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Източник: greentech.bg 

Заглавие: Ресурсната ефективност в европейските МСП е мотивирана от чисто икономичеааки причини 

 

Линк: http://www.greentech.bg/?p=48588      

 

Текст: За малките и средните предприятия  в Европа ефективното използване на ресурсите е 
изключително важно – но не толкова заради имиджа на фирмата, колкото заради чисто финансови 
фактори.  93% от малките и средни предприятия прилагат поне един вид действие, за да бъдат по-
ефективни в използването на ресурсите. Най-често срещаните действия са минимизиране на отпадъците 
(67%), спестяване на енергия (67%) и спестяване на материали (59%). Най-малко половината от фирмите 
рециклират чрез повторно използване на материали или отпадъци в рамките на дружеството, или най-
малкото чрез спестяване на вода (51%).  Осем от всеки десет МСП планират допълнителни действия за 
ресурсна ефективност в следващите две години, по-специално по отношение на спестяването на енергия 
(58%) и минимизирането на отпадъците (56%). Почти половината (49%) планират да щадят материалите, 
43% – да пестят вода, а 41% – да рециклират в рамките на компанията.  За по-голямата част от малките и 
средни предприятия ефективното използване на ресурсите е необходимост. За тях това означава да се 
намалят разходите (63%), въпреки че 28% казват, че околната среда е сред най-важните приоритети за 
тяхната компания.  Eдна пета споменават финансови и фискални стимули или други форми на обществена 
подкрепа (19%) , създаване на конкурентно предимство или нови възможности за бизнес (18%) и 
търсенето от страна на клиенти или доставчици (23%) като причини, поради които предприемат действия 
за подобряване на ефективното използване на ресурсите. Значително по-малко влияние в тази посока 
имат очакванията за на бъдещи законодателни изисквания (10%) или професионални/продуктови 
стандарти (10%).  Зелените обществени поръчки обаче продължават да бъде предизвикателство за 
малките и средни предприятия. Само 12% от МСП някога са участвали в търг за зелена обществена 
поръчка. Едва 7% са имали успех със своите оферти.  Най-честата причина да не участват в търгове за 
зелени обществени поръчки  за малките и средни предприятия е това, че никога не са се сблъсквали с 
такъв вид конкурс (55%) . 14% дори не подават оферта, тъй като предполагат, че процедурата е твърде 
сложна. 

 

Източник: dennews.bg 
 
Заглавие: Кольо Илиев разширява най-голямото депо за вторични суровини в Югозапада 
 

Линк: http://www.dennews.bg/news/2013/12/18/17095-kolyo-iliev-razshiryava-naigolyamoto-depo-za-
vtorichni-surovini-v-yugozapada   
 

 

http://www.greentech.bg/?p=48588
http://www.greentech.bg/?p=48588
http://www.dennews.bg/news/2013/12/18/17095-kolyo-iliev-razshiryava-naigolyamoto-depo-za-vtorichni-surovini-v-yugozapada
http://www.dennews.bg/news/2013/12/18/17095-kolyo-iliev-razshiryava-naigolyamoto-depo-za-vtorichni-surovini-v-yugozapada
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Текст: Най-голямото депо за складиране и преработка на вторични суровини в Югозапада, което се 
намира в землището на село Джерман и е собственост на бизнесмена Кольо Илиев ще бъде разширено с 
още едно производствено хале.  
Такова намерение заяви бизнесмена пред DenNews.bg, във връзка с докладната на кмета Методи Чимев 
за предстоящата в петък сесия на Общински съвет, на която трябва да бъде взето решение за изготвяне на 
Подробен устройствен план, План за регулация на План за застрояване на имот от 3 декара, собственост 
на Илиев. Имотът граничи с общинска земя, през която пък трябва да преминат ВиК и ел. връзки за 
новото хале.  
Изготвянето на плановете е част от процедурата за промяна на предназначението на земята- от 
земеделска в промишлена. 
„Едва след приключване на всички тези процедури ще мога да узаконя площадката и да направим новата 
сграда. Тя ще бъде предназначена само за съхранение и преработка на хартия”, обясни Илиев. 
Нуждата за разделяне на различните материали на различни площадки е с цел безопасност и осигуряване 
на противопожарна сигурност. Както сме писали, огромен пожар избухна в депото на Феникс-Дупница 
през 2011 г.. Огънят бе овладян изключително трудно и нанесе сериозни щети. 
Разширяването пък е нужно заради нарастващите в пъти количества на отпадна хартия за рециклиране. 
Към момента през депото преминават около 400 тона на месец.  
Само преди месеци между бизнесмена и община Дупница се появи напрежение, заради наетата от него 
земя, която е със статут "земеделска", а се използва за складиране на вторични суровини. В началото на 
този месец Районен съд-Дупица потвърди наказателно постановление на РИОСВ-Перник от 3000 лв. 
именно по сигнала на община Дупница.  

Източник: maritime.bg 
 
Заглавие: ДППИ продаде на търг метали 

Линк: http://www.maritime.bg/2013/12/18/%D0%B4%D0%BF%D0%BF%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/    

 

Текст: Приключи работата на комисията, назначена със заповед на генералния директор на ДППИ за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажбата движими вещи – частна държавна собственост, 
съдържащи черни и цветни метали. Заявления за участие в търга бяха подадени от четирима кандидата. 
След проверка за наличието на всички изискуеми документи, съгласно тръжната документация и 
редовността им, до участие в търга бяха допуснати всички кандидати, подали заявления. Търгът бе 
проведен в сградата на Главно управление на ДП «Пристанищна инфраструктура» в София, в 
присъствието на представители на всички участници. Наддаването започна от определената начална 
тръжна цена в размер на 60 470.00 лв. (шестдесет хиляди четиристотин и седемдесет лева), при стъпка на 
наддаване – 647 лева без ДДС, представляваща 1,07% – едно цяло и седем стотни върху сто, съгласно 
заповедта на генералния директор за откриване на търга. Достигнатата продажна цена е в размер 
на 61 117 лв. (шестдесет и една хиляди сто и седемнадесет лева), предложена от кандидата „ЕЛ ЗЕТ 
ВАРНА” ЕООД 
След утвърждаване на протокола от работата на комисията от генералния директор на ДП „Пристанищна 
инфраструктура“, с участника „ЕЛ ЗЕТ ВАРНА” ЕООД бе сключен договор за продажбата на движими вещи 
– частна държавна собственост, съдържащи черни и цветни метали по 68 (шестдесет и осем) броя 
инвентарни позиции, съгласно нарочен опис. 

http://www.maritime.bg/2013/12/18/%D0%B4%D0%BF%D0%BF%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://www.maritime.bg/2013/12/18/%D0%B4%D0%BF%D0%BF%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://www.maritime.bg/2013/12/18/%D0%B4%D0%BF%D0%BF%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
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Източник: dariknews.bg 

Заглавие: 37-годишен обвинен за незаконна търговия с черни и цветни метали 

 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1190916  
 

 

Текст: 37-годишен мъж от свищовското село Алеково е обвинен в незаконно изкупуване на черни и 
цветни метали. Работата по случая започнала след предварително получен сигнал и извършена съвместна 
проверка на полицията във В. Търново и Свищов в края на април тази година. Униформените установили, 
че в дворно място в с. Алеково са складирани отпадъци от черни и цветни метали и пластмаси. За 
изкупуването им вместо "покупко-изплащателна сметка" на клиентите се издавал "заложен билет".  
Служители на РИОСВ са съставили констативен протокол за нарушението. Черните и цветни метали, и 
пластмаси са иззети. След проведени действия по разследването е установено, че незаконната дейност се 
упражнява от 37-годишният В. Ч. от същото село, неизвестен на полицията. Вчера той е привлечен в 
качеството на обвиняем. Наложена му мярка за неоклонение "подписка". 

Източник: tvsatcom.bg 

Заглавие: Ще бъде увеличена такса "Битови отпадъци" за жилищните имоти в Асеновград 

Линк: http://tvsatcom.bg/news/item/3510-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-

%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-

%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B2-

%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4     

  

Текст: Ще бъде увеличена таксата за битови отпадъци, на територията на община Асеновград, за 2014 г.. 
Това решиха днес старейшините на последното си за годината заседание. За жилищните имоти, от 1,85 
промила, данъкът за битови отпадъци става 2 промила. За нежилищните, пък, таксата остава същата, 
както досега, а именно- 7 промила. 
Двама от заседателите на днешната сесия в Община Асеновград се обявиха против приемането на 
предложението за поскъпването на таксата на битовите отпадъци. 5- ма се въздържаха от гласуване, а 22- 
ма гласуваха „За“ идеята да се приеме. 
Предложението е направено във връзка с осигуряване на средства за 2014 г., които са необходими за 
дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци; почистване и снегопочистване на 
уличните платна, площади, алеи и други територии за обществено ползване; за закупуване на сол и 
пясък; за възнаграждения и осигурителни вноски на персонал; за осигуряване на съдове за съхраняване 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1190916
http://tvsatcom.bg/news/item/3510-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://tvsatcom.bg/news/item/3510-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://tvsatcom.bg/news/item/3510-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://tvsatcom.bg/news/item/3510-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://tvsatcom.bg/news/item/3510-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://tvsatcom.bg/news/item/3510-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://tvsatcom.bg/news/item/3510-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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на битовите отпадъци, както и за изготвяне на проект за закриване на депото в местността „Капсида“, 
който през 2013 г. не е реализиран. 
Друго подобно решение, което заседателите на Асеновград взеха днес, е за недвижимите имоти, на 
територията на общината, на които им е поставена данъчна оценка до 1 680 лева, да не се заплащат 
данък. 
Основание за повишаването е, че таксата за депониране се увеличава от 15 лева на 22 лева за тон, както е 
по критерии на Европейския съюз. 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Финансовият инвеститор в "Приста ойл" иска да влезе директно и в "Монбат" 

Дружеството на фонда ADM Capital и EБВР иска да придобие пряко 20.78% в производителя на 

акумулатори 
 

Линк: 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/12/19/2206544_finansoviiat_investitor_v_prista_oil_iska_da_
vleze/ 
 

  
Текст:  Регистрираното в Холандия дружество "Приста Холдко кооператиф" иска да придобие 20.78% от 
капитала на българския производител на акумулатори "Монбат", стана ясно от съобщение за 
концентрация в Комисията за защита на конкуренцията. Купувачът вече е миноритарен акционер с 30% в 
"Приста ойл груп" - холдинговата група за производство на моторни и индустриални масла и на 
акумулатори, която остава мажоритарна собственост на създателите си - братята Атанас и Пламен 
Бобокови. Сделката реално не представлява промяна в собствеността, а просто техническо преместване, 
затова исканото одобрение от антимонополната комисия е леко странно. 
От предишни решения на КЗК и от обявената информация от инвеститорите преди година и половина 
може да се съди, че в "Приста Холдко кооператиф" - Холандия, собственици с равно участие са 
регистрираният в Хонконг фонд за дялови инвестиции ADM Capital и Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР). 
Пряко участие 
В момента "Приста Холдко кооператиф" има опосредствано участие в "Монбат" - то минава през 30% дял 
в холандската "Приста ойл груп", която пък е 100% собственик на "Приста ойл холдинг". Последната 
държи 68% в производителя на акумулатори. След бъдещата транзакция дружеството на ADM и ЕБВР ще 
влезе пряко в "Монбат" с 20.78%. Това означава, че просто участието става по-пряко, а не, че има свиване 
или увеличение на инвестицията и дела. 
Двата финансови инвеститора създадоха "Приста Холдко кооператиф" през 2012 г., за да влязат в "Приста 
ойл груп" на мястото на оттеглящия се акционер - фонд на Gramercy. Общата стойност на сделката  - за 
дела от 30% и за дълг, достигна 60 млн. евро, като кредитът беше осигурен изцяло от ЕБВР, а капиталът - 
поравно. Тогава основателят на ADM Capital Роб Апълби заяви, че обмисля още инвестиции в региона.   
От ADM не отговориха на въпросите на "Капитал Daily" до редакционното приключване на броя. 
Председателят на управителния съвет на "Монбат" Атанас Бобоков отказа коментар с довода, че сделката 
все още се разглежда в КЗК. От "Приста ойл" също обясниха мълчанието си с действията на 
антимонополните органи. 
Третият чужд инвеститор  
Със сделката от миналата година АDM и ЕБВР станаха третият чужд партньор в "Приста ойл". През 2000 г. 
американската група Texaco купи 25% от дружеството. През 2006 г. в дружеството влезе и 
инвестиционният фонд Gramercy, който първоначално придоби 25% от капитала на "Приста ойл", а 
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година по-късно увеличи дела си до 30%. 
Приходите на "Приста ойл" за 2012 г. достигнаха 135 млн. лв., а тези на "Монбат" - 190 млн. лв. През тази 
година оборотът на производителя на акумулатори отчита значителен растеж - за първите десет месеца 
на 2013 г. групата е реализирала продажби за 195 млн. лева, което е  повишение от 22.7% на годишна 
база. 
През последните две години "Приста ойл" разраства бизнеса си зад граница. През октомври компанията 
даде начало на строителството на завод за преработка на отработени масла в Украйна. Групата строи 
подобно предприятие и в Узбекистан, който трябваше да заработи до края на годината. През август 
групата съобщи, че е придобила "Chevron Чехия", която се занимава с дистрибуцията на масла на 
американската Chevron от 1998 г. насам и има годишни приходи от 4 млн. евро. Друго международно 
производство е заводът за вазелин в Унгария - Bogdany Petrol, който бе разширен и обновен от 
българската компания през пролетта. 
 
 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: 14,7 млн. лв. от парникови газове отиват в НЕК 

 
Линк: http://www.standartnews.com/biznes-biznes/147_mln_lv_ot_parnikovi_gazove_otivat_v_nek-
218767.html 
 

 

Текст:  София. 14,7 млн. лв. допълнителни средства са постъпили в бюджета от продажба на квоти 
за емисии на парникови газове и тази сума бе добавена към одобрените разходи на Министерството на 
икономиката и енергетиката на заседанието на МС днес.   Средствата ще послужат за компенсиране на 
разходите на „Националната електрическа компания" ЕАД като обществен доставчик, произтичащи от 
задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници. 
Компенсирането се извършва в съответствие с методиката, приета от ДКЕВР, и механизма за прилагане на 
приетия метод за компенсиране на разходите на обществения доставчик за закупена електрическа 
енергия от възобновяеми източници по регулирани преференциални цени, утвърден от министъра на 
икономиката и енергетиката.  Постановлението за одобряване на допълнителните разходи за 2013 г. е в 
съответствие с актуализацията на бюджета за 2013 г., предвиждащ реализираните приходи от продажба 
на квоти за емисии на парникови газове до размера на очакваните постъпления от 236,2 млн. лв. да се 
изразходват съгласно чл. 35, ал. 5 и 6 от Закона за енергетиката и чл. 58, ал. 2 от Закона за енергийната 
ефективност по ред, определен от Министерския съвет 
 
 

 
Източник: standartnews.com 

Заглавие: С най-нисък достъп сме до интернет в ЕС за 2013 г. 

 
Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-
obshtestvo/s_naynisak_dostap_sme_do_internet_v_es_za_2013_g-218778.html 
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Текст: София. Страната с най-нисък достъп до интернет през 2013 г. в ЕС е България. Това показват 
данните на европейската статистическа служба Евростат, цитирани от БГНЕС 
54% от домакинствата в България са разполагали с достъп до интернет през 2013 г. Процентът в Холандия 
е 95%, 94% в Люксембург, 93% в Дания и Швеция 
След България в класацията са Гърция и Румъния с 56% и 58%. Най-висок достъп до широколентов 
интернет имат във Финландия (88% от домакинствата). След нея се нареждат Дания, Холандия, Швеция, 
Великобритания и Германия  
Данните на Евростат показват още, че достъпът и използването на интернет от населението на ЕС са 
нараснали през тази година. 79% от домакинствата са имали достъп до интернет, а до широколентов 
интернет- 76%. През 2007 г това съотношение е било 55% и 42% 
В Дания, Холандия, Люксембург и Швеция над 80% от хората използват интернет ежедневно. Стряскаща е 
статистиката, че 41% от българите никога не са използвали интернет, а също така и 36% от гърците, 34% от 
италианците, 33% от португалците и 32% от кипърците и поляците  
Над половината от хората в Дания (85%), в Холандия (79%), Швеция (78%), Финландия (69%), Франция 
(60%) са посочили, че са ползвали интернет, за да взаимодействат с държавните власти и служби. Нашата 
държава е сред страните, които имат най-висок процент потребители, които са използвали сайтовете, за 
да се запишат в университет – 23% 

 


