лв. (45% от  отпуснатия бюджет), а възстановените суми от ЕК са 1,3 млрд. 
лв. (40,38%).  Следваща в класацията е ОП „Конкурентоспособност“, чийто бюджет за периода  

възлиза на 2,7 млрд. лв. По програмата са платени 979 млн. лв. (43%), а Брюксел е възстановил 
770,9 млн. лв.  (39,90%).  
На 3. място е ОП „Административен капацитет“, по която са договорени  38% от средствата, а са 

възстановени 28,58%.  „България не позволи загуба на средства по нито една  програма и удвои 
размера на възстановените средства от ЕК. През миналата година  техният размер за ЕК е 1,65 
млрд. лв. –  колкото са възстановените средства от предишните 2010 и 2011-а“, посочи  заместник-

министърът на финансите Карина Караиванова.  „Всички тези резултати са постигнати с много 
болка. 
Очаквам  да приключим с договарянето на останалите средства, предвидени за програмния  период 

2007-2013 г. допреди средата на годината, а минималната ни цел е до  декември да извършим 65% 
от разплащанията. Надяваме се още през февруари Годишната  финансова рамка до 2020 да бъде 
одобрена“, изтъкна Дончев.  „Искам да поздравя министър Томислав Дончев, Министерството  на 

финансите и кметовете на общини за добрите резултати и за оценката на  Брюксел, че сме страната 
с най-нисък процент допуснати грешки“, заключи  министър-председателят Бойко Борисов.  
 

http://www.manager.bg/news/tomislav-donchev-otbelyazahme-rekord-prez-2012
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.klassa.bg  
Връзка: 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221182_%22%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D

0%A2%D0%B5%D1%85+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%22+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D1
%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%
80%D0%BE  

Брой думи: 311  
 
 

Резюме: Изграждането на първия проект "София Тех Парк" ще струва 50 млн. евро, като 42.5 млн. 
евро се осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност" и 7.5 млн. евро са национално 
съфинансиране. Дружеството "София Тех Парк" бе създадено в началото на юни 2012 година и е 

100 % собственост на МИЕТ.  
 
Заглавие: "София Тех Парк" ще струва 50 млн. евро  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изграждането на първия проект "София Тех Парк" ще струва 50 млн. евро, като 42.5 млн. 

евро се осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност"  и 7.5 млн. евро са 
национално съфинансиране. Дружеството "София Тех Парк" бе създадено в началото на юни 2012 
година и е 100 % собственост на МИЕТ. Изпълнителният директор на "София Тех парк" Елица 

Панайотова обясни, че около половината от парите ще се изразходват за изграждане и реновиране 
на сградите, в които ще се намира паркът. Около 30% ще са предназначени за оборудването в 
лабораториите на парка, който ще бъде разположен на 250 000 кв. м в София в бивш имот на 

Министерството на отбраната. Целта на "София Тех Парк" е да доизгради екосистемата за 
подпомагане на иновациите и новите технологии, създаването на предприятия и да подсилят 
създаването на икономика на знанието в България, това е проект, който през следващите 10- 15 

години предстои да се разраства, отбеляза тя.  
Фокусът на парка ще бъдат информационните и комуникационните технологии, природните науки и 
зелените технологии. Предвижда се да бъде създаден бизнес инкубатор, компютърна лаборатория 

за високопроизводителни изчисления със специализиран лицензиран софтуер за споделено 
ползване, биохимични лаборатории, лаборатория по биоинформатика, лаборатория по 
киберсигурност, лаборатория за облачни компютърни технологии, лаборатория за бързо 

прототипиране и производство и лаборатория по виртуална и разширена реалност и много други.  
Проектът за "София Тех Парк" ще допринесе за развитие на върховите постижения в тази област, 
заяви Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел "България" в ГД "Регионална и градска политика" в 

Европейската комисия.  
На подписването присъства и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, 
който обясни, че с днешния договор и със завършването на проекта за газовата връзка със Сърбия, 

договорените средства по ОП "Конкурентоспособност" достигнаха 85%. Проектът за "София Тех 
Парк" сам по себе си е изключително предизвикателство, защото много малко са истински 
успешните технологични паркове и зависи от всички нас да направим това наистина работещ 

проект, каза още министърът.  
 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/221182_%22%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%A2%D0%B5%D1%85+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%22+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221182_%22%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%A2%D0%B5%D1%85+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%22+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221182_%22%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%A2%D0%B5%D1%85+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%22+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221182_%22%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%A2%D0%B5%D1%85+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%22+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.publics.bg  
Връзка: 
http://www.publics.bg/bg/news/9582/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%

D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7
%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D1%85_%D0%9F%D0%
B0%D1%80%D0%BA.html  

Брой думи: 154  
 
 

Резюме: Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн.евро, като 42.5 млн. евро 
се осигуряват от Оперативна програма „Конкурентоспособност” и 7. 5 млн. евро е национално 
съфинансиране, уточняват от правителствения пресцентър  

 
Заглавие: Подписват договора за София Тех Парк  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн.евро, като 42.5 млн. евро се 
осигуряват от Оперативна програма „Конкурентоспособност” и 7. 5 млн. евро е национално 

съфинансиране, уточняват от правителствения пресцентър  
Днес в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще се 
състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на 

научно-технологичен парк в София.  
Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн.евро, като 42.5 млн. евро се 
осигуряват от Оперативна програма „Конкурентоспособност” и 7. 5 млн. евро е национално 

съфинансиране, уточняват от правителствения пресцентър.  
Договорът за изграждането на технологичния парк ще бъде подписан от главния директор на 
Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и изпълнителния 

директор на „София Тех парк“ Елица Панайотова.  
На събитието, което ще се състои в сградата на Министерски съвет, ще присъства и Реналдо 
Мандметс, ръководител на Отдел „България“ в ГД „Регионална и градска политика“ в Европейската 

комисия.  
 

http://www.publics.bg/bg/news/9582/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA.html
http://www.publics.bg/bg/news/9582/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA.html
http://www.publics.bg/bg/news/9582/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA.html
http://www.publics.bg/bg/news/9582/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA.html


 

 

88 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

1
/1

/2
0
1
3
 

Дата: 10.01.2013  

Източник: www.bnr.bg  
Връзка: http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/News_bg/Pages/10.01.13-2.aspx  
Брой думи: 105  

 
 
Резюме: Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в 

София беше подписан в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев в Министерския съвет.  
 

Заглавие: Осигурено е финансирането за изграждане на "София Тех парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в 
София беше подписан в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев в Министерския съвет. Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. 

евро, като 42,5 млн. евро се осигуряват от оперативната програма "Конкурентоспособност"  и 7,5 
млн. евро са национално финансиране. На подписването присъства Реналдо Мандметс - 
ръководител на Отдела "България" в ГД "Регионална и градска политика" в Европейската комисия. 

Министър Добрев заяви, че с днешния договор и с издаването на заповед за строителството на 
интерконекторната връзка със Сърбия контрактуваните средства по оперативната програма 
"Конкурентоспособност" са достигнали 85 на сто.  

 

http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/News_bg/Pages/10.01.13-2.aspx
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://www.3e-
news.net/show/30067_delyan%20dobrev%20dogovorenite%20sredstva%20po%20op%20konkurentospos

obnost%20dostignaha%2085_bg/  
Брой думи: 208  
 

 
Резюме: С договарянето на помощта от ОП "Конкурентоспособност" за "София тех парк" и за 
строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 

контрактуваните средства по програмата. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев след официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова 
помощ за създаване на научно-технологичен парк в София.  

 
Заглавие: Делян Добрев: Договорените средства по ОП "Конкурентоспособност" достигнаха 
85%  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С договарянето на помощта от ОП "Конкурентоспособност" за "София тех парк" и за 

строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 
контрактуваните средства по програмата. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев след официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова 

помощ за създаване на научно-технологичен парк в София.  
Израждането на "София Тех парк" ще струва 50 милиона евро, от които 42.5 млн. евро се 
осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност"  и 7. 5 млн. евро е националното 

съфинансиране.  
На церемонията присъства и ръководителят на отдел "България" в Главна дирекция "Регионална и 
градска политика" към Европейската комисия Реналдо Мандметс.  

Пред нас стои предизвикателството, съвместно с бизнеса и висшите учебни заведения, да 
превърнем "София тех парк" в успешен проект, подчерта Добрев .  
50 на сто от средствата за технологичния парк ще бъдат използвани за подготовка на терена, 

реконструкция и строителство на сгради, 30 на сто – за оборудване на високотехнологичните 
лаборатории, а останалите са предназначени за финансиране на така наречените меки мерки, които 
ще изпълнят съдържателната част на проекта, съобщи изпълнителният директор на дружеството 

Елица Панайотова. По нейните думи "София тех парк" ще подпомага иновациите и високите 
технологии, както и стартиращи компании, които осигуряват висока добавена стойност. Очаква се 
технологичният парк да започне реална дейност през 2015 г.  

 

http://www.3e-news.net/show/30067_delyan%20dobrev%20dogovorenite%20sredstva%20po%20op%20konkurentosposobnost%20dostignaha%2085_bg/
http://www.3e-news.net/show/30067_delyan%20dobrev%20dogovorenite%20sredstva%20po%20op%20konkurentosposobnost%20dostignaha%2085_bg/
http://www.3e-news.net/show/30067_delyan%20dobrev%20dogovorenite%20sredstva%20po%20op%20konkurentosposobnost%20dostignaha%2085_bg/
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.inews.bg  
Връзка: 
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0

%BE%D0%B8%D0%BC-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D0%B5%D1%85-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%81-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-_l.a_c.382_i.251597.html  
Брой думи: 281  
 

 
Резюме: Подписаха договор за финансирането на проекта - 42 млн. евро са по 
"Конкурентоспособност"  

Подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждането на София Тех парк.  
Проектът ще струва 50 млн. евро, като 42,5 млн. евро се осигуряват от оперативната програма 
"Конкурентоспособност" и 7,5 млн. евро са национално финансиране.  

 
Заглавие: Строим София Тех парк предимно с европари  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Подписаха договор за финансирането на проекта - 42 млн. евро са по 
"Конкурентоспособност".  

Подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждането на София Тех парк.  
Проектът ще струва 50 млн. евро, като 42,5 млн. евро се осигуряват от оперативната програма 
"Конкурентоспособност" и 7,5 млн. евро са национално финансиране.  

50% от парите ще бъдат предназначени за подготовката на терена и изграждането на 
инфраструктурата, 30% ще са за оборудването в лабораториите, останалите 20% ще отидат за 
развитието на т.нар "меки мерки", информира агенция "Фокус".  

Договорът за изграждането на технологичния парк беше подписан от главния директор на главната 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и от изпълнителния 
директор на София Тех парк Елица Панайотова. Присъстваха икономическият министър Делян 

Добрев и Реналдо Мандметс - ръководител на Отдела "България" в ГД "Регионална и градска 
политика" в Европейската комисия.  
През тази година съвместно с университетите и бизнеса ще бъдат организирани редица от събития, 

които ще са насочени към предприемачеството, трансфера на технологии и превръщането на 
науката в бизнес, обясни Панайотова. Идеята е когато през 2015 година материалната част от 
София Тех парк бъде реалност, съдържателната част от научно-технологичния парк да е налице и 

вече да отчита своите резултати, коментира директорът на парка.  
Тя обясни, че сред основните елементи на технологичния парк са изграждането на бизнес 
инкубатор, както и построяването на лаборатории, където науката ще може да се свърже с бизнеса.  

София Тех парк е първият по рода си техногичен парк в България. Той ще бъде разположен на 
бивш терен на Министерството на отбраната в района на 4-ти километър в София.  
Изграждането на Sofia Tech Park ще стане на два етапа. Големи компании като Google, Hewlett 

Packard и Cisco ще окажат съдействие на България в разработването на концепцията.  
 

http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-_l.a_c.382_i.251597.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-_l.a_c.382_i.251597.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-_l.a_c.382_i.251597.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-_l.a_c.382_i.251597.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-_l.a_c.382_i.251597.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/Balgariya-shampion-po-usvoyavane-na-evrosredstva-%28VIDEO%29-
43539  

Брой думи: 342  
 
 

Резюме: Томислав Дончев направи отчет на изминалата 2012 г. за еврофондовете  
“По отношение на усвояването на евросредствата България премина през една много успешна 2012 
г. В рамките на нея страната успя да мобилизира договарянето на целия си финансов ресурс от ЕС. 

Абсолютният шампион по усвоени средства е Оперативна програма "Транспорт".  
 
Заглавие: България шампион по усвояване на евросредства (ВИДЕО)  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Томислав Дончев направи отчет на изминалата 2012 г. за еврофондовете  

“По отношение на усвояването на евросредствата България премина през една много успешна 2012 
г. В рамките на нея страната успя да мобилизира договарянето на целия си финансов ресурс от ЕС. 
Абсолютният шампион по усвоени средства е Оперативна програма "Транспорт". Този отчет даде 

министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, който заедно с премиера Бойко 
Борисов и зам.-финансовият министър Карина Караиванова представиха обобщение на 
договорените и усвоените средства от ЕС.  

Годишният обзор включи детайли за темпа на управление на оперативните програми, договорените 
и разплатените средства по линия на структурните и Кохезионния фонд на ЕС, както и 
специализирана информация за работа с публичния модул на Информационната система  за 

управление и наблюдение (ИСУН).  
“България вече е договорила целия финансов ресурс и е платила една трета от средствата по 
оперативните програми. Към края на 2012 г. имаме договорени 15.7 млрд. лева или над 100% от 

парите за периода, отчете Дончев.  
Отличниците сред оперативните програми са "Транспорт", "Развитие на човешките ресурси" и 
"Конкурентноспособност". Транспортната програма, по думите на Дончев, е абсолютният шампион 

с усвоен 45% от целия финансов ресурс.  
Министър Дончев и зам.-финансовият министър Караиванова отчетоха, че администрацията, 
обработваща проектите, изпраща "изключително чисти заявки" към Брюксел. Именно липсата на 

грешки според Караиванова е причината да нямаме и загубени средства през миналата година.  
На свой ред премиерът също отчете, че България е една от страните с най-малко грешки, откривани 
от Брюксел. "Нашата администрация е жестока, изключително строга", заяви премиерът. Той отново 

подчерта, че България е една от малкото страни, на които през миналата година Брюксел е 
изплатил всички средства.  
През следващите месеци ще бъдат договорени още няколко схеми и големи проекти, така че преди 

средата на годината страната ни да е приключила с договарянето на средствата за периода 2007 -
2014 г. България има право да договаря финансов ресурс за настоящия програмен период до края 
на 2013 г. и да разплаща средства за изпълнение на проектите до края на 2015 г.  

В последната седмица на декември Европейската комисия възстанови всички заявени плащания, 
изпратени от българска страна за 2012 г.  
 

http://www.livenews.bg/Balgariya-shampion-po-usvoyavane-na-evrosredstva-%28VIDEO%29-43539
http://www.livenews.bg/Balgariya-shampion-po-usvoyavane-na-evrosredstva-%28VIDEO%29-43539
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/Ofitsialno--Stroim-Sofiya-teh-Park-za-50-mln.-evro-43544  
Брой думи: 178  

 
 
Резюме: Договорът бе парафиран в Министерски съвет  

Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в София бе 
подписан вМинистерски съвет. Парави под контракта сложиха главния директор на Главна Дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и изпълнителния директор на 

„София Тех парк“ Елица Панайотова.  
 
Заглавие: Официално: Строим „София тех Парк“ за 50 млн. евро  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договорът бе парафиран в Министерски съвет  

Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в София бе 
подписан вМинистерски съвет. Парави под контракта сложиха главния директор на Главна Дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и изпълнителния директор на 

„София Тех парк“ Елица Панайотова.  
Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн.евро, като 42.5 млн. евро се 
осигурават от Оперативна програма „Конкурентоспособност” и 7. 5 млн. евро е национално 

съфинансиране.  
На събитието присъства и Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел „България“ в Главна дирекция 
„Регионална и градска политика“ в Европейската комисия.  

Проектът за изграждането на технологичен парк беше лансиран от президента Росен Плевнелиев. 
По време на посещението му в САЩ през миналия май стана ясно, че за концепцията на проекта 
можем да разчитаме на водещи компании от световната IT индустрия.  

Очаква се новият технологичен парк да заработи до края на 2015 г., а първите строителни дейности 
вероятно ще започнат още в началото на тази година.  
Концепцията на парка ще се изготвя с помощта на учените от БАН, технологичните университети, 

бизнес организациите, общините и неправителствени организации.  
 

http://www.livenews.bg/Ofitsialno--Stroim-Sofiya-teh-Park-za-50-mln.-evro-43544
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/38787  
Брой думи: 188  

 
 
Резюме: В Министерски съвет ще бъде подписан договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в София.  
 
Заглавие: Отпускат пари за София тех парк  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В Министерски съвет ще бъде подписан договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в София. Бъдещият технологичен 
парк в София ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на отбраната, който е близо 300 
дка на 4-ти километър в столицата. Договорът ще бъде подписан в присъствието на министъра на 

икономиката Делян Добрев и Реналдо Мандметс - ръководител на Отдел „България" в Главна 
дирекция „Регионална и градска политика" в Европейската комисия.  Изграждането на първия 
подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като над 42 млн. евро се осигуряват от Оперативна 

програма „Конкурентоспособност", а 7.5 млн. евро е национално съфинансиране.  
Проектът за изграждането на технологичен парк беше лансиран от президента Росен Плевнелиев. 
По време на посещението му в САЩ през миналия май стана ясно, че за концепцията на проекта 

можем да разчитаме на водещи компании от световната IT индустрия. Очаква се новият 
технологичен парк да заработи до края на 2015 г., а първите строителни дейности вероятно ще 
започнат още в началото на тази година.  

Концепцията на парка ще се изготвя с помощта на учените от БАН, технологичните университети, 
бизнес организациите, общините и неправителствени организации.  
 

 

http://www.dartsnews.bg/News/38787
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=472454  
Брой думи: 115  

 
 
Резюме: В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще 

бъде официално подписан договора за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно -
технологичен парк в София.  
 

Заглавие: Подписват договора за финансирането на София Тех парк  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще 
бъде официално подписан договора за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно -
технологичен парк в София.  

Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн.евро, като 42.5 млн. евро се 
осигурават от Оперативна програма „Конкурентоспособност” и 7. 5 млн. евро е национално 
съфинансиране.  

Договорът за изграждането на технологичния парк ще бъде подписан от главния директор на 
Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и изпълнителния 
директор на „София Тех парк“ Елица Панайотова.  

На събитието, което ще се състои в сградата на Министерски съвет, ще присъства и Реналдо 
Мандметс, ръководител на Отдел „България“ в ГД „Регионална и градска политика“ в Европейската 
комисия.  

 
 

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=472454
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=472478  
Брой думи: 393  

 
 
Резюме: Пари има, така че строителството на ъпарк“ може да започне. Това заяви министърът на 

икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след официалното подписване в Министерския 
съвет на договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждането на технологичния парк. Той 
ще струва общо 50 млн. евро, като 42.5 млн. евро се осигуряват по оперативна програма 

„Конкурентоспособност", а останалите 7.5 млн. евро са държавно съфинансиране.  
 
Заглавие: “София Тех парк” гълта още 7.5 млн. евро държавни пари  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пари има, така че строителството на ъпарк“ може да започне. Това заяви министърът на 

икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след официалното подписване в Министерския  
съвет на договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждането на технологичния парк. Той 
ще струва общо 50 млн. евро, като 42.5 млн. евро се осигуряват по оперативна програма 

„Конкурентоспособност", а останалите 7.5 млн. евро са държавно съфинансиране.   
Половината от парите ще отидат за подготовката на 300 дка терен, който се намира в близост до 
бившите военни поделения срещу зала „Арена Армеец“ на 4-ти километър. Други 30% ще бъдат 

похарчени за оборудване в лабораториите, а останалите 20% - за прилагането на така наречените 
„меки мерки".  
„Целта на тези мерки е да подготвят съдържателната част на проекта за технопарка“, обясни 

изпълнителният директор на “София Тех ” Елица Панайотова. По думите й една от амбициозните 
задачи е създаване на мрежа за научноизследователска инфраструктура в университетите и БАН. 
„Целта е да се доизгради екосистемата за подпомагане на иновациите и високите технологии, за 

подпомагане на нови стартиращи компании, които са с висока добавена стойност, както и да се 
подсили създаването на икономика на знанието в България", заяви още Панайотова.  
Технопаркът трябва да е готов през 2015 година, но преди това предстоят редица други събития, 

като например провеждането на кампания, която да изясни как се развива предприемаческия дух у 
нас. Сред основните елементи на технопарка са изграждане на форум, в който да се провеждат 
всички събития и около който да се обединяват различните участници в процеса. Друг важен 

момент е изграждането на инкубатор с по-широк профил, който да обхваща и сектора на 
биотехнологиите.  
„Проектът е пилотен в много отношения. Той предоставя възможност за изграждането на още 2-3 

технологични парка в България с по-малки размери", заяви ръководителят на отдел "България" в 
дирекция „Регионална и градска политика" на Европейската комисия Реналдо Мандметс, който 
също присъства на подписването на договора. Той уточни, че вече са проведени разговори за 

създаването на хранителен технологичен парк в покрайнините на Пловдив.  
„Този проект е едно изключително предизвикателство за страната ни, защото в световен мащаб има 
много подобни проекти, които се оказват неуспешни“, подчерта от своя страна Делян Добрев.  

Той не пропусна да отбележи любимата си тема за усвояването на парите по оперативна 
програма „Конкуретноспособност”. „Заедно с проектите за „София Тех парк“ и интерконекторната 
връзка със Сърбия договорените средства на страната ни са вече 85 процента от целия бюджет“, 

каза още икономическият министър.  
 

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=472478
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/50-mln.-evro-otivat -za-sofiq-teh-park-737398.html  
Брой думи: 105  

 
 
Резюме: Проектът за "София Тех Парк"ще струва 50 млн. евро. 42.5 млн. от тях се осигуряват по 

линия на Оперативна програма "Конкурентоспособност". Останалите 7.5 млн. евро идват като 
национално съфинансиране. Дружеството "София Тех Парк" бе създадено в началото на юни 2012 
година и е 100 % собственост на МИЕТ.  

 
Заглавие: 50 млн. евро отиват за София Тех Парк  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Проектът за "София Тех Парк"ще струва 50 млн. евро. 42.5 млн. от тях се осигуряват по 
линия на Оперативна програма "Конкурентоспособност" . Останалите 7.5 млн. евро идват като 

национално съфинансиране. Дружеството "София Тех Парк" бе създадено в началото на юни 2012 
година и е 100 % собственост на МИЕТ. Изпълнителният директор на "София Тех парк" Елица 
Панайотова обясни, че около половината от парите ще се изразходват за изграждане и реновиране 

на сградите, в които ще се намира паркът. Около 30% ще са предназначени за оборудването в 
лабораториите на парка, който ще бъде разположен на 250 000 кв. м в София в бивш имот на 
Министерството на отбраната.  

 

http://b2bnews.bg/index.php/50-mln.-evro-otivat-za-sofiq-teh-park-737398.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/tehnoparkut-pomaga-za-po-dobra-usvoqemost-na-op-konkurento-
sposobnost-737401.html  

Брой думи: 18  
 
 

Резюме: Със „София Тех Парк“ и газовата връзка със Сърбия усвояваме 85% от парите по 
програмата, обясни икономическият министър Добрев  
 

Заглавие: Технопаркът помага за по-добра усвояемост на ОП „Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Със „София Тех Парк“ и газовата връзка със Сърбия усвояваме 85% от парите по 
програмата, обясни икономическият министър Добрев  
 

http://b2bnews.bg/index.php/tehnoparkut-pomaga-za-po-dobra-usvoqemost-na-op-konkurento-sposobnost-737401.html
http://b2bnews.bg/index.php/tehnoparkut-pomaga-za-po-dobra-usvoqemost-na-op-konkurento-sposobnost-737401.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/dogovoreni-sa-85-ot-biudjeta-na-op-konkurentosposobnost-
737550.html  

Брой думи: 208  
 
 

Резюме: Днес подписаха договора за София Тех парк  
 
Заглавие: Договорени са 85% от бюджета на ОП "Конкурентоспособност"  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С договарянето на помощта от ОП „Конкурентоспособност“ за „София тех парк“ и за 

строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 
контрактуваните средства по програмата. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев след официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова 

помощ за създаване на научно-технологичен парк в София. 
Израждането на "София Тех парк“ ще струва 50 милиона евро, от които 42.5 млн. евро се 
осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност"  и 7. 5 млн. евро е националното 

съфинансиране. На церемонията присъства и ръководителят на отдел „България“ в Главна 
дирекция „Регионална и градска политика“ към Европейската комисия Реналдо Мандметс. 
Пред нас стои предизвикателството, съвместно с бизнеса и висшите учебни заведения, да 

превърнем „София тех парк“ в успешен проект, подчерта Добрев.  
50 на сто от средствата за технологичния парк ще бъдат използвани за подготовка на терена,  
реконструкция и строителство на сгради, 30 на сто – за оборудване на високотехнологичните 

лаборатории, а останалите са предназначени за финансиране на така наречените меки мерки, които 
ще изпълнят съдържателната част на проекта, съобщи изпълнителният директор на дружеството 
Елица Панайотова. 

По нейните думи „София тех парк“ ще подпомага иновациите и високите технологии, както и 
стартиращи компании, които осигуряват висока добавена стойност. Очаква се технологичният парк 
да започне реална дейност през 2015 г.  

 

http://b2bnews.bg/index.php/dogovoreni-sa-85-ot-biudjeta-na-op-konkurentosposobnost-737550.html
http://b2bnews.bg/index.php/dogovoreni-sa-85-ot-biudjeta-na-op-konkurentosposobnost-737550.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/izrajdame-sofiq-teh-park-za-50-mln.-evro-737526.html  
Брой думи: 209  

 
 
Резюме: С сигурените за проекта 42.5 млн. евро, постигаме 85% договоряне на парите по ОП 

„Конкурентоспособност" , обяви министър Добрев  
 
Заглавие: Израждаме "София Тех парк" за 50 млн. евро  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С договарянето на помощта от ОП „Конкурентоспособност" за „София тех парк" и за 

строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 
контрактуваните средства по програмата. 
Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след официалното 

подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен 
парк в София. Израждането на "София Тех парк" ще струва 50 милиона евро, от които 42.5 млн. 
евро се осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност" и 7. 5 млн. евро е 

националното съфинансиране. 
На церемонията присъства и ръководителят на отдел „България" в Главна дирекция „Регионална и 
градска политика" към Европейската комисия Реналдо Мандметс.  

Пред нас стои предизвикателството, съвместно с бизнеса и висшите учебни заведения, да 
превърнем „София тех парк" в успешен проект, подчерта Добрев.  
50 на сто от средствата за технологичния парк ще бъдат използвани за подготовка на терена, 

реконструкция и строителство на сгради, 30 на сто - за оборудване на високотехнологичните 
лаборатории, а останалите са предназначени за финансиране на така наречените меки мерки, които 
ще изпълнят съдържателната част на проекта, съобщи изпълнителният директор на дружеството 

Елица Панайотова. 
По нейните думи „София тех парк" ще подпомага иновациите и високите технологии, както и 
стартиращи компании, които осигуряват висока добавена стойност. Очаква се технологичният парк 

да започне реална дейност през 2015 г.  
 

http://b2bnews.bg/index.php/izrajdame-sofiq-teh-park-za-50-mln.-evro-737526.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/izgrajdat-sofiq-teh-park-s-evropari-737465.html  
Брой думи: 229 

 
 
Резюме: Със „София Тех парк" и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 

„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. Министърът присъства на подписването на договор за финансирането на научно-
технологичен парк в София.  

 
Заглавие: Изграждат „София Тех парк" с европари  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Със „София Тех парк" и българо-сръбска газова връзка България усвоява 85% от ОП 
„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 

Добрев. Министърът присъства на подписването на договор за финансирането на научно-
технологичен парк в София. Първият по рода си технологичен парк в България е на обща стойност 
50 млн. евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по Оперативна програма 

„Конкурентоспособност", а останалите 7,5 млн. евро представляват национално съфинансиране. 
Бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на 
отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София. 

Дружеството за изграждане на технологичния парк е учредено в средата на миналата год ина, 
направени са постъпки за придобиване на имота и е започнало разработването на проектното 
предложение, с което са отпуснати средства за реализирането на проекта, припомни 

икономическият министър Делян Добрев. „Парите са осигурени, работата по неговото изпълнение 
може да започне", каза той. 
По думите на министъра проектът сам по себе си е изключително предизвикателство, защото в 

световен мащаб са много случаите, в които такива проекти се оказват неуспешни, а истински 
успешните технологични паркове са малко. 
„Ние трябва да работим много оттук нататък, за да направим „София Тех парк" успешен и това не 

зависи само от МИЕТ и изпълнителния директор на компанията, а зависи от добрия диалог с 
университетите, бизнеса. Зависи от всички нас да направим това един работещ проект", коментира 
Добрев.  

 

http://b2bnews.bg/index.php/izgrajdat-sofiq-teh-park-s-evropari-737465.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.sofia.dir.bg  
Връзка: http://sofia.dir.bg/news.php?id=12777658  
Брой думи: 334  

 
 
Резюме: Благодарение на финансирането за изграждането на научно-технологичен парк „София 

Тех парк” България успява да усвои част от средствата по Оперативна програма 
„Конкуретноспособност”.  
 

Заглавие: Стартира проектът за ”София Тех парк”  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Благодарение на финансирането за изграждането на научно-технологичен парк „София Тех 
парк” България успява да усвои част от средствата по Оперативна програма 
„Конкуретноспособност”.  

Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който присъства 
на подписването на договор за финансирането на научно-технологичен парк в София, предаде 
Агенция „Фокус”.  

Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан от директора на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност” Кирил Гератлиев и изпълнителния директор на 
„София Тех парк” Елица Панайотова. На официалното подписване присъства и Реналдо Мандметс, 

ръководител на отдел „България” в ГД „Регионална и градска политика” в Европейската комисия. 
Министър Добрев определи изграждането на научно-технологичен парк в България като едно 
изключително предизвикателство за страната ни. В света много подобни проекти се оказват 

неуспешни. Малко са истински успешните паркове и аз се надявам „София тех парк” да е един от 
тях, отбеляза енергийният министър. Той подчерта, че осъществяването и развитието на 
технологичния парк зависи от добрия диалог между университетите, държавата и бизнеса.  

Елица Панайотова съобщи, цитирана от БТА, че технологичният парк ще е факт през 2015 г. Тя 
припомни, че през 2010-2011 г. е започнала работата по научно-технологичния парк в София за 
информационни и комуникационни технологии, зелени технологии и природни науки.  

Близо половината от средствата по проекта за парка са за подготовка на терена, инфраструктурата, 
строителството на първите нови сгради, 30 на сто от сумата е за оборудване на лабораториите, а 
останалите пари са за така наречените меки мерки - за съдържателната част на технопарка. Това е 

проект, който през следващите 10-15 години предстои да се разраства, и се надяваме през 
следващия програмен период да се работи с ЕК за разширяването му, каза Панайотова.  
"София Тех парк" е първият по рода си техлоногичен парк в България и е на обща стойност 50 млн. 

евро. 42 млн. евро от тях се осигуряват по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, а 
останалите 7,5 млн. евро представляват национално съфинансиране.   
Бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на 

отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София.  
 

http://sofia.dir.bg/news.php?id=12777658
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/111291-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82
%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5
%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81.html  
Брой думи: 189  

 
 
Резюме: Проектът е на стойност 50 млн. евро  

В Министерски съвет в присъствието на министъра на икономиката Делян Добрев бе подписан 
договор за изграждане на първия технологичен парк у нас, предаде репортер на novini.bg.  
 

Заглавие: Подписаха договор за изграждането на първия технологичен парк у нас  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава Станева  

Текст: Проектът е на стойност 50 млн. евро  
В Министерски съвет в присъствието на министъра на икономиката Делян Добрев бе подписан 
договор за изграждане на първия технологичен парк у нас, предаде репортер на novini .bg.  

Проектът ще се реализира по ОП “Развитие на конкурентноспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013. Това е проект на стойност 50 млн. eвро, като планираните дейности трябва 
да бъдат извършени до 30 септември 2015 г.Той ще бъде изграден в района на 4 км на територия, 

която Министерство на отбраната е прехвърлила на Министерство на икономиката.  
Привличането и насърчаването на иновативни идеи и проекти, които стимулират развитието на 
икономиката към сектори с висока добавена стойност ще бъдат сред приоритетите в работата на 

бъдещия технологичен парк. Акцентът ще бъде върху информационните и комуникационни 
технологии, природните науки и зелените технологии. Ще бъдат изградени нови модерни 
компютърни технологии, както лаборатория по киберсигурност и други лаборатории, които да 

развиват нови съвременни науки.  
В Тех парка ще си партнират водещи университети, БАН, бизнес клъстери, стартиращи дружества и 
големи международни компании, Софийска община, МОНМ, неправителствени организации. Целта 

е паркът да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални 
изследователи и иновативни компании.  
 

http://www.novini.bg/news/111291-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81.html
http://www.novini.bg/news/111291-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81.html
http://www.novini.bg/news/111291-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81.html
http://www.novini.bg/news/111291-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81.html
http://www.novini.bg/news/111291-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81.html
http://www.novini.bg/news/111291-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81.html
http://www.novini.bg/news/111291-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.chernomore.bg  
Връзка: http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/59-2009-03-18-08-37-12/33587-
2012-a------  

Брой думи: 332  
 
 

Резюме: Изминалата 2012 г. е рекордна за договарянето и усвояването на парите от Европейския 
съюз, отчете ресорният министър Томислав Дончев. България вече е договорила целия финансов 
ресурс, и е изплатила над 1/3 от средствата по оперативните програми, съобщи той.  

 
Заглавие: 2012-a била рекордна за усвояването на еврофондове  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Изминалата 2012 г. е рекордна за договарянето и усвояването на парите от Европейския 
съюз, отчете ресорният министър Томислав Дончев. България вече е договорила целия финансов 

ресурс, и е изплатила над 1/3 от средствата по оперативните програми, съобщи той.  
"Ако в периода 2007-2011 имаме плащания за малко повече от 2.9 млрд. лева, само за 2012 г. те са 
близо 2.5 млрд. лева. Всичко това се случва в режим на работещи седем оперативни програми и 

нито една спряна", напомни министърът.  
Към края на миналата година са договорени общо 15.7 млрд. лева от европейските фондове за 
програмния период 2007-2013. Над 35% от тези средства – 5.4 милиарда лева – вече са изплатени. 

Целта пред правителството е до края на тази година плащанията да надхвърлят 65 на сто. По 
начало договарянията за настоящия програмен период трябва да приключат тази година, но 
плащания по тях се допускат до 2015-а.  

По данни на финансовото министерство срещу близо 16-те милиарда лева договорени средства от 
ЕС България е внесла в единния бюджет 4.7 милиарда, и предстои да добави още 908 млн. лева до 
края на тази година.  

Според заместник-министъра на финансите Карина Караиванова в последната седмица на 
декември Европейската комисия е възстановила всички заявени плащания, изпратени от българска 
страна за 2012 г. – общо 3.48 млрд. лева.  

Най-много са разплатените средства по ОП "Транспорт", при която вече са усвоени 45% от целия 
бюджет на програмата.  
Изминалата година е рекордна и за най-тромавата оперативна програма - 

„Конкурентоспособност“. От 2007 до края на 2011 г. бизнесът е получил реално едва 130 млн. 
лева от предвидените над 2.2 милиарда. Към края на 2012 г. обаче изплатените суми вече са над 
978 млн. лева, или 43% от целия бюджет на програмата.  

"Когато цифрите говорят, най-добре да се съобразяваме с тях. Жозе Барозу похвали България като 
една от страните с най-малко грешки при представяне на фактурите. Така е, защото 
администрацията е много стриктна. Това в никакъв случай не трябва да ни успокоява, трябва да 

продължим да работим по този начин", заяви пред журналисти премиерът Бойко Борисов.  
 

http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/59-2009-03-18-08-37-12/33587-2012-a------
http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/59-2009-03-18-08-37-12/33587-2012-a------
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/bulgaria/56633-podpisvat-dogovora-za-finansiraneto-na-sofia-teh-park  
Брой думи: 123  

 
 
Резюме: Днес, в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян 

Добрев, ще се състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за 
създаване на научно-технологичен парк в София, съобщиха от правителствената информационна 
служба.  

 
Заглавие: Подписват договора за финансирането на София Тех парк  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Днес, в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, 
ще се състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване 

на научно-технологичен парк в София, съобщиха от правителствената информационна служба.  
Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн.евро, като 42.5 млн. евро се 
осигурават от Оперативна програма „Конкурентоспособност” и 7. 5 млн. евро е национално 

съфинансиране.  
Договорът за изграждането на технологичния парк ще бъде подписан от главния директор на 
Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и изпълнителния 

директор на „София Тех парк“ Елица Панайотова.  
На събитието, което ще се състои в сградата на Министерски съвет, ще присъства и Реналдо 
Мандметс, ръководител на Отдел „България“ в ГД „Регионална и градска политика“ в Европейската 

комисия.  
 

http://fakti.bg/bulgaria/56633-podpisvat-dogovora-za-finansiraneto-na-sofia-teh-park
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/imoti/56692-podpisaha-finansiraneto-na-sofia-teh-park  
Брой думи: 161  

 
 
Резюме: Изграждането на „София Тех парк” е изключително предизвикателство за България, каза 

Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма по време на официалното 
подписване на договор за финансирането на научно-технологичния парк в столицата. Документът 
беше подписан от Кирил Гератлиев, директор на „Европейски фондове за конкурентоспособност” и 

Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София Тех парк”.  
 
Заглавие: Подписаха финансирането на „София Тех парк”  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изграждането на „София Тех парк” е изключително предизвикателство за България, каза 

Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма по време на официалното 
подписване на договор за финансирането на научно-технологичния парк в столицата. Документът 
беше подписан от Кирил Гератлиев, директор на „Европейски фондове за конкурентоспособност” и 

Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София Тех парк”. На церемонията присъства и 
Реналдо Мандметс, ръководител на отдел „България” в ГД „Регионална и градска политика” в 
Европейската комисия.  

Благодарение на реализирането на този проект и на създаването на българо-сръбска газова връзка 
България успява да усвои 85% от Оперативна програма „Конкуретноспособност”, отбеляза 
министър Добрев. „Малко са истински успешните паркове и аз се надявам „София тех парк” да е 

един от тях. Осъществяването и развитието на технологичния парк зависи от добрия диалог между 
университетите”, допълни той.  
„София Тех парк” е първият по рода си техлоногичен парк у нас. Цената му е 50 млн. EUR, като 42 

млн. EUR са осигурени по ОП „Конкурентоспособност”, а останалите – от национално 
съфинансиране.  
 

http://fakti.bg/imoti/56692-podpisaha-finansiraneto-na-sofia-teh-park
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57342  
Брой думи: 215  

 
 
Резюме: Днес подписаха договора за София Тех парк  

С договарянето на помощта от ОП „Конкурентоспособност“ за „София тех парк“ и за строителството 
на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на контрактуваните средства по 
програмата. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след 

официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно -
технологичен парк в София.  
 

Заглавие: Договорени са 85% от бюджета на ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Днес подписаха договора за София Тех парк  
С договарянето на помощта от ОП „Конкурентоспособност“ за „София тех парк“ и за 
строителството на интерконекторната връзка България - Сърбия достигнахме 85% на 

контрактуваните средства по програмата. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев след официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова 
помощ за създаване на научно-технологичен парк в София.  

Израждането на "София Тех парк“ ще струва 50 милиона евро, от които 42.5 млн. евро се 
осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност"  и 7. 5 млн. евро е националното 
съфинансиране. На церемонията присъства и ръководителят на отдел „България“ в Главна 

дирекция „Регионална и градска политика“ към Европейската комисия Реналдо Мандметс.  
Пред нас стои предизвикателството, съвместно с бизнеса и висшите учебни заведения, да 
превърнем „София тех парк“ в успешен проект, подчерта Добрев.   

50 на сто от средствата за технологичния парк ще бъдат използвани за подготовка на терена, 
реконструкция и строителство на сгради, 30 на сто – за оборудване на високотехнологичните 
лаборатории, а останалите са предназначени за финансиране на така наречените меки мерки, които 

ще изпълнят съдържателната част на проекта, съобщи изпълнителният директор на дружеството 
Елица Панайотова.  
По нейните думи „София тех парк“ ще подпомага иновациите и високите технологии, както и 

стартиращи компании, които осигуряват висока добавена стойност. Очаква се технологичният парк 
да започне реална дейност през 2015 г.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57342
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.srednogorie.bg  
Връзка: 
http://www.srednogorie.bg/?option=content&contentTypeID=14&contentID=19961&hash=8f7d0895f7376de

34878d70fcb7bb209de881ad5  
Брой думи: 407  
 

 
Резюме: Проектът за "София Тех Парк"ще струва 50 млн. евро. 42.5 млн. от тях се осигуряват по 
линия на Оперативна програма "Конкурентоспособност". Останалите 7.5 млн. евро идват като 

национално съфинансиране.  
Дружеството "София Тех Парк" бе създадено в началото на юни 2012 година и е 100 % собственост 
на МИЕТ.  

 
Заглавие: 50 млн. евро отиват за София Тех Парк  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Проектът за "София Тех Парк"ще струва 50 млн. евро. 42.5 млн. от тях се осигуряват по 
линия на Оперативна програма "Конкурентоспособност". Останалите 7.5 млн. евро идват като 

национално съфинансиране.  
Дружеството "София Тех Парк" бе създадено в началото на юни 2012 година и е 100 % собственост 
на МИЕТ.  

Изпълнителният директор на "София Тех парк" Елица Панайотова обясни, че около половината от 
парите ще се изразходват за изграждане и реновиране на сградите, в които ще се намира паркът. 
Около 30% ще са предназначени за оборудването в лабораториите на парка, който ще бъде 

разположен на 250 000 кв. м в София в бивш имот на Министерството на отбраната.  
Целта на "София Тех Парк" е да доизгради екосистемата за подпомагане на иновациите и новите 
технологии, създаването на предприятия и да подсилят създаването на икономика на знанието в 

България, това е проект, който през следващите 10- 15 години предстои да се разраства, отбеляза 
тя, предаде БГНЕС.  
Фокусът на парка ще бъдат информационните и комуникационните технологии, природните науки и 

зелените технологии. Предвижда се да бъде създаден бизнес инкубатор, компютърна лаборатория 
за високопроизводителни изчисления със специализиран лицензиран софтуер за споделено 
ползване, биохимични лаборатории, лаборатория по биоинформатика, лаборатория по 

киберсигурност, лаборатория за облачни компютърни технологии, лаборатория за бързо 
прототипиране и производство и лаборатория по виртуална и разширена реалност и много други.  
Още тази година искаме да се организират редица събития, които да се фокусират върху това как 

се развива предприемаческият дух, как да се насърчават стартиращите компании, така че когато 
технологичният парк стане факт през 2015 година вече да има първите компании в него, обясни още 
Панайотова.  

"София Тех Парк" ще допринесе за развитие на върховите постижения в тази област, заяви 
Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел "България" в ГД "Регионална и градска политика" в 
Европейската комисия, предаде БГНЕС.  

Мандметс присъства на официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за 
създаване на научно-технологичен парк в София. Проектът е пилотен в много отношения 
предоставя възможност за още 2-3 подобни технологични парка в България. Проведохме разговори 

за създаването на хранителен технологичен парк в покрайнините на Пловдив, подчерта той.  
На подписването присъства и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, 
който обясни, че с днешния договор и със завършването на проекта за газовата връзка със Сърбия, 

договорените средства по ОП "Конкурентоспособност" достигнаха 85%. Проектът за "София Тех 
Парк" сам по себе си е изключително предизвикателство, защото много малко са истински 
успешните технологични паркове и зависи от всички нас да направим това наистина работещ 

проект, каза още министърът.  
 

http://www.srednogorie.bg/?option=content&contentTypeID=14&contentID=19961&hash=8f7d0895f7376de34878d70fcb7bb209de881ad5
http://www.srednogorie.bg/?option=content&contentTypeID=14&contentID=19961&hash=8f7d0895f7376de34878d70fcb7bb209de881ad5
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.bgonair.bg  
Връзка: http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/2012_bila_rekordna_za_usvoqvaneto_na_evrofondove/   
Брой думи: 344  

 
 
Резюме: До края на тази година ще бъдат изплатени 65% от парите, прогнозира ресорният 

министър Томислав Дончев.  
Изминалата 2012 година е рекордна за договарянето и усвояването на парите от Европейския съюз, 
отчете ресорният министър Томислав Дончев. България вече е договорила целия финансов ресурс, 

и е изплатила над 1/3 от средствата по оперативните програми, съобщи той.  
 
Заглавие: 2012 била рекордна за усвояването на еврофондове  

Подзаглавие:  
Автор: Ралица Пейчева  
Текст: До края на тази година ще бъдат изплатени 65% от парите, прогнозира ресорният министър 

Томислав Дончев.  
Изминалата 2012 година е рекордна за договарянето и усвояването на парите от Европейския съюз, 
отчете ресорният министър Томислав Дончев. България вече е договорила целия финансов ресурс, 

и е изплатила над 1/3 от средствата по оперативните програми, съобщи той.  
"Ако в периода 2007-2011 имаме плащания за малко повече от 2.9 млрд. лева, само за 2012 те са 
близо 2.5 млрд. лева. Всичко това се случва в режим на работещи седем оперативни програми и 

нито една спряна", напомни министърът.  
Към края на миналата година са договорени общо 15.7 млрд. лева от европейските фондове за 
програмния период 2007-2013. Над 35% от тези средства – 5.4 милиарда лева – вече са изплатени. 

Целта пред правителството е до края на тази година плащанията да надхвърлят 65 на сто. По 
начало договарянията за настоящия програмен период трябва да приключат тази година, но 
плащания по тях се допускат до 2015.  

По данни на финансовото министерство срещу близо 16-те милиарда лева договорени средства от 
ЕС България е внесла в единния бюджет 4.7 милиарда, и предстои да добави още 908 млн. лева до 
края на тази година.  

Според заместник-министъра на финансите Карина Караиванова в последната седмица на 
декември Европейската комисия е възстановила всички заявени плащания, изпратени от българска 
страна за 2012 – общо 3.48 млрд. лева.  

Най-много са разплатените средства по ОП "Транспорт", при която вече са усвоени 45% от целия 
бюджет на програмата.  
Изминалата година е рекордна и за най-тромавата оперативна програма - 

„Конкурентоспособност“. От 2007 до края на 2011 бизнесът е получил реално едва 130 млн. лева 
от предвидените над 2.2 милиарда. Към края на 2012 обаче изплатените суми вече са над 978 млн. 
лева, или 43% от целия бюджет на програмата.  

"Когато цифрите говорят, най-добре да се съобразяваме с тях. Жозе Барозу похвали България като 
една от страните с най-малко грешки при представяне на фактурите. Така е, защото 
администрацията е много стриктна. Това в никакъв случай не трябва да ни успокоява, трябва да 

продължим да работим по този начин", заяви пред журналисти премиерът Бойко Борисов.  
 

http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/2012_bila_rekordna_za_usvoqvaneto_na_evrofondove/
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.zonaburgas.bg  
Връзка: http://www.zonaburgas.bg/?p=56328  
Брой думи: 683  

 
 
Резюме: Интервю с Иван Иванов управител на Комнет България Холдинг:  

Какви са тенденциите в развитието на пазара на интернет услуги?  
Пазарът на интернет услуги през изминалата година запазва тенденцията за увеличаване на 
скоростите и намаляване на цената на услугите.Клиентите продължават да се интересуват от 

предлагането на пакетни услуги, както и да завишават своите изисквания към качеството на 
предлаганата услуга и обслужване.  
 

Заглавие: КОМНЕТ заменя LAN мрежата си с нова пасивно - оптична мрежа (PON)  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Интервю с Иван Иванов управител на Комнет България Холдинг:  
Какви са тенденциите в развитието на пазара на интернет услуги?  
Пазарът на интернет услуги през изминалата година запазва тенденцията за увеличаване на 

скоростите и намаляване на цената на услугите.Клиентите продължават да се интересуват от 
предлагането на пакетни услуги, както и да завишават своите изисквания към качеството на 
предлаганата услуга и обслужване.  

Как успявате да се справите с тенденцията за намаляване на цената на услугата ?  
През изминалата година насочихме своите усилия основно към подобряване на качеството на 
предлаганата услуга, активизирахме се в предлагането на пакетни услуги, като разбира се 

,следвайки тенденциите на пазара намалихме и цената на част от услугите ни. Усилията, които 
положихме през годината донесоха и заслужените резултати, които се изразяват в увеличение на 
абонатите ни с малко над 15 % .  

Какви са новостите в технологично развитие на Комнет България Холдинг?  
През изминалата година започнахме изграждането на нова пасивно-оптична мрежа (PON) ,която в 
близко бъдеще ще замени изцяло сегашната ни LAN мрежа . Новата мрежа не използва 

ел.захранване и е най- съвременната и екологично чиста технология за доставка на интернет до 
крайните потребители. Преминаването от кабелна към изцяло оптична инфраструктура ще донесе 
на нашите клиенти високи скорости и независимост на връзката, надеждност и по високо качество  

Защо избрахте да изграждате „пасивна оптична мрежа“?  
Към настоящия момент Комнет България Холдинг изгражда и оперира собствена оптична мрежа от 
типа Fiber to The Building (FTTB) .Структурата на FTTB накратко може да се опише като многобройни 

оптични влакна, които са свързани към централно опорно оборудване от едната страна и достигат 
до комуникационни шкафове разположени в близост до всяка сграда. Свързването на крайните 
абонати в сградите става посредством UTP окабеляване през вътрешните части на етажната 

собственост.  
Наличната мрежа от типа Fiber to The Building (FTTB) сравнително лесно може да се 
преконфигурира в оптична мрежа с “пасивен оптичен сплитер“, при което оптичните влакна, които 

понастоящем се терминират на всяка сграда могат да се разклонят и да достигнат до всяко 
домакинство, успоредно с което ще отпадне и нуждата от захранване с ел. енергия на мрежата, 
което от своя страна ще подобри значително услугата до крайния абонат и ще ни създаде 

конкурентни предимства в сектора.  
Каква е стойността на инвестицията по изграждане на Пасивна оптична мрежа? Ще се промени ли 
цената на услугите, които предлагате?  

Инвестицията за изграждането на новата пасивна оптична мрежа е на стойност над 1 000 000 лева 
и се финансира със собствени средства и банков заем . Към настоящия момент предлагаме на 
всички наши предплатени абонати възможността да запазят цената, която заплащат и да доставим 

услугата директно до техния дом по оптично влакно или да продължат да използват услугата по 
стария начин, като се възползват от намаление на цената в размер на 50 % за целия срок на 
договора.  

Предлагате ли услуги, които са насочени към приоритетни за региона отрасли на икономиката ?  
Ние отчитаме значението на туристическият и строителният бизнес за нашия регион ,именно затова 
разработихме няколко технически решения ,които дават възможност на инвеститорите в тези 

отрасли да предложат на своите клиенти завършен и съвременен продукт в областта на доставката 
на интернет и цифрова телевизия. Разработихме собствена платформа за хотелска 

http://www.zonaburgas.bg/?p=56328
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информационна система, която е единствения подобен продукт разработен от българска фирма , 

който допринася за цялостното повишаване на категорията и нивото на обслужването в хотелските 
и апартаментни комплекси.  
Кандидатствали ли сте по някоя от Европейските програми, които подкрепят малкия и среден 

бизнес?  
През изминалата година можем да се похвалим с успехи и в тази посока.  Кандидатствахме по 
„Оперативна програма за развитие на конкурентоспособността на българската икономика 

2007-2013“ по която спечелихме финансиране по програма BG161PO003-2.1.12 “Покриване на 
международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията, с 
изпълнението на която се надяваме значително да увеличим производителността при изпълнение 

на поръчките и поддръжката на услугите които предоставяме на нашите абонати.  
В края на годината сключихме и договор с Агенцията по заетостта и Дирекция Бюро по труда – 
Бургас за осигуряване на заетост по проект“ Ново начало – от образования към заетост“ по който 

наехме 20 (двадесет) нови служители, които са ангажирани основно с изграждането на новата  ни 
пасивна оптична мрежа и поддръжката на нашите абонати .  
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://economymagazine.bg/news/14996/1/1/Otpuskat-parite-za-Sofiya-Teh-park.html  
Брой думи: 136  

 
 
Резюме: Икономическият министър Делян Добрев ще подпише договора за безвъзмездна 

финансова помощ  
В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев днес ще се 
състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на 

научно-технологичен парк в София, съобщиха от правителствената пресслужба.  
 
Заглавие: Отпускат парите за "София Тех парк"  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Икономическият министър Делян Добрев ще подпише договора за безвъзмездна финансова 

помощ  
В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев днес ще се 
състои официално подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на 

научно-технологичен парк в София, съобщиха от правителствената пресслужба.  
Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като 42.5 млн. евро се 
осигуряват от Оперативна програма „Конкурентоспособност"  и 7.5 млн. евро е национално 

съфинансиране. Договорът за изграждането на технологичния парк ще бъде подписан от главния 
директор на Главна Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и 
изпълнителния директор на "София Тех парк" Елица Панайотова.  

На събитието, което ще се състои в сградата на Министерски съвет от 14.00 часа, ще присъства и 
Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел „България" в ГД "Регионална и градска политика" в 
Европейската комисия. 

  
 

http://economymagazine.bg/news/14996/1/1/Otpuskat-parite-za-Sofiya-Teh-park.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://economymagazine.bg/news/15006/1/1/2012-g-e-rekordna-po-usvoyavane-na-
evrosredstva.html  

Брой думи: 299  
 
 

Резюме: По отношение на усвояването на евросредствата България премина през една много 
успешна 2012 г. В рамките на нея страната успя да мобилизира договарянето на целия си финансов 
ресурс от ЕС. Абсолютният шампион по усвоени средства е Оперативна програма "Транс порт". Това 

обобщение направи министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, който 
заедно с премиера Бойко Борисов и зам.-финансовият министър Карина Караиванова представи 
отчет за договорените и усвоените средства от ЕС за миналата година.  

 
Заглавие: Томислав Дончев: 2012 г. е рекордна по усвояване на евросредства  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: По отношение на усвояването на евросредствата България премина през една много 
успешна 2012 г. В рамките на нея страната успя да мобилизира договарянето на целия си финансов 

ресурс от ЕС. Абсолютният шампион по усвоени средства е Оперативна програма "Транспорт". Това 
обобщение направи министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, който 
заедно с премиера Бойко Борисов и зам.-финансовият министър Карина Караиванова представи 

отчет за договорените и усвоените средства от ЕС за миналата година.  
България вече е договорила целия финансов ресурс и е платила една трета от средствата по 
оперативните програми. Към края на 2012 г. имаме договорени 12.7 млрд. лева или над 100% от 

парите за периода, отчете Дончев.  
Министърът заяви, че за периода 2007 - 2010 г. България е успяла да договори близо една-трета от 
финансовия ресурс, почти една-трета е била договорена и през 2011 г. и около една-трета в 

рамките на 2012 г.  
„2012 г. е рекордна по отношение обем плащания. Ако 2007-2011 г. имаме плащания малко повече 
от 2.9 млрд. лв., само за 2012 г. те са близо 2.5 млрд. лв. Всичко това се случва в режим на 

работещи седем оперативни програми, нито една спряна", каза още министър Дончев.  
Отличниците сред оперативните програми са "Транспорт", "Развитие на човешките ресурси" и 
"Конкурентноспособност". Транспортната програма, по думите на Дончев, е абсолютният шампион 

с усвоен 45% от целия финансов ресурс.  
Министър Дончев и зам.-финансовият министър Караиванова отчетоха, че администрацията, 
обработваща проектите, изпраща "изключително чисти заявки" към Брюксел. Именно липсата на 

грешки според Караиванова е причината да нямаме и загубени средства през миналата година.  
На свой ред премиерът също отчете, че България е една от страните с най-малко грешки, откривани 
от Брюксел. "Нашата администрация е жестока, изключително строга", заяви премиерът. Той отново 

подчерта, че България е една от малкото страни, на които през миналата година Брюксел е 
изплатил всички средства.  
 

http://economymagazine.bg/news/15006/1/1/2012-g-e-rekordna-po-usvoyavane-na-evrosredstva.html
http://economymagazine.bg/news/15006/1/1/2012-g-e-rekordna-po-usvoyavane-na-evrosredstva.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://economymagazine.bg/news/15026/1/1/Sofiya-Teh-park-gotov-prez-2015-g.html  
Брой думи: 256  

 
 
Резюме: Проектът ще струва 50 млн. евро, като 42.5 млн. евро са по "Конкурентоспособност" и 7.5 

млн. евро е национално съфинансиране  
 
Заглавие: "София Тех парк" готов през 2015 г.  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът ще струва 50 млн. евро, като 42.5 млн. евро са по "Конкурентоспособност" и 7.5 

млн. евро е национално съфинансиране  
Научно-технологичният парк "София Тех парк" ще е факт през 2015 г. Това каза изпълнителният 
директор на парка Елица Панайотова при подписването на договора за финансиране на проекта. На 

събитието присъстваха още министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, 
директорът на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и 
ръководителят на отдел "България" в ГД "Регионална и градска политика" в Европейската комисия 

Реналдо Мандметс.  
"В света много подобни проекти се оказват неуспешни. Малко са истински успешните паркове и аз 
се надявам "София тех парк" да е един от тях", коментира енергийният министър. Той подчерта, че 

осъществяването и развитието на технологичния парк зависи от добрия диалог между 
университетите, държавата и бизнеса.  
Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като 42.5 млн. евро се 

осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност"  и 7.5 млн. евро е национално 
съфинансиране.  
Близо половината от средствата по проекта за парка са за подготовка на терена, инфраструктурата, 

строителството на първите нови сгради. Около 30% е за оборудване на лабораториите, а 
останалите пари са за така наречените меки мерки - за съдържателната част на технопарка. "Това е 
проект, който през следващите 10-15 години предстои да се разраства, и се надяваме през 

следващия програмен период да се работи с ЕК за разширяването му", каза Панайотова.  
Бъдещият технологичен парк в столицата ще бъде изграден на бивш терен на Министерството на 
отбраната, който е близо 300 дка в района на 4-ти километър в София.  

 

http://economymagazine.bg/news/15026/1/1/Sofiya-Teh-park-gotov-prez-2015-g.html
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995  
Брой думи: 107  

 
 
Резюме: Със Заповед № РД-16-20/09.01.2013 г. на Ръководителя на УО на ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и във връзка с констатирана 
необходимост от отстраняване на неточности в превода от английски на български език, както и 
установена, в процеса на работа, нужда от прецизиране на техническите критерии в оборудването 

включено в Списъка на допустимите категории материали и оборудване по т. 1.3.3. от Заповед № 
РД-16-844/28.06.2012 г. на Ръководителя на УО, с която се одобрява пакет от документи за 
провеждане на открита процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 

ефективност и зелена икономика“, Списъкът на допустимите категории материали и оборудване по 
процедурата се актуализира.  
 

Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Със Заповед № РД-16-20/09.01.2013 г. на Ръководителя на УО на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и във връзка с констатирана 
необходимост от отстраняване на неточности в превода от английски на български език, както и 

установена, в процеса на работа, нужда от прецизиране на техническите критерии в оборудването 
включено в Списъка на допустимите категории материали и оборудване по т. 1.3.3. от Заповед № 
РД-16-844/28.06.2012 г. на Ръководителя на УО, с която се одобрява пакет от документи за 

провеждане на открита процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 
ефективност и зелена икономика“, Списъкът на допустимите категории материали и оборудване по 
процедурата се актуализира. 

  
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
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Дата: 10.01.2013  

Източник: www.novanews.bg  
Връзка: 
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/10/42371/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%

D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-
%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82
%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82
%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/?utm_source=news&utm_m

edium=link&utm_campaign=menu 
  
Брой думи: 110  

 
 
Резюме: Как се е справила страната ни с изпълнението на оперативните програми през миналата 

година - анализ за това ще представи министърът по управление на евросредствата Томислав 
Дончев.  
 

Заглавие: Анализират изпълнението на оперативните програми  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Как се е справила страната ни с изпълнението на оперативните програми през миналата 
година - анализ за това ще представи министърът по управление на евросредствата Томислав 
Дончев.  

Годишният обзор на изпълнението включва информация за управлението на оперативните 
програми. Ще бъдат представени данни за договорените и разплатените средства по линия на 
структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.  

Към днешна дата България е договорила проекти на обща стойност от почти 16 милиарда лева .  
Днес ще бъде подписан и договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно -
технологичен парк в София. Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 милиона 

евро. Над 42 милиона ще бъдат осигурени от оперативната програма „Конкурентоспособност”.  
 

http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/10/42371/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/10/42371/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/10/42371/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/10/42371/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
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Резюме: Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в 

София беше подписан в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев в Министерския съвет. Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. 
евро - 42,5 млн. се осигуряват от оперативната програма "Конкурентоспособност", а 7,5 млн. са 

национално финансиране.  
 
Заглавие: С 42,5 млн. евро от оперативната програма "Конкурентоспособност" ще бъде 

финансирано изграждането на "София Тех  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в 
София беше подписан в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев в Министерския съвет. Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. 

евро - 42,5 млн. се осигуряват от оперативната програма "Конкурентоспособност" , а 7,5 млн. са 
национално финансиране. Договора подписаха главният директор на главната дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и изпълнителният директор на 

"София Тех парк" Елица Панайотова. Присъства и Реналдо Мандметс - ръководител на Отдела 
"България" в ГД "Регионална и градска политика" в Европейската комисия. Добрев заяви, че с 
днешния договор и с издаването на заповед за строителството на интерконекторната връзка със 

Сърбия контрактуваните средства по оперативната програма "Конкурентоспособност" са 
достигнали 85%. 
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