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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
16.4.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 17 

 вестници, от които: 8 

 - национални 5 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 9 

Общо за деня 18 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 15.04.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 20.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 232  
 
 
Резюме: 2.Новина  
Изпълнителната агенция за малките и средни предприятия е изискала да се удължи с година 
срокът на проекта за насърчаване на интернационализацията на българските предприятия. 
Очаква се управляващия орган да даде отговор до края на седмицата.  
 
Текст: 2.Новина  
Изпълнителната агенция за малките и средни предприятия е изискала да се удължи с година 
срокът на проекта за насърчаване на интернационализацията на българските предприятия. 
Очаква се управляващия орган да даде отговор до края на седмицата.  
Репортер: Проектът е на стойност 27 милиона лева, а средствата са по оперативна програма 
Конкурентноспособност. Сред дейностите в подкрепа на износа на българските малки и средни 
предприятия са обучение на техни представители, участие в международни изложения и 
панаири, търговски мисии и бизнес форуми в страната и чужбина, както логистична и финансова 
подкрепа от агенцията. По проекта е създаден национален експортен портал, който съдържа 
полезна за фирмите информация. Проучване сред тези, които са се възползвали от проекта 
показва, че 80 на сто от фирмите отчитат ползи от участието си и увеличение на поръчките. 28,5 
на сто от тях посочват, че са разкрили нови работни места, а близо 67 на сто, че са реализирали 
износ. Валя Попова - координатор по проекта посочи секторите, от които фирмите са най-
активни.  
Валя Попова: Хранителни продукти и напитки, след тях са фирмите парфюмерия и козметика, на 
трето място са мебелната промишленост, дървообработващите фирми, и ако трябва да говорим 
за резултати, мисля, че и при тях резултатите са най-големи.  
Репортер: През следващия програмен период отново ще има подобен проект, съобщиха от 
агенцията, като уточниха, че са водени разговори за нови възможности за финансиране на 
фирмите, чрез ваучерни схеми за участие в изложения извън страната.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 16.04.2014  
Източник: в. Монитор  
Страница: 10  
Брой думи: 221  
 
 
Резюме: Близо 60% от фирмите, участвали в международни панаири, са сключили сделки след 
това, съобщиха от Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (ИАНМСП). 
Ведомството е организатор на представянето им на форумите, а от възможността са се 
възползвали над 900 компании. Средствата, с които се финансира участието, се отпускат по ОП 
"Конкурентоспособност“ и са в размер на близо 27 млн. лв.  
 
Заглавие: 60% от фирмите си осигуряват поръчки на панаири  
Подзаглавие:  
Автор: Николета ЦВЕТКОВА  
Текст: Близо 60% от фирмите, участвали в международни панаири, са сключили сделки след 
това, съобщиха от Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (ИАНМСП). 
Ведомството е организатор на представянето им на форумите, а от възможността са се 
възползвали над 900 компании. Средствата, с които се финансира участието, се отпускат по ОП 
"Конкурентоспособност“ и са в размер на близо 27 млн. лв.  
8 от 10 фирми, възползвали се от проекта, отчитат ползи от участието си в промоционалните 
прояви и увеличават поръчките поне в едно от три направления - нови чуждестранни клиенти, 
наличен чужд или български пазар. Други 28,5 на сто от анкетираните посочват сред ползите от 
проекта, че са открили нови работни места. 70% са реализирали износ след участието си в 
подобни форуми.  
Данните са от анкета, възложена от агенцията на Института за икономическа политика, сред 
близо 1000 фирми. Най-голяма активност в рамките на проекта проявяват производителите на 
храни и напитки, следвани от парфюмерия и козметика, на трето място са от мебелна 
промишленост и дървообработващи компании. Особено голям интерес има от производители на 
пчелен мед, обясниха представителите на агенцията.  
Средната продължителност на панаирите е около седмица, а българските представители 
обикновено се представят на площ от 120 до 300 кв. м. От агенцията съобщиха, че към момента 
са спестени около 8 млн. лв. и с тях ще бъде финансиран проектът до април 2015 г.  
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Дата: 16.04.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 6  
Брой думи: 363  
 
 
Резюме: Държавата ще отпуска пари на фирми, които искат да участват в специализирани 
изложения зад граница, на които България по една или друга причина не присъства. Те ще 
получават специален ваучер с определен лимит. Парите за ваучера ще идват по новата 
програма "Иновации и конкурентоспособност". Това каза вчера главният секретар на Агенцията 
за насърчаване на малките и средните предприятия Милена Христова. Схемата може да се 
приложи и за обучение, както и за насърчаване на предприемачеството. Подробности как ще 
бъдат раздавани парите обаче все още няма. Най-вероятно това ще става след конкурс, а 
сумите ще зависят от фирмите, браншовете и дестинациите.  
 
Заглавие: Държавата ще дава ваучери за изложения в чужбина  
Подзаглавие: 60% от фирмите се връщат с договор след панаир зад граница  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Държавата ще отпуска пари на фирми, които искат да участват в специализирани 
изложения зад граница, на които България по една или друга причина не присъства. Те ще 
получават специален ваучер с определен лимит. Парите за ваучера ще идват по новата 
програма "Иновации и конкурентоспособност". Това каза вчера главният секретар на 
Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия Милена Христова. Схемата може 
да се приложи и за обучение, както и за насърчаване на предприемачеството. Подробности как 
ще бъдат раздавани парите обаче все още няма. Най-вероятно това ще става след конкурс, а 
сумите ще зависят от фирмите, браншовете и дестинациите.  
За ваучерите за бизнеса се говори от две години, но до момента се знаеше, че ще се дават само 
за иновации. Подобна система у нас се прилагаше и през 2006 г., преди да станем член на ЕС и 
да се включим в оперативните програми.  
Фирмите оценяват участието си в панаири и изложения в чужбина като повече от полезно, макар 
често да са изключително критични към организацията им от българска страна. Като "полезни" 
определят новите си контакти почти половината от фирмите, за други 11% от полза е била 
информацията за чуждите пазари. Останалите компании залагат на утвърждаване на имиджа си 
и на договорите, които биха сключили. Данните са от анкета на агенцията сред близо 640 
компании, проведена след 69 национални участия в панаири и изложби. Резултатите показват, 
че в периода април 2010 - април 2014 г. 74% от участващите фирми са сключили сделки след 
участие в търговска мисия, съобщи Тинка Каменова от Агенцията за малкия бизнес. Традиционно 
най-активни са фирмите от сектора на храните, напитките, козметиката и мебелната индустрия.  
ПРЕДИМСТВА  
Патенти за изобретения, международни сертификати и награди от конкурси са сред 
изискванията, които носят повече точки в крайното класиране на фирмите, които искат да 
участват в изложение или панаир зад граница. На въпрос дали това не пречи на малките фирми 
да излязат на големите пазари Милена Христова поясни, че всеки може да участва. Практиката 
показала, че често пъти фирми, които не отговарят на тези критерии, успяват да се класират. "За 
да излезе едно предприятие на външния пазар, трябва да има потенциал. Затова сме поставили 
тези критерии, за да може фирмите да сключват сделки", заяви тя.  
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Дата: 16.04.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 9  
Брой думи: 218  
 
 
Резюме: С една година да се удължи срокът на действие на програмата за насърчаване 
участието на български фирми на международни панаири и изложения. За това настояват от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). 
Общата сума по тази програма е 27 млн. лв., но от тях са спестени 8 млн. лв., които биха могли 
да бъдат изхарчени при удължаване на срока й от април 2014 г. до април 2015 г. Решението 
трябва да бъде взето от управляващия орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност" 
до края на тази седмица. От началото на действие на програмата през 2010 г. агенцията е 
организирала участие на 909 български фирми в 87 панаири и изложби. Резултатите от тази 
дейност са 1223 сключени сделки, като 59,1% от участниците са се върнали с подписани 
договори. По време на 26-те търговските мисии на агенцията зад граница пък 74% от включените 
в тях компании са сключили сделки с чужди контрагенти.  
 
Заглавие: Фирми безплатно участват на панаири  
Подзаглавие: Всяка втора компания се връща от изложенията с подписани договори  
Автор: Валерия СТОЙКОВА  
Текст: С една година да се удължи срокът на действие на програмата за насърчаване участието 
на български фирми на международни панаири и изложения. За това настояват от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). 
Общата сума по тази програма е 27 млн. лв., но от тях са спестени 8 млн. лв., които биха могли 
да бъдат изхарчени при удължаване на срока й от април 2014 г. до април 2015 г. Решението 
трябва да бъде взето от управляващия орган на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" до края на тази седмица. От началото на действие на програмата през 
2010 г. агенцията е организирала участие на 909 български фирми в 87 панаири и изложби. 
Резултатите от тази дейност са 1223 сключени сделки, като 59,1% от участниците са се върнали 
с подписани договори. По време на 26-те търговските мисии на агенцията зад граница пък 74% 
от включените в тях компании са сключили сделки с чужди контрагенти.  
С парите от европрограмата агенцията за малки и средни предприятия осигурява за фирмите 
напълно безплатно участие на панаирите, като заплаща наемането и оборудването на щандове, 
включването в каталога за съответното събитие, наема зали за срещи с бъдещи партньори, 
осигурява преводач. При организирането на търговски мисии пък заплаща и издръжката на един 
представител от фирмата - самолетен билет, трансфер от и до летището, вътрешни превози, 
хотелско настаняване.  
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Дата: 16.04.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 12  
Брой думи: 175  
 
 
Резюме: 23 търговски мисии планира Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия до април 2015 г. 10 от тях ще са в държави от ЕС, сред които Германия, 
франция, Швеция и Холандия. Ще има и 13 мисии в държави извън ЕС като Швейцария, Русия, 
САЩ, Обединените арабски емирства и др. Това стана ясно на пресконференция на 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.  
 
Заглавие: Водят малки фирми на 23 търговски мисии  
Подзаглавие:  
Автор: Дарина КАХРАМАНОВА  
Текст: 23 търговски мисии планира Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия до април 2015 г. 10 от тях ще са в държави от ЕС, сред които Германия, 
франция, Швеция и Холандия. Ще има и 13 мисии в държави извън ЕС като Швейцария, Русия, 
САЩ, Обединените арабски емирства и др. Това стана ясно на пресконференция на 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.  
Организирането на новите мисии ще бъде възможно, след като бъде удължен проектът по 
оперативна програма "Конкурентоспособност", чрез който се финансират посещения на 
български фирми на международни изложения и панаири. Така дейностите по него ще могат да 
се извършват до април 2015 г. Бенефициент е агенцията за малки и средни предприятия.  
Удължаване на срока е поискано, защото са спестени 8 млн. лв. от целия ресурс по проекта за 
общо 27,4 млн. лв. "Изпратили сме искане до управляващия орган и до края на тази седмица 
трябва да се вземе решение", коментира Милена Христова, главен секретар на агенцията. Тя 
посочи още, че за удължаването на срока не е необходимо разрешение от Брюксел.  
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Дата: 16.04.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 2  
Брой думи: 106  
 
 
Резюме: ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ИАНМСП) 
Е ПОИСКАЛА ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
"КОНКУРЕНТОСПОСО-БНОСТ" УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ПРОЕКТА "НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ" С ЕДНА ГОДИНА. Очаква се 
до края на тази седмица да има отговор от управляващия орган, каза Милена Христова - главен 
секретар на агенцията, цитирана от БТА. По проекта се работи от 2010 г. и той е на стойност 27 
млн. лева, като към момента са реализирани икономии от около 8 млн. лева. С тази сума се 
очаква да бъдат финансирани дейностите по проекта до април 2015 г., като за международни 
изложения са предвидени около 6 млн. лева.  
 
Заглавие: ***  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ИАНМСП) Е 
ПОИСКАЛА ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
"КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ПРОЕКТА "НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ" С ЕДНА ГОДИНА. Очаква се 
до края на тази седмица да има отговор от управляващия орган, каза Милена Христова - главен 
секретар на агенцията, цитирана от БТА. По проекта се работи от 2010 г. и той е на стойност 27 
млн. лева, като към момента са реализирани икономии от около 8 млн. лева. С тази сума се 
очаква да бъдат финансирани дейностите по проекта до април 2015 г., като за международни 
изложения са предвидени около 6 млн. лева.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 15.04.2014  
Източник: в. 100 вести, Габрово  
Страница: 1,8  
Брой думи: 3611  
 
 
Резюме: Една голяма част от българите, които са гласували за ГЕРБ, виждат в партията 
алтернатива на сегашното управление на страната. Какво се случва в ГЕРБ след управлението 
им и какво ще предложи партията на предстоящите евроизбори, коментира лидерът на партията 
Бойко Борисов.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: "Ако бяха направени магистрала "Хемус и тунелът под Шипка, 
младите нямаше да бягат от Габрово"  
Подзаглавие:  
Автор: Минка МИНЧЕВА  
Текст: Една голяма част от българите, които са гласували за ГЕРБ, виждат в партията 
алтернатива на сегашното управление на страната. Какво се случва в ГЕРБ след управлението 
им и какво ще предложи партията на предстоящите евроизбори, коментира лидерът на партията 
Бойко Борисов.  
- Г-н Борисов, членовете и симпатизантите на ГЕРБ определят партията като алтернатива на 
сегашното управление. Какво ще предложи партията на предстоящите евроизбори и на 
следващите избори за български парламент?  
- Българският народ даде мандат на ГЕРБ да управлява на миналите парламентарни избори и 
постави ГЕРБ като първа политическа сила. Той не поиска алтернатива на управлението. 
Постави БСП със 17 депутата зад ГЕРБ и ако не беше днес в парламента тази провалила се 
Тройна коалиция... Разсърдили се от "Атака" и не дошли на работа, и парламентът не работи. 
Тази пагубна управленска коалиция, в която на практика парламентът зависи от четвъртата по 
сила партия, е проблем за усещането на една голяма част от българските граждани, че не са 
представени в ръководството на държавата. Като се прибавят и партиите от център в дясно, 
които не са в парламента - партията на г-жа Кунева имаше 3.9 процента, ДСБ и "Синята 
коалиция" тогава - над 3 процента. Като се сумират всичките тези гласове, се получава една 
представителна част на интелигенцията, на работещите хора, която не се чувства представена в 
днешния парламент. Затова думата алтернатива на мен не ми харесва. ГЕРБ беше посочен, че 
трябва отново да управлява. Хората се убедиха, че в градовете, които се управляват от ГЕРБ 
втори мандат, нещата се случват. В София, Бургас, Стара Загора, Габрово има проекти, които 
осъществяват мечти на хората, които живеят там.  
И тъй като Вие сте представител на габровска медия, ще Ви кажа, че ако ГЕРБ беше на власт, 
тунелът под Шипка щеше вече да се строи.  
Знаете, че започнахме обхода, а тунелът беше вкаран в оперативна програма. И това щеше да 
струва на габровци само 15 процента от техните пари. Другите щяха да ги дадат германци, 
французи, англичани... Трябва да си голям будала да не се възползваш от тази европейска 
солидарност, да не свържеш Казанлък с Габрово - един перпендикуляр на България, който да 
свързва магистралите. Но за съжаление, ситуацията в България е такава, че коалиция от ДПС и 
"Атака", със съдействието на БСП, защото БСП не управлява на практика, се получава това 
нещо в българския парламент.  
- Как си обяснявате яростната критика към ГЕРБ?  
- Ами яростната атака срещу нас от всички показва, че ГЕРБ е единствената партия, която по 
никакъв начин не е свързана със задкулисието или поточно - няма зависимости.  
- Но защо тогава всички нападки са в тази посока - ще дам пример и с обвиненията към Томислав 
Дончев?  
- Защото това го пише в учебниците на КГБ. Там е казано: "Ще правите такива компромати, че 
този, за който са, като ги прочете, да се отврати от себе си. Толкова гадно трябва да бъде. Ако е 
грамотен, образован, експерт, ще пишете, че е убиец. Ако е симпатичен на хората със своята 
отдаденост и свършена работа, ще пишете, че има любовница. С една дума, ще го удряте там, 
където е незащитим".  
Как да се защити? Само фактът, че започне да говори: "Аз не съм убил човек" или "аз нямам 
любовница", ако има добро семейство, го вкарва в обяснителен режим. И тогава те в своите 
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"жълти" сайтове и медии започват да пишат: "Чувствайки се гузен, той започна да се оправдава!" 
Влизаш в режим на техния черен ПР, опорни точки и стратегии, които те правят на всички 
избори, в които ние сме участвали досега. Винаги се вадят папки, компромати... Това е едно и 
също действие, защото нямат какво да покажат.  
Ние показваме построени зали, ремонтирани училища, нови детски градини, стадиони, 
магистрали, жп линии, пречиствателни станции... Реализирани проекти по 
"Конкурентоспособност", "Енергийна ефективност" - в пъти повече усвоени европейски 
фондове. При положение, че всички бяха спрени. И когато има човек като Дончев, който си е дал 
цялото лично време и енергия да влязат толкова милиарди в България. Човек, който до вчера за 
всички беше безспорен експерт, а в момента, в който го обявих за водач на листа, започнах да 
чета, че имал любовница, убивал хора, правил какво ли не!? Това са комунистите!  
- Няма ли начин да се сложи край на този подход преди избори - той е пагубен не само за хората, 
към които са насочени компроматите, но и за всички българи, защото ги отвращава още повече 
от политиците, от институциите?  
- Няма! Тези хора нямат друг шанс! Какво ще кажат за своето управление? Ще кажат ли: "Ние 
осигурихме 250 хиляди работни места"? С 33 хиляди души се е увеличила безработицата за 
периода на кабинета Орешарски. Или пак ще излъжат, че ще строят АЕЦ "Белене"? Вече мина 
една година, а те дори не си правят сметката да я строят. Говорят за някакви хипотетични 
проекти, че щели да правят някога 7-ми, 8-ми реактор в Козлодуй. Но всичко е за след 2015-2016 
година. През 2022 година щели да правят пенсионна реформа.  
През цялата кампания лъжеха, че ще правят социална политика, като сменят плоския данък с 
прогресивен. Не го направиха! Лъжеха, че ще махат данъка върху лихвите по кредитите, но не го 
направиха. Аз мога да изброя още 10 неща, които хората очакваха да се случат от БСП. Дори аз, 
когато върнах мандата, си казвах: "Стара партия са. Може да имат по-добри управленци, които 
нещо да са измислили да направят... След като ще осигурят 250 хиляди работни места, по-добре 
да се отдръпнем и да дадем шанс да се случат! Това е демокрацията!" Но се оказа, че всичко е 
пълна лъжа!  
- Симпатизанти на ГЕРБ Ви упрекват, че сте върнали мандата. Вие съжалявате ли?  
- Не! Не съжалявам, защото така се постъпва в демократични държави, когато има напрежение в 
обществото. Тогава аз знаех, че цената на тока няма как да се сваля! Няма математическа, 
икономическа, финансова, няма нормална логика това да се случи. Трябваше ли да излъжа, 
както сегашното управление, че ще свалим с 1%, с 2%... Всъщност двата процента ги намалихме 
и стигнахме лимита, при който ще почнем да прехвърляме тези задължения на НЕК и ще 
фалираме за сметка на хората от националната компания. И затова върнах мандата. Очаквах, че 
новите ще излязат и ще кажат: "Това е положението в енергетиката!"  
БСП и ДПС от предишната тройна коалиция си разделиха енергетиката. БСП да правят "Белене", 
като похарчиха 1,4 млрд. лв. и задължиха НЕК с 1,5 млрд. лв. ДПС направиха своето 
хидроизобретение на "Цанков камък" за 1 млрд. лв., като ще дава 80 мегавата ток. Ето 2,5 млрд. 
лв. задължения на НЕК. И преди няколко дни Орешарски казва: "Заварихме енергетиката в това 
положение!" Точно така! Ние я заварихме от него в това положение. И в условията на най-
тежката финансово-икономическа криза на света няма как да връщаш кредитите, които са взели 
и са похарчили парите! Няма как! И това е заради неефективната политика на тройната 
коалиция!  
- Сега кредитите повече ли са?  
- Да! Държавата влиза в гръцки сценарий! И българите ще си платим горчиво, че повече от 
година държим "Атака" и ДПС заедно на власт! Че държим БСП и ДПС заедно на власт! Сиреч 
партията, която изгони 1,5 млн. българи-мюсюлмани от България, е в коалиция и се целува по 
площадите с техните лидери! Няма по-неестествена дружба от тази между ДПС и БСП.  
- Ще предложи ли ГЕРБ алтернатива на досегашния модел на регионална политика, който 
допусна обезлюдяването на селата и е на път да обезлюди и градовете -ще дам пример с 
Габрово, който от близо 100-хиляден град вече е под 50 хиляди?  
- Ако бяха направени магистрала "Хемус" и тунелът под Шипка, това нямаше да се случи с 
Габрово, защото щяха да са нужни 50 минути до София, 20 минути до Търново, час и половина 
до Варна. За какво да се местиш от това китно местенце в центъра на България? Изолацията, 
липсата на транспорт и комуникации в тези населени места карат младите хора да напускат и да 
отиват в големите градове.  
Аз съдя по себе си. Като трябва да отида по работа в Северна България и знам, че ще пътувам 
5-6, че и 7 часа, планирам месеци ходенето си там. Когато в градове до Бургас или Благоевград 
трябва да ходя, днес решавам и тръгвам. Защото след 2.5 часа вече съм там и не съм изморен 
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от пътуване. Магистрала "Хемус" за Северна България е като Нил за Африка. Около Нил са 
възниквали цивилизации. Така около магистралите идва живот, идва бизнес...  
- Как ще коментирате обвиненията, че по време на управлението на ГЕРБ нарочно са затваряни 
фирми, че Вашето управление е пречело на развитието на бизнеса?  
- Спирахме този бизнес, защото, както и в момента се прави, подписват необезпечени договори, 
дават им малък аванас за даден проект и след това казват: "Някой трябва да осигури другите 
средства!"  
Така става в момента за Плевен - дават 2 млн. лв. за спортна зала, но тя струва 13 млн. лв. Кой 
ще даде другите 11 млн. лв.? И тази фирма, която сега ще вземе 2-та млн. лв., после ще си 
търси другите 11 млн. лв. И после ще казват: "Те пречат на бизнеса?" Но тези средства не са 
включени в бюджета.  
Аз разбирам сега Орешарски или спортната министърка да излязат и да кажат: "Имаме 100 млн. 
лв. От тях сме дали 11 млн. лв. на Плевен, 8 млн. лв. - на Ямбол" - там е същият случай - дали са 
им 3 млн. лв., но залата струва 8.5 млн. лв. После някой ще трябва да им даде още 5.5 млн. лв. И 
ако сумирате парите, които следващото правителство трябва да осигури, ще излезе сигурно 4-5 
пъти повече от парите, които сега се дават. И после този бизнес и компании пак ще казват, че 
ГЕРБ е пречел на развитието им. В същото време им се дават аванси, за да могат да им върнат 
някакви пари, но те не са обезпечени.  
- Другото твърдение е, че по време на управлението на ГЕРБ публичните институции са се 
държали по-скоро като репресивни органи, а не като контролни, които с действията си да 
подпомагат бизнеса. За пример се дава най-често НАП, но и други институции, които имат най-
вече контролни функции.  
- НАП и митниците са приходните агенции на страната. По време на управлението на ГЕРБ те 
събираха с 1.5 млрд. лв. повече. С една дума, те защитават интереса на честния български 
данъкоплатец, който си е платил данъците. Нямаше подбрани хора, нямаше затваряне на очите 
пред определени хора. Това е ролята на данъчните - да събират от всеки данъка, за да има за 
пенсии и социални дейности, да се кофинансира инфраструктура...  
В момента няма политическа класа, а аз с удоволствие бих участвал в дебат с политици, които 
говорят безспорни истини. Говорим за приходи и пенсии. В момента над 3.2 млрд. лв. се поемат 
от държавния бюджет от приходите, които данъчните са събрали за пенсии, а не от пенсионните 
фондове. Ние сме много зле в тази посока като държава. И това е при всички правителства - 
просто няма как. На 1 януари дотираме с 3.2 млрд. лв. НОИ, за да има пари за пенсии. 
Системата не работи. Затова ЕК казва: "Недейте спира пенсионната реформа на ГЕРБ за 
вдигане на пенсионната възраст". Само че популистки Орешарски я спря и каза, че през 2015 
година ще я пусне. Защо 2014-та да е нулева? Коя сметка му излезе на този псевдоексперт, че 
2014 г. може да е такава?  
- Мислите ли, че наближава времето, когато българите ще могат да различават популизма от 
реалните неща, които политиците говорят?  
- Социолозите казват, че хората очакват да им кажеш нещо, което им е хубаво да го чуят - че ще 
се вдигат пенсии, заплати... Затова виждате и чувате всеки ден, че по този начин БСП и ДПС се 
опитват да си купят електорат. Как ще стане това? Унгария преди време го направи, като си 
избра премиер социалист, който вдигна двойно пенсии и заплати и фалира държавата. Стотици 
милиони задлъжня Унгария. Добре, че дойде Орман да направи реформите и народът му се 
отблагодари, като го избра отново.  
- За кои реформи съжалявате, че не довършихте или не направихте?  
- Пенсионната започнахме добре. С подготовката на здравната карта и здравната реформа 
щеше да бъде малко по-добре.  
Започналата реформа в инфраструктурата - това също е реформа. Вчера се видях с Фандъкова, 
от която научих, че 400 хиляди души на ден вози вече софийското метро. Я пресметнете тези 400 
хиляди да се движат с автомобили, какво ще бъде за околната среда, какво губене на време ще 
бъде? А сега, като се качиш в метрото, на 7-та минута си в центъра на София, а на 15-тата - на 
другия край на града. И всичко това се дължи на ГЕРБ. Ние направихме революция в 
инфраструктурата. Покрай магистралите, покрай жп линиите веднага идват инвеститори.  
Ние сме на кръстопът. Всеки ТИР, всеки влак носи такси, които влизат в държавната хазна и 
отиват за повишаване на пенсии и заплати. Нашето верую е било колкото произведем, толкова 
да харчим. Тогава гарантираме на следващото поколение, че ще завари нещо, което може да 
развива. Ние сме против да се теглят кредити и да се харчат за нереформирана система. Ако 
Орешарски беше дал тези 500 млн. лв. за електронно правителство, щях да го поздравя и да 
кажа, че няма лошо да тегли този кредит. Защото парите, които ще изплаща следващото 
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поколение, ще направят така, че то да се чувства стотици пъти по-добре от сегашното 
поколение.  
Електронното правителство е единствената система, която решава проблемите с корупцията, 
пести се време... Ако беше взел кредит, за да кофинансира магистрала "Хемус", а не я беше 
извадил от европейската програма, щях да кажа: "ОК! Нека да изтърпим още 2-3 години, но 
когато имаме тези артерии, ще видите как всички градове и в Северна България ще станат 
атрактивни. Там е средище на туризъм, там е северното ни Черноморие".  
Ако се направи една статистика, ще се отчете, че пловдивчани и софиянци отиват на юг, защото 
Тракия им дава тази възможност. Стигна се дотам, че хората да пътуват до Варна през Бургас. С 
една дума - за нещо, което е толкова очевадно, ние трябва да се оправдаваме, че сме го 
направили. Но мисля, че точно заради това една голяма част от българите ни гласуваха отново 
доверие. Защото, карайки по Южната дъга, по Тракия, Люлин или Струма, те казват колко по-
добре се пътува сега. Изтърпяхме! И сега, където строим естакадата до Семинарията, стават 
зверски опашки.  
Но аз имам моя социология. Заставам на най-голямото задръстване да видя дали някой ще ме 
наругае. Само махат хората, защото знаят, че ще се помъчат още 2-3 месеца, но малко по-
надолу виждат как става пътят до телевизионната кула.  
- Г-н Борисов, как разчитате добрите думи от Брюксел към ГЕРБ, освен че са приятни за 
слушане?  
- Министрите, експертите, които работиха с еврофондовете, аз съм ги съгласувал с Брюксел. 
Гледах да са лица, които са им познати. Хора, които са не само с експертни качества, но и с 
морал, работоспособност. Това са Томислав Дончев, Лили Павлова, Ивелина Василева, Нона 
Караджова, Ивайло Московски, Делян Добрев, Миро Найденов - нищо, че той вече е в друга 
партия, може да пропусна някой.  
И нещо много важно трябва да кажа - под тях имаше две-три нива експерти, които никой не 
смееше да пипне, защото работят от 10-12 години и от Брюксел ги знаеха поименно - можеше да 
не знаят кои са министрите, но знаеха техните имена. Ние не само че не ги пипахме тези кадри, 
но им осигурихме 100% възможност да работят по европейски правила. Затова Брюксел ни 
подкрепяше, затова приведе в съответствие всички програми.  
Да! По всеки един проект и програма може да има корекции и грешки - в ЕК е казано, че е 
допустимо да има 5% грешка. А България беше на едно от най-добрите места под 2% техническа 
грешка. И имахме един път в годината проверка, защото е необходимо да има. Да не говорим, че 
аз на всеки 20 дена, придружен от съответните министри, шефове на дирекции и еврокомисари, 
обикалях всеки един голям проект. И комисарите Хан, Левановски, Барние и самият президент 
Барозу знаеха, че на всеки 20 дена ние отиваме с машини, проверяваме, протоколираме... Ние 
направихме нечувано нещо - 19 км готова магистрала "Тракия" аз я разруших и я построих 
наново. От Брюксел казаха, че такова нещо за първи път се случва.  
- Следващият ми въпрос е на симпатизанти на ГЕРБ от Габрово - защо подкрепяте газопровода 
"Южен поток"?  
- Подкрепям го, защото по него като тече газ, ще има такси, които, както от магистралите и жп 
линиите, ще влизат в държавата. Подкрепям го, защото спазвам европейското законодателство. 
Това е нещото, което ние поддържаме - конкурсното начало за избор на банка, строител, на 
всичко. Той дава възможност, ако има и друг доставчик, да го пуснем да мине по тръбата. Това е 
все едно да кажем, че по "Тракия" ще преминават само хората от София и Бургас, а от Габрово 
не могат да минават. Защо? Това е точно този трети пакет на Брюксел - освен "Газпром", да 
може да минава и друг доставчик на газ, а може и ние да си намерим. Защо да не може да мине 
примерно от Азербайджан или друго място? Това ще са повече такси за България.  
- Как мислите да се задържат младите хора в България и тя да стане привлекателна за тези, 
които я напуснаха?  
- Те ще се върнат, едва когато условията за живот станат такива, които са равни поне на 
условията за живот в една средна европейска държава. Преди 7 години, когато станах кмет на 
София, тя беше едно село, западнало. Тогава на предизборен дебат, в който участваха Минко 
Герджиков, Милен Велчев, Таня Дончева, всички казвахме, че "Витошка" ще стане пешеходна 
зона; ще изградим метро, ще изградим подземни паркинги и гаражи за хиляди коли, които да са 
съпътстващи към метрото; ще направим нови паркове, ще направим естакада на телевизионната 
кула; ще преасфалтираме булевардите; ще направим многофункционална спортна зала в 
София. След 7 години всичките мечти на софиянци са факт. Най-младият тролей, когато станах 
кмет, беше на моята възраст. А сега виждате какви тролеи, какви трамваи има! Имаме и завод за 
битови отпадъци. Всичко това е направено за два мандата на ГЕРБ по европейски програми. С 
какво ще се сравни БСП в София? Какво ще ни покаже за тези 20 години? С какво ще се 
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състезава Станишев с мен? Че е взел заем, за да вдигне с 10 лв. пенсиите на хората, чиито 
внуци ще ги плащат - с това ли ще се сравнява?  
- Пак ли ще бъдем на "постна пица" след това управление?  
- Докато не си направим инфраструктурата и не си вдигнем икономиката на крака, всичко 
останало е все едно да отидеш в един ресторант да се наядеш едно хубаво за всичките си пари, 
а след това да знаеш, че ще гладуваш.  
- Кога ще стане това?  
- Колкото по-бързо се стегнем и вместо да се занимаваме всеки ден с безцелни хуления и 
жълтении по вестниците, ако имаме истинска политическа класа. Сигурно и аз имам вина!  
- Каква е Вашата вина?  
- Може да съм бил по-рязък, по-груб, което е изострило отношенията ми с другите партии, така че 
да не може нормално да се работи дори. Винаги съм давал пример с футболните първенства в 
другите държави, където публиката е на крака, двата отбора се раздават на терена, но накрая 
има победител. Треньорите се ръкостискат, президентите на футболните клубове стоят един до 
друг. В края на краищата и политиката е едно състезание - на идеи, на политики... Виждате - 
обявявам Томислав Дончев за водач на евро-листата и на следващия ден - убийство и 
любовница! Е, как да им простя на тези хора! Какво да им кажа?  
- Но хората от провинцията питат: "Какво ново видя в тези стари, познати лица?" Упрекът е към 
Вас, г-н Борисов?  
- И е абсолютно правилен! Затова виждате сега в Изпълнителната комисия на ГЕРБ влязоха 
толкова нови лица, доказани в партията - Йорданка Фандъкова, Томислав Дончев, Митко 
Николов, Цецка Цачева, Румяна Бъчварова... - все хора, които са се доказали. Партията ги е 
посочила преди години за даден пост и с работата си са си изградили свое име. Вече са 
авторитети в обществото!  
- И един личен въпрос към Вас - коя от грешките като лидер на партията и премиер, ако имате 
възможност да бъдете отново, няма да допуснете?  
- Тази добронамереност, която имах към моите опоненти! Тя ми изигра лоша шега! По никакъв 
начин не ми е работа, въпреки че Конституцията позволява, всеки, който пожелае, да може да 
дойде в дома ми, в кабинета ми... Мислил съм тогава, че колкото съм по-достъпен, защото ние 
сме сложени на тези постове от тези хора, да им служим, да ги изслушваме, ще е по-добре! 
Оказа се, че това не е така, защото те се използваха за компромати. Дадох и много власт на 
някои хора, а се оказа, че и властта не е за всеки.  
- Какви ще бъдат критериите, по които ще избирате вече хората за отговорни постове?  
- Преди 4 години партията беше току-що сформирана. Като съвсем нова организация е нормално 
да се допуснат и статистическите грешки, за които говорим. Неслучайно дадох пример със 
състава на Изпълнителната комисия сега. Виждате, че партията вече си произвежда кадри, които 
чувстват отговорност и лоялност към тези, които са ги избрали. Вече имаме готови кадри за 
всеки един пост - и то по двама, по трима. Сега няма да се лутаме и да търсим. Тогава, преди 4 
години, когато спечелихме с такова голямо мнозинство, трябваше да посочвам човек за всеки 
пост. И въпреки всичко за много от тях не се изкушихме да избираме нови хора. Примерно 
преизбрахме Иван Искров за шеф на БНБ, за да бъде стабилна институцията.  
- Европа показва, че успешни са управленията от широки коалиции. Вие приемате ли да 
управлявате в коалиция с десните партии, въпреки че някои от тях не признават ГЕРБ за дясна 
партия?  
- Аз мисля, че проблемът в България е в лявото политическо пространство, защото то е 
побеждавано на толкова избори подред. В дясно ние нямаме проблем, след като побеждаваме 
всички.  
15.04.2014  
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Дата: 14.04.2014  
Източник: в. Посоки, Плевен  
Страница: 2  
Брой думи: 156  
 
 
Резюме: Първата в страната операция на рак на дебелото черво с новата роботизирана система 
"Да Винчи SI" беше извършена в линиката по онкология на Университетската болница в Плевен. 
Интервенцията е направена успешно на 9 април от първия плевенски екип по обща хирургия под 
ръководството на проф. д-р Ташко Делийски. Пациентът е 78-годишен мъж. В екипа, извършил 
операцията, са участвали и доц. д-р Сергей Илев, д-р Добромир Димитров, с ментор проф. В. 
Томилеску (Румъния). По време на интервенцията са използвани четири ръце на робота "Да 
Винчи". Пациентът е бил раздвижен и е приел първите течности още на 6-ия час след 
операцията. Бързото възстановяване е предимство при този вид хирургия, коментираха от екипа.  
 
Заглавие: Отстраниха оперативно рак на дебелото черво чрез робот  
Подзаглавие: Пациентът е 78-годишен мъж и вече е на крака  
Автор: Гергана ДИМИТРОВА  
Текст: Първата в страната операция на рак на дебелото черво с новата роботизирана система 
"Да Винчи SI" беше извършена в линиката по онкология на Университетската болница в Плевен. 
Интервенцията е направена успешно на 9 април от първия плевенски екип по обща хирургия под 
ръководството на проф. д-р Ташко Делийски. Пациентът е 78-годишен мъж. В екипа, извършил 
операцията, са участвали и доц. д-р Сергей Илев, д-р Добромир Димитров, с ментор проф. В. 
Томилеску (Румъния). По време на интервенцията са използвани четири ръце на робота "Да 
Винчи". Пациентът е бил раздвижен и е приел първите течности още на 6-ия час след 
операцията. Бързото възстановяване е предимство при този вид хирургия, коментираха от екипа.  
Медицинският университет в Плевен инсталира втора роботизирана система от последно 
поколение с тренировъчен симулатор за обучение и научноизследователска дейност чрез 
финансиране по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". 
Ръководител на проекта е проф. Григор Горчев - първият хирург в България, оперирал с "Да 
Винчи".  
14.04.2014  
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Дата: 14.04.2014  
Източник: в. Посредник, Плевен  
Страница: 4  
Брой думи: 264  
 
 
Резюме: На 9 април в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен е осъществена първата за 
България операция на пациент с рак на дебелото черво с роботизираната система Da Vinci Si . 
Екипът от хирурзи, извършил операцията, е в състав: проф. Ташко Делийски дмн, доц. Сергей 
Илев д.м., д-р Добромир Димитров д.м., с ментор проф. В. Томилеску (Румъния), информираха 
от БТА. Успешно оперираният пациент е на 78 години, с доказан чрез биопсия и колоноскопия 
рак на дебелото черво, приет в Клиниката по онкологична хирургия в УМБАЛ - Плевен.  
 
Заглавие: Първа успешна операция на рак на дебелото черво с новия робот  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 9 април в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен е осъществена първата за България 
операция на пациент с рак на дебелото черво с роботизираната система Da Vinci Si . Екипът от 
хирурзи, извършил операцията, е в състав: проф. Ташко Делийски дмн, доц. Сергей Илев д.м., д-
р Добромир Димитров д.м., с ментор проф. В. Томилеску (Румъния), информираха от БТА. 
Успешно оперираният пациент е на 78 години, с доказан чрез биопсия и колоноскопия рак на 
дебелото черво, приет в Клиниката по онкологична хирургия в УМБАЛ - Плевен.  
По време на операцията са използвани и четирите ръце на робота Da Vinci Si. Осъществена е 
изцяло роботизирана резекция на дебелото черво, като са били отстранени около 45-50 см от 
дебелото черво на пациента. Посредством робота е била направена и адекватна за стадия на 
заболяването лимфна дисекция, което е осигурило съвършено съхраняване на нервите и 
съдовете, отговорни за съседните органи и структури в малък таз. Кръвозагубата по време на 
операцията е била под 80 мл. Пациентът е понесъл добре оперативната интервенция, като е бил 
раздвижен и е приел първите си течности през устата на 6-ия час след нейния край.  
Предимствата на роботизираната хирургия при рака на дебелото черво се свързват със 
запазване на онкологичната сигурност, с по-малка следоперативна болка, по-бързо 
възстановяване, намалена кръвозагуба, по високо качество на хирургия, както и по-бързо 
завръщане към обичайното ежедневие, запазвайки много добро качество на живот за пациента.  
Както ви информирахме, неотдавна Медицински университет - Плевен инсталира втора 
роботизирана система от последно поколение с тренировъчен симулатор за обучение и 
научноизследователска дейност по оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  
14.04.2014  
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Периодични печатни издания  
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 15.04.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/intervju/2014/04/15/2281545_daniel_tomov_eleven_sofiia_e_sred_nai-
dobrite_pet/?ref=substory  
Брой думи: 2480  
 
 
Резюме: Мечтателят. Така е определена ролята на Даниел Томов в инвестиционния фонд за 
стартиращи бизнеси Eleven. Оптимистът - бихме добавили след разговора с него.  
Както сам се представя, през последните 14 години е бил от двете страни на масата - и като 
инвеститор, и като предприемач. През 2000г. с партньори създават "Булвенчърс", който сега 
определя като малък прототип на Eleven. Инвестират в няколко технологични компании, които 
порастват и сега са обединени в една - "Мелън технолъджис", сред големите софтуерни фирми в 
България.  
 
Заглавие: Даниел Томов, Eleven: София е сред най-добрите пет места за стартиращ бизнес 
в Европа  
Подзаглавие:  
Автор: От Мартин Дешев, Велислава Попова  
Текст: Мечтателят. Така е определена ролята на Даниел Томов в инвестиционния фонд за 
стартиращи бизнеси Eleven. Оптимистът - бихме добавили след разговора с него.  
Както сам се представя, през последните 14 години е бил от двете страни на масата - и като 
инвеститор, и като предприемач. През 2000г. с партньори създават "Булвенчърс", който сега 
определя като малък прототип на Eleven. Инвестират в няколко технологични компании, които 
порастват и сега са обединени в една - "Мелън технолъджис", сред големите софтуерни фирми в 
България. През "Глобал файнънс" е инвестирал в друг тип бизнеси - ОМК, Онда, Колпойнт, 
Телетек. А в промеждутъците, както казва, е работил и върху собствени проекти. Последният от 
тях е бил в сферата на възобновяемата енергия - сеща се за трудностите на този сектор в 
момента и споделя, "а аз го започнах с уникална мечта за малък принос дъщеря ми да живее в 
по-добро време - не може в 21 век постояно да копаеш земята, за да изкараш електроенергия" и 
дава за пример ефектът от ВЕИ в Германия.  
Разговорът с Даниел Томов е част от първата серия на "Дневник" от интервюта, фокусирани 
върху определена сфера, в която в момента се случват интересни проекти, промени. Тя е за 
стартъп бизнеса, обществото, което създава в България и позитивните ефекти.  
Досега Eleven са инвестирали в 70 компании с 200 основатели и над 300 ментори общо 4.5 млн. 
евро, а допълнително привлеченият капитал от бизнес ангели е достигнал 2 млн. евро.  
Как стигнахте до Еleven?  
- Винаги съм искал да се занимавам с подобни инициативи. След "Глобал файнънс" исках да 
направим нещо такова, но беше трудно - дали заради финансовата криза, дали екипът не беше 
правилен или времето, не се получи.  
След това Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) започна да премаркетира този инструмент 
(парите за двата фонда Eleven и LAUNCHub са по програмата JEREMIE - бел.ред.) и казаха, че 
ако имаме желание може участваме. Говорихме си с Ивайло Симов (един от партньорите във 
фонда), защото отдавна имахме инспирации и така стъпка по стъпка започнахме да работим по 
този проект.  
Дори и името на фонда е свързано с нашата визия за нещата - проблемът, който съм виждал в 
последните 14 години е, че в България има талант - технологичен, инженеринг. И затова тук 
идват много международни компании, които отварят техните R&D (research & development) 
офиси, но в същото време виждаш много малко компании да направят собствен продукт и да го 
изнесат. "Телерик", "Смартком" са сред изключенията.  
През годините ми изкристилизира, че има синдром на изолацията го наричам - всички 
талантливи инженери работят в някакъв силоз, т.е. те нямат достъп до хора, които могат да 
бъдат техни ментори, съветници, инвеститори, няма хора, които да им помогнат да излезнат 
навън, защото българският пазар реално не съществува за технологичните компании.  
И ние си казахме можем ли да помогнем на тези хора да преодолеят изолационния синдром и 
така се роди Eleven, а името е метафора за втора космическа скорост - 11, 2 км/сек.  

http://www.dnevnik.bg/biznes/intervju/2014/04/15/2281545_daniel_tomov_eleven_sofiia_e_sred_nai-dobrite_pet/?ref=substory
http://www.dnevnik.bg/biznes/intervju/2014/04/15/2281545_daniel_tomov_eleven_sofiia_e_sred_nai-dobrite_pet/?ref=substory


 

 

20 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
4
/1

6
/2

0
1

4
 

Нашата визия е Eleven да е тип среда, която помага на талантливи предприемачи - да ги 
свързваме с ментори, инвеститори, с други екосистеми, с други пазари, да събереш всички тези 
ресурси, които са необходими, за да създадеш страхотен продукт, който хората да ползват и да 
можеш да го продадеш и на други пазари.  
Идват ли идеи от инженери всъщност?  
- Повечето хора са инженери, така наричам и програмистите, защото те реално са.  
Най-добрите екипи са обикновено от трима души - 1 софтуерен инженер, 1 човек, който се 
занимава с продукта (на жаргона на стартъпите го наричат product guy и той е между дизайнер и 
софтуерен инженер - бел.ред.) и 1 бизнeс човек.  
Само към ИТ ли са насочени проектите, в които избирате да инвестирате?  
- Фокусът ни винаги е бил към това какъв проблем решават проектите. Когато дойде някой екип с 
идея, ние търсим това. От тази гледна точка те са в различни сфери на икономиката, но реално 
инструментите, с които решават проблемите са интернет, софтуерни решения, облачни решения.  
Имаме близо 20% хардуерни компании. Имаме напр. и компания, която разработи органична 
енергийна напитка. Отне им повече време да стабилизират рецептата и производство, но вече 
имат поръчки от Франция.  
Какво очаквате от стартиращите фирми, които идват при вас?  
- Ние се включваме в изключително начална фаза на една компания - т.нар. при-продъкт (pre-
product). В повечето случаи те нямат продукт, който можеш да наречеш търговски, който да 
пуснеш на пазара. Идват с идея, понякога с някакъв прототип, понякога няма и такъв, но после 
той се видоизменя през трите месеца благодарение на работни срещи, разговори с ментори и 
към края имат по-ясна представа какъв ще бъде точно продуктът, кой е проблемът, който решава 
и кое е най-доброто решение за него, защото всеки проблем има разрично решение - някой са 
по-прости, други по-сложни.  
Искаме да създават продукти, които хората да ползват хората и да правят живота им по-лесен, 
по-удобен.  
Какви са най-големите грешки на стартиращите компании ?  
- Грешки прави всеки прави и това е хубаво, защото няма как да се научиш без тях. Аз бих ги 
нарекъл предизвикателства. В една нова компания, трябва да мислиш за много неща - как се 
управлява административно, за твоите инвеститори, за правни изисквания , да правиш продукта, 
да се занимаваш с технологията, с предварителен маркетинг, със стратегия как да стигнеш до 
клиентите...хиляди неща.  
Едно от най-големите предизвикателства е фокусът. И често тъй като имаш да правиш адски 
много неща, алиташ да правиш това, което е най-лесно. На тях - да програмират. Затова е важно 
да ги накараш да спрат да програмират и да говорят с клиенти как решават проблема, колко е 
голям, скъп, какви са алтернативите...Защото в края на деня правиш нещо и ако нямаш някой 
отсреща, който да го използва е безполезно.  
Те са като жонгльори с много неща, но е важно да се фокусират върху едно конкретно нещо и да 
го направят супердобро.  
С всякакви идеи ли могат да дойдат при вас и да получат финансиране?  
- Искаме да инвестираме и в други компании, но в повечето случаи инвестираме в технологични. 
И това е заради стъпката на инвестиции, с която започваме - 25 000 евро. Много бизнеси просто 
са по-капиталоемки и не можеш да им бъдеш полезен с тези пари.  
Така се случи през годините, че в момента е лесно да стартираш технологичен бизнес. Само 
нашите старт-ъпи могат да ползват сумарно продукти безплатно за около 900 000 долара - 
облачни услуги итн. Можеш лесно да започнеш да експериментираш и да видиш докъде ще 
стигнеш. Докато ако кажеш дай да направим фабрика - не може така, ще трябва да потрошиш 
доста пари, за да видиш какво ще стане…  
Това, което разглеждаме при идеите е да са за бизнес за по-широка аудитория, по-голям - за 
регион или за Европа, САЩ, глобален. Българският пазар е изключително малък, не можеш да 
разчиташ на него. От тази гледна точка подкрепяме компании, които имат поне аспирациите да 
създадат продукт за по-широка аудитория. Докъде ще стигнат вече зависи от много неща по 
пътя.  
И технологичните компании отново са много лесен кандидат за такива инвестиции.  
Откъде идват компаниите, които развивате ?  
- 50 на 50 от България и региона. Имаме екипи от Хърватска, Сърбия, Черна гора, Латвия, 
Турция, Италия. Имаме и смесени - от Южна Африка и българи, швед и българин.  
И това е най-ценното. Хората обичат да са заеднои да са в по-международна среда, защото това 
помага - говорят си, имат различни контакти, създават страхотни взаимоотношения, помагат си, 
защото има много опитни в определени сфери...  
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Когато събереш на едно място 30 - 40 умни хора - страхотни неща се случват.  
Какви са пречките пред българските стартиращи компании?  
- Не бих казал, че има пречки. Трябва да имаш желание и много упоритост и си готов. Изисква се 
много време, трудно е и фрустриращо е в първите месеци.  
А предимствата да решиш да започнеш бизнес точно сега в България?  
- София се оказа страхотно място, чуждите екипи се местят със семействата си и искат да 
живеят тук. Други екипи казват - ние се връщаме и нашата централа ще бъде в София.  
Колкото и странно може да звучи, София е уникално хубаво място за живеене - събран град, 
удобен, страхотни ресторанти, жив град.  
Второ - чисто административно. Ние често се оплакваме, защото се сравняваме с по-високото 
ниво в други държави, но когато държави от региона се сравнят с нас за тях е по-удобно.  
Тук се създаде страхотна среда от хора, които помагат - ментори. Има вече и среда от 
инвеститори - инвестират реално. Много от технологичните гигантите, които са тук също помагат 
на тези стартъпи. S&P напр. сега са подготвили специален продукт за старттиращите компании в 
България. Това е страхотно. Преди 2 години го нямаше.  
"Майкрософт" предложиха на нас и на LaunchHub да станем първите независими акселератори 
от цял свят, които са афиилирани към "Майкрософт венчърс" - те имат 12 техни и искат още 
независими по света и първите са в София.  
Средата става много добра - София се превръща в едно от топ 5-те места за стартиращ бизнес в 
Европа. За технологичен бизнес.  
Звучите много оптимистично на фона на общото обществено настроение, измервано и през 
социологическите проучвания?  
- Не, това е така. Много хора не си дават сметка, но България е скрита технологична дестинация, 
за която не се говори. Защото тук има R&D центрове на страхотни компании - SoudCloud, 
Accenture, VMware и по-малки.  
Има събрано много ноу-хау. Не знам дали трябваше да има фондове, за да раздвижат нещата. 
Много хора участват в създаването на това нещо и в крайна сметка с общи усилия - 2-3 години 
след като започна да се говори за цялата тази стърт-ъп вълна - нещата се случват. Все повече 
хора от други интересни екосистеми идват в България.  
Има ли нещо, което може да попречи/обърка или нещо, което да се направи още?  
- Сигурно има. Една екосистема не се развива една или две години. Има една много интересна 
книга за старт-ъп еко системите на Брад Фелд. Той казва, че "Всеки следващ ден ти трябва да 
имаш визията за 20 години напред".  
Това е един процес, който никога не свършва. Ще се раждат нови предприемачи, които ще стават 
по-добри, ще поемат щафетата. Това не трябва да бъде ексклузивен клуб, а инклузив - всеки 
който иска да влиза, да участва, да има роля и в един момент ще се случват още повече добри 
проекти.  
Всичко е в хората - това е аз го наричам the human fabric - нишките, тъкънта, която е невидима - 
хората. Това прави екосистемата.  
Но трябва да ги развиваш, да ги поставиш в среда. Те са като семена, които могат да покълнат, 
но трябва да се грижиш.  
Често някой казва "Дай да направим Силициева долина" тук - не става. Важно е да имаш мостове 
и връзки към тях, да е лесно да отидеш там, да направиш нещо, да се връщаш тук.  
Може ли да говорим в момента за тренд, в някакъв смисъл, че е модерно да направиш стартъп и 
това ще са добрите модели за следващите поколения ?  
- Далече сме от модна тенденция. Като четеш специализирани медии - виждаш тази мода и 
усещането за рок-стар, технологичен, и колкото повече хора се включват и успеят и това е 
другото нещо - каква дефиницията на успеха.  
Имаше хора, които пробваха - не се получи. Но всъщност те не отпаднаха - някой да ги натисне и 
да каже ти си един неудачник - чао. Напротив, системата ги поема и те се включват в други 
стартъпи. И това е хубавото. Много от хората, които са пробвали и нещо не се е получило, а има 
хиляди причини да не се получи - влизат обратно в нов стартъп или друга роля.  
А дори да решиш да правиш корпоративна кариера - ще имаш предприемчив дух. Това е един от 
най-големите проблеми, с които се борят в момента корпорациите - липсата на предприемчивост 
у техните служители.  
Искам да показваме повече примери. Защото един инженер - за мен инженерите са това, което 
са били творците по време на ренесанса. Те са създавали неща. Но съвременните инженери не 
са точно математици, много по-комплексни са…  
През вашия опит има ли нужда от промени в образованието и какви ?  
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- Няма страна, която да е доволна от обрзователната си система. Ние се опитваме да 
интергираме повече преподаватели и студенти в това, което правим. Засега успяваме с 
Американския университет, може би защото съм го завършил и е по-лесно.  
Имаме обмен на стажанти от АУБГ и НБУ в стартъпите. Искам лабораториите им да се развиват, 
да се правят проекти, не е лесно. Но стъпка по стъпка ще се случи.  
Каква е прогнозата ви за ИТ сектора?  
- Ще се развива добре, ще продължава да расте.  
Може ли тук да се роди нещо като "Фейсбук" например?  
- За какво ви е новия "Фейсбук". Не трябва да е самоцел - да се целиш в следващия "Фейсбук" - 
той ще се роди. Но за да се случи - представете си една пирамида, отдолу са милиони, които са 
пробвали, селекция и постепенно някои израстват и накрая идват Гугъл, Фейсбук итн.  
Няма нужда да имаме това, въпросът е да имаме много много по-малки компании. Да има 
критична маса от компании от България и региона.  
Отдавате голяма роля на менторската програма. Защо?  
- Това са хора, ментори по призвание. Аз смятам, че и да си преподавател е житейско призвание. 
Това е моментът, в който искаш да помогнеш на хората със своите знания, контакти, пари. По 
начин, по който и на теб са ти помогнали. На всеки един от нас някой му е помагал. Дали със 
съвет, напътствал в живота…  
Менторите не търсят нещо конкретно в замяна - те искат да помогнат, включително и от 
интелектуално любопитство, а и енергията, която е наоколо много ги зарежда.  
Както наскоро каза една позната и ме впечатли - "Това, което правите е като от всяка връзка да 
вземете само влюбването без останалата част". Защото тук наистина са надежди, мечти, 
представете си каква атмосфера е. Те се зареждат.  
Другото е - искат да видят накъде се движи света, искат да са сред такива хора. Да им се разбута 
малко мисленето.  
Каква е разликата между менторите и бизнес ангел и между тях и стърт-ъп фондовете?  
- Менторите не инвестират пари. Някой ментори могат да станат и бизнес ангели. Но не винаги. В 
повечето случаи обаче ангелите са и ментори. Помагат с каквото може - опит в индустрия, 
предпазване от грешки или мрежа от контакти. Ангелите и фондовете в момента вървят ръка за 
ръка. Тук има малка ангелска мрежа, активна.  
В САЩ ангели и акселератори се бият помежду си, тук работим в симбиоза.  
Имате партньорство с Гугъл?  
- Накратко историята е, че искахме да съсзадем доверие за външния свят. Мислихме коя да е 
компанията - Гугъл? Невъзможно. Но аз обичам трудните задачи. В един момент успяхме да се 
свържем с Анастейша Ленг, която работеше там. Преминаха 5-6 месеца в разговори преди да 
решат да ни подкрепят.  
Но ако има желание и мислиш позитивно, почти всичко е възможно. Казваме го на всички.  
Eleven е партньор на на един от най-големите технологични форуми в Югоизточна Европа 
DigitalK, организиран от Капитал. Тази година на 29-30 май.  
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Дата: 15.04.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/programata-za-uchastie-na-firmi-v-mejdunarodni-
izlojeniia-moje-da-byde-udyljena,170620/  
Брой думи: 529  
 
 
Резюме: Участието на български фирми в 87 международни изложения и 26 търговски мисии в 
чужбина е подпомогнала Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП). По проекта се работи от 2010 година за насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия, изпълняван от агенцията. Проектът е на 
стойност 27 млн. лв., средствата са от ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013.  
 
Заглавие: Програмата за участие на фирми в международни изложения може да бъде 
удължена  
Подзаглавие: Основният проблем на нашите МСП е не да сключат сделка, а да поддържат 
качество и обем, според специалисти  
Автор: Надежда Бочева  
Текст: Участието на български фирми в 87 международни изложения и 26 търговски мисии в 
чужбина е подпомогнала Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП). По проекта се работи от 2010 година за насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия, изпълняван от агенцията. Проектът е на 
стойност 27 млн. лв., средствата са от ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013.  
При участието в изложения агенцията поема разходите на фирмите за наем на щанд, 
изграждането му, медийни такси, изготвянето на каталог, разходи за текущите нужди за работата 
на щанда. При участието в мисия се плаща участието на един представител на фирма – 
самолетен билет, пътувания, логистика на място и участие в каталог. Стремим се да 
осъществяваме преки контакти на предприятия със сходна дейност, посочи Милена Христова, 
главен секретар на Агенцията.  
Най-активни на международните изложения са фирмите от секторите хранителни продукти и 
напитки, следвани от парфюмерия и козметика и мебелна промишленост, посочиха експертите.  
От ИАНМСП отчетоха, че за изминалите 4 години след участието в 87 изложби от участвалите 
909 фирми близо 60% са сключили сделки, като броят на контрактите е 1223. След включването 
в 26 търговски мисии от 349 участници 74% са сключили договори – общо 72 броя.  
80% от предприятията отчитат увеличение на поръчките след участията, близо 30 на сто са 
разкрили нови работни места, а малко под 70% са реализирали износ след участията.  
8 млн. лв. са реализираните икономии при проекта, затова ИАНМСП иска той да бъде удължен с 
още една година. Решението би трябвало да бъде взето до края на седмицата.  
Елица Ненчева, изпълнителен директор на браншова камара „Дървообработваща и мебелна 
промишленост“, даде за пример успешна търговска мисия в Израел, след която имало 
изключителен интерес към българските производства и сключени сделки. Виолин Ненов от 
браншова камара „Машиностроене“ посочи, че търговска мисия до Швейцария през март с 
участието на 15 фирми, е довела до значителен ефект за предприятията.  
За да се класират за участие в изложенията, фирмите трябва да отговарят на определени 
изисквания – предприятията се оценяват по точкова система според това дали имат реализиран 
износ, патенти за изобретения, регистрирана търговска марка, международни сертификати, 
фирмена интернет страница с версия на английски, награди от конкурси и др.  
„За да излезе едно предприятие на външния пазар, то трябва да има потенциал, за да реализира 
търговска сделка и да я изпълни“, обясни целта на критериите Христова. Основният проблем на 
нашите МСП е не да сключат сделка, а да поддържат качество и обем, заявиха специалистите.  
315 хил. са малките и средни предприятия в България, 80% са от сферата на търговията и 
услугите, затова няма как да бъдат канени в изложенията. От останалите 20% поне 30 – 40 на 
сто не са функциониращи, заяви Светлана Илиева, експерт в ИАНМСП.  
Агенцията е развила онлайн платформа – експортен портал за международни пазари, с 
инфрормация за търсене на определени стоки и продукти, нормативната уредба и визови 
режими. Безплатно се предоставят анализи и стратегии за насърчаване на експортния 
потенциал.  
През новия програмен период 2014-2020 г. ще се подпомагат иновативни стартиращи фирми от 
ИКТ сектора. При новите начинания основният проблем е достъпът до финансиране, 
коментираха представителите на Агенцията.  

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/programata-za-uchastie-na-firmi-v-mejdunarodni-izlojeniia-moje-da-byde-udyljena,170620/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/programata-za-uchastie-na-firmi-v-mejdunarodni-izlojeniia-moje-da-byde-udyljena,170620/
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Очаква се да бъде разработена ваучерна схема за участието на предприятията в търговски 
мисии и изложения в чужбина, за целта отново Агенцията ще кандидатства с европроекти.  
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Дата: 15.04.2014  
Източник: www.news.ibox.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_952912721  
Брой думи: 249  
 
 
Резюме: Родните малки и средни предприятия са станали по-активни на международните 
пазари, като търсят повече информация за световния обмен на стоки и участват все повече на 
чуждестранни панаири и изложби. Този извод направи на пресконференция Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), която през последните 
четири години използва европейски пари в размер на 27 млн. лева по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" именно, за да подпомага малките и средни компании.  
 
Заглавие: Участието в чужди панаири и изложения жизнено важно за малкия ни и среден 
бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Родните малки и средни предприятия са станали по-активни на международните пазари, 
като търсят повече информация за световния обмен на стоки и участват все повече на 
чуждестранни панаири и изложби. Този извод направи на пресконференция Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), която през последните 
четири години използва европейски пари в размер на 27 млн. лева по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" именно, за да подпомага малките и средни компании.  
Желанието на агенцията за помощ на тези фирми е с още една година удължаване на проекта 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", за да може да отчете 
още по-добри резултати.  
„Над 900 български малки и средни фирми са участвали за този период от време в общо 87 
международни панаира", посочи зам.-ръководителят на проекта Тинка Каменова-Найденова. 
Успехът на тези изложения е, че близо 60 на сто от участвалите компании са сключили сделка, 
като общият брой на положителните договорки е 1223.  
Агенцията за насърчаване е успяла да заведе 249 фирми на 26 търговски мисии в други страни. 
След такива пазари близо 29 на сто от компаниите са успели да разкрият нови работни места, а 
над 66% от участвалите български фирми са осъществили успешно износ, след като са се 
свързали с международните пазари.  
Най-положителното, което виждат нашите малки и средни фирми в такива панаири и мисии, е 
именно осъществяването на нови контакти, както и получаването на повече информация за 
чуждия обмен на стоки.  
Най-активни в чужбина са фирмите от хранително-вкусовата ни промишленост, следвана от 
секторите на парфюмерията и козметиката, както и мебелната промишленост.  
 

http://news.ibox.bg/news/id_952912721
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Дата: 15.04.2014  
Източник: www.money.ibox.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_1276142590  
Брой думи: 250  
 
 
Резюме: Малките и средни предприятия са станали по-активни на международните пазари, като 
търсят повече информация за световния обмен на стоки и участват все повече на чуждестранни 
панаири и изложби.  
Този извод направи Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 
(ИАНМСП), която през последните четири години използва европейски пари в размер на 27 млн. 
лева по Оперативна програма „Конкурентоспособност" именно, за да подпомага малките и 
средни компании, информира news.bg.  
 
Заглавие: Малкият бизнес все по-активен в международните контакти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Малките и средни предприятия са станали по-активни на международните пазари, като 
търсят повече информация за световния обмен на стоки и участват все повече на чуждестранни 
панаири и изложби.  
Този извод направи Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 
(ИАНМСП), която през последните четири години използва европейски пари в размер на 27 млн. 
лева по Оперативна програма „Конкурентоспособност" именно, за да подпомага малките и 
средни компании, информира news.bg.  
Желанието на агенцията за помощ на тези фирми е с още една година удължаване на проекта 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", за да може да отчете 
още по-добри резултати.  
„Над 900 български малки и средни фирми са участвали за този период от време в общо 87 
международни панаира", посочи зам.-ръководителят на проекта Тинка Каменова-Найденова. 
Успехът на тези изложения е, че близо 60 на сто от участвалите компании са сключили сделка, 
като общият брой на положителните договорки е 1223.  
Агенцията за насърчаване е успяла да заведе 249 фирми на 26 търговски мисии в други страни. 
След такива пазари близо 29 на сто от компаниите са успели да разкрият нови работни места, а 
над 66% от участвалите български фирми са осъществили успешно износ, след като са се 
свързали с международните пазари.  
Най-положителното, което виждат нашите малки и средни фирми в такива панаири и мисии, е 
именно осъществяването на нови контакти, както и получаването на повече информация за 
чуждия обмен на стоки.  
Най-активни в чужбина са фирмите от хранително-вкусовата ни промишленост, следвана от 
секторите на парфюмерията и козметиката, както и мебелната промишленост.  
Автор: money.bg  
 

http://money.ibox.bg/news/id_1276142590
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Дата: 15.04.2014  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/809168  
Брой думи: 17  
 
 
Резюме: Изпълнителната агенция за малките и средни предприятия /ИАНМСП/  
е поискала от управляващия орган на оперативна програма  
"Конкурентоспособност" у...  
 
Заглавие: Очаква се проектът "Насърчаване на интернационализацията на българските 
предприятия" на ИАНМСП да бъде удължен с една година  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изпълнителната агенция за малките и средни предприятия /ИАНМСП/  
е поискала от управляващия орган на оперативна програма "Конкурентоспособност"  
 

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/809168


 

 

28 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
4
/1

6
/2

0
1

4
 

Дата: 15.04.2014  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://www.computerworld.bg/45885__balgarski_kompanii_na_87_mezhdunarodni_izlozheniya_chrez_i
anmsp  
Брой думи: 728  
 
 
Резюме: ИАНСМП представи работата си за последнитечетири години и очаква удължаване на 
срока на проекта за насърчаване на интернационализацията на бизнеса на малките и средните 
фирми до април 2015 г. 909 български малки и средни фирми са участвали и представили 
продукцията си в 87 международни панаири и специализирани изложби, подпомагани от 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в 
периода април 2010 – април 2014 г по проект за “Насърчаване на интернационализацията на 
българските предприятия”. Това бе обявено по време на пресконференция, организирана от 
агенцията за да представи постигнатите до момента резултати от дейността си и бъдещите си 
планове.  
 
Заглавие: Български компании на 87 международни изложения чрез ИАНМСП  
Подзаглавие:  
Автор: Александър Главчев  
Текст: ИАНСМП представи работата си за последнитечетири години и очаква удължаване на 
срока на проекта за насърчаване на интернационализацията на бизнеса на малките и средните 
фирми до април 2015 г.  
909 български малки и средни фирми са участвали и представили продукцията си в 87 
международни панаири и специализирани изложби, подпомагани от Изпълнителна агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в периода април 2010 – април 2014 
г по проект за “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”. Това бе 
обявено по време на пресконференция, организирана от агенцията за да представи постигнатите 
до момента резултати от дейността си и бъдещите си планове.  
ИАНСМП е институционален бенефициент по проект, финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие, по ОП “Развитие на конкурентосподобността на българската 
икономика”, част от която е споменатият проект. Той стартира официално на 22 април 2010 г. с 
бюджет малко под 27,4 млн. лв.  
“Развили сме онлайн платформа (export.government.bg), която предосатвя информация за 
международни пазари, за търсенето на определени стоки, нормативни уредби, визови режими и 
т.н. – сподели Милена Христова, главен секретар на ИАНМСП. – Там може да се намери 
абсолютно безплатно информация за анализи, които сме извършили по време на изпълнението 
на проекта, стратегии за насърчаване на експортния потенциал. Със всички тези дейности мисля, 
че успешно подпомагаме българския бизнес. На тази позиция ни навеждат и резултатите, които 
имаме от проведените мероприятия.”  
По данни от анкетно проучване след първите 69 участия от панаири и изложби, в които са се 
включили 637 фирми, 59,1% от участващите са сключили общо 1223 сделки, след участието си в 
панаири и специализирани изложби с помощта на ИАНМСП. От там посочват още, че 28,5% от 
компаниите са разкрили нови работни места като следствие от участието си в инициативите.  
По данни от предприятията, които агенцията обобщава, 46% от участниците в международни 
панаири и специализирани изложби са посочили като извлечена полза формирането на нови 
бизнес контакти. 11% отчитат като полза, че са се информирали за чужди пазари и 10% смятат, 
че е била полезна възможността да представят продукцията си.  
Общо за споменатия период са били осъществени и 26 търговски мисии в чужбина. По думите на 
Тинка Каменова-Найденова, директор на дирекция “Финансово и административно-правно 
обслужване” в ИАНМСП, тяхната цел е да се заведат българските малки и средни предприятия 
не да покажат своята продукция, а да видят какво се предлага на световните пазари. Общо 349 
представители на фирми за взели участие в подобни мероприятия. Според направените до 
момента анкети, след първите 13 мисии, 74% от участниците са докладвали за сключени сделки. 
Общият брой 72 сключените договори непосредствено от проведените участия.  
От проведените анкети след търговските мисии компаниите са посочили като основни ползи 
осъществяването на контакти (44%), информация за местния пазар (20%) и запознаване с 
новостите в бранша (14,3%).От агенцията подчертават, че участията са напълно безплатни за 
фирмите, като тя поема финансирането за наем на щанд или неговото изграждане, 

http://www.computerworld.bg/45885__balgarski_kompanii_na_87_mezhdunarodni_izlozheniya_chrez_ianmsp
http://www.computerworld.bg/45885__balgarski_kompanii_na_87_mezhdunarodni_izlozheniya_chrez_ianmsp


 

 

29 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
4
/1

6
/2

0
1

4
 

регистрационни и медийни такси, текущи разходи, както и изготвяне на каталог на българските 
участници на конкретното изложение. По време на търговските мисии пък се поемат разходите 
на един предтавител от фирма и от ИАНМСП се стремят да организират и b2b срещи с 
представители от предприятия от същия бранш в съответната държава.  
Във връзка с евентуалното удължаването на проектния период до април 2015 г. агенцията смята 
да организира 21 национални участия в международни изложби и панаири и 23 търговски мисии 
(10 в страни от ЕС и 13 в други държави). Сред плановете са и 10 бизнес форума в страната. 
Освен това, по думите на Найденова, около 8 млн. лв. са реализираните икономии по време на 
изпълнението на проекта до момента. Те ще бъдат инвестирани в него, като около 6 млн. от тях 
са предвидени за международни инициативи. Самото решение дали наистина ще бъде взето 
решение за удължаване на срока на проекта ще бъде ясно в рамките на настоящата седмица. За 
това не е необходимо решение от Брюксел, а само такова от местния контролен орган.  
Критериите, които компаниите трябва да покриват компаниите, за да бъдат класирани за участие 
в търговска мисия или международен панаир, са:  
Реализиран износ (20 т.)  
Притежаване на патент/и за зобретение/я (15 т.)  
Притежаване на регистрирана търговска марка (15 т.)  
Притежаване на международен сертификат (15 т.)  
Наличие на поддържана интернет страница английски и/или друг език (15 т.)  
Получени награди от участие в конкурси (10 т.)  
Първо участие в международен панаир/специализирана изложба/търговска мисия (5 т.)  
Активен фирмен профил в Националния експортен портал – export.government.bg (5 т.)  
Точките отразяват тежестта на всеки критерий.  
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Дата: 15.04.2014  
Източник: www.19min.bg  
Връзка: http://www.19min.bg/news/8/52759.html  
Брой думи: 251  
 
 
Резюме: Родните малки и средни предприятия са станали по-активни на международните 
пазари, като търсят повече информация за световния обмен на стоки и участват все повече на 
чуждестранни панаири и изложби, предава нюз.бг.  
Този извод направи на пресконференция Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средни предприятия (ИАНМСП), която през последните четири години използва европейски пари 
в размер на 27 млн. лева по Оперативна програма „Конкурентоспособност" именно, за да 
подпомага малките и средни компании.  
 
Заглавие: Участието в чужди изложения е жизнено важно за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Родните малки и средни предприятия са станали по-активни на международните пазари, 
като търсят повече информация за световния обмен на стоки и участват все повече на 
чуждестранни панаири и изложби, предава нюз.бг.  
Този извод направи на пресконференция Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средни предприятия (ИАНМСП), която през последните четири години използва европейски пари 
в размер на 27 млн. лева по Оперативна програма „Конкурентоспособност" именно, за да 
подпомага малките и средни компании.  
Желанието на агенцията за помощ на тези фирми е с още една година удължаване на проекта 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", за да може да отчете 
още по-добри резултати.  
„Над 900 български малки и средни фирми са участвали за този период от време в общо 87 
международни панаира", посочи зам.-ръководителят на проекта Тинка Каменова-Найденова. 
Успехът на тези изложения е, че близо 60 на сто от участвалите компании са сключили сделка, 
като общият брой на положителните договорки е 1223.  
Агенцията за насърчаване е успяла да заведе 249 фирми на 26 търговски мисии в други страни. 
След такива пазари близо 29 на сто от компаниите са успели да разкрият нови работни места, а 
над 66% от участвалите български фирми са осъществили успешно износ, след като са се 
свързали с международните пазари.  
Най-положителното, което виждат нашите малки и средни фирми в такива панаири и мисии, е 
именно осъществяването на нови контакти, както и получаването на повече информация за 
чуждия обмен на стоки.  
Най-активни в чужбина са фирмите от хранително-вкусовата ни промишленост, следвана от 
секторите на парфюмерията и козметиката, както и мебелната промишленост.  
 

http://www.19min.bg/news/8/52759.html
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Дата: 15.04.2014  
Източник: www.argumenti-bg.com  
Връзка: http://argumenti-bg.com/36406/chuzhdite-panairi-i-izlozheniya-zhiznenovazhni-za-biznesa-ni/  
Брой думи: 250  
 
 
Резюме: Родните малки и средни предприятия са станали по-активни на международните 
пазари, като търсят повече информация за световния обмен на стоки и участват все повече на 
чуждестранни панаири и изложби. Този извод направи на пресконференция Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средни предприятия(ИАНМСП), която през последните 
четири години използва европейски пари в размер на 27 млн. лева по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ именно, за да подпомага малките и средни компании, предаде News.bg.  
 
Заглавие: ЧУЖДИТЕ ПАНАИРИ И ИЗЛОЖЕНИЯ-ЖИЗНЕНОВАЖНИ ЗА БИЗНЕСА НИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Родните малки и средни предприятия са станали по-активни на международните пазари, 
като търсят повече информация за световния обмен на стоки и участват все повече на 
чуждестранни панаири и изложби. Този извод направи на пресконференция Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средни предприятия(ИАНМСП), която през последните 
четири години използва европейски пари в размер на 27 млн. лева по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ именно, за да подпомага малките и средни компании, предаде 
News.bg.  
Желанието на агенцията за помощ на тези фирми е с още една година удължаване на проекта 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“, за да може да отчете 
още по-добри резултати.  
„Над 900 български малки и средни фирми са участвали за този период от време в общо 87 
международни панаира„, посочи зам.-ръководителят на проекта Тинка Каменова-Найденова. 
Успехът на тези изложения е, че близо 60 на сто от участвалите компании са сключили сделка, 
като общият брой на положителните договорки е 1223.  
Агенцията за насърчаване е успяла да заведе 249 фирми на 26 търговски мисии в други страни. 
След такива пазари близо 29 на сто от компаниите са успели да разкрият нови работни места, а 
над 66% от участвалите български фирми са осъществили успешно износ, след като са се 
свързали с международните пазари.  
Най-положителното, което виждат нашите малки и средни фирми в такива панаири и мисии, е 
именно осъществяването на нови контакти, както и получаването на повече информация за 
чуждия обмен на стоки.  
Най-активни в чужбина са фирмите от хранително-вкусовата ни промишленост, следвана от 
секторите на парфюмерията и козметиката, както и мебелната промишленост.  
 

http://argumenti-bg.com/36406/chuzhdite-panairi-i-izlozheniya-zhiznenovazhni-za-biznesa-ni/
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Дата: 15.04.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 380  
 
 
Резюме: ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР НА 
ПРАВОСЪДИЕТО ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА СЕ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА 
КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
Под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова се 
проведе редовно заседание на Съвета за координация при управление на средствата от 
Европейския съюз на ниво министри, отговорни за управление на средствата от ЕС.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 31 минути  
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО 
ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА СЕ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ 
ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
Под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова се 
проведе редовно заседание на Съвета за координация при управление на средствата от 
Европейския съюз на ниво министри, отговорни за управление на средствата от ЕС.  
По време на заседанието беше съгласувано предложението за стартиране на нови процедури по 
Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013 за 2014 г. Предложението на 
Управляващия орган на програмата касае сключването на нови договори в размер на 20 млн. 
евро на база реализирани икономии при изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова 
помощ по програмата.  
Също така бяха представени схемите и мерките по програмите за програмен период 2014-2020 
година, които ресорните министерства възнамеряват да обявят в следващите месеци.  
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", предстои да бъдат обявени 
процедури, насочени към насърчаване на активни работещи младежи, подкрепа за заетост и 
независим живот.  
По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" предстои да бъде обявена 
процедура за подкрепа на инвестициите за технологично обновление с цел повишаване на 
ефективността и продуктивността на предприятията.  
По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" се планират процедури 
в двете приоритетни направления: образование и учене през целия живот и образователна 
среда за активно социално приобщаване.  
По Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" бяха представени 
проектите с най-висока степен на готовност.  
По Оперативна програма „Региони в растеж", се предвижда да бъдат обявени процедури 
свързани с изпълнението на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие; 
инвестициите в образованието; опазването и развитието на природно културното наследство, 
регионални пътища и техническата помощ по програмата.  
По Оперативна програма „Околна среда", предстои да бъдат обявени схеми и мерки в 
направления „Води", „Натура 2000", „Биоразнообразие" и „Превенция на риска от наводнение".  
По Програмата за развитие на селските райони се предвижда да бъдат обявени: прием за млад 
фермер, целеви прием за сектор „Овощарство и зеленчукопроизводство", както и прием по 
мярката „Основни услуги и обновяване на селата".  
 
По Програмата за морско дело и рибарство се предвижда се да бъдат отворени за прием мерки 
за насърчаване на устойчиви рибарство и аквакултури и свързаното с тях преработване, както и 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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мерки за стимулиране на прилагането на общата политика в областта на рибарството и 
повишаване на заетостта и териториалното сближаване.  
 


