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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
15.5.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 9 
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Общо за деня 9 
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Телевизии и радиостанции 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 15.05.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 21  
Брой думи: 1721  
 
 
Резюме: На 25 април в София кандидатът за председател на ЕК на ПЕС Мартин Шулц 
недвусмислено заяви, че ако един политик не изпитва чувство на болка към страданията на 
един безработен младеж, който е получил 300 отказа за постъпване на работа, и на една 
безработна майка, която няма пари да осигури на детето си топла храна, то няма смисъл той да 
се бори за място в ЕП и ЕК.  
 
Заглавие: Икономически приоритети на европейската левица  
Подзаглавие: Реализирането на някои "забравени" от ЕНП обещания продължават да стоят на 
дневен ред като мерки за излизане от кризата  
Автор: Йосиф АВРАМОВ  
Текст: На 25 април в София кандидатът за председател на ЕК на ПЕС Мартин Шулц 
недвусмислено заяви, че ако един политик не изпитва чувство на болка към страданията на 
един безработен младеж, който е получил 300 отказа за постъпване на работа, и на една 
безработна майка, която няма пари да осигури на детето си топла храна, то няма смисъл той да 
се бори за място в ЕП и ЕК. Дали е така обаче, ще видим в последващите действия на 
бъдещата ЕК. Досегашният председател на ЕП сподели, че най-щастливият му ден в живота е 
от 1975 г., когато го назначили като чирак в една немска книжарница, и изрази тревога, че днес 
в ЕС има 27 млн. безработни, които не могат да се радват на този най-щастлив ден в своя 
живот, тъй като все още не са го преживели.  
Борбата с безработицата в ЕС ще е основен приоритет на ПЕС, а него ЕНП, която доминира в 
момента в ЕП, неглижира, като мерките, взети досега, са крайно недостатъчни. Другите 
приоритети на Мартин Шулц са: въвеждането на нова система в ЕС за минимална заплата, 
чийто размер ще се определя поотделно за всяка страна членка, равно заплащане между 
мъжете и жените, намаляване на младежката безработица чрез инвестиции в образование и 
обучение, засилване на общата европейска валута - еврото, борбата с данъчните измами и 
укриването на данъци, както и ефективна защита срещу рисковото поведение на банкерите и 
на спекулантите на валутните пазари. С отстояването на приоритетите, които ПЕС издигна в 
своята платформа за Евроизбори 2014, се дава реален шанс на ЕС да защити реномето си на 
основен фактор в световната икономика, като се определи като самостоятелен съвкупен играч, 
който да печели икономическото съперничество със САЩ, Япония, Китай и другите страни от 
БРИКС.  
Преди 3 години в разгара на дълговата криза в ЕС се водеше дебат по три основни приоритета: 
въвеждане на данък върху финансовите транзакции, емитиране на единни еврооблигации на 
страните от еврозоната, с които да се подпомогне икономическият растеж на всички страни в 
ЕС, и целева подкрепа на младежката безработица. Като резултат от този дебат засега е 
изпълнено, при това частично, единствено последното - отделиха се едва 6 млрд. евро за 
младежка безработица в ЕС. От тази скромна сума за България се отделиха само 100 млн., 
което е крайно недостатъчно, предвид високата младежка безработица у нас. Остава да се 
надяваме, че след спечелването на евроизборите от ПЕС тази сума ще бъде увеличена поне 
няколко пъти, с което ще се насърчи младежкото предприемачество у нас.  
Само няколко страни от ЕС приеха данъка върху финансовите транзакции като част от своето 
законодателство, но той не е влязъл все още в сила за всички страни в ЕС. БСП е записала в 
Платформата си за изборите за ЕП “За социална Европа!" въвеждането на данъка върху 
финансовите транзакции, което следва да е гаранция, че ще бъде изготвен законопроект в тази 
връзка и той ще бъде приет от НС до края на 2014 г.  
Независимо че в края на 2013 г.  
България е на второ място в ЕС по най-нисък дълг (по данни на Евростат), то тези въпроси 
съвсем не са без значение за нашата страна. Съотношението на държавния дълг към БВП в 
България е 18,9%, а преди страната ни е само Естония с 10,0%. След България са: Люксембург 
с 23,1%, Латвия с 38,1%, Румъния с 38,4%, Литва с 39,4% и Швеция с 40,6%. Сериозни са 
проблемите с дълга на 16 от държавите членки на ЕС, които имат съотношение над 60% от 



 

 

6 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/1
5
/2

0
1
4

 

БВП. С най-високо дългово бреме е Гърция -175,1%, следвана от Италия -132,6%, Португалия - 
129%, Ирландия - 123,7%, Кипър -111,7% и Белгия - 101,5%.  
Икономиката на страните от ЕС бавно се оживява, но успоредно с това дълговете продължават 
неудържимо да нарастват, особено тези в корпоративния сектор. В публичните им финанси 
картината също не е обнадеждаваща за повечето от страните членки. От 80-те години на ХХ 
век досега задлъжнялостта на държавите, компаниите и частните лица се е удвоила - от 160 на 
повече от 320 процента от брутния вътрешен продукт. През изминалата 2013 г. държавният 
дефицит в еврозоната и в 28-те държави членки на ЕС е намалял в абсолютни цифри спрямо 
2012 г., докато държавният дълг е нараснал.  
В страните от еврозоната съотношението между дефицита и БВП е намаляло от 3,7% през 
2012 на 3,0% през 2013 г., а в 28-те държави членки на ЕС - от 3,9% на 3,3%. В еврозоната 
съотношението между държавния дълг и БВП е нараснало от 90,7% в края на 2012 г. до 92,6% 
в края на 2013 г, а в 28-те държави членки на ЕС - от 85,2% на 87,1%. През 2013 г. единствено 
Люксембург е регистрирал бюджетен излишък, а Германия е била близо до балансиран 
бюджет. С най-ниски дефицити като процент от БВП са Естония (-0,2%), Дания (-0,8%), Латвия 
(-1,0%) и Швеция (-1,1%). Други десет държави имат дефицит над определения лимит от 3,0% 
от БВП. Най-голяма тревога буди дефицитът на Словения (-14,7%) и на Гърция (-12,7%). Доста 
висок дефицит имат и Ирландия (-7,2%) и Испания (-7,1%), а дефицитът на Великобритания (-
5,8%), Кипър (-5,4%), Хърватия и Португалия (-4,9%), Франция и Полша (-4,3%) също е над 
позволените 3%.  
У нас дефицитът в бюджета за 2013 г., пресметнат по европейската методология (на начислена 
основа), е 1,178 млрд. лв, или 1,5% от БВП (по предварителни данни на НСИ). Дефицитът на 
бюджета на касова основа за 2013 г. е малко по-голям - 1,424 млрд. лв., или 1,8% от БВП. 
Разликата между двете методики се състои в това, че на касова основа в дефицита се отчитат 
реално разходваните средства, а при методологията за изчисляване на дефицит на начислена 
основа - поетите като ангажимент плащания.  
В ЕС, при управлението на ЕНП в ЕК и в повечето страни от ЕС, не се инвестираше достатъчно 
в предходните години в образование и иновации, а се похарчиха същевременно над 1 трилион 
евро на европейския данъкоплатец за спасяването на закъсали банки. Политиците от ЕНП 
водеха страните си към нови дългове, за да се запази високото ниво на благосъстояние на 
техните граждани и преди всичко на управляващата върхушка в техните страни.  
У нас също не се прави достатъчно за науката и иновациите в последните години. Все пак 
кабинетът “Орешарски" предприе четири конкретни мерки които следва да направят малките и 
средните предприятия по-иновативни. За тази цел през април 2014 г. бяха отделени от 
бюджета допълнително 4,35 млн лв. за нуждите на Министерството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ), с които да се финансират новите дейности.  
Такава мярка например е започване на работата по “Акселератор България в Силициевата 
долина". В случай, че пилотната фаза се окаже успешна, проектът ще бъде включен в новата 
оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност" за 2014-2020 г. Тази мярка се 
фокусира върху малки и средни предприятия от сектори като информационните технологии, 
науките за живота, нанотехнологиите, гейминг индустрията и т.н., като по един представител от 
фирма ще бъде изпращан за период до три месеца в Бизнес инкубатора Plug and Play Tech 
Center в САЩ, щата Калифорния.  
Подобни мерки на българското правителство за реиндустриализация на икономиката чрез 
насърчаване на иновациите набелязаха през месец април и социалистическите правителства 
на втората и третата икономики в еврозоната - Франция и Италия. С тях те ще противодействат 
на последиците от финансовата криза, която започна да притеснява страните от ЕС през 2009 
г. Логичен е все още въпросът, за който напоследък никой не говори: отпадна ли нуждата от 
единни еврооблигации, които се обявяваха за най-ефикасното противодействие срещу  
“стихията" на финансовите пазари? Този въпрос бе на дневен ред през 2010 и 2011 г., но 
напоследък, странно защо, той не е актуален за управляващата европейска десница? 
Инициатори на идеята за създаване на Европейска дългова агенция която да емитира 
еврооблигации на стойност 40% от БВП на ЕС, бяха тогавашният премиер на Люксембург и 
ръководител на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер (понастоящем той е кандидат на ЕНП за поста 
председател на ЕК) и бившият министър на финансите на Италия Джулио Тремонти. Според 
техните тогавашни възгледи тя ще е сигнал към финансовите пазари за “необратимостта на 
еврото", а също и че това ще наложи пазарна дисциплина на правителствата, като 
същевременно ги предпази от спекулативните атаки. Тази идея бе подкрепена, освен от 
повечето социалисти в ЕП, и от Групата на либералите в ЕП, в т.ч. и от техния председател Ги 
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Верхофстад, бивш премиер на Белгия, а понастоящем кандидат на АЛДЕ за председател на 
ЕК.  
През април 2014 г. Жан-Клод Юнкер, вече изоставил идеята за общи еврооблигации, започна 
кампанията си за най-висшия пост в ЕК с променена позиция, която е против еврооблигациите. 
Най-вероятна причина за тази хамелеонщина" е, че г-н Юнкер иска да се хареса и да спечели 
доверието на германските консерватори от ХДС/ХСС. В Берлин на 5 април той обяви, че: “Ако 
стана председател на ЕК няма да има еврооблигации, защото условията за споделяне на дори 
малка част от дълга не са изпълнени". Остава открит въпросът - кога Жан-Клод Юнкер е 
искрен?  
В крайна сметка и ЕК, доминирана от ЕНП, постъпи по този въпрос не особено ефикасно и на 
практика отложи въпроса за единните еврооблигации за неопределено време. През 2013 г. 
комисията създаде експертна група, като й възложи задача да изготви задълбочен анализ на 
възможните ползи, рискове, изисквания и пречки пред частичното споделяне на дълга. Тази 
група представи доклад пред икономическата комисия на ЕП на 1 април, т.е. непосредствено 
преди края на неговия мандат. Според документа ще се създаде фонд за обратно изкупуване 
на дълг, който ще обединява дълга над заложения таван от 60% от БВП при изпълнението на 
цялостен комплект от правила и ангажименти на странитеучастнички.  
Дългосрочните ценни дългови книжа си остават национален ангажимент. Максималният размер 
на фонда ще бъде между 1,7 и 2,85 трилиона евро и той сс учредява с продължителност между 
10 и 25 години. За да бъде устойчив, фондът следва да спазва много строги правила, поети от 
страните-участнички в него.  
Налице са и рискове  
Сред тях са липса на гъвкавост, увеличаване на лихвените равнища за страни с високо 
кредитно качество, а също така и т.нар. морален риск, който се свежда до задължението 
страните-бенефициенти строго да се придържат към поетите условия. След създаването на 
фонда също ще се изисква промени в договорите на страните-учредителки. Експертите от 
работната група предлагат да се приложи опитът от прилагане на механизма за банково 
преструктуриране. При него се съчетава европейското законодателство с конкретно 
междуправителствено споразумение за въвеждане на единни еврооблигации под някаква 
форма (най-вероятно първоначално само краткосрочни). Ще се приложат ли препоръките на 
работната група към ЕК ще видим след евроизборите на 25 май 2014 г., и то само ако те бъдат 
спечелени от ПЕС.  
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Регионални печатни медии 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 15.05.2014  
Източник: сп. Логистика  
Страница: 21,22  
Брой думи: 983  
 
 
Резюме: В Медина Мед ни посрещнаха с новина - проектът за оползотворяване на излезли от 
употреба гуми ще бъде финализиран в началото на лятото. Инж. Иван Панчов, собственик и 
управител на компанията, се стягаше за пътуване до Дания, откъдето ще бъдат доставени 
машините за раздробяване на гумите и отделяне на текстила, метала и каучуковия гранулат.  
 
Заглавие: Успехьт не идва нито за ден, нито за година  
Подзаглавие: В Медина Мед усъвършенстват технологиите за регенерат на гуми и започват 
нова дейност  
Автор:  
Текст: В Медина Мед ни посрещнаха с новина - проектът за оползотворяване на излезли от 
употреба гуми ще бъде финализиран в началото на лятото. Инж. Иван Панчов, собственик и 
управител на компанията, се стягаше за пътуване до Дания, откъдето ще бъдат доставени 
машините за раздробяване на гумите и отделяне на текстила, метала и каучуковия гранулат. 
Фирмата, която ще извършва тази дейност, се казва Екомедиана 2010 АД и в нея съдружници 
са Медина Мед ООД и Диана ООД.  
В Стара Загора ще се събират и раздробяват износените гуми не само на тези две компании, 
но и на още 20 фирми, търгуващи с автомобилни гуми. Проектът на стойност 3,5 млн. евро е 
съфинансиран по ОП "Конкурентоспособност", от които 2,5 млн. евро са собствени средства и 
1 млн. евро ще бъдат върнати на инвеститорите след пускането на предприятието в действие.  
На един пазар партньори, на друг - конкуренти  
"Правим инвестицията, защото пазарът ни е осигурен в Германия - казва Иван Панчов. - Целият 
процес е автоматизиран: гумите идват на площадката на завода за дробене, една машина ги 
взема в кофа и ги закарва до поточната линия. Там те се раздробяват, а суровините се 
обособяват в три вида - текстил, метал и каучуков гранулат. От текстила например се 
интересуват производители на обезопасителни настилки и спортни арени, правят се подложки, 
матраци и пътеки за кравефермите. А от каучуковия гранулат се произвеждат протектори за 
гуми. Проектът се развива много бързо, работихме без проблеми на всички административни 
нива — ис общината, и с Министерството на икономиката. Едно време щяха да минат поне 2-3 
години - да мислиш, пишеш, убеждаваш, а сега машините ще дойдат, докато довършваме 
сградата. Това ми дава основание да кажа, че бизнес средата у нас осезаемо се подобрява."  
Износени гуми вече се събират на площадка в Стара Загора. Тук те пристигат с камиони от 
центровете на компанията. Използват се собствени автомобили или се наема транспортна 
фирма. В началото линията ще работи на една смяна, а после може и денонощно. От 1000 тона 
гуми ще се получават 700 тона каучуков гранулат, 100 тона метал и 80 тона текстил.  
Търсейки екологично и икономически по-ефективно решение за използваните гуми, 
мениджърите на Медина Мед ООД и Диана ООД стигат до извода, че ако инвестират поотделно 
в линии за оползотворяване на излезли от употреба гуми, това не би било оправдано 
икономически.  
"Отпадъкът е един и е добре в неговото събиране и оползотворяване да сме партньори, а в 
продажбите на гуми си оставаме конкуренти. Такъв е животът - на един пазар си партньор, на 
друг - конкурент. Излишно е да се правят две вложения за една и съща дейност. Ние правим 
обща инвестиция и минимизираме разходите. Едно време екотаксите се плащаха в ПУДОС. 
Сега търговецът може сам да си направи организацията - да събира, унищожава отпадналите 
от употреба гуми и да плаща таксите на себе си. А като си намалим разходите, потребителите 
на нашите продукти ще плащат по-малко. Но най-важното е, че ние, в Екомедиана, реално ще 
използваме отпадъка, а няма да го унищожаваме заради екотаксите ", коментира 
старозагорският бизнесмен.  
Когато пестиш разходи на клиента, той ти остава верен  
Повече от две десетилетия Медина Мед върви само нагоре в развитието си и през миналата 
година прави оборот от 42 млн. лв. без ДДС. Тя е един от лидерите в България при 
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производството на регенерати на гуми за камиони, автобуси, индустриални и агрогуми. В Стара 
Загора екипите на фирмата правят 23 000 регенерата на гуми при капацитет на базата 30 000.  
"Една товарна или индустриална гума има ресурс за още живот. Когато автомобилът я износи, 
клиентът я връща, ние я възстановяваме и той може да я кара още толкова. Ние отиваме при 
клиента, вземаме гумите, регенерираме ги и му ги връщаме, като цената е 50% от тази на 
новите гуми", коментира инж. Иван Панчов.  
Компанията е разкрила 10 сервиза в 9 града, а 8 от тях имат сертификат на Michelin. Това 
всъщност са регионални центрове, в които има склад, сервиз и офис. Медина Мед е с най-
голяма мрежа сервизни  
ИНВЕСТИЦИИТЕ  
През 1992 г. Медина Мед започва работа с марката Barum (Continental). През 1996 г. е пуснат в 
действие Първи цех за регенерат по технология и с материали на KRAIBURG.  
През 1999 г. Медина Мед стартира внос на гуми от концерна MICHELIN.  
През 2002 г. започва производство - регенерат на индустриални гуми.  
През 2005 г. производственият цех за регенерат на товарни гуми в Стара Загора е обновен и 
оборудван с машини ново поколение на MATTEUZZI - Италия, и три автоклава, като 
капацитетните възможности са увеличени до 150 регенерирани гуми дневно. Входящият 
контрол се извършва от автоматизираната система за ултразвуков контрол TYRESCAN.  
От май 2006 г. в София работи новата сервизна и производствена база на Медина Мед, която 
представлява комплекс с модерен сервиз за гуми (леки, товарни, индустриални и агро) и цех за 
студен регенерат на гуми за автобуси и камиони. През юни 2006 г. Медина Мед внедрява в 
производството си на регенерирани гуми за автобуси и камиони в Стара Загора и технологията 
за студен регенерат на MICHELIN - RECAMIC. Предлаганите профили са аналогични на новите 
гуми MICHELIN, а пробегът на регенерираните по тази технология гуми е съизмерим с пробега 
на новите гуми MICHELIN. През октомври 2008 г. Медина Мед открива нова сервизна и 
складова база в Бургас. Предстои откриването на сервиз в Русе. През 2010 г. пуска на пазара и 
първата агрорегенерирана гума.  
През 2012 г. започва регенерат с материали на ContiTread.  
КОМПАНИЯТА  
Старозагорската компания Медина Мед е основана през 1990 г. Фирмата е директен вносител 
на автомобилни гуми от концерните MICHELIN, CONTINENTAL, GOODYEAR и техните марки 
MICHELIN, KLEBER, KORMORAN, BFCOODRICH, CONTINENTAL, SEMPERIT, BARUM, 
GENERAL, GOODYEAR, SAVA, DUNLOP и FULDA. Производствената дейност на МЕДИНА МЕД 
е сертифицирана по ISO 9001:2000 и хомологирана съгласно нормите на ЕСЕ 109. Фирмата 
разполага със собствени сервизни центрове в градовете Стара Загора, София, Пазарджик, 
Пловдив, Казанлък, Бургас, Варна, Плевен и Русе. Централният склад се намира в Стара 
Загора, а доставката до сервизите на фирмата в страната се извършва със собствени 
автомобили.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 14.05.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/evroparite-rodiha-klasteri-po-borba-kulinariya-piar-i-politiki-
news220178.html  
Брой думи: 1379  
 
 
Резюме: България стана шампион в Европа по брой клъстери – политика по обединяване на 
фирми, научни и браншови организации, която е щедро субсидирана от Брюксел, с цел 
подобряване конкурентоспособността на бизнеса.  
 
Заглавие: Европарите родиха клъстери по борба, кулинария, пиар и политики  
Подзаглавие: За да спрат злоупотребите ще се въведе акредитация на клъстерите  
Автор:  
Текст: България стана шампион в Европа по брой клъстери – политика по обединяване на 
фирми, научни и браншови организации, която е щедро субсидирана от Брюксел, с цел 
подобряване конкурентоспособността на бизнеса.  
Така примамени от еврофинасирането и при липса на правила и визия за развитието на 
сектора, клъстерите у нас достигнаха рекордната за Европа бройка от 226, по данни на 
Търговския регистър и БУЛСТАТ.  
Родиха се обединения с причудливи имена и сектори, които нямат нищо общо с бизнес 
кооперирането, като например клъстер "Обединена Борба", "Хепи клъстер", "Ултра офис 
клъстер", "Жар Клъстер", "Клъстер Визия","Клъстер за развитие на публично-частното 
партньорство в България", "Клъстер финансова група СИС", "Клъстер Промаркет Плюс", 
"Унитрейд Клъстер", "Клъстер на българските социално отговорни износители", "Сдружение за 
иновации в дистанционното обучение", "Българска асоциация за оценка на политиките", 
"Бизнес консултантски клъстер", "Клъстер на ПР и комуникационните агенции в България", 
"Клъстер за информирано общество и устойчиво развитие", Клъстер "Кулинарни изкуства и 
гостоприемство" и т.н.  
За сравнение, в Румъния, която е два пъти по-голяма от нас и има двойно повече фирми, 
клъстерите са четворно по-малко – около 50, като активните са не повече от десетина. В 
съседна Сърбия, която е съизмерима с България, клъстерите са около 30, като пет-шест 
дърпат напред. Австрия, която също е съизмерима като територия и население с нас, 
клъстерите са също около 30. В Германия са 107, а във Франция – 102. Данните са на 
Асоциацията на бизнес клъстерите.  
До момента от оперативна програма "Конкурентоспособност" по схемата за насърчаване 
коопериарнето на клъстерите са финансирани общо 105 проекта за близо 38 млн. лв.  
Финансирането на всеки един проект варира от 100 000 лв. до близо четири милиона лева за 
Вискотехнологичен клъстер София. Срокът за изпълнение на проектите е между една и две 
години, като по-голямата част от тях трябва да завършат през пролетта на 2015 г.  
Повечето проекти предвиждат създаване на клъстера, изработване на интернет страница, 
фирмено лого, маркетингови проучвания, анализ на целеви пазари, разходи за 
възнаграждения.  
За да не се допусне изкуствено създаване на клъстери на принципа да усвоим едни пари, 
Еврокомисията иска всяка нова клъстерна инициатива да бъде подкрепена с пазарна 
предвидимост и с анализ на регионалните конкурентни предимства, наличните специфични 
знания и специализация на местно равнище.  
Хепи клъстери  
У нас обаче винаги има вратички за европравилата. Така над 80% от одобрените за 
финансиране клъстери са създадени непосредствено преди раздаването на парите и то с 
минимални брой участници в тях – седем фирми. Затова не е изненада, че изпълнението на 
над половината от тези проекти (58) все още не е започнало. Причината е, че тези организации 
нямат опит. Разчитат на консултантите, които са подготвили проектите, но те не могат да им 
решат проблема със съфинансирането например. Банките пък трудно отпускат пари на 
организация без история. Така проектите на клъстери, създадени с цел да се усвоят 
европарите, сега на практика се сблъскват с невъзможността да направят точно това.  

http://www.mediapool.bg/evroparite-rodiha-klasteri-po-borba-kulinariya-piar-i-politiki-news220178.html
http://www.mediapool.bg/evroparite-rodiha-klasteri-po-borba-kulinariya-piar-i-politiki-news220178.html
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Регистрите сочат, че непосредствено преди затварянето на схемата за подпомагане на 
клъстерите през април 2013 г. са създадени "Клъстер информирано общество за устойчиво 
развитие" (464 908 лв.), сдружение "Биологично Активни Компоненти в храненето" (1 334 093 
лв.), Клъстер Мъжка мода (648 500 лв.), Клъстер "Български спортен институт" (450 836 лв.), 
Жар Клъстер (451 902 лв.), клъстер "Обединена борба" (477 046 лв.), Клъстер на ПР и 
комуникационните агенции в България (333 677 лв.), Клъстер творческо Габрово (407 740 лв.), 
"Хепи Клъстер" (422 333 лв.) - на едноименната верига ресторанти за бързо хранене и т.н.  
Медиен клъстер България, който е получил от еврофондовете 430 839 лв., на практика е 
обединил големите популярни продуцентски компании на тв предавания като "Телеман", 
правещо "Горещо с Венета Райков" и "Дикoff", "Глобал Филмс" на Магърдич Халваджиян, 
"Дрийм Трийм" на Евтим Милошув и Любо Нейков, "Междинна станция" на Иван и Андрей", 
"Камера" на Димитър Гочев и Димитър Митовски.  
Част от клъстерите са свързани със спорт, финанси и консултантска дейност, което няма нищо 
общо с приоритетите на програма "Конкурентоспособност".  
Освен това повечето не включват научни или неправителствени организации или местни 
структури, което не е характерно за клъстерните структури.  
Според определението за клъстер, дадено от Майкъл Портър, това е географски свързана 
концентрация от сходни, взаимно обвързани или допълващи се фирми с активни канали за 
делови взаимоотношения, комуникация и диалог, които ползват обща специализирана 
инфраструктура, пазари на труд и услуги и са изправени пред общи възможности за развитие и 
заплахи.  
Борчески и фамилни клъстери  
Българските власти, освен че са финансирали специално създадени за схемата клъстери, 
някои от тях се оказват и "фамилни". Такъв е случаят с клъстер "Ареа Бранд", който печели 
проект за 235 361 лв. Управител на организацията е Спас Загарьов, а сред фирмите членове са 
тези на синовете му Делян и Ивайло и на съпругата му Катя. Нещо повече синът му Ивайло 
Загарьов е управител на Клъстер финансова група СИС, която печели европроект за 446 228 
лева. Финансовата група е свързана с управлението на заложни къщи и отпускането на заеми, 
което е недопустимо за финансиране по "Конкурентоспособност".  
Финансиране е получил дори клъстер, който според системата ДАКСИ вече не е активен. Става 
въпрос за Клъстер за развитие на енергийно ефективни решения и алтернативни 
енергоизточници за домакински сгради, който печели проект за 614 796 лв. Управител на 
обединението е Румен Славчев Горанов.  
Българското ноу хау в клъстерното дело може да се окажат двата спортни клъстера – 
"Обединена борба" и "Български спортен институт". Зад "Обединена борба" стоят 
ръководителите на клубовете по класическа и свободна борба на ЦСКА Ненчо Ненчев и Ангел 
Тодоров. Ненчев е бивш вицеевропейски шампион по борба класически стил от 1988 г. Двамата 
са получили одобрение в началото на март 2014 г. и все още не са стартирали проекта. 
Тодоров заяви пред Mediapool, че най-вероятно ще поискат удължаване на срока, но не пожела 
да разкрие какво точно ще прави клъстерът по борба. Засега идеята е в него да бъдат само 
клубовете на ЦСКА, но не е изключено в бъдеще да се разшири.  
Пълна мистерия е какво ще прави клъстер "Български спортен институт" с 450 836 лв. В 
регистрите не беше открита информация за него, освен че се управлява от Анатолий 
Стоименов.  
Равносметката към момента показва, че от 105 проекта за клъстери успешно са приключили 
само четири, според системата за еврофондовете ИСУН. Това са "Клъстер за достъпен 
туризъм", Индустриален клъстер "Електромобили", "Специализиран клъстер и институт по 
облекло и текстил – Дунав" и "Морски клъстер България". Предстои да видим колко от 
останалите проекти ще завършат през 2015 г.  
Промяна на правилата на играта  
До тази ситуация се стигна, защото липсва определение за клъстер, както и правила за 
оценяването им, коментира Петър Статев, председател на управителния съвет на Клъстера за 
информационни и комуникационни технологии и член на управителния съвет на Асоциацията 
на бизнес клъстерите (АБК) пред Mediapool.  
Проблемите са свързани с липсата на реална оценка за състоянието на клъстерите като 
организация, съдържание, резултатност, които да дефинират необходимостта от съответното 
финансиране или подпомагане по оперативните програми и най-вече на програма 
"Конкурентоспособност", допълни Илия Левков, председател на управителния съвет на 
Индустриален клъстер "Електромобили" и на АБК.  
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Според него с нелогични изисквания и абсурдни бумащини при подготовката и отчитането на 
проектите, държавната администрация спъва и блокира реалното развитие на клъстерите у 
нас. Като пример той посочи изискването за комуникация по факса във времето на онлайн 
общуването, искането сканираните документи да имат втори печат и подпис вярно с оригинала, 
трикове със сроковете за предоставяне на документи и тяхната валидност, което допълнително 
натоварва бизнеса финансово, нерегламентирани санкции от страна на управляващия орган.  
За да се спре със злоупотребите и фалшивите клъстери, които се нароиха, сега променяме 
правилата на играта заедно с Министерството на икономиката, каза Геновева Христова, 
председател на управителния съвет на Мебелен клъстер и на управителния съвет на АБК.  
През този програмен период предвиждаме въвеждане на национална система за акредитация 
на клъстерите и различни инструменти за подпомагането им, коментира Любомир Ганчев, 
съветник на министъра на икономиката Драгомир Стойнев по еврофондовете пред Mediapool. 
По думите му това е залегнало в новата оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Предложението на АБК е клъстерите да се разделят на нови, развиващи се и развити, като за 
всеки тип има различен инструмент за подпомагане през настоящия програмен период. 
Финансовият ресурс пък следва да се разпредели около 20% от средствата за стартиращи 
клъстери, 30% за развиващи се и останалите – за развитите. Такава била и европейската 
практика.  
Оценяването на клъстерите пък ще става по няколко критерия, които ще носят точки за 
дефинирани проблеми от клъстера, целите, които преследва, разработване на нови продукти и 
програми за излизане на нови пазари.  
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Дата: 14.05.2014  
Източник: www.money.ibox.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_932140146  
Брой думи: 1379  
 
 
Резюме: България стана шампион в Европа по брой клъстери - политика по обединяване на 
фирми, научни и браншови организации, която е щедро субсидирана от Брюксел, с цел 
подобряване конкурентоспособността на бизнеса.  
 
Заглавие: България стана „шампион" в Европа по брой на клъстери  
Подзаглавие:  
Автор: Лили Границка  
Текст: България стана шампион в Европа по брой клъстери - политика по обединяване на 
фирми, научни и браншови организации, която е щедро субсидирана от Брюксел, с цел 
подобряване конкурентоспособността на бизнеса.  
Така примамени от еврофинасирането и при липса на правила и визия за развитието на 
сектора, клъстерите у нас достигнаха рекордната за Европа бройка от 226, по данни на 
Търговския регистър и БУЛСТАТ.  
Родиха се обединения с причудливи имена и сектори, които нямат нищо общо с бизнес 
кооперирането, като например клъстер "Обединена Борба", "Хепи клъстер", "Ултра офис 
клъстер", "Жар Клъстер", "Клъстер Визия","Клъстер за развитие на публично-частното 
партньорство в България", "Клъстер финансова група СИС", "Клъстер Промаркет Плюс", 
"Унитрейд Клъстер", "Клъстер на българските социално отговорни износители", "Сдружение за 
иновации в дистанционното обучение", "Българска асоциация за оценка на политиките", 
"Бизнес консултантски клъстер", "Клъстер на ПР и комуникационните агенции в България", 
"Клъстер за информирано общество и устойчиво развитие", Клъстер "Кулинарни изкуства и 
гостоприемство" и т.н.  
За сравнение, в Румъния, която е два пъти по-голяма от нас и има двойно повече фирми, 
клъстерите са четворно по-малко - около 50, като активните са не повече от десетина. В 
съседна Сърбия, която е съизмерима с България, клъстерите са около 30, като пет-шест 
дърпат напред. Австрия, която също е съизмерима като територия и население с нас, 
клъстерите са също около 30. В Германия са 107, а във Франция - 102. Данните са на 
Асоциацията на бизнес клъстерите.  
До момента от оперативна програма "Конкурентоспособност" по схемата за насърчаване 
коопериарнето на клъстерите са финансирани общо 105 проекта за близо 38 млн. лв.  
Финансирането на всеки един проект варира от 100 000 лв. до близо четири милиона лева за 
Вискотехнологичен клъстер София. Срокът за изпълнение на проектите е между една и две 
години, като по-голямата част от тях трябва да завършат през пролетта на 2015 г.  
Повечето проекти предвиждат създаване на клъстера, изработване на интернет страница, 
фирмено лого, маркетингови проучвания, анализ на целеви пазари, разходи за 
възнаграждения.  
За да не се допусне изкуствено създаване на клъстери на принципа да усвоим едни пари, 
Еврокомисията иска всяка нова клъстерна инициатива да бъде подкрепена с пазарна 
предвидимост и с анализ на регионалните конкурентни предимства, наличните специфични 
знания и специализация на местно равнище.  
Хепи клъстери  
У нас обаче винаги има вратички за европравилата. Така над 80% от одобрените за 
финансиране клъстери са създадени непосредствено преди раздаването на парите и то с 
минимални брой участници в тях - седем фирми. Затова не е изненада, че изпълнението на над 
половината от тези проекти (58) все още не е започнало. Причината е, че тези организации 
нямат опит. Разчитат на консултантите, които са подготвили проектите, но те не могат да им 
решат проблема със съфинансирането например. Банките пък трудно отпускат пари на 
организация без история. Така проектите на клъстери, създадени с цел да се усвоят 
европарите, сега на практика се сблъскват с невъзможността да направят точно това.  
Регистрите сочат, че непосредствено преди затварянето на схемата за подпомагане на 
клъстерите през април 2013 г. са създадени "Клъстер информирано общество за устойчиво 
развитие" (464 908 лв.), сдружение "Биологично Активни Компоненти в храненето" (1 334 093 
лв.), Клъстер Мъжка мода (648 500 лв.), Клъстер "Български спортен институт" (450 836 лв.), 
Жар Клъстер (451 902 лв.), клъстер "Обединена борба" (477 046 лв.), Клъстер на ПР и 
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комуникационните агенции в България (333 677 лв.), Клъстер творческо Габрово (407 740 лв.), 
"Хепи Клъстер" (422 333 лв.) - на едноименната верига ресторанти за бързо хранене и т.н.  
Медиен клъстер България, който е получил от еврофондовете 430 839 лв., на практика е 
обединил големите популярни продуцентски компании на тв предавания като "Телеман", 
правещо "Горещо с Венета Райков" и "Дикoff", "Глобал Филмс" на Магърдич Халваджиян, 
"Дрийм Трийм" на Евтим Милошув и Любо Нейков, "Междинна станция" на Иван и Андрей", 
"Камера" на Димитър Гочев и Димитър Митовски.  
Част от клъстерите са свързани със спорт, финанси и консултантска дейност, което няма нищо 
общо с приоритетите на програма "Конкурентоспособност".  
Освен това повечето не включват научни или неправителствени организации или местни 
структури, което не е характерно за клъстерните структури.  
Според определението за клъстер, дадено от Майкъл Портър, това е географски свързана 
концентрация от сходни, взаимно обвързани или допълващи се фирми с активни канали за 
делови взаимоотношения, комуникация и диалог, които ползват обща специализирана 
инфраструктура, пазари на труд и услуги и са изправени пред общи възможности за развитие и 
заплахи.  
Борчески и фамилни клъстери  
Българските власти, освен че са финансирали специално създадени за схемата клъстери, 
някои от тях се оказват и "фамилни". Такъв е случаят с клъстер "Ареа Бранд", който печели 
проект за 235 361 лв. Управител на организацията е Спас Загарьов, а сред фирмите членове са 
тези на синовете му Делян и Ивайло и на съпругата му Катя. Нещо повече синът му Ивайло 
Загарьов е управител на Клъстер финансова група СИС, която печели европроект за 446 228 
лева. Финансовата група е свързана с управлението на заложни къщи и отпускането на заеми, 
което е недопустимо за финансиране по "Конкурентоспособност".  
Финансиране е получил дори клъстер, който според системата ДАКСИ вече не е активен. Става 
въпрос за Клъстер за развитие на енергийно ефективни решения и алтернативни 
енергоизточници за домакински сгради, който печели проект за 614 796 лв. Управител на 
обединението е Румен Славчев Горанов.  
Българското ноу хау в клъстерното дело може да се окажат двата спортни клъстера - 
"Обединена борба" и "Български спортен институт". Зад "Обединена борба" стоят 
ръководителите на клубовете по класическа и свободна борба на ЦСКА Ненчо Ненчев и Ангел 
Тодоров. Ненчев е бивш вицеевропейски шампион по борба класически стил от 1988 г. Двамата 
са получили одобрение в началото на март 2014 г. и все още не са стартирали проекта. 
Тодоров заяви пред Mediapool, че най-вероятно ще поискат удължаване на срока, но не пожела 
да разкрие какво точно ще прави клъстерът по борба. Засега идеята е в него да бъдат само 
клубовете на ЦСКА, но не е изключено в бъдеще да се разшири.  
Пълна мистерия е какво ще прави клъстер "Български спортен институт" с 450 836 лв. В 
регистрите не беше открита информация за него, освен че се управлява от Анатолий 
Стоименов.  
Равносметката към момента показва, че от 105 проекта за клъстери успешно са приключили 
само четири, според системата за еврофондовете ИСУН. Това са "Клъстер за достъпен 
туризъм", Индустриален клъстер "Електромобили", "Специализиран клъстер и институт по 
облекло и текстил - Дунав" и "Морски клъстер България". Предстои да видим колко от 
останалите проекти ще завършат през 2015 г.  
Промяна на правилата на играта  
До тази ситуация се стигна, защото липсва определение за клъстер, както и правила за 
оценяването им, коментира Петър Статев, председател на управителния съвет на Клъстера за 
информационни и комуникационни технологии и член на управителния съвет на Асоциацията 
на бизнес клъстерите (АБК) пред Mediapool.  
Проблемите са свързани с липсата на реална оценка за състоянието на клъстерите като 
организация, съдържание, резултатност, които да дефинират необходимостта от съответното 
финансиране или подпомагане по оперативните програми и най-вече на програма 
"Конкурентоспособност", допълни Илия Левков, председател на управителния съвет на 
Индустриален клъстер "Електромобили" и на АБК.  
Според него с нелогични изисквания и абсурдни бумащини при подготовката и отчитането на 
проектите, държавната администрация спъва и блокира реалното развитие на клъстерите у 
нас. Като пример той посочи изискването за комуникация по факса във времето на онлайн 
общуването, искането сканираните документи да имат втори печат и подпис вярно с оригинала, 
трикове със сроковете за предоставяне на документи и тяхната валидност, което допълнително 
натоварва бизнеса финансово, нерегламентирани санкции от страна на управляващия орган.  
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За да се спре със злоупотребите и фалшивите клъстери, които се нароиха, сега променяме 
правилата на играта заедно с Министерството на икономиката, каза Геновева Христова, 
председател на управителния съвет на Мебелен клъстер и на управителния съвет на АБК.  
През този програмен период предвиждаме въвеждане на национална система за акредитация 
на клъстерите и различни инструменти за подпомагането им, коментира Любомир Ганчев, 
съветник на министъра на икономиката Драгомир Стойнев по еврофондовете пред Mediapool. 
По думите му това е залегнало в новата оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Предложението на АБК е клъстерите да се разделят на нови, развиващи се и развити, като за 
всеки тип има различен инструмент за подпомагане през настоящия програмен период. 
Финансовият ресурс пък следва да се разпредели около 20% от средствата за стартиращи 
клъстери, 30% за развиващи се и останалите - за развитите. Такава била и европейската 
практика.  
Оценяването на клъстерите пък ще става по няколко критерия, които ще носят точки за 
дефинирани проблеми от клъстера, целите, които преследва, разработване на нови продукти и 
програми за излизане на нови пазари.  
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Дата: 14.05.2014  
Източник: www.regal.bg  
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2299492  
Брой думи: 283  
 
 
Резюме: Със сключен договор за износ на конфитюр от рози още през първия ден стартира 
българското национално участие на Международната изложба за храни и напитки SIAL China 
2014 в Шанхай, което се провежда от 13 до 15 май. В него участват 17 български 
производители на бонбони и конфитюри, консерви от риби и месни ястия, сирене и кашкавал, 
розово и лавандулово масло, лютеница, биопродукти и алкохолни напитки, съобщиха от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).  
 
Заглавие: Успешен старт за българските производители на храни и напитки на 
международната изложба в Шанхай  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Със сключен договор за износ на конфитюр от рози още през първия ден стартира 
българското национално участие на Международната изложба за храни и напитки SIAL China 
2014 в Шанхай, което се провежда от 13 до 15 май. В него участват 17 български 
производители на бонбони и конфитюри, консерви от риби и месни ястия, сирене и кашкавал, 
розово и лавандулово масло, лютеница, биопродукти и алкохолни напитки, съобщиха от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).  
България за пръв път участва на тази авторитетна за азиатския регион изложба с национален 
щанд, организиран от ИАНМСП по проект за развитието на експорта, финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
Повечето от българските участници проведоха по над 50 срещи с потенциални клиенти, 
дистрибутори и търговци и очакват да сключат сделки. За ефективно представяне на нашите 
фирми за нивото на престижната световна изложба, каквато е Sial, допринася добра подготовка 
- с мостри, рекламни материали, преводачи на китайски език. Визията на нашия щанд се 
отличава със стила и удобство, което е оценено както от посетителите, така и от самите 
изложители.  
Продукцията на българските производители, която се конкурира с 2 400 изложители от 61 
страни, се ползва с подчертан интерес от многобройните посетители на SIAL China. 
Своебразно признание получи българската фирма Smart Capital, която беше удостоена със 
сертификат за иновативен продукт с десерта ROO BAR Chia and coconut.  
Успоредно с участието на българските фирми на SIAL China започна организация на 
националния ни щанд в следващото издание на SIAL, което ще се проведе в Париж в периода 
19 - 23.10.2014 г. Заявките за участие се приемат до 30 май 2014 г. включително, а подробна 
информация за условията за участие е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП.  
 

http://www.regal.bg/show.php?storyid=2299492
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Дата: 14.05.2014  
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 325  
 
 
Резюме: ИАНМСП организира национално участие на българските производители на 
Mеждународната изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ИАНМСП организира национално участие на българските производители на 
Mеждународната изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014  
Заявките за участие се приемат до 30 май 2014 г. включително  
 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
организира национално участие на български фирми на Международната специализирана 
изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014, която ще се проведе в периода 19 - 23.10.2014 г. в. 
Париж, Франция.  
SIAL Paris e авторитетна специализирана промоционална проява в областта на хранително-
вкусовата промишленост, която се провежда през две години от 1964 г. В последното издание 
на изложбата през 2012 г. са участвали над 5 000 изложители, а посетителите са били над 150 
000, предимно търговци и специалисти в бранша. На националните щандове с обща изложбена 
площ от 350 кв.м. своята продукция ще представят български производители от различни 
направления в сектора: месни и рибни продукти, шоколадови и захарни изделия, консерви, 
мляко и млечни продукти, безалкохолни и алкохолни напитки.  
Агенцията поема разходите на участниците за:  
•Наемане на изложбена площ  
•Проектиране и изграждане на изложбен щанд  
•Наемане на оборудване и обзавеждане  
•Регистрация на изложителите  
•Включване на изложителите в официалния каталог  
•Издаване на брошура  
•Рекламиране на участието.  
Заявките за участие се приемат до 30 май 2014 г. включително.  
 
Подробна информация за условията за участие на Международната специализирана изложба 
за храни и напитки SIAL Paris 2014 е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП 
www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от Елица 
Попадийна, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 
7982, e-mail: elitza@sme.government.bg и Камелия Гашевска, главен експерт в отдел „Развитие 
на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7989, e-mail: k.gashevska@sme.government.bg  
Националното участие на български компании на Международната специализирана изложба за 
храни и напитки SIAL Paris 2014, Франция, се организира по проект № BG161PO003 - 4.2.01-
0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който 
ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013 г.  
 

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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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Дата: 14.05.2014  
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637  
Брой думи: 258  
 
 
Резюме: Със сключен договор за износ на конфитюр от рози още през първия ден стартира 
българското национално участие на Международната изложба за храни и напитки SIAL China 
2014 в Шанхай, което се провежда от 13 до 15 май. В него участват 17 наши производители на 
бонбони и конфитюри, консерви от риби и месни ястия, сирене и кашкавал, розово и 
лавандулово масло, лютеница, биопродукти и алкохолни напитки.  
 
Заглавие: Областен информационен център Сливен  
Подзаглавие: Успешен старт за българските производители на храни и напитки на 
международната изложба в Шанхай  
Автор:  
Текст: Със сключен договор за износ на конфитюр от рози още през първия ден стартира 
българското национално участие на Международната изложба за храни и напитки SIAL China 
2014 в Шанхай, което се провежда от 13 до 15 май. В него участват 17 наши производители на 
бонбони и конфитюри, консерви от риби и месни ястия, сирене и кашкавал, розово и 
лавандулово масло, лютеница, биопродукти и алкохолни напитки.  
България за пръв път участва на тази авторитетна за азиатския регион изложба с национален 
щанд, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) по проект за развитието на експорта, финансиран от Европейския 
фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
Повечето от българските участници проведоха по над 50 срещи с потенциални клиенти, 
дистрибутори и търговци и очакват да сключат сделки. За ефективно представяне на нашите 
фирми за нивото на престижната световна изложба, каквато е Sial, допринася добра подготовка 
- с мостри, рекламни материали, преводачи на китайски език. Визията на нашия щанд се 
отличава със стила и удобство, което е оценено както от посетителите, така и от самите 
изложители.  
Продукцията на българските производители, която се конкурира с 2 400 изложители от 61 
страни, се ползва с подчертан интерес от многобройните посетители на SIAL China.  
Успоредно с участието на българските фирми на SIAL China започна организация на 
националния ни щанд в следващото издание на SIAL, което ще се проведе в Париж в периода 
19 - 23.10.2014 г. Заявките за участие се приемат до 30 май 2014 г. включително, а подробна 
информация за условията за участие е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП  
 

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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
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Дата: 14.05.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/ychastie-ianmsp-sial-1410226.html  
Брой думи: 305  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) организира национално участие на български фирми на Международната 
специализирана изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014, която ще се проведе в периода 19 
- 23.10.2014 г. в. Париж, Франция.  
 
Заглавие: ИАНМСП организира участие на българските производители на 
Mеждународната изложба за храни в Париж  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) организира национално участие на български фирми на Международната 
специализирана изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014, която ще се проведе в периода 19 
- 23.10.2014 г. в. Париж, Франция.  
SIAL Paris e авторитетна специализирана промоционална проява в областта на хранително-
вкусовата промишленост, която се провежда през две години от 1964 г. В последното издание 
на изложбата през 2012 г. са участвали над 5 000 изложители, а посетителите са били над 150 
000, предимно търговци и специалисти в бранша.  
На националните щандове с обща изложбена площ от 350 кв.м. своята продукция ще 
представят български производители от различни направления в сектора: месни и рибни 
продукти, шоколадови и захарни изделия, консерви, мляко и млечни продукти, безалкохолни и 
алкохолни напитки.  
Агенцията поема разходите на участниците за:  
• Наемане на изложбена площ  
• Проектиране и изграждане на изложбен щанд  
• Наемане на оборудване и обзавеждане  
• Регистрация на изложителите  
• Включване на изложителите в официалния каталог  
• Издаване на брошура  
• Рекламиране на участието.  
Заявките за участие се приемат до 30 май 2014 г. включително.  
Подробна информация за условията за участие на Международната специализирана изложба 
за храни и напитки SIAL Paris 2014 е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП 
www.sme.government.bg.  
Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от Елица Попадийна, главен експерт в 
отдел „Развитие на експортния потенциал", ИАНМСП, тел. 02 940 7982, e-mail: 
elitza@sme.government.bg и Камелия Гашевска, главен експерт в отдел „Развитие на 
експортния потенциал", ИАНМСП, тел. 02 940 7989, e-mail: k.gashevska@sme.government.bg  
Националното участие на български компании на Международната специализирана изложба за 
храни и напитки SIAL Paris 2014, Франция, се организира по проект № BG161PO003 - 4.2.01-
0001 - „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", по който 
ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г.  
 

http://www.cross.bg/ychastie-ianmsp-sial-1410226.html
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Дата: 14.05.2014  
Източник: www.news.plovdiv24.bg  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/493859.html  
Брой думи: 284  
 
 
Резюме: Научно-практическата конференция на тема "3D принтерите срещат бизнеса" се 
организират днес от Офиса за технологичен трансфер към Пловдивския университет "Паисий 
Хилендарски" (ТТО към ПУ).  
 
Заглавие: В Пловдив обсъждат приложението на 3D принтерите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Научно-практическата конференция на тема "3D принтерите срещат бизнеса" се 
организират днес 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/493859.html

