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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
3.6.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 8 

 вестници, от които: 0 

 - национални 0 

 - регионални 0 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 7 

Общо за деня 9 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 02.06.2014  
Източник: БНР  
Предаване: Хоризонт + 7  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 613  
 
 
Резюме: Тема: Проект по ОП „Конкурентоспособност” - „Максимов Кокнсулт”  
 
Фирма „Максимов Консулт” в град Габрово създава иновации в областта на техническите 
изобретения. Разполага с патенти. След изпълнението на проекта по програма 
„Конкурентоспособност” фирмата е получила предложение за съвместни дейности от чужди 
компании. Яна Максимова, управител на фирма „Максимов Консулт” допълни:  
Яна Максимова: Основната мисия и задача на фирмата е всъщност да изпълнява ролята на 
посредник между университетите, научните звена и производствените фирми, които нямат 
ресурс да поддържат собствени развойни звена. Така че, ако трябва да обобщя в едно 
изречение, услугите, които ние предлагаме, могат да се изразят като инженерна и консултантска 
дейност, проектирани и експертни оценки, основно в областта на техниката и машиностроенето.  
 
Текст: Тема: Проект по ОП „Конкурентоспособност” - „Максимов Кокнсулт”  
 
Фирма „Максимов Консулт” в град Габрово създава иновации в областта на техническите 
изобретения. Разполага с патенти. След изпълнението на проекта по програма 
„Конкурентоспособност” фирмата е получила предложение за съвместни дейности от чужди 
компании. Яна Максимова, управител на фирма „Максимов Консулт” допълни:  
Яна Максимова: Основната мисия и задача на фирмата е всъщност да изпълнява ролята на 
посредник между университетите, научните звена и производствените фирми, които нямат 
ресурс да поддържат собствени развойни звена. Така че, ако трябва да обобщя в едно 
изречение, услугите, които ние предлагаме, могат да се изразят като инженерна и консултантска 
дейност, проектирани и експертни оценки, основно в областта на техниката и машиностроенето. 
Това, което разработваме в момента, стартирайки чрез проект по „Конкурентоспособност” – 
схемата за стартиращи иновативни предприятия, всъщност нашата компания беше създадена 
изцяло използвайки прекрасните условия на тази програма. Основната иновация, която 
разработваме и патентоваме в момента, се отнася до метод и устройства за обработка на отвори, 
основно с приложение в самолетостроене и железопътен транспорт – това са стратегически 
сектори. Иновацията ни вече получи своя патент, конкурирайки метод и устройства на фирмата 
„Боинг” – световен монополист на пазара, инициатор за създаването на този тип обработка. Аз 
няма да навлизам в технически детайли, ще се опитам само простичко да кажа, че става дума за 
обработка на милиони отвори само в рамките на един самолет, на самолетните обшивки. 
Излишно е да казвам, че това пряко кореспондира не само с техническото използване на 
самолети или на железопътните релси, а е свързано директно със сигурността на хората. Това е 
метод, който е по-скоро превантивен, тоест използването му удължава живота на тези 
съоръжения в пъти. И съответно от там идва и неговия икономически ефект. В момента текат 
финалните фази на патентоване на модификации, съответно в САЩ, Русия и ЕС. Използвайки 
възможността по този проект, ние проектирахме и разработихме прототипи, които изцяло бяха 
изработени в българска компания, съответно тестове, които продължават, множество срещи, 
които провеждаме през последните две години в опит да стигнем до реални внедрявания и 
използване на този тип обработка. Нашето машиностроене всъщност е много добре оборудвано 
– чисто технически и като инженерен капацитет. Онова, което му липсва, са собствени 
разработки, с които да излезе на международната сцена.  
Водещ: Колко е безвъзмездното финансиране, което получихте по програма 
„Конкурентоспособност” и каква част собствени средства трябваше да вложите?  
Яна Максимова: Общата стойност на проекта ни беше малко над 410 хиляди лева. 
Съфинансирането, което получихме беше около 370 хиляди, тъй като по тази схема грантът 
всъщност е 90%. Това е една от най-подходящите за стартиращи предприятия схеми - висок 
процент на гранта и сравнително ниско самоучастие.  
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Водещ: По новата програма, по която ще се отпускат европейски средства за иновации, според 
вас към какво трябва да бъдат насочени, какви проекти да се финансират, за да има наистина 
полза за фирмите?  
Яна Максимова: Може би единствената по-сериозна слабост и пречка е въпросът с 
финансирането, особено възможността да се ползват по-големи аванси. Мисля, че вече в новите 
ще има възможност не за 20% аванс, а за много по-голям, но следващата бариера, която идва, 
се появява в нашия банков сектор и начина, по който той работи с малките и средни предприятия. 
Това е основният проблем и за съжаление той е непреодолим за част от компаниите - не могат 
да постигнат дори банкови гаранции или реален кредит, който да помогне за реализирането на 
какъвто и да било проект. Може би тук трябва още по-внимателно да се мисли за инструменти, 
които да насърчават и да дават възможност. Надявам се сега да се постигне някакъв - без 
значение как ще се нарича, но един гаранционен фонд, който реално да се използва от малките 
и средни предприятия, които не могат да отговорят на твърде високите изисквания на банките.  
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Национални печатни медии 
Няма намерена информация  
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Регионални печатни медии 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 03.06.2014  
Източник: сп. b software  
Страница: 2  
Брой думи: 416  
 
 
Резюме: Стартира обновена версия на приложението за финансов анализ X3Analyses. Проектът 
е съфинансиран по Оперативна програма "Конкурентоспособност на българската 
икономика" и е реализиран от консултантска компания Балкан Сървисис. Иновацията на 
решението позволява достъп до информацията за компаниите на Българската фондова борса 
на по-ниски цени.  
 
Заглавие: Балкан Сървисис пусна нова версия на приложението за финансов анализ 
X3Analyses  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Стартира обновена версия на приложението за финансов анализ X3Analyses. Проектът е 
съфинансиран по Оперативна програма "Конкурентоспособност на българската икономика" 
и е реализиран от консултантска компания Балкан Сървисис. Иновацията на решението 
позволява достъп до информацията за компаниите на Българската фондова борса на по-ниски 
цени.  
Освен пълен достъп до информацията за публичните компании в България, достъпна ще бъде и 
демо версия на X3International, която предоставя възможност да се анализират компании от 
Румъния, Украйна, Сърбия, Македония, Полша и Хърватия.  
Новото приложение е уеб-базирано, което го прави много лесно за използване и не на последно 
място намалява цената за крайните потребители, тъй като не е необходимо закупуването на 
лиценз за QlikView.  
X3Analyses дава възможност да се направи бързо задълбочен анализ на финансовото състояние 
на компаниите, които се търгуват на Българска Фондова Борса. Също така могат да се сравняват 
финансовите отчети на компании от една или различни индустрии и да се анализират техните 
ключови показатели, както и да се проследи развитието на компаниите и показателите им по 
периоди. Част от показателите които са на разположение на потребителите на приложението 
включват: EBITDA (ttm); EBITDA (5Y avg); EBIT (ttm); Net Income (ttm); Net Income (5Y avg); P/E 
(ttm); P/E (5Y avg); P/B (mrq); P/B (5Y avg); P/S (ttm); P/S (5Y avg); Net Profit margin (ttm); ROA (ttm); 
ROA (5Y avg); ROE (ttm); ROIC (ttm), както и още над 50 коефициента.  
Приложението осигурява достъп до над 16.000 финансови отчета на всички компании които се 
търгуват на БФБ от 2003 г. до момента, както и информация за всички сключени сделки от 1993 
г. досега.  
"Добре е, че Балкан Сървисис успяха да доразвият приложението именно сега, когато има 
възобновяване на интереса към търговията с акции на БФБ и много хора могат да се възползват 
от възможността да инвестират парите с в компании със стабилни финансови показатели и 
развиващ се бизнес, като вземат информирано решение с помощта на един лесен за използване 
продукт", сподели Румен Соколов, Управител на "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, дъщерно 
дружество на Българска Фондова Борса - София.  
X3Analyses предоставя високо надеждни финансови анализи и аналитични инструменти за 
осъществяване на точни и достоверни оценки на ценните книжа, които се търгуват на Българска 
Фондова Борса. Основната цел на X3Analyses е да помага на инвеститорите, превръщайки 
финансовия анализ в бърза и лесна задача. Независимо от вашите аналитични и 
информационни потребности. Приложението се поддържа със съдействието на "Сервиз 
Финансови Пазари" ЕООД. Сред клиентите на решението са: Първа финансова брокерска къща, 
Централен кооперативен съюз, Карол Капитал Мениджмънт, Инвестбанк, Райфайзен Асет 
Мениджмънт, ОББ Асет Мениджмънт, Банка Пиреос България и други.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 02.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16804149  
Брой думи: 401  
 
 
Резюме: Над 100 гости и участници събра събитието „Първите 7 години на Габрово в 
Европейския съюз“, което се проведе на 30 май 2014 г. в обновената с европейски средства зала 
„Възраждане“ в Габрово. Гости на информационния ден, организиран от Община Габрово и 
Областен информационен център – Габрово, бяха Огнян Златев - ръководител на 
представителството на ЕК в България, Моника Димитрова-Бийчър - ръководител на 
Управляващия орган на ОП „Административен капацитет“, Зорница Русинова - ръководител екип 
на Българо-швейцарска програма за сътрудничество към МТСП, Тамара Кулева - началник отдел 
„Северен централен район“ към МРР, експерти от управляващи органи на Оперативни програми 
и други общини.  
 
Заглавие: Първите 7 години на Габрово в Европейския съюз  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 100 гости и участници събра събитието „Първите 7 години на Габрово в Европейския 
съюз“, което се проведе на 30 май 2014 г. в обновената с европейски средства зала „Възраждане“ 
в Габрово. Гости на информационния ден, организиран от Община Габрово и Областен 
информационен център – Габрово, бяха Огнян Златев - ръководител на представителството на 
ЕК в България, Моника Димитрова-Бийчър - ръководител на Управляващия орган на ОП 
„Административен капацитет“, Зорница Русинова - ръководител екип на Българо-швейцарска 
програма за сътрудничество към МТСП, Тамара Кулева - началник отдел „Северен централен 
район“ към МРР, експерти от управляващи органи на Оперативни програми и други общини.  
В емоционална и нетрадиционна презентация, озаглавена „Една история за хората“ Община 
Габрово представи пред присъстващите постигнатото за първите 7 години от членството на 
страната ни в Европейския съюз. Според анализ на Института за пазарни изследвания към 
31.01.2014 г. Габрово е сред областите, които в най-висока степен усвояват европейски средства 
и е една от 26-те, в които финансирането по европейски проекти възлиза на над 1000 лева на 
човек от населението. В края на презентацията кметът на Габрово Таня Христова благодари на 
всички експерти от администрацията, които управляват проектите на Габрово, на всички 
партньори и най-вече на габровци, които изпълват историите със смисъл.  
„Какво постигнахме и какво не успяхме в първите 7?“ - отговор на този въпрос търсиха 
участниците във втория панел на събитието. В интересна и провокативна дисусия те очертаха 
приноса на европейската солидарност по отношение развитието на страната ни чрез 
реализираните множество проекти и изградени политики. Не скриха обаче и допуснатите грешки, 
както и поуките, извадени от тях. Направен бе и преглед на това, което трябва да се направи, за 
да се подобри процесът по оползотворяване на средствата от ЕС не само по отношение на 
оперативните програми, но и чрез ефективно използване на хоризонталните инструменти, 
публично-частни партньорства и други.  
Поглед към бъдещето бе отправен в третия панел на събитието, наречен закачливо „7 след 
първите 7 или 2014-2020 – очаквания, предизвикателства и възможности“. В него експерти от 
управляващите органи представиха новите оперативни програми „Добро управление“, „Развитие 
на човешките ресурси“, „Региони в растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“. Специално 
внимание бе отделено на ролята на Областните информационни центрове в работата с 
европейски средства и перспективите пред мрежата за периода 2014-2020 г.  
Събитието бе съпътствано от изложба „Първите 7 години на Габрово в ЕС“, разположена на 
централния площад на града. В 28 цветни табла тя показва най-добрите проекти на Община 
Габрово, реализирани с европейски средства.  
DarikNews  
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Дата: 02.06.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1274406  
Брой думи: 400  
 
 
Резюме: Над 100 гости и участници събра събитието „Първите 7 години на Габрово в 
Европейския съюз“, което се проведе на 30 май 2014 г. в обновената с европейски средства зала 
„Възраждане“ в Габрово. Гости на информационния ден, организиран от Община Габрово и 
Областен информационен център – Габрово, бяха Огнян Златев - ръководител на 
представителството на ЕК в България, Моника Димитрова-Бийчър - ръководител на 
Управляващия орган на ОП „Административен капацитет“, Зорница Русинова - ръководител екип 
на Българо-швейцарска програма за сътрудничество към МТСП, Тамара Кулева - началник отдел 
„Северен централен район“ към МРР, експерти от управляващи органи на Оперативни програми 
и други общини.  
 
Заглавие: Първите 7 години на Габрово в Европейския съюз  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 100 гости и участници събра събитието „Първите 7 години на Габрово в Европейския 
съюз“, което се проведе на 30 май 2014 г. в обновената с европейски средства зала „Възраждане“ 
в Габрово. Гости на информационния ден, организиран от Община Габрово и Областен 
информационен център – Габрово, бяха Огнян Златев - ръководител на представителството на 
ЕК в България, Моника Димитрова-Бийчър - ръководител на Управляващия орган на ОП 
„Административен капацитет“, Зорница Русинова - ръководител екип на Българо-швейцарска 
програма за сътрудничество към МТСП, Тамара Кулева - началник отдел „Северен централен 
район“ към МРР, експерти от управляващи органи на Оперативни програми и други общини.  
В емоционална и нетрадиционна презентация, озаглавена „Една история за хората“ Община 
Габрово представи пред присъстващите постигнатото за първите 7 години от членството на 
страната ни в Европейския съюз. Според анализ на Института за пазарни изследвания към 
31.01.2014 г. Габрово е сред областите, които в най-висока степен усвояват европейски средства 
и е една от 26-те, в които финансирането по европейски проекти възлиза на над 1000 лева на 
човек от населението. В края на презентацията кметът на Габрово Таня Христова благодари на 
всички експерти от администрацията, които управляват проектите на Габрово, на всички 
партньори и най-вече на габровци, които изпълват историите със смисъл.  
„Какво постигнахме и какво не успяхме в първите 7?“ - отговор на този въпрос търсиха 
участниците във втория панел на събитието. В интересна и провокативна дисусия те очертаха 
приноса на европейската солидарност по отношение развитието на страната ни чрез 
реализираните множество проекти и изградени политики. Не скриха обаче и допуснатите грешки, 
както и поуките, извадени от тях. Направен бе и преглед на това, което трябва да се направи, за 
да се подобри процесът по оползотворяване на средствата от ЕС не само по отношение на 
оперативните програми, но и чрез ефективно използване на хоризонталните инструменти, 
публично-частни партньорства и други.  
Поглед към бъдещето бе отправен в третия панел на събитието, наречен закачливо „7 след 
първите 7 или 2014-2020 – очаквания, предизвикателства и възможности“. В него експерти от 
управляващите органи представиха новите оперативни програми „Добро управление“, „Развитие 
на човешките ресурси“, „Региони в растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“. Специално 
внимание бе отделено на ролята на Областните информационни центрове в работата с 
европейски средства и перспективите пред мрежата за периода 2014-2020 г.  
Събитието бе съпътствано от изложба „Първите 7 години на Габрово в ЕС“, разположена на 
централния площад на града. В 28 цветни табла тя показва най-добрите проекти на Община 
Габрово, реализирани с европейски средства.  
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Дата: 02.06.2014  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2313175  
Брой думи: 315  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката и енергетиката обяви поръчка "Разработване и 
внедряване на интранет и екстранет среда с изграждане на единна платформа с централизирана 
база данни и склад за документи за нуждите на ГД "Европейски фондове за 
конкурентоспособност". До 20 юни се получава документацията на участие, срокът за получаване 
на оферти е30 юни включително.  
 
Заглавие: МИЕ ще разработва съвременна платформа с централизирана база данни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката и енергетиката обяви поръчка "Разработване и 
внедряване на интранет и екстранет среда с изграждане на единна платформа с централизирана 
база данни и склад за документи за нуждите на ГД "Европейски фондове за 
конкурентоспособност". До 20 юни се получава документацията на участие, срокът за получаване 
на оферти е30 юни включително.  
Поръчката има за цел да се реализира една съвременна платформа, обхващаща всички аспекти, 
документи и дейности, свързани с процесите по кандидатстване, оценка, последващ контрол и 
одит на изпълнението на процедурите по ОП "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007 – 2013 г." с отчитане на преминаването в следващия програмен 
период 2014 - 2020 г.  
Първият етап от разработване на системата включва изготвянето на техническо задание. Етап 2 
се изразява в изработка на модела, тестове, отстраняване на грешки и несъответствия. Етап 3 е 
въвеждане в експлоатация и обучение на потребители. Системата трябва да бъде базирана на 
световно утвърдени стандарти, базов софтуер, технологии и бази данни. Тя трябва да предлага 
възможност за лесна преносимост, бъдещи разширения и развитие и да притежава високо ниво 
на сигурност и защита на данните при експлоатация, да гарантира надеждно съхраняване и 
архивиране на информацията. Системата задължително трябва да осигурява проследимост на 
действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, 
които той е променил в резултат на своите действия.  
Максималната прогнозна стойност на поръчката възлиза на 400 хил. лв. без ДДС. Крайният срок 
за изпълнението й е десет месеца.  
Финансирането е осигурено от Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013, приоритетна ос 5 
"Техническа помощ" по проект "Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013", съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. С неговата реализация ще се 
допринесе за преминаване от реактивно към проактивно подпомагане на малките и средните 
предприятия в изпълнение на приоритетите и целите на Европейските фондове, реализирани 
чрез Общата стратегическа рамка.  
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Дата: 02.06.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/krugla-masa-na-tema-finansirane-na-inovaciite-v-msp-
nird-i-nauchnite-izsledvaniq-v-nauchno-obrazovatelnite-institucii-1019620.html  
Брой думи: 99  
 
 
Резюме: Съветът по иновации и енергийна ефективност и EEN при БТПП организират кръгла 
маса на тема: „Финансиране на иновациите в МСП, НИРД и научните изследвания в научно-
образователните институции, както и на съвместни проекти на МСП с научните институти и 
университетите”.  
 
Заглавие: Kръгла маса на тема „Финансиране на иновациите в МСП, НИРД и научните 
изследвания в научно-образователните институции”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Съветът по иновации и енергийна ефективност и EEN при БТПП организират кръгла маса 
на тема: „Финансиране на иновациите в МСП, НИРД и научните изследвания в научно-
образователните институции, както и на съвместни проекти на МСП с научните институти и 
университетите”. Ще бъде дискутирано финансиране чрез ОП “Иновации и 
конкурентоспособност“; ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез други 
програми, администрирани от ИАНМСП при МИЕ. Събитието ще се проведе на 9 юни 2014 г. 
/понеделник/, от 10:00 часа в сградата на Палатата.  
Заявяване на участие до 6 юни на тел.: 02 8117 494, факс 9873209 и e-mail: m.markova@bcci.bg  
Проекто-програма: http://www.bcci.bg/news/7691  
b2b Media |  
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Дата: 02.06.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/mie-shte-razrabotva-suvremenna-platforma-s-
centralizirana-baza-danni-1019710.html  
Брой думи: 96  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката и енергетиката обяви поръчка "Разработване и 
внедряване на интранет и екстранет среда с изграждане на единна платформа с централизирана 
база данни и склад за документи за нуждите на ГД "Европейски фондове за 
конкурентоспособност". До 20 юни се получава документацията на участие, срокът за получаване 
на оферти е 30 юни включително.  
 
Заглавие: МИЕ ще разработва съвременна платформа с централизирана база данни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката и енергетиката обяви поръчка "Разработване и 
внедряване на интранет и екстранет среда с изграждане на единна платформа с централизирана 
база данни и склад за документи за нуждите на ГД "Европейски фондове за 
конкурентоспособност". До 20 юни се получава документацията на участие, срокът за получаване 
на оферти е 30 юни включително.  
Поръчката има за цел да се реализира една съвременна платформа, обхващаща всички аспекти, 
документи и дейности, свързани с процесите по кандидатстване, оценка, последващ контрол и 
одит на изпълнението на процедурите по ОП "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007 – 2013 г."  
stroitelstvo.info |  
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Дата: 02.06.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995  
Брой думи: 46  
 
 
Резюме: На база постановление №118 от 20.05.2014 г. на Министерски съвет със заповед на 
Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 г. настъпват изменения в насоките за кандидатстване по 
процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ и 
приложенията към тях.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Габрово  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На база постановление №118 от 20.05.2014 г. на Министерски съвет със заповед на 
Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 г. настъпват изменения в насоките за кандидатстване по 
процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ и 
приложенията към тях.  
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=916  
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Дата: 02.06.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995  
Брой думи: 15  
 
 
Резюме: ПРОЕКТЪТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 БЕШЕ ИЗПРАТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ - 
02/06/2014  
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=919  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Габрово  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ПРОЕКТЪТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 БЕШЕ ИЗПРАТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ - 
02/06/2014  
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=919  

  
 

 


