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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
9.4.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 2 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 6 

 вестници, от които: 3 

 - национални 0 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 3 

Общо за деня 8 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 08.04.2014  
Източник: Bulgaria On Air  
Предаване: Сутрешен блок  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5.30  
Брой думи: 752  
 
 
Резюме: „Дилком – България“ ООД произвежда баркод етикети, продава бар-код скенери, 
автоматични апликатори на етикети и други. В периода 2008 – 2013 г. фирмата печели 4 проекта 
по ОП „Конкурентоспособност“. Те са на обща стойност почти 1 млн.лв. 65% от средствата са 
осигурени от ОП, а останалите от компанията чрез банков заем. Със средствата от първия от 
спечелените проекти фирмата е въвела стандарт ISO 9001 и е купила машина за проверка на 
качеството, а с парите от втория машина за висок ролен печат. Управляващият съдружник във 
фирмата Дочо Чемширов обясни, че съоръжението е помогнало на компанията да започне печат 
на пълноцветни етикети и да излезе на нови пазари. По думите му третият проект е дал 
възможност да се въведе стандарт за защита и система за контрол на (…)  
 
Текст: „Дилком – България“ ООД произвежда баркод етикети, продава бар-код скенери, 
автоматични апликатори на етикети и други. В периода 2008 – 2013 г. фирмата печели 4 проекта 
по ОП „Конкурентоспособност“. Те са на обща стойност почти 1 млн.лв. 65% от средствата са 
осигурени от ОП, а останалите от компанията чрез банков заем. Със средствата от първия от 
спечелените проекти фирмата е въвела стандарт ISO 9001 и е купила машина за проверка на 
качеството, а с парите от втория машина за висок ролен печат. Управляващият съдружник във 
фирмата Дочо Чемширов обясни, че съоръжението е помогнало на компанията да започне печат 
на пълноцветни етикети и да излезе на нови пазари. По думите му третият проект е дал 
възможност да се въведе стандарт за защита и система за контрол на (…)  
Дочо Чемширов: На практика последният проект осъществихме през 2012-та и приключихме през 
2013-та година на стойност около 340 000 лв. С него въведохме нови машини – дигитална 
система за печат, както и ултразвуков слитер за цепене на текстилни етикети. Това е уникална 
технология, която я няма в България, няма я и в близките страни на България. Тази машина, или 
новите машини ни позволяват освен да затвърдим позициите си на българския пазар, да излезем 
и на пазари в съседни страни.  
По време на изпълнение на проектите дейността на фирмата значително се е увеличила и към 
днешна дата в нея работят около 30% повече служители, отколкото е имало, когато е била 
създадена. Сега работниците в предприятието са 44 души.  
Дочо Чемширов: Казвам около 30% реално по проектите поемаме определен ангажимент във 
всеки един проект за назначаване на оператор или помощен персонал, но така развивайки се 
фирмата, тези проекти предизвикват, не предизвикват, ами карат да назначаваме и други 
помощни служители. Затова може би персоналът, който е вследствие на развитието на фирмата, 
благодарение на проектите, е около 30%.  
Експортът на фирмата към държави от ЕС значително се е повишил след реализацията на 
проектите и в момента е между 3 и 5% към съседни страни.  
Дочо Чемширов: В момента изнасяме за Румъния, за Гърция, за Македония, за Испания. Общо 
взето целим се в Балканския регион поради спецификата на продукта. Не е лесно нашите 
продукти да се изнасят за страни като Германия например или за Франция, където 
конкуренцията е много по-висока, но благодарение на новите технологии, които в момента сме 
въвели, това също започва да става възможно.  
В подготовката на всички проекти фирмата е използвала консултанти. Управляващия съдружник 
Дочо Чемширов сподели, че тя е имала горчив опит преди години, когато се е опитала сама да си 
напише два проекта. По думите му поради недостатъчното разбиране на изискванията и 
критериите те не са били одобрени.  
Дочо Чемширов: След което решихме да използваме консултанти. Още с първия път, когато 
взехме това решение, успехът ни беше, т.е. не гарантиран, но проектът беше успешен и оттогава 
досега мога да кажа, че всеки път сме използвали. И ако наши колеги искат съвет: Колеги, из 
ползвайте консултантите. Те свързват бих каза и черната работа. В същото време консултантите 
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са в час с новостите, с тънкостите, с изискванията на министерството и т.н. и общо взето много 
ни помагат.  
Дочо Чемширов каза, че компанията е срещнала някои трудности, макар и незначителни. Една от 
странностите по думите му е било изискването международнопризнатите сертификати ISO 9001 
и 27000 да бъдат преведени на български и легализирани.  
Дочо Чемширов: Общо взето една от препоръките ни или от желанията ни е да се минава повече 
на електронни носители, отколкото на хартиени, защото последният проект беше от порядъка на 
6-7 големи класьора. Нещо, което е доста бюрократично, доста затрудняващо, затормозяващо, 
защото трябва да отделим човек, който специално да копира първия проект, който примерно е 2 
класьора в 3 или 4 еднакви екземпляра – за министерството, за… и т.н.  
Управляващият съдружник посъветва останалите фирми в сектора при кандидатстване да имат 
някакви собствени капитали, както и готовност да теглят заем от банката. Така по думите му 
няма да се затруднява развитието на фирмата и проектите ще са успешни.  
Дочо Чемширов: Тук при нас стана една сентенция доста популярна, че ако не отидем да си 
пуснем билета за лотарията, няма как да спечелим, т.е. съветът ми е да участват, всеки да се 
опита да участва в следващия проект или в следващия шанс, който им е даден, но съветът е да 
не разсъждават за проекта, виждате ли дават едни пари, те биха могли да бъдат усвоени.  
Смятам, че успеваемостта на нашите проекти се дължи на това, че сме ги прецизирали. Дори и 
да го няма европейското финансиране, да можем да ги осъществим и със собствени сили, каза 
още Дочо Чемширов.  
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Дата: 08.04.2014  
Източник: Bulgaria On Air  
Предаване: Сутрешен блок  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 10  
Брой думи: 1086  
 
 
Резюме: Водещ: На ползите и трудностите при кандидатстването по европейските програми и 
на това какъв е най-ефективният начин, по който фирмите могат да използват средствата, 
предвидени по европейския бюджет, на тези теми сме посветили оставащите минути до края на 
предаването. По тези въпроси ще разговаряме сега с Атанас Москов, изпълнителен директор на 
„Интехна”, една от водещите инженерингови производствени компании у нас. Здравейте! Сега, 
вашата фирма има доста богат опит в усвояването на европейските програми, няколко проекта 
имате завършени. Продължавате да използвате този инструмент за развитието на бизнеса. 
Разкажете ми малко повече, какви бяха основните трудности, с които се сблъскахте, какви са 
ползите, когато една компания реши сериозно да се възползва от тези пари?  
 
Текст: Водещ: На ползите и трудностите при кандидатстването по европейските програми и на 
това какъв е най-ефективният начин, по който фирмите могат да използват средствата, 
предвидени по европейския бюджет, на тези теми сме посветили оставащите минути до края на 
предаването. По тези въпроси ще разговаряме сега с Атанас Москов, изпълнителен директор на 
„Интехна”, една от водещите инженерингови производствени компании у нас. Здравейте! Сега, 
вашата фирма има доста богат опит в усвояването на европейските програми, няколко проекта 
имате завършени. Продължавате да използвате този инструмент за развитието на бизнеса. 
Разкажете ми малко повече, какви бяха основните трудности, с които се сблъскахте, какви са 
ползите, когато една компания реши сериозно да се възползва от тези пари?  
Атанас Москов: Аз ще започна от малко по-отдалеч. Нашата фирма развива няколко основни 
направления на дейност – проектиране на изделия, проектиране и производство на 
инструментална екипировка, производство на пластмасови детайли с последващо асемблиране, 
други операции. Съответно дейностите, които ние извършваме предполагат постоянни 
инвестиции в съвременното и високотехнологично оборудване. От стартирането на програмите 
ние много внимателно следяхме какви са техните насоки. Оценихме „Технологична 
модернизация и иновации” като програмите, които са най-близко до нашите нужди и започнахме 
да кандидатстваме. Имаме два изпълнени проекта. Първият реализиран през 2010 г. Една 
масирана иновация в инструменталното производство. Вторият ни изпълнен проект е реализиран 
през 2013 г., съответно той беше насочен към разширяване на капацитета на щприцовото ни 
производство.  
Водещ: На каква стойност общо взето са проектите и какъв дял заемат те от общите капиталови 
разходи, грубо, на фирмата, чисто като най-общо сравнение?  
Атанас Москов: Значи първият проект е на обща стойност 830 хил.лв., а съответно вторият ни 
проект е на стойност 617 хил.лв. В общи линии бих казал, че някъде около една трета от 
инвестициите, които правим в момента са свързани с проекти, които се изпълняват по 
европрограми.  
Водещ: Което никак не е за пренебрегване като дял в инвестиционните разходи.  
Атанас Москов: Програмите дават един шанс наистина да се закупи оборудване от най-високо 
ниво и в една голяма степен диверсифицират риска при една голяма инвестиция, ти разчиташ 
нормално на 4-5 години срок за възвращаемост на инвестициите, те в една голяма степен 
диверсифицират риска, което е важно за пазар като нашия, защото в България нищо не е 
стабилно и нищо не може да се каже, че е прекалено трайно.  
Водещ: Една от критиките, които най-често се отправят от фирми, които са решили да 
кандидатстват по тези проекти и по някакъв начин не са успели да достигнат до средства, е това, 
че най-големият проблем за тях се оказват бюрократични пречки, обикновено недостатъчна 
подготовка при самото оформяне на проектите. За вас имаше ли такива трудности, които бяха 
по-сериозни? Какво бихте посъветвали други компании, които биха искали..?  
Атанас Москов: Ние взехме решение сами да подготвим проектите си. Проектите се подготвят 
от екипа на фирмата, като ползваме и консултант относно специфични въпроси. Бих казал, че 
нашите проекти са сравнително прости, с много ясна визия, с много ясен фокус, ясно поставени 
цели, които съответно след това прерастват във видими резултати. За разлика от колеги не сме 
срещали абсолютно никакви трудности. Колегите, с които работихме в МИЕ също са безкрайно 
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отзивчиви. За последните няколко години нямаме поставен въпрос, на който да не сме получили 
ясен и конкретен отговор. Предполагам, че трудностите се появяват основно при проекти, които 
са механично написани с не много ясна цел или които просто не са оформени с нужното 
внимание.  
Водещ: Т.е. не бива бизнесът да подхожда с недоверие към това, че едва ли не това е някаква... 
изискват някакви свръх познания при..?  
Атанас Москов: Не, категорично.  
Водещ: Като допълнителни разходи за консултантски услуги не е нещо, което..?  
Атанас Москов: Нямахме практически никакви съществени разходи за консултантски услуги.  
Водещ: Предполагам, че както повечето компании от вашия сектор, вашата продукция е 
насочена основно експортно ориентирана?  
Атанас Москов: Да.  
Водещ: И това, което казахте преди малко, че еврофинансирането позволява на компаниите все 
пак достъп до оборудване от последните технологии. Това със сигурност отразява и 
конкурентоспособността.  
Атанас Москов: Разбира се.  
Водещ: Това ли е пътят българската индустрия да стане малко по-конкурентоспособна на 
външните пазари? В момента тя такава ли е? Конкретно във вашия сектор и сегмент, в който 
работите. Има ли други български компании, които успешно се конкурират?  
Атанас Москов: Да, разбира се. Програмите дават една ясна възможност и един голям шанс на 
редица компании. Примерно оборудването, което инвестирахме по втората програма. Там 
благодарение на подкрепата, успяхме да закупим роботизирана технология за производство. 
Резултатите между конвенционалната и роботизираната технология са качествено различни. Ако 
бяхме направили тази инвестиции със собствени средства, сега аз вече съм убеден, че е 
трябвало да направим точно по този начин, но може би тогава балансът щяхме да го сложим 
някъде другаде.  
Водещ: Имало е алтернатива?  
Атанас Москов: Да.  
Водещ: А сега извън европейските програми смятате ли, че държавата трябва да отделя и 
допълнителен ресурс за развитието на българския бизнес, експортно ориентирания? Преди 
малко между другото, преди минути в студиото си говорихме със синдика Цветан Банков по една 
друга тема, ставаше въпрос за съдбата на ”Химко”, но така или иначе засегнахме темата за 
реиндустриализацията, този приоритет, който беше заявен от кабинета „Орешарски”. С оглед на 
тази реиндустриализация вие как гледате на тази идея, смятате ли, че по някакъв начин и 
малкият, и средният бизнес може да участва в този процес?  
Атанас Москов: Лично на база моя опит аз считам, че индустриализацията на база силови 
административни мерки едва ли ще доведе до особено добри резултати. По-скоро усилията би 
трябвало да бъдат насочени към максимално облекчаване на бизнеса в процеса на инвестирани 
в нови реални технологии.  
Водещ: Т.е. тезата ви е, че българският бизнес има капацитета и сам да се справи с тази задача, 
стига да не му се пречи по някакъв начин чисто бюрократично и ако има достъп...  
Атанас Москов: Може би в една голяма степен трябва и да му се помага, защото сблъсквал съм 
се с доста колеги, които срещат трудности, дори и по европрограмите с финансовото 
обезпечение на един проект. Сега в последно време нещата много се подобриха, но в началото 
първите програми, по които кандидатствахме, схемите бяха доста по-тежки и съответно 
усилието, което трябваше да положи фирмата, за да стигне до успешния край беше много по-
голямо.  
Водещ: Т.е. сега поне в това отношение като скорост на предвижване... Между другото понеже 
вървим към края на разговора, но все пак може да е интересно за предприемачите, които ни 
гледат, колко време горе-долу отнема подготовката на един такъв проект до окончателното 
получаване на средствата и реализирането?  
Атанас Москов: Темповете на проектите, те са фиксирани от етапите. Предполагат 
изпълнението в рамките на една година.  
Водещ: И се случват нещата?  
Атанас Москов: Да.  
Водещ: Благодаря ви!  
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Национални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 08.04.2014  
Източник: в. Марица, Пловдив  
Страница: 17,18  
Брой думи: 1775  
 
 
Резюме: Пловдив от векове е известен с духа и търговския нюх на своите предприемачи. Градът 
под тепетата винаги е бил притегателен център за най-успешните търговци и индустриалци от 
Тимок до Черно море, от Дунав до Беломорието. Когато преди 135 години 12-хилядната София е 
обявена за административен център на Княжество България, под Витоша е имало дузина малки 
работилници и няколко дюкяна. По това време Пловдив вече е сред водещите търговски 
центрове на Балканите, строяли са се фабрики и кантори. Така е и до днес. Ако направим 
преглед на най-успешните компании у нас, ще забележим, че няма отрасъл, който да не е 
доминиран от пловдивски фирми.  
 
Заглавие: Избираме мениджър и инвеститор № 1 на Пловдив  
Подзаглавие: Най-добрите компании в областта в битка за приза на вестник “Марица"  
Автор: Вяра ПОРЯЗОВА  
Текст: Пловдив от векове е известен с духа и търговския нюх на своите предприемачи. Градът 
под тепетата винаги е бил притегателен център за най-успешните търговци и индустриалци от 
Тимок до Черно море, от Дунав до Беломорието. Когато преди 135 години 12-хилядната София е 
обявена за административен център на Княжество България, под Витоша е имало дузина малки 
работилници и няколко дюкяна. По това време Пловдив вече е сред водещите търговски 
центрове на Балканите, строяли са се фабрики и кантори. Така е и до днес. Ако направим 
преглед на най-успешните компании у нас, ще забележим, че няма отрасъл, който да не е 
доминиран от пловдивски фирми. Днес правителствата по традицията идват на власт с 
обещания за по-добър стандарт на живот и справяне с безработицата. Ние обаче отдавна знаем, 
че ролята на държавата е единствено в това да създава нормални условия за икономиката. 
Просперитетът на нацията обаче зависи изцяло от бизнеса, който създава работните места, 
плаща заплатите на служителите си и данъците. В тази връзка смятаме, че хората, които движат 
икономиката, заслужават нашето уважение и признание. Затова за пореден път избираме най- 
успешния мениджър и най-крупния инвеститор в Пловдивска област. На стилна церемония в 
новотела на 10 април вестник “Марица", “Хермес Медиа" и община Пловдив ще излъчат 
победителите в традиционния си конкурс. Две от компаниите, развиващи дейност тук, ще впишат 
в бизнес биографиите си призовете “Мениджър на годината за 2013 г." и “Инвеститор на 
годината". Този път ще отличим и пловдивската фирма, платила най-много данъци и осигуровки 
към хазната. Така възраждаме и конкурса “Данъкоплатец на годината". Претендентите за титлите 
са пресети след гласуване, а основните номинации дойдоха след разпращането на анкетни карти 
до важните бизнес организации в града, Областна управа, община Пловдив и другите по- малки 
общини на територията на областта.  
***  
Кирил Василев качи Хелиос Метал Център на най-високата сграда  
Хелиос Метал Център е водеща компания в областта на производството и търговията със 
строителни стомани. Основана е през 1990-а като Събирателно дружество “Хелиос - Пловдив - 
Василев и Сие", а през 2006 г. заради бързите темпове на развитие, събирателното дружество се 
разделя на две независими компании - едната от които е Хелиос Метал Център. Пловдивската 
фирма е в престижната тройка на най-стабилните и успешни български компании в бранша. През 
2013 година 25 процента от производството ни вървеше за износ, посочва собственикът Кирил 
Василев. Голямата гордост на компанията е, че след много одити и проверки Хелиос Метал 
Център влиза в шортлистата на Сименс. Така заводът е сред първите, които получават заявки за 
изпълнение от световния гигант. Служителите на дружеството са над 230, като само в Пловдив 
работят 180 души. “Имаме бази в Бургас за арматурни заготовки и друго производство в Гоце 
Делчев. Производството в града на тепетата заема площ от около 33 декара, като точно тук се 
намира и най-голямата камера за боядисване. Миналата година Хелиос Метал Център приключи 
проект по ОП Конкурентоспособност за 2.5 милиона, като с европарите производството бе 
модернизирано. Да, част от него стана компютризирано и вече нямаше нужда от човешка ръка, 
съгласява се Кирил Василев. Но бърза да уточни, че това не е довело до намаляване на 
персонала. Просто ги пренасочихме към други дейности", обяснява мениджърът. Миналата 
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година в цифри звучи така: 35 % повече произведена продукция и 30% ръст в приходите, без да 
има чувствителна промяна в цените є. Ние сме повече производител, отколкото търговец и това 
ни радва, коментира Кирил Василев. Дружеството има добър старт и за 2014 година - участва в 
изграждането на магистрала Марица, жп линията Свиленград-Харманли и други големи 
инфраструктурни проекти. Този месец Хелиос Метал Център ще стъпи и на най-високата сграда 
в страната - ще монтира върха на небостъргача Капитал Форт на Цариградско шосе в София.  
***  
Петко Несторов от ПИМК не слиза от топа в бизнес класациите  
Транспортната компания ПИМК влиза неведнъж във всякакви бизнес класации. Тя е един от най-
големите работодатели в България, в момента численият състав на служителите е 1646 души. 
Пловдивското дружество е най-голямото в бранша не само в страната, а и в Югозападна Европа 
- притежава около 1200 камиона и поне още толкова ремаркета. Миналата година закупихме 500 
нови камиона Мерцедес, инвестицията беше над 35 милиона евро, посочва изпълнителният 
директор Петко Несторов. Годишният оборот на компанията за миналата година възлиза на 257 
милиона лева. Петко Несторов и Илиян Филипов влизат в съдружие през 2000 година, но 
предметът на дейност е съвсем различен - производство на снаксове. Разраснахме се доста 
бързо и понеже реализирахме износ, имахме нужда от товарен превоз. Така започнахме с два 
наши камиона, връща лентата назад Несторов. Така постепенно, в годините между 2001 и 2006 
г., товарният превоз става основна дейност за компанията. Бяхме си дали срок от 10 години да се 
развием и да създадем добро име на пазара на превози, спомня си съсобственикът в ПИМК. 
Успяхме да го постигнем за осем години, отбелязва равносметката той. Пловдивската компания 
отдавна е излязла от рамките на Пловдив и България.  
Има офиси и бази в Словения, Турция, Испания и Гърция. Свои сервизи и сервизни точки 
поддържа в Холандия, Словения и Испания. Собствената база на ПИМК край Пловдив е с площ 
25 500 кв. м и най-добрата атестация за фирмата е, че в повечето време е полупразна. Стоят ли 
камионите ни на паркинг, значи не работим добре, шегуват се служителите на компанията за 
международен транспорт и спедиция. Голямото предизвикателство пред мениджърите на ПИМК 
е един голям проект, който засяга целия Балкански регион. Идеята е да се пренасочи част от 
шосейния транспорт към железопътния. От доста време работим по този проект и вече сме доста 
напред, лаконични саот ПИМК.  
***  
Две дами осигуряват просперитета на “Каскада" ООД  
Две предприемчиви и неуморни сестри стоят зад една от водещите фирми у нас за полимерни 
продукти. Съдружничките в “Каскада" ООД Иванка Недева и Радостина Николова движат 
паралелно още една несвойствена за дами дейност - транспорт на международни товари. 
“Каскада" ООД е създадена в далечната 1991 година с основно направление търговия с 
полимери - полиетилен, полипропилен, полистирол, оцветители. Семейната фирма, създадена 
от бащата на двете съдружнички, се развива поетапно, без бързане и без почивка, но с ясен 
план.  
Покойният ни баща беше двигателят в бизнеса, но и двете бяхме непрекъснато във фирмата, 
още от училищните години, обясняват дамите. В момента в производствените халета в Царацово 
са заети близо 200 души на постоянен трудов договор, а 80-90 на сто от гранулата пътува като 
износ за Западна Европа. Само за изминалата 2013 година дружеството е реализирало на 
международните пазари около 2500 тона първични и рециклирани полимерни суровини, а 
годишният оборот е малко над 71 милиона лева. Инвестициите в машини и оборудване са на 
стойност над 2.5 милиона лева. В края на миналата година кандидатствахме по ОП 
Конкурентоспособност за ултрамодерна перална инсталация, чийто капацитет е 1 тон на час, 
посочва Радостина Николова. Много разчитаме на този проект, защото инсталацията ще повиши 
двойно капацитета ни, а идеята ни е да се разширяваме, допълва очакванията Иванка Недева. 
Преработващото предприятие вече се е разраснало на площ от 50 декара. Като за изложба на 
паркинга са подредени и част от товарния автопарк на “Каскада". Дружеството разполага с 60 
композиции за извършване на международни превози на стоки и услуги. 15 от тях са закупени 
през миналата година. В началото инвестирахме в такъв превоз просто защото беше нужен за 
нашата дейност, обясняват съдружничките. Сега товарният транспорт е обособен като отделна 
дейност във фирмата. Имаме за цел да разширим мащаба и на тази дейност до покриване на 
пълния набор от логистични услуги, заричат се съдружничките в “Каскада" ООД.  
***  
Яна Галинчева превърна продукцията на “Дуситекс" в хит на белгийския пазар  
“Дуситекс" ООД е българо-белгийска джоинтвенчър фирма, създадена през 2007 година с 
предмет на дейност производство на спално бельо, завивки, протектори, матраци за деца и 
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възрастни и ортопедични такива и пълно спално оборудване за болници. 95 на сто от 
продукцията е предназначена за износ, и то именно за Белгия и страните от Бенелюкс. В Белгия 
има закон - на всеки шест месеца болничните матраци и спално бельо се горят от хигиенична 
гледна точка, посочва добрата пазарна ниша управителят на “Дуситекс" инж. Яна Галинчева. От 
създаването си досега фирмата се разширява на два пъти, като в момента производството е 
ситуирано край Скутаре на застроена площ от 1500 кв. м. Третото разширение предстои. 
Парцелът ни е 10 декара и скоро ще застроим още халета, чертае планове за бъдещето 
текстилният инженер. 25 работници си вадят хляба в българо-белгийската фирма. Те са най-
големият ни капитал, посочва инж. Галинчева. Голяма част от тях вече са били в командировка в 
белгийската фабрика на партньора Бернард Дучи. Нещо като обмяна на опит, но и като 
благодарност за заслужилите служители. Голямото предизвикателство пред нас в момента са 
пазарите в нашия район - Румъния, Косово, Турция, разказват от “Дуситекс". Ако държавата даде 
рамо в смисъл на дотации за участие в панаири и изложения, сигурна съм, че местните 
производители ще се позиционират много добре, категорична е инж. Галинчева. Стоките ни са 
качествени, а самите ние работим с екоматериали и такива против алергии и акари, посочва тя. 
Бъдещето е в близките пазари, понеже продукцията на фабриката за спално оборудване е доста 
обемна и транспортът е свързан с много разходи. Инж. Яна Галинчева не е случайна в бизнеса 
си. Аз съм бивш кадър на “Марицатекс", посочва с гордост тя. Фабриката, направена по всички 
правила, пък посреща клиентите с нещо много съкровено - автентичен стан и надпис “Помним 
своето минало".  
***  
Ангел Попов от “Рефан" даде собствен бизнес на 2000 семейства  
През 2013 година козметичната компания “Рефан" отбеляза своеобразен юбилей - беше открит 
100-ият франчайз обект на фирмата. Именно заради този успешно развиващ се модел 
собственикът на “Рефан" Ангел Попов беше награден със специалната награда на списание 
Форбс за “Развитие на семейния бизнес". Така козметичната компания се превърна в своего рода 
работодател на над 2000 семейства от цяла България. По тази формула фирмата осезателно 
увеличава пазарното си присъствие, подпомагайки предприемчивия малък и среден бизнес в 
страната с фирмено оборудване, първоначално зареждане със стоки и обучение на персонала.  
Моделът на пловдивската компания отдавна излезе зад границите на България. Така например 
магазини под марката на “Рефан" има в Испания, Португалия, Хърватска, Полша, Русия, Египет, 
Казахстан, Кипър, Германия, Дания и други. Общият брой на франчайз обекти по целия свят са 
над 400.  
Паралелно със своята търговска дейност “Рефан" не подминава нито едно значимо обществено 
или благотворително събитие в Пловдив. Миналата година бяха отделени средства за 
реновиране на детското онкологично отделение към МБАЛ “Свети Георги".  
Фирмата традиционно е инициатор и спонсор на много спортни и културни събития, чакани с 
ентусиазъм от много пловдивчани.  
Петият национален мемориален крос “Стефан Попов", проведен през март тази година, събра 
рекорден брой участници. Най-малкият сред тях беше на 5 години, а най-възрастният - на 74 
години.  
Създадена като семейна компания през 1991 година с основно направление търговия на 
парфюмерия и козметика, сега “Рефан" е синоним на просперираща и социално ангажирана 
компания.  
08.04.2014 г.  
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Дата: 07.04.2014  
Източник: в. Народно дело, Варна  
Страница: 6,7  
Брой думи: 477  
 
 
Резюме: - Проф. Георгиева, очаквахте ли от варненската общественост така високо да оцени 
циклотронния комплекс, така че той да се превърне в събитието на Варна за 2013 г.?  
 
Заглавие: Проф. Жанета Георгиева, изпълнителен директор: УМБАЛ "Св. Марина" слага 
край на ерата на микроскопа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: - Проф. Георгиева, очаквахте ли от варненската общественост така високо да оцени 
циклотронния комплекс, така че той да се превърне в събитието на Варна за 2013 г.?  
- Циклотронът като придобивка за Варна действително е уникална, защото дава възможност на 
територията на Североизточна България да има модерен европейски онкологичен център. В него 
вече може да се поставя ранна диагноза на болните и съответно да се прави 
лечебнодиагностичен план, съответстващ на съвременните представи. С това обаче добрите 
новини за борба с рака не свършват. Пред откриване сме на модерен онкологичен и 
лъчетерапевтичен център, който изградихме с европейско финансиране по ОП "Регионално 
развитие" за над 18 млн. лв. Сградата е реновирана, оборудването е получено. Имаме два 
линейни ускорителя, които са последен клас и които действително ще дадат възможност за 
съвременна лъчетерапия. Очакваме да започнем изграждането и на още един бункер за третия 
линеен ускорител. финансирането е гласувано от Министерския съвет. Той ще бъде с 
възможност за радиохирургия. С него ще сложим край на пътуванията на онкологично болните 
до клиники в чужбина, радиохирургията ще се предлага при нас и ще бъде безплатна за 
пациентите. Очакваме до края на април онкологичният център да бъде сертифициран от АЯР и 
да получи акт 16, за да започнем пълен обем на дейността. Открихме и лаборатория по 
молекулярна биология, която дава възможност за персонализиране на лечението на онкологично 
болните. В лъчетерапевтичния център ще работят специалисти, преминали обучение в Англия, 
Швейцария.  
- Наскоро излезе новината и за предстоящия център за костномозъчни трансплантации?  
- По ОП "Конкурентоспособност" съвместно с МУ - Варна, спечелихме проект на стойност 2 
млн. лв. за разкриване на лаборатория за костно-мозъчна трансплантация. С това ще се подобри 
качеството на живот на хематологично болните. Провежда се търг за апаратура и започва 
реновирането.  
Очакваме първите костно-мозъчни трансплантации да ги направим още тази година. Имаме 
уговорка с водеща клиника от Израел техен екип да дойде и да работим съвместно. През 2013 г. 
спечелихме проект по ОП Конкурентоспособност с възможност за морфометрични анализи на 
стойност 5 млн. лв., за оборудване на патоанатомичния център, с апаратура за дигитализиране 
на биопсичните материали. По този проект ще получим последен клас апаратура за ендоскопска 
хирургия и робот за разтваряне на цитостатици, който ще ни даде възможност за намаляване 
разходите за онкологични медикаменти.  
- Какво предстои оттук нататък?  
- От началото на 2014 г. отделите по международна интеграция и проекти на Медицинския 
университет и УМБАЛ "Св. Марина" работят изключително интензивно за подготовка на 
стратегическите проекти за следващия програмен период. Подготвили сме проект за 
модернизиране на стерилна база за над 3 млн. лв., с която да обезпечим 15-те операционни зали 
в УМ-БАЛ "Св. Марина". Ако влезем във веригата на дисни болниците, не само Варна, а 
България ще има една изключителна придобивка.  
За следващия програмен период планираме и модернизирането на базата за рехабилитация и 
долекуване в Шкорпиловци. Междувременно подготвяме второ отделение към клиниката по 
ортопедия със спортен център за рехабилитация на протезирани болни.  
07.04.2014  
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Дата: 03.04.2014  
Източник: в. Наблюдател, Стара Загора  
Страница: 5  
Брой думи: 159  
 
 
Резюме: Зам.-кметът Янчо Калоянов участва в прерязването на лентата на новия Завод за 
флексопечат и ламиниране на ATE ПЛАСТ ООД в бившата изложбена зала на завода Берое. Той 
приветства собствениците за инвестицията, за водещите позиции на ATE ПЛАСТ в страната в 
производство на фолиа и опаковки и за новите работни места разкрити в завода. Реализирахме 
проект по Оперативна Програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика, 
по който закупихме две машини - флексопечатна и ламинираща, с което ATE ПЛАСТ ще 
задоволи необходимостта на пазара от фотореалиегични и сложни печати, каза по време на 
церемонията изп. директор Мария Жекова. Проектът е реализиран за 12 месеца, а стойността на 
инвестицията е 7 млн.лв. Открити са 17 нови работни места, с тенденцията да достигнат 30. Това 
е вторият завод на фирмата в Стара Загора, като общата численост на персонала достига 180 
души. ATE ПЛАСТ с един or водещите производители на полиетиленови фолиа в България, като 
80% от цялостната продукция е за износ.  
 
Заглавие: ATE ПЛАСТ ОТКРИ ЗАВОД ЗА ФЛЕКСОПЕЧАТ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Зам.-кметът Янчо Калоянов участва в прерязването на лентата на новия Завод за 
флексопечат и ламиниране на ATE ПЛАСТ ООД в бившата изложбена зала на завода Берое. Той 
приветства собствениците за инвестицията, за водещите позиции на ATE ПЛАСТ в страната в 
производство на фолиа и опаковки и за новите работни места разкрити в завода. Реализирахме 
проект по Оперативна Програма Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика, по който закупихме две машини - флексопечатна и ламинираща, с което ATE ПЛАСТ 
ще задоволи необходимостта на пазара от фотореалиегични и сложни печати, каза по време на 
церемонията изп. директор Мария Жекова. Проектът е реализиран за 12 месеца, а стойността на 
инвестицията е 7 млн.лв. Открити са 17 нови работни места, с тенденцията да достигнат 30. Това 
е вторият завод на фирмата в Стара Загора, като общата численост на персонала достига 180 
души. ATE ПЛАСТ с един or водещите производители на полиетиленови фолиа в България, като 
80% от цялостната продукция е за износ.  
03.04.2014 г.  
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Периодични печатни издания  
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 08.04.2014  
Източник: www.regal.bg  
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2277436  
Брой думи: 86  
 
 
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще 
организира участие на български фирми в 21 международни изложения през следващите 12 
месеца до април 2015 г. Средствата за тези прояви – около 6 млн. лв., са остатък от бюджета на 
четиригодишния проект, който агенцията изпълнява, за разширяване присъствието на български 
производители зад граница. Финансирането е осигурено от Европейския фонд за регионално 
развитие чрез оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013.  
 
Заглавие: Малки компании ще могат да участват в 21 международни изложения  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще 
организира участие на български фирми в 21 международни изложения през следващите 12 
месеца до април 2015 г. Средствата за тези прояви – около 6 млн. лв., са остатък от бюджета на 
четиригодишния проект, който агенцията изпълнява, за разширяване присъствието на български 
производители зад граница. Финансирането е осигурено от Европейския фонд за регионално 
развитие чрез оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013. На практика става въпрос за удължаване на проекта с още една година.  
 

http://www.regal.bg/show.php?storyid=2277436
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Дата: 08.04.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=59902  
Брой думи: 288  
 
 
Резюме: Министерство на икономиката и енергетиката обявяви конкурс за длъжностите 
началник на Регионален сектор Враца и началник на регионален сектор Пловдив, отдел 
"Наблюдение и контрол на изпълнението", Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност".  
1. Основните задължения на длъжностите Началник на регионален сектор Враца и Началник на 
регионален сектор Пловдив, отдел "Наблюдение и контрол на изпълнението", са:  
 
Заглавие: МИЕ Обявява конкурсна процедура за ръководни позиции в Главна дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност"  
Подзаглавие: Размерът на основна заплата за длъжността "началник на сектор" е до 1300 лв.  
Автор:  
Текст: Министерство на икономиката и енергетиката обявяви конкурс за длъжностите началник 
на Регионален сектор Враца и началник на регионален сектор Пловдив, отдел "Наблюдение и 
контрол на изпълнението", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност".  
1. Основните задължения на длъжностите Началник на регионален сектор Враца и Началник на 
регионален сектор Пловдив, отдел "Наблюдение и контрол на изпълнението", са:  
Организира оперативен мониторинг по изпълнение на договори на юридическите 
лица/структурите управляващи фондове финансирани със средства от ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013“, ОП "Иновации и 
конкурентоспособност" 2014-2020 и Програма ФАР и следи за правилното им управление; 
изпълнява и координира дейностите по наблюдение и контрол на изпълнението на 
приоритетните оси на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
2007-2013 и ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020; извършва оперативен контрол 
на юридическите лица/структурите управляващи фондове, финансирани със средства от ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и ОП 
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.  
Минимални изисквания за длъжността "началник на регионален сектор" в отдел "Наблюдение и 
контрол на изпълнението":  
- Минимална образователна степен: "бакалавър"  
- Професионална област – икономика, финанси, стопанско управление и администрация, 
международни отношения, технически, хуманитарни науки;  
- Минимален ранг III младши или минимален професионален опит: 3 години по специалността.  
- Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна 
характеристика:  
- Владеене на английски език или друг от официалните езици на ЕС;  
- Много добри компютърни умения;  
- Много добри познания в областта на управление и контрол на програми и/или проекти 
финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС.  
Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.  
Размер на основна заплата за длъжността "началник на сектор": до 1300 лв. (за първа степен).  
Срок за подаване на необходимите документи 17 април 2014 г  
Повече информация по обявата може да намерите на страницата на МИЕ.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=59902
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Дата: 08.04.2014  
Източник: www.gradat.bg  
Връзка: 
http://www.gradat.bg/news/2014/04/08/2277371_37_bulgarski_firmi_uchastvat_na_hannover_messe/?r
ef=rss  
Брой думи: 154  
 
 
Резюме: Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект, финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Конкурентоспособност" 
2007 – 2013.  
 
Заглавие: 37 български фирми участват на Hannover Messe  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект, финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" 2007 – 2013.  
Hannover Messe е най-големият в света многосекторен панаир в областта на индустрията, който 
се провежда ежегодно от 1947 г. Миналата година в него са участвали 6 399 изложители от 62 
страни, а регистрираните посетители са били над 217 хиляди, от които 47 525 са чуждестранни.  
Щандовете на българските фирми се разполагат на обща площ 394 кв.м. в 4 палати: Пневматика 
и хидравлика, Електротехника и енергетика, Автоматизация и електроника, Индустриални 
поддоставки.  
Със средствата на проекта Агенцията поема разходите на участниците за: наем на изложбена 
площ, проектиране и изграждане на щанд, наемане на оборудване и обзавеждане, регистрация, 
включване на изложителите в официалния каталог, издаване на брошура, рекламиране на 
участието.  
Информация да изложбата ще намерите на http://www.hannovermesse.de  
На приложения файл може да видите българското участие.  

http://www.gradat.bg/news/2014/04/08/2277371_37_bulgarski_firmi_uchastvat_na_hannover_messe/?ref=rss
http://www.gradat.bg/news/2014/04/08/2277371_37_bulgarski_firmi_uchastvat_na_hannover_messe/?ref=rss

