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e-Bulgaria 2006 Report - Media Coverage 

Интернет поколението на България - по-света или у нас?, 26 октомври, 2006 г.

Електронното правителство - хронология на една провалена политика , 23 октомври,
2006 г.

Фирмите предпочитат Е-общуване с чиновници, 6 октомври, 2006 г.

Само 12% от предприятията в България набират персонал чрез уебсайта си, 28
септември, 2006 г.

Предизвикателства пред развитието на информационното общество в България на
прага на членството в ЕС, 27 септември, 2006 г.

Интрастат накара фирмите масово да правят е-подписи, 25 септември, 2006 г.

Индексът е-България се повишава, 20 септември, 2006 г.

е-образованието дърпа напред, 20 септември, 2006 г.

Влизаме дигитално готови в ЕС, 20 септември, 2006 г.

Бизнесът достатъчно компютризиран, 20 септември, 2006 г.

Престъпници от бъдещето, 18 септември, 2006 г.

Представиха "e-България 2006", 18 септември, 2006 г.

Изоставаме по е-управление и е-услуги, 18 септември, 2006 г.

През 2006-а забавяме темповете на е-развитие, 18 септември, 2006 г.

Една пета от работещите българи ползват интернет на работното място, 18 септември,
2006 г.

Влизаме в Европа добре оборудвани с компютри, 16 септември, 2006 г.

Е-управлението е все още пожелание, 15 септември, 2006 г.

е-България забавя стъпки, 15 септември, 2006 г.

Липса на специалисти проваля е-България, 14 септември, 2006 г.

Е-правителството готово само с 6 услуги от 20, 14 септември, 2006 г.

Всяко четвърто семейство ще е с компютър вкъщи, 13 септември, 2006 г.

Децата "въвеждат" компютъра в българските домове, 13 септември, 2006 г.

Четвъртият годишен доклад "е-България 2006" ще бъде официално представен, 12
септември, 2006 г.

Училищата у нас трябва да се освободят от 16 хил. стари PC-та, 29 август, 2006 г.

В интернет съм, шефе!, 21 август, 2006 г.

Клиентите са онлайн, фирмите ги следват, 21 август, 2006 г.

Българският интернет: От достъп към съдържание, 18 август, 2006 г.

Българите са недоверчиви в интернет, 8 август, 2006 г.

Интернет достъпен за 30% от българите, 7 август, 2006 г.

Потребителският IT сектор в България бързо се разраства, 4 август, 2006 г.

L’uso di internet si avvicina alla media registrata nella UE, 3 август, 2006 г.

Онлайн учебниците са офлайн засега, 3 август, 2006 г.

Bulgaria Internet Usage Alike EU's, 3 август, 2006 г.

30% от българите ще ползват Интернет до края на годината, 3 август, 2006 г.

Тройно увеличен броят на домакинствата, ползващи Интернет у нас, 3 август, 2006 г.

Една трета от българите имат достъп до компютър, 3 август, 2006 г.

Всеки трети българин с интернет, 3 август, 2006 г.

30 на сто от тийнейджърите вече в интернет, 3 август, 2006 г.

Само 1/3 от българите имат достъп до компютър, 3 август, 2006 г.

Все повече българи ползват Интернет, 3 август, 2006 г.

Компютрите в България се увеличават, 3 август, 2006 г.

Всеки десети се страхува от Интернет, 3 август, 2006 г.

30 на сто от българите ще използват Интернет до края на 2006 година, 3 август, 2006 г.

30% от българите ще ползват Интернет до края на 2006 г., 3 август, 2006 г.

Един от 3-ма не знае що е интернет, 3 август, 2006 г.

"е-България": Купуваме компютри заради децата, 3 август, 2006 г.

Информационното общество - фасада без сграда, 26 юли, 2006 г.

МР3 вкъщи? Депутати решават дали ще стане нелегално, 26 юли, 2006 г.

Криминализират притежаването на MPЗ-ки и игри без разрешение, 24 юли, 2006 г.

Бизнесът опознава мрежата, 17 юли, 2006 г.

Технологиите променят хоризонта на бизнеса, 22 май, 2006 г.
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