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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
14.5.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 15 

 вестници, от които: 2 

 - национални 1 

 - регионални 1 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 12 

Общо за деня 15 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 14.05.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 14  
Брой думи: 372  
 
 
Резюме: От тази седмица бъдещите предприемачи могат отново да кандидатстват за 
финансиране от фонда за рискови инвестиции LAUNCHub. Кандидатури ще се набират за шести 
пореден път, а крайният срок за подаване на документи е до 9 юни. Това съобщиха от фонда във 
вторник.  
 
Заглавие: LAUNCHub търси нови проекти за финансиране  
Подзаглавие:  
Автор: Калина ЧЕРНЕВА  
Текст: От тази седмица бъдещите предприемачи могат отново да кандидатстват за финансиране 
от фонда за рискови инвестиции LAUNCHub. Кандидатури ще се набират за шести пореден път, 
а крайният срок за подаване на документи е до 9 юни. Това съобщиха от фонда във вторник.  
Преди седмица от LAUNCHub обявиха най-новите шест попълнения в портфолиото си, в които 
инвестираха общо 400 хил. евро. Стартиращите компании бяха избрани по време на пролетната 
му пета поред селекция в първите месеци на 2014 г. Така портфейлът на фонда вече включва 41 
компании, а инвестираният капитал в тях - над 3 млн. евро, или една трета от цялата сума, която 
управлява. Екипите на всички финансирани до момента компании пък се състоят от общо 120 
души.  
Търси се  
Екип, визия и прогрес. Това са трите основни предимства на един бизнес проект, които 
мениджърите от фонда търсят в него, за да го финансират, става ясно от тяхно прессъобщение. 
Със стъпка напред при разглеждане на кандидатурите ще бъдат стартиращите компании в 
дигиталния сектор, които вече са развили своята концепция, имат изграден екип, прототип и 
могат да покажат първи резултати, поясняват от фонда. "Интерес представляват и компании, 
които имат предишен опит с участие в акселераторски програми или са успели да привлекат 
инвестиции от бизнес ангели".  
Изборът на нови попълнения ще завърши с четиридневен "Дълъг уикенд", организиран от фонд, 
на който класираните кандидати ще представят идеите си.  
Цифрите досега  
Почти две години след създаването си двата фонда по евроинициативата JEREMIE - LAUNCHub 
и Eleven, с общ капитал 21 млн. евро, са инвестирали в около 110 компании. Те са вложили в 
стартиращи и малко по-зрели бизнес идеи общо над 7 млн. евро, като към тях трябва да добавим 
и средствата от други инвеститори, привлечени от компаниите в портфейлите им. Те вече 
възлизат на около 5 млн. евро. Така двата фонда успяха да наредят София на трето място сред 
столиците в Европа по брой финансирани млади компании.  
Две от компаниите в портфолиото на LAUNCHub пък вече успяха да привлекат по-голямо 
финансиране от т. нар. Серия А - Flipps и Storpool. Flipps, мобилно приложение, превръщащо 
телефона в дистанционно управление за умните телевизори, привлече допълнителни 2.4 млн. 
долара от инвестиционната компания Earlybird Venture Capital и съществуващи инвеститори, в 
това число инвеститорът от Силициевата долина Тим Дрейпър и LAUNCHub.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 09.05.2014  
Източник: в. Марица изток, Раднево  
Страница: 5  
Брой думи: 512  
 
 
Резюме: Приоритетите на българското правителство изцяло отразяват основните насоки на 
европейската политика и не случайно една от първите стъпки, които предприехме, бе за 
реиндустриализация на България. Тя е базирана на три основни стълба - достъп до финансов 
ресурс, подготовка на човешки капитал чрез реформа с дуалното образование и насърчаване на 
иновациите, които са изключително важни. Това заяви министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев в приветствието си към 14-ото общо събрание на Българската 
стопанска камара (БСК). Във форума участваха премиерът Пламен Орешарски, членове на 
правителството, представители на международната конфедерация BUSSINESEUROPE, 
синдикалисти, ректори,учени, работодателски организации, посланици, компании от над 70 
икономически сектора.  
 
Заглавие: Реиндустриализацията стъпва върху финансов ресурс, човешки капитал и 
иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Приоритетите на българското правителство изцяло отразяват основните насоки на 
европейската политика и не случайно една от първите стъпки, които предприехме, бе за 
реиндустриализация на България. Тя е базирана на три основни стълба - достъп до финансов 
ресурс, подготовка на човешки капитал чрез реформа с дуалното образование и насърчаване на 
иновациите, които са изключително важни. Това заяви министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев в приветствието си към 14-ото общо събрание на Българската 
стопанска камара (БСК). Във форума участваха премиерът Пламен Орешарски, членове на 
правителството, представители на международната конфедерация BUSSINESEUROPE, 
синдикалисти, ректори,учени, работодателски организации, посланици, компании от над 70 
икономически сектора.  
"Европа говори все повече за реиндустриализация и ние трябва да вървим с общи усилия 
напред, защото делокализацията е основен проблем на общността, подчерта министър Стойнев. 
Той припомни, че в резултат на икономическите мерки на правителството вече има конкретни 
проекти с Българската банка за развитие в подкрепа на бизнеса, както и други финансови 
инструменти, които се посрещат положително от предприемачите в страната. Стойнев поясни, че 
съвместно с бизнеса държавата полага  
усилия образованието и подготовката на кадрите да се обвържат максимално с потребностите на 
икономиката и фирмите активно да участват в тази реформа, за да може по-лесно да се откриват 
нови работни места. За първи път от държавния бюджет са заделени 20 млн. лв. за Национален 
иновационен фонд, чиято сметка преди бе занулена", каза Стойнев. Концепцията за новата 
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" също бе изцяло съгласувана с 
българския бизнес, за да отговаря максимално на потребностите му.  
Същевременно министърът посочи, че трябва да се помисли доколко екологичните цели, които 
Европа си поставя, отговарят на нуждите на индустрията. По отношение на целта 40 на сто 
намаление на вредните емисии до 2030-а България официално бе първата държава, която се 
противопостави на това, и сега заедно с нас са вече Унгария, Полша, Чехия, Словакия. "Ние за 
първи път казахме ясно и категорично, че тази политика ще вреди на местния бизнес. Да, Европа 
трябва да дава пример от екологична гледна точка, но дали най-големите замърсители в света 
следват тази политика при положение, че нямаме глобален договор относно емисиите", зададе 
въпрос Стойнев. Все още нямаме на ниво ЕС и конкретни цели за икономически растеж. Това 
трябва да се постигне съвместно с бизнеса и в Европа, и в България, като се защитават 
интересите му и се насърчава конкурентоспособността на нашата икономика.  
По отношение препоръките на BUSSINESEUROPE казусът с лицензите на трите 
електроразпределителни предприятия у нас да се решава не административно, а в съда, 
министър Стойнев заяви, че чуждестранните компании в България трябва да спазват 
българското законодателство и да уважават българските институции. "Само така можем да 
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имаме коректен диалог и заедно да намираме решенията. Диалогът продължава", подчерта 
Стойнев. Според него едната от трите компании вече е с крачки пред другите две ЕРП-та и е 
готова за съвместни действия. "Всички чуждестранни инвеститори трябва да имат същото 
поведение в България, каквото имат и в собствените си държави", обобщи министърът.  
Той оцени високо дългогодишното сътрудничество между Министерството на икономиката и 
енергетиката и Българската стопанска камара, която е редовен член в действащите съвместни 
консултативни съвети, работни групи и отраслови съвети за тристранно сътрудничество.  
09.05.2014 г.  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 14.05.2014  
Източник: сп. Енерджи ревю  
Страница: 41,42  
Брой думи: 512  
 
 
Резюме: В България реално се заговори за енергийна ефективност преди около 10 години с 
влизането в сила на Закона за енергийна ефективност и наредбите към него. Безспорно нуждата 
от обследване на промишлени системи е голяма. Повечето промишлени системи във всички 
сектори у нас са с изключително висок специфичен разход на енергия за единица продукция. 
Естествено произтича нуждата този разход да бъде минимизиран, а спестените средства да се 
вложат в ново технологично оборудване, което да повиши качеството на изходната продукция. 
Смисълът на обследването е да се определят специфичните възможности за намаляване на 
енергийното потребление в промишлените системи и да се препоръчат енергоспестяващи мерки 
(ЕСМ) за повишаване на енергийната ефективност.  
 
Заглавие: Потенциалът за енергоспестяване от промишлени системи у нас е висок  
Подзаглавие:  
Автор: инж. Манчо ИВАНОВ, експерт Eнергийна ефективност в промишлени системи и 
Топлоенергетика във Финвера Консулт  
Текст: В България реално се заговори за енергийна ефективност преди около 10 години с 
влизането в сила на Закона за енергийна ефективност и наредбите към него. Безспорно нуждата 
от обследване на промишлени системи е голяма. Повечето промишлени системи във всички 
сектори у нас са с изключително висок специфичен разход на енергия за единица продукция. 
Естествено произтича нуждата този разход да бъде минимизиран, а спестените средства да се 
вложат в ново технологично оборудване, което да повиши качеството на изходната продукция. 
Смисълът на обследването е да се определят специфичните възможности за намаляване на 
енергийното потребление в промишлените системи и да се препоръчат енергоспестяващи мерки 
(ЕСМ) за повишаване на енергийната ефективност.  
Високият специфичен разход произтича от няколко основни фактора: старо и амортизирано 
технологично оборудване; излишно презастраховане на инсталираните мощности; нерационално 
използване на съществуващите възможности за пестене на енергия; незаинтересованост от 
страна на ръководствата на дружествата. Потенциалът за спестяване от промишлени системи у 
нас със сигурност е доста над този в развитите държави. Тук с по-малки инвестиции може да се 
стигне до висок процент на спестяване, тъй като нивото на енергийна ефективност по принцип е 
по-ниско.  
Обследването за енергийна ефективност е основа за определяне на енергийните характеристики 
на обектите, за съставяне на програми за енергийна ефективност и осъществяване на мерки за 
енергоспестяване, както и за последващ мениджмънт на енергийните системи в обектите. 
Внедряването на мерки за енергийна ефективност подобрява структурата на разходите и 
осигурява по-добра конкурентоспособност на произвежданите продукти.  
Обикновено инженерният състав на предприятията е наясно с проблемите на съответните 
системи и с възможностите за разрешаването им. Решенията обаче често включват сериозни 
инвестиции. Ръководствата в повечето случаи се отказват поради липса на средства и мерки за 
отстраняване на проблемите изобщо не се предприемат. Пренебрегва се фактът, че това би 
довело до бъдещи печалби и повишаване качеството на продукцията. В новите индустриални 
предприятия, от друга страна, проблемите, свързани с енергийна ефективност, са решени още в 
предпроектните проучвания и технологичните разработки. Въведени са в експлоатация нови 
съвременни технологии и са отчетени почти всички възможности за спестяване и икономии на 
енергия. Добра възможност в тази посока е програмата "Енергийна ефективност и зелена 
икономика" по ОП "Конкурентоспособност", която доказа, че когато се стимулира българското 
производство (в случая малки и средни предприятия), решения и възможности могат да се 
намерят.  
Най-често срещаните пропуски по отношение на ЕЕ в промишлените системи са свързани с 
получаването, оползотворяването и разходването на енергийните потоци, в това число 
електрическата и топлинната енергия. Друг проблем е липсата на правила за експлоатация и 
поддръжка на енергийните системи, както и за въвеждане на енергиен мониторинг. В много 



 

 

10 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
5
/1

4
/2

0
1

4
 

малка степен се използват и когенерационни системи. А когенерацията, която по своята същност 
е технология за комбинирано производство на топлина и електроенергия, е едно от най-
ефективните решения за енергопроизводство. Освен повишаване на производствената 
ефективност и намаляване на разходите за първични енергийни ресурси, с когенерацията се 
постигат и по-ниски нива на вредни емисии, изхвърляни в атмосферата.  
От особена важност е да се обсъдят подробно проблемите, свързани с енергийната ефективност 
в промишлените системи и да се съберат необходимите данни, за да се изготви стратегия за 
действие, включваща набелязване на ключови зони за търсене на енергоспестяващ потенциал.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 13.05.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/05/13/1917815/predstavyat-novata-programa-
inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020-g-v-burgas.html  
Брой думи: 150  
 
 
Резюме: Бургас. Конференция "Инвестирахме във вашето бъдеще - ангажиментът на Европа 
към малкия и средния бизнес", с участие на бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 от целия югоизточен планов 
регион ще започне от 9:30 часа в Културен център "Морско казино" в Бургас.  
 
Заглавие: Представят новата програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 
г. в Бургас  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бургас. Конференция "Инвестирахме във вашето бъдеще - ангажиментът на Европа към 
малкия и средния бизнес", с участие на бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 от целия югоизточен планов 
регион ще започне от 9:30 часа в Културен център "Морско казино" в Бургас. Това съобщиха от 
пресцентъра на общината. На нея представители на Регионален сектор Бургас към Главна 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката и 
енергетиката ще представят добрите практики от изминалия програмен период и въпросите 
възникнали в хода на работата по проектите.  
Във втората част ще се обсъди новата програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 
2020 г. и ще бъдат представени приоритетите и възможностите за финансиране. Предвижда се 
конференцията да приключи с демонстрационен тур на добрите практики из Бургаски регион.  
Събитието, което е насочено към бизнеса, се организира в рамките на инициативата Дни на 
Европа от Община Бургас и Бизнес инкубатор - Бургас.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/05/13/1917815/predstavyat-novata-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020-g-v-burgas.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/13/1917815/predstavyat-novata-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020-g-v-burgas.html
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Дата: 13.05.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/05/13/1917950/operativnata-programa-inovatsii-i-
konkurentosposobnost-2014-2020-g-e-vse-oshte-na-etap-razrabotvane.html  
Брой думи: 372  
 
 
Резюме: Бургас. Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.” е все 
още на етап разработване. Това каза за Радио „Фокус” - Бургас Милена Диомова, младши 
експерт в регионален сектор Бургас, отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението“, Главна 
дирекция +Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и 
енергетиката.  
 
Заглавие: Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ е 
все още на етап разработване  
Подзаглавие:  
Автор: Виолета ТАСЕВА  
Текст: Бургас. Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.” е 
все още на етап разработване. Това каза за Радио „Фокус” - Бургас Милена Диомова, младши 
експерт в регионален сектор Бургас, отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението“, Главна 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и 
енергетиката. „Ние не разполагаме с някаква по-конкретна информация, тъй като там има 
тематична група, която се занимава с разработването и съгласно актуализирания график, които 
сега представиха, имаха трето по ред събиране на 24 април, и реално финализирането на 
програмата е заложено за май-юни“, обясни експертът. Програмата трябва да бъде тепърва 
представена на ЕК и оттам да бъде одобрена и вече да бъде стартирана официално. „Ще 
гледаме да се поучим от грешките, които са установени при изпълнението на ОП 
„Конкурентоспособност 2007-2013г.“. Има ангажиран външен изпълнител, които да извърши 
анализ на тази програма и на база на този анализ да се вземат корективни мерки , да се 
определи подхода към новата оперативна програма , но конкретно какви схеми ще бъдат 
обявявани предстои да видим. Акцентът отново ще е към инвестициите в предприемачеството, 
иновациите и енергийната ефективност, защото това са ни слабите места“, допълни Диомова.  
Предстои подписването на последния транж от договори по ОП „Конкурентоспособност 2007-
2013г.“, които трябва да бъдат сключени до края на юни, чието изпълнение ще продължи до 
2015 г., каза тя по време на конференцията. „До 2015 г. всички средства трябва да бъдат 
разходени и бенефицирани не само от нас, но и от ЕК. Общият размер на публичните средства, 
които са предоставени по тази програма бяха приблизително 1,2 млрд. евро, от които към 
настоящия момент са похарчени, изплатени около половината т.е. доста работа имаме още да 
свършим като средствата са договорирани, даже над 100%, но реално все още не са изплатени. 
Тепърва предстои за тези, които са все още в изпълнение и тези, които предстои да се случат“, 
разясни Диомова. Общата цел на програмата е да се развие динамична икономика, да се 
създаде конкурентноспособна на европейския и световния пазар икономика, предприятията да 
бъдат динамични и да могат да се конкурират с тези на европейския пазар. Специфичните цели 
на програмата са да се насърчи предимно иновацията, да се повиши ефективността на 
предприятията и да се подобри бизнес средата у нас, което да доведе и до повишаване на 
конкурентоспособността.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/05/13/1917950/operativnata-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020-g-e-vse-oshte-na-etap-razrabotvane.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/13/1917950/operativnata-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020-g-e-vse-oshte-na-etap-razrabotvane.html
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Дата: 13.05.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/05/13/1917903/zam-kmetat-na-burgas-krasimir-
stoychev-otkri-konferentsiya-investirahme-vav-vasheto-badeshte-angazhimentat-na-evropa-kam-
malkiya-i-sredniya-biznes.html  
Брой думи: 333  
 
 
Резюме: Бургас. Зам.-кметът по бюджет и финанси Красимир Стойчев откри конференция 
„Инвестирахме във вашето бъдеще-ангажиментът на Европа към малкия и средния бизнес“, 
която се провежда в Морското казино в Бургас, предаде репортер на Радио „Фокус” - Бургас.  
 
Заглавие: Зам.-кметът на Бургас Красимир Стойчев откри конференция „Инвестирахме 
във вашето бъдеще -ангажиментът на Европа към малкия и средния бизнес“  
Подзаглавие:  
Автор: Виолета ТАСЕВА  
Текст: Бургас. Зам.-кметът по бюджет и финанси Красимир Стойчев откри конференция 
„Инвестирахме във вашето бъдеще-ангажиментът на Европа към малкия и средния бизнес“, 
която се провежда в Морското казино в Бургас, предаде репортер на Радио „Фокус” - Бургас. 
Събитието, което е насочено към бизнеса, се организира в рамките на инициативата Дни на 
Европа от Община Бургас и Бизнес инкубатор - Бургас. На конференцията представител на 
Регионален сектор Бургас към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" 
към Министерство на икономиката и енергетиката, Милена Диомова, представя добрите практики 
от изминалия програмен период и въпросите, възникнали в хода на работата по проектите. Във 
втората част ще се обсъди новата програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 
г. и ще бъдат представени приоритетите и възможностите за финансиране. “Трета година е 
политика на община Бургас да правим всичко възможно за подпомагане на малкия и средния 
бизнес с насоченост усвояването на еврофондовете и включването в търговските мисии на 
Министерство на икономиката и енергетиката“, заяви Стойчев като допълни, че Бизнес 
инкубаторът изключително помага на общината. „Съгласно проведените изследвания на 
Европейския инвестиционен фонд за малките и средни предприятия създават около 67 % от 
работните места в ЕС и в тази връзка за да се подпомогне и реализира своя потенциал за 
растеж в Бургас малките и средни предприятия се развиват основно в сферата на търговията и 
услугите и хранително-вкусовата промишленост. 16% от малките и средни предприятия в 
страната са износители, защото България трябва да се ориентира към износ и външните пазари. 
23% са вносители. Анализите сочат преобладаваща ориентация на голяма част от сектора към 
местния пазар. Глобализацията изисква промяна в нагласите и уменията на предприемачите, 
която да им позволи да работят неизолирано, а на международните пазари“, разясни Стойчев. 
„По статистически данни европейско финансиране са ползвали само 6% от малкия и средния 
бизнес. Това означава, че има много големи възможности да се насочим към подпомагане на 
малките и средни предприятия по усвояването на евросредствата“, обясни зам.-кметът като 
допълни, че проблем са тежките процедури, изискващи голям обем от документация при 
кандидатстването, както и отчитането на проектите.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/05/13/1917903/zam-kmetat-na-burgas-krasimir-stoychev-otkri-konferentsiya-investirahme-vav-vasheto-badeshte-angazhimentat-na-evropa-kam-malkiya-i-sredniya-biznes.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/13/1917903/zam-kmetat-na-burgas-krasimir-stoychev-otkri-konferentsiya-investirahme-vav-vasheto-badeshte-angazhimentat-na-evropa-kam-malkiya-i-sredniya-biznes.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/13/1917903/zam-kmetat-na-burgas-krasimir-stoychev-otkri-konferentsiya-investirahme-vav-vasheto-badeshte-angazhimentat-na-evropa-kam-malkiya-i-sredniya-biznes.html
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Дата: 13.05.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/05/13/1917970/nad-100-sa-proektite-po-op-
konkurentosposobnost-2007-2013-g-v-burgaskiya-region.html  
Брой думи: 284  
 
 
Резюме: Бургас. Над 100 са проектите по ОП „Конкурентоспособност 2007-2013 г.“ в Бургаския 
регион. Това каза за Радио „Фокус” - Бургас Милена Диомова, младши експерт, регионален 
сектор Бургас, отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението“, Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“, МИЕ  
 
Заглавие: Над 100 са проектите по ОП „Конкурентоспособност 2007-2013 г.“ в Бургаския 
регион  
Подзаглавие:  
Автор: Виолета ТАСЕВА  
Текст: Бургас. Над 100 са проектите по ОП „Конкурентоспособност 2007-2013 г.“ в Бургаския 
регион. Това каза за Радио „Фокус” - Бургас Милена Диомова, младши експерт, регионален 
сектор Бургас, отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението“, Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“, МИЕ. „В Бургаския сектор контролираме тези, които се 
изпълняват и в Сливен, и в Ямбол. В момента се изпълняват сравнително малко, тъй като 
самата оперативна програма е към края си и доста от проектите са вече приключили. Има 
около 15 проекти, които в момента се изпълняват. Предстои до началото на юни да се сключат 
договори по една нова схема „Технологична модернизация“, по която в края на декември 
миналата година приключи набирането на проектни предложения. Така че предстои 
подписването на още един транш, чието изпълнение ще тече в рамките на една година след това 
и до септември 2015 г. трябва да приключи и тяхното изпълнение“, разясни тя.  
Като добри практики в Бургаски регион могат да се посочат бенефициенти, които са изпълнявали 
проекти по технологична модернизация, т.е. закупували са оборудване, обновявали са си 
технологичните паркове. „Голям интерес е имало към схеми, които предоставят субсидии за 
въвеждане на международни стандарти. Имали сме фирми по Черноморието в сектора на 
обслужването са си закупили ново кухненско оборудване“, разясни Диомова. Община Бургас и 
Областна управа – Бургас са бенефициенти по проекта за създаването на Бизнес инкубатора. 
БСУ основаха офис за технологичен трансфер, които също е подпомогнат чрез изпълнението на 
проект по ОП, заяви тя. „Имаме и няколко иновативни предприятия. Едното от тях се занимава с 
шиене на бельо, но в производството има внедрени иновативни методи , които подпомагат да се 
съхрани мъжката потентност“, разказа Диомова. По нейните думи, хората доста съвестно си 
изпълняват проектите и най-вече успешно като прекратените проекти са малко.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/05/13/1917970/nad-100-sa-proektite-po-op-konkurentosposobnost-2007-2013-g-v-burgaskiya-region.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/13/1917970/nad-100-sa-proektite-po-op-konkurentosposobnost-2007-2013-g-v-burgaskiya-region.html
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Дата: 13.05.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=746758  
Брой думи: 146  
 
 
Резюме: Бургас. От 9:30 часа в КЦ "Морско казино" ще започне конференция "Инвестирахме във 
вашето бъдеще - ангажиментът на Европа към малкия и средния бизнес" с участие на 
бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013 от целия югоизточен планов регион. това съобщиха от община Бургас.  
 
Заглавие: Представят новата програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 
г  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бургас. От 9:30 часа в КЦ "Морско казино" ще започне конференция "Инвестирахме във 
вашето бъдеще - ангажиментът на Европа към малкия и средния бизнес" с участие на 
бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 от целия югоизточен планов регион. това съобщиха от 
община Бургас. На нея представители на Регионален сектор Бургас към Главна дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката и 
енергетиката ще представят добрите практики от изминалия програмен период и въпросите 
възникнали в хода на работата по проектите.  
Във втората част ще се обсъди новата програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 
2020 г. и ще бъдат представени приоритетите и възможностите за финансиране. Предвижда се 
конференцията да приключи с демонстрационен тур на добрите практики из Бургаски регион.  
Събитието, което е насочено към бизнеса, се организира в рамките на инициативата Дни на 
Европа от Община Бургас и Бизнес инкубатор - Бургас.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=746758
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Дата: 13.05.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=746840  
Брой думи: 366  
 
 
Резюме: Бургас. Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ е все 
още на етап разработване. Това каза за Радио „Фокус” - Бургас Милена Диомова, младши 
експерт, регионален сектор Бургас, отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението“, Главна 
дирекция +Европейски фондове за конкурентоспособност“, МИЕ.  
 
Заглавие: Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ е 
все още на етап разработване  
Подзаглавие:  
Автор: Виолета ТАСЕВА  
Текст: Бургас. Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ е 
все още на етап разработване. Това каза за Радио „Фокус” - Бургас Милена Диомова, младши 
експерт, регионален сектор Бургас, отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението“, Главна 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, МИЕ. „Ние не разполагаме с някаква 
по-конкретна информация, тъй като там има тематична група, която се занимава с 
разработването и съгласно актуализирания график, които сега представиха, имаха трето по ред 
събиране на 24 април, и реално финализирането на програмата е заложено за май-юни“, 
обясни експертът. Програмата трябва да бъде тепърва представена на ЕК и оттам да бъде 
одобрена и вече да бъде стартирана официално. „Ще гледаме да се поучим от грешките, които 
са установени при изпълнението на ОП „Конкурентоспособност 2007-2013г.“. Има ангажиран 
външен изпълнител, които да извърши анализ на тази програма и на база на този анализ да се 
вземат корективни мерки , да се определи подхода към новата оперативна програма , но 
конкретно какви схеми ще бъдат обявявани предстои да видим. Акцентът отново ще е към 
инвестициите в предприемачеството, иновациите и енергийната ефективност, защото това са ни 
слабите места“, допълни Диомова.  
Предстои подписването на последния транж от договори по ОП „Конкурентоспособност 2007-
2013г.“, които трябва да бъдат сключени до края на юни, чието изпълнение ще продължи до 
2015 г., каза тя по време на конференцията. „До 2015 г. всички средства трябва да бъдат 
разходени и бенефицирани не само от нас, но и от ЕК. Общият размер на публичните средства, 
които са предоставени по тази програма бяха приблизително 1,2 млрд. евро, от които към 
настоящия момент са похарчени, изплатени около половината т.е. доста работа имаме още да 
свършим като средствата са договорирани, даже над 100%, но реално все още не са изплатени. 
Тепърва предстои за тези, които са все още в изпълнение и тези, които предстои да се случат“, 
разясни Диомова. Общата цел на програмата е да се развие динамична икономика, да се 
създаде конкурентноспособна на европейския и световния пазар икономика, предприятията да 
бъдат динамични и да могат да се конкурират с тези на европейския пазар. Специфичните цели 
на програмата са да се насърчи предимно иновацията, да се повиши ефективността на 
предприятията и да се подобри бизнес средата у нас, което да доведе и до повишаване на 
конкурентоспособността.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=746840
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Дата: 13.05.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=746810  
Брой думи: 332  
 
 
Резюме: Бургас. Зам.-кметът по бюджет и финанси Красимир Стойчев откри конференция 
„Инвестирахме във вашето бъдеще-ангажиментът на Европа към малкия и средния бизнес“, 
която се провежда в Морското казино, предаде репортер на Радио „Фокус” - Бургас .  
 
Заглавие: Зам.-кметът Красимир Стойчев откри конференция „Инвестирахме във вашето 
бъдеще-ангажиментът на Европа към малкия и средния бизнес“  
Подзаглавие:  
Автор: Виолета ТАСЕВА  
Текст: Бургас. Зам.-кметът по бюджет и финанси Красимир Стойчев откри конференция 
„Инвестирахме във вашето бъдеще-ангажиментът на Европа към малкия и средния бизнес“, 
която се провежда в Морското казино, предаде репортер на Радио „Фокус” - Бургас . Събитието, 
което е насочено към бизнеса, се организира в рамките на инициативата Дни на Европа от 
Община Бургас и Бизнес инкубатор - Бургас. На конференцията представител на Регионален 
сектор Бургас към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към 
Министерство на икономиката и енергетиката, Милена Диомова, представя добрите практики от 
изминалия програмен период и въпросите възникнали в хода на работата по проектите. Във 
втората част ще се обсъди новата програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 
г. и ще бъдат представени приоритетите и възможностите за финансиране.“Трета година е 
политика на община Бургас да правим всичко възможно за подпомагане на малкия и средния 
бизнес с насоченост усвояването на еврофондовете и включването в търговските мисии на 
Министерство на икономиката и енергетиката“, заяви Стойчев като допълни, че Бизнес 
инкубаторът изключително помага на общината. „Съгласно проведените изследвания на 
Европейския инвестиционен фонд за малките и средни предприятия създават около 67 % от 
работните места в ЕС и в тази връзка за да се подпомогне и реализира своя потенциал за 
растеж в Бургас малките и средни предприятия се развиват основно в сферата на търговията и 
услугите и хранително-вкусовата промишленост. 16 % от малките и средни предприятия в 
страната са износители, защото България трябва да се ориентира към износ и външните пазари. 
23% са вносители. Анализите сочат преобладаваща ориентация на голяма част от сектора към 
местния пазар. Глобализацията изисква промяна в нагласите и уменията на предприемачите, 
която да им позволи да работят неизолирано, а на международните пазари“, разясни Стойчев. 
„По статистически данни европейско финансиране са ползвали само 6% от малкия и средния 
бизнес. Това означава, че има много големи възможности да се насочим към подпомагане на 
малките и средни предприятия по усвояването на евросредствата“, обясни зам.кметът като 
допълни, че проблем са тежките процедури, изискващи голям обем от документация при 
кандидатстването, както и отчитането на проектите.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=746810
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Дата: 13.05.2014  
Източник: www.duma.bg  
Връзка: http://www.duma.bg/node/77305  
Брой думи: 1302  
 
 
Резюме: Тази година, освен на избори за европейски парламент, е и първата от новия 
програмен период (2014-2020 г.) за страните членки на ЕС. Миналата седмица на портала за 
обществени консултации на Министерския съвет бе публикуван проектът на оперативна 
програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК).  
 
Заглавие: България пред втори опит за скок  
Подзаглавие: Ще преобърне ли статуквото новата оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност"  
Автор: Светла Василева  
Текст: Тази година, освен на избори за европейски парламент, е и първата от новия програмен 
период (2014-2020 г.) за страните членки на ЕС. Миналата седмица на портала за обществени 
консултации на Министерския съвет бе публикуван проектът на оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК). Тя ще продължи започнатото от действалата през 
първия програмен период ОП "Конкурентоспособност". За периода 2007-2013 г. в рамките на 
програмата България разполагаше с бюджет от 2,273 млрд. лв. За ефектите от инвестирането 
на тези средства (към момента са разплатени 1,449 млрд. лв.) още е рано да се говори, т.к. 
проектите се изпълняват и част от тях ще приключат през 2015 г. Независимо от усвояването на 
почти 64% от изглеждащата внушително сума, конкурентните предимства на родната икономика 
и към днешна дата се формират на основата на ниските цени на труда, природните ресурси и 
енергията, а не на базата на фактори като иновации, производителност, висококвалифицирана 
работна сила, научни изследвания и технологично развитие.  
Най-голям принос в брутната добавена стойност на страната ни имат производството и 
разпределението на електро-, топлоенергия и газ (около 20%), производството на хранителни 
продукти (около 10%), на облекло (около 7%), на изделия от неметални минерални суровини 
(около 6%), на метални изделия (около 6%), добив на метални руди (около 4%). Нито една от 
тези икономически дейности не попада в класификацията на високотехнологичните, които са 
основният двигател на "икономиката, базирана на знанието". Експортът на страната ни е 
съставен от продукти, които са под средното световно ниво на технологично усъвършенстване. 
От наличните данни за външната търговия се вижда, че най-голям е делът в износа на 
суровините и материалите: 43,3% от общия износ за 2012 г. Следват потребителските стоки с 
23,3% и инвестиционните стоки с 16,7%. Високотехнологичните промишлени сектори реализират 
6,1% от общия износ (при средно 16% за ЕС). По отношение на бизнес сложност и иновации 
България е на 108-о място от 148 държави,  
последна по иновационно представяне  
в ЕС и предпоследна по дял на малки и средни предприятия (МСП), реализирали на пазара нови 
продукти или услуги (17% при 39% за ЕС).  
Бюджетът на "Иновации и конкурентоспособност" е с 21,5% по-голям от приключващата ОП 
"Конкурентоспособност" от първия програмен период и възлиза на 2,765 млрд. лв. Новата 
оперативна програма ще има две приоритетни оси: "Иновации, предприемачество и потенциал 
за растеж" и "Енергийна и ресурсна ефективност". Първата ос е насочена към засилване на 
научно-изследователската дейност в полза на предприятията, технологичното развитие и 
иновациите и повишаване на конкурентоспособността. Програмата ще се фокусира върху 
насърчаване на предприемаческата активност, експортната ориентация и засилването на 
производствения и управленския капацитет на предприятията паралелно със създаването на 
благоприятна среда за разработване, внедряване и трансфер на знания и технологии. Всички 
тези мерки са с цел да се формира критичната маса, която да даде "летящ старт" на научните 
изследвания и иновациите и да подсили допълнително капацитета за тяхното разработване, 
внедряване и използване. Оста има три инвестиционни приоритета:  
1. Технологично развитие и иновации.  
Целта е повишаване на иновационната дейност на предприятията с минимум 4% до 2023 г. 
Подкрепата ще бъде насочена към развитие на сътрудничеството за иновации между 
предприятията, между бизнеса и научните среди за подобряване на условията за 
комерсиализация на научните изследвания; ще се подкрепя разработването и внедряването на 
нови продукти, процеси и бизнес модели. Мерките са насочени към предприятия, разработващи 

http://www.duma.bg/node/77305
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и внедряващи иновации, вкл. и съществуващи предприятия, целящи затваряне на 
производствения цикъл или диверсификация на продуктовото си портфолио. Подкрепата за 
развитие на инфраструктура за иновации и изследвания ще включва създаване, развитие и 
акредитация на тематично фокусирани лаборатории за сертифициране, изпитвания и доказване 
на концепции на опитни образци и полезни модели, включително Фаза 2 на проекта за 
технологичен парк "София Техпарк".  
2. Предприемачество.  
Търсеният ефект тук е насочен към повишаване на предприемаческата активност на 
населението с 2% до 2023 г. с оглед достигане на средните за ЕС стойности; създаване на нови 
предприятия, чрез които да се компенсират установени секторни дисбаланси в икономиката; 
реализиране на нови бизнес идеи; успешно и ускоряващо развитие на съществуващи 
предприемачески фирми, водещи до икономическа стабилизация и растеж. Целевата група, към 
която са ориентирани тези мерки, са новорегистрирани предприятия, желаещи да реализират 
бизнес идея на стойност над 25 000 евро; предприемачи, търсещи възможности за развитие и 
реализация на по-висока добавена стойност; предприятия, които се стремят към пазарно 
развитие и устойчивост.  
3. Капацитет за растеж на МСП.  
Специфичната цел на този приоритет е засилване експортния потенциал на българските МСП с 
минимум 10% до 2023 г. Очакваният принос от изпълнението на мерките е свързан с 
подобряване на конкурентоспособността и пазарното присъствие на българските МСП чрез 
внедрени технологии за оптимизиране и подобряване на производствения процес, намаляване 
на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. Подкрепата ще бъде 
насочена към разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на 
качеството, опазването на околната среда, енергийния мениджмънт и сигурността на 
информацията.  
Изборът на втората приоритетна ос  
"Енергийна и ресурсна ефективност"  
е продиктуван от факта, че българските предприятия са на първо място по енерго- и ресурсоемко 
производство на единица продукция и на едно от последните места по екологосъбразност. 
Високите нива на енергийни разходи и на природни суровини и материали в производството, 
както и ниската степен на екологосъобразност се дължат както на физически и морално остарели 
технологии, така и на ограничения достъп до нови практики и системи, които са енергийно 
ефективни и екологосъобразни. Подмяната на съществуващото ресурсо- и енергоемко морално 
остаряло оборудване е крайно наложителна, но тя изостава поради липсата на достатъчен 
финансов ресурс, както и поради относително бавната възвращаемост на вложенията в ново 
такова. Насърчаването на предприятията да пристъпят към инвестиции за повишаване на 
ресурсната и енергийна ефективност ще доведе до намаляване на разходите за производство на 
единица продукция, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразни производства и 
до повишаване на конкурентоспособността.  
Тази ос ще има два приоритета.  
1. Енергийни технологии и енергийна ефективност.  
Целта на мерките е намаляване на енергийната интензивност на икономиката с минимум 5% до 
2023 г. В резултат от изпълнението на предвидените дейности се очаква увеличен дял на 
предприятията с нисковъглеродни производства, увеличен брой на производствените и 
търговските сгради с по-висока енергийна ефективност и положителен енергиен баланс, на 
предприятията, използващи възобновяеми източници за собствено потребление, което да 
доведе до понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени 
единици, така и като цяло за икономиката.  
В рамките на приоритета ще бъде възможна и подкрепа за проекти в сферата на "синия" растеж, 
предвид търсенето и разработването на потенциала за "синя" енергия (енергия от вълни, 
течения, приливи и отливи, ползване разликата между концентрацията на сол във водите и др.).  
2. Ресурсна ефективност.  
Специфичната цел е повишаване на ресурсната ефективност на МСП с минимум 0,25% до 2023 
г. Този инвестиционен приоритет е насочен към увеличаване на ресурсната ефективност чрез 
подкрепа на дейности, свързани с оползотворяването на отпадъците и намаляване на тяхното 
образуване. Ще се подкрепят мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво 
използване на суровините: внедряване на високотехнологични решения за оптимизиране на 
производствените процеси и на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина 
в ново производство и други алтернативни приложения, включително производството на 
биогорива от ново поколение; внедряване на съвременни безотпадни технологии, вкл. и подмяна 
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на морално остаряло и ресурсоемко оборудване. Основните целеви групи са МСП от 
преработващата промишленост.  
Фирмите, декларирали намерения да кандидатстват по ОП "Иновации и 
конкурентоспособност" през стартиращия програмен период 2014-2020 г., са 52%, а на 
работещите в сферата на ИКТ и други организации - 80% от информираните за действалата до 
2013 г. ОП "Конкурентоспособност". Според плана на правителството финализирането на 
проекта на новата оперативна програма и изпращането му в ЕК за стартиране на официални 
преговори е насрочено за юни 2014 г. България се готви за втори опит за скок по отношение на 
иновативността и конкурентоспособността на икономиката. Ще успее ли, предстои да видим.  
Разпределение на средствата между приоритетите на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 
в проценти  
1. Иновации и предприемачество  
1.1. Технологично развитие и иновации 20,88%  
1.2. Предприемачество 12,75%  
1.3. Капацитет за растеж 38,26%  
2. Енергийна и ресурсна ефективност  
2.1. Енергийна ефективност 22,57%  
2.2. Ресурсна ефективност 2,59%  
3. Техническа помощ 2,95%  
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Дата: 13.05.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60052  
Брой думи: 231  
 
 
Резюме: България трябва да усвои около 8,7 млрд. лв. по европроекти до края на октомври 2015 
г., за да не бъдат парите загубени, показват последните данни за изпълнението на всички 
европрограми.  
 
Заглавие: Разплатени са над 60% от европарите  
Подзаглавие: България трябва да усвои около 8,7 млрд. лв. по европроекти до края на октомври 
2015 г., за да няма загубени пари  
Автор:  
Текст: България трябва да усвои около 8,7 млрд. лв. по европроекти до края на октомври 2015 г., 
за да не бъдат парите загубени, показват последните данни за изпълнението на всички 
европрограми.  
Така за всеки от 19-те месеца трябва да се плащат средно по 458 млн. лв., ако България иска да 
усвои всички пари по европрограмите. Това е със 122 млн. лв. повече от средния месечен 
резултат през най-силната засега година в усвояването на европарите - 2013-а. Тогава бяха 
плащани средно по 336,6 млн. лв. на месец, пише в-к „Труд“.  
Към края на март реално платени са 13,3 млрд. лв. европейски средства от общо 22,1 млрд. лв., 
предвидени за периода 2007-2013 г., което прави 60,53% изпълнение.  
Отличник е програмата “Развитие на човешките ресурси” с 68% изпълнение. На второ място е 
“Конкурентоспособност” с над 62% плащания.  
На опашката от оперативните програми е “Околна среда”. Реално платени са 53% от бюджета от 
3,5 млрд. лв., но от тази сума европейските пари са по-малко от онези, които е платил 
националният бюджет. Причината е, че от октомври 2013 г. Брюксел спря да превежда пари по 
“Околна среда” заради проблеми с обществените поръчки.  
Сред изоставащите по усвояване е и доскорошният отличник сред оперативните програми - 
“Транспорт”. По нея реално платени към края на март са 58,56%, но все още се чака да 
приключат големи инфраструктурни проекти като модернизацията на жп линията Пловдив - 
Бургас и магистралите “Марица” и “Струма”.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60052
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Дата: 13.05.2014  
Източник: www.bgonair.bg  
Връзка: http://bgonair.bg/economy/2014-05-13/koi-sa-polzite-ot-kandidatstvaneto-po-op-
konkurentosposobnost  
Брой думи: 104  
 
 
Резюме: През последните години съдействието на администрацията при кандидатстването по 
програми за европейски средства става все по-осезаемо, коментира в Сутрешния блок на 
Bulgaria On Air управителят на фирма Елукс Петко Николов. Той сподели, че управляваната от 
него фирма е спечелила европейско финансиране по 8 проекта. С получените средства 
компанията успяла да модернизира технологиите си и да остане конкурентоспособна.  
 
Заглавие: Кои са ползите от кандидатстването по европейски програми  
Подзаглавие: Коментар на Петко Николов, управител на фирма Елукс  
Автор:  
Текст: През последните години съдействието на администрацията при кандидатстването по 
програми за европейски средства става все по-осезаемо, коментира в Сутрешния блок на 
Bulgaria On Air управителят на фирма Елукс Петко Николов. Той сподели, че управляваната от 
него фирма е спечелила европейско финансиране по 8 проекта. С получените средства 
компанията успяла да модернизира технологиите си и да остане конкурентоспособна.  
„През последните 4-5 години кандидатстваме по програма „Конкурентоспособност“. 
Конкурентоспособността винаги е свързана с времето, и ако не се случи бързо, става 
безсмислена. През последните години с подобряването на технологиите ни чрез евросредствата, 
се повиши и нашата конкурентоспособност“, коментира Николов.  
Повече за перспективите пред компанията вижте от видео файла.  
 

http://bgonair.bg/economy/2014-05-13/koi-sa-polzite-ot-kandidatstvaneto-po-op-konkurentosposobnost
http://bgonair.bg/economy/2014-05-13/koi-sa-polzite-ot-kandidatstvaneto-po-op-konkurentosposobnost
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Дата: 13.05.2014  
Източник: www.agro.bg  
Връзка: http://www.agro.bg/news/article49004.html  
Брой думи: 265  
 
 
Резюме: Редица български компании ще представят страната ни на международната изложба за 
храни и напитки SIAL China 2014, която стартира днес, 13 май, в Шанхай и ще продължи до 15 
май. Участието им се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП), съобщават от ведомството.  
 
Заглавие: Българско участие на международната изложба за храни и напитки SIAL China 
2014  
Подзаглавие: Изложението стартира днес в Шанхай  
Автор:  
Текст: Редица български компании ще представят страната ни на международната изложба за 
храни и напитки SIAL China 2014, която стартира днес, 13 май, в Шанхай и ще продължи до 15 
май. Участието им се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП), съобщават от ведомството.  
Изложението се организира ежегодно от 2000 година. През 2013-та в него са участвали 2157 
изложители от 79 страни. Изложбата е била посетена от 41 304 специалисти, вносители, 
търговци и производители. Представени са 25 продуктови категории в 16 продуктови зони: вино, 
месо, гурме, чай и кафе, плодове и зеленчуци, шоколад, храни със сертификат ХАЛАЛ, сосове, 
консервирани и замразени храни, млечни продукти, биологично сертифицирани продукти, морски 
продукти, опаковки, сладкиши, растителни масла и мазнини.  
Българските производители за пръв път участват в тази престижна за региона изложба. В 
Шанхай през следващите дни участие ще вземат общо 17 родни компании от различни градове.  
През ноември 2013 г. ИАНМСП проведе търговска мисия до Шанхай за български фирми от 
сектор храни и напитки, по време на която те имаха възможност да осъществят преки контакти с 
потенциални чуждестранни партньори, да се запознаят на място със специфичните изисквания 
на китайския пазар, както и начини за промотиране на своята продукция на приоритетни 
чуждестранни пазари. Сред положителните резултати на търговската мисия се отчита решението 
и готовността на част от участниците й да се представят като изложители на SIAL China 2014, 
съобщават още от агенцията.  
Националното участие в Международната изложба SIAL China 2014 се финансира по проект 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“, финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ 2007 – 2013 г.  
Източник: AGRO.BG  
 

http://www.agro.bg/news/article49004.html
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Дата: 13.05.2014  
Източник: www.news.plovdiv24.bg  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/493821.html  
Брой думи: 282  
 
 
Резюме: Научно-практическата конференция на тема "3D принтерите срещат бизнеса" се 
организират утре от Офиса за технологичен трансфер към Пловдивския университет "Паисий 
Хилендарски" (ТТО към ПУ). Събитието е вдъхновено от нарастващия интерес към 3D 
принтирането и намерението на ТТО към ПУ да съдейства за по-близките контакти между 
академичната институция и представители на бизнес в региона.Конференцията ще се проведе от 
11:00 до 16:00 часа в зала "КОМПАС" на Ректората на ул. "Цар Асен" № 24.  
 
Заглавие: В Пловдив обсъждат приложението на 3D принтерите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Научно-практическата конференция на тема "3D принтерите срещат бизнеса" се 
организират утре от Офиса за технологичен трансфер към Пловдивския университет "Паисий 
Хилендарски" (ТТО към ПУ). Събитието е вдъхновено от нарастващия интерес към 3D 
принтирането и намерението на ТТО към ПУ да съдейства за по-близките контакти между 
академичната институция и представители на бизнес в региона.Конференцията ще се проведе от 
11:00 до 16:00 часа в зала "КОМПАС" на Ректората на ул. "Цар Асен" № 24.  
Събитието ще открие ректорът на Пловдивския университет проф. д-р Запрян Козлуджов.  
Ръководителят на Офиса доц. д-р Иван Чалъков ще даде старт на научно-практическите занятия 
с презентацията си: "3D принтерите като подривна (disruptive) технология. Как да се подготвите 
за нейното навлизане?". В рамките на конференцията ще бъдат дискутирани темите и 
предизвикателствата пред развиващите се технологии за триизмерно принтиране и 
възможностите за популяризиране им на българския пазар. Предвидена е кръгла маса на тема: 
"Бизнес модели в 3D принтирането".  
С презентации ще се включат компании производители, като Solidfill - пионер в търговското 
разпространение и употреба на 3D принтирането и фирми и университетски лаборатории, 
представящи своя опит в приложение на 3D принтерите, доц. Александър Иванов, Лаборатория 
по ресурсоспестяващи технологии и бързо прототипиране при Русенски университет "Ангел 
Кънчев. Присъстващите на конференцията ще могат в отблизо да се запознаят с работата на 
триизмерните принтери.  
Научно-практическият форум предоставя възможности и за бизнес контакти и развитие на нови 
бизнес-проекти между участниците в нишата на 3D принтирането и новите технологии.  
Конференцията се организира и провежда в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0042-
C0001 "Изграждане на капацитета за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски", който 
се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
 
 

http://news.plovdiv24.bg/493821.html

