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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
08.06.2013 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: 19 

 вестници, от които: 8 

 - национални 5 

 - регионални 3 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 10 

Общо за деня 19 
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Телевизии и радиостанции 

 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 08.06.2013  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 2  
Брой думи: 325  
 
 
Резюме: Пловдивската компания Биомашиностроене АД избра да внедри ERP системата Infor 
SyteLine 8, за да управлява своята търговска дейност, финансите си, производствената дейност 
и запасите и управлението на взаимоотношенията с клиенти. Проектът ще бъде изпълнен от 
Frontstep Bulgaria (Фронтстеп България) по процедура "Покриване на международно признати 
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията", която е част от 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
(ОПРКБИ). Компанията, която е създадена през 1986 г. като завод за биотехнологичната 
промишленост у нас, сега е специализирана в проектирането и производството на технологично 
оборудване за хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост. 
Основните продукти, които фирмата произвежда, са съдове, апарати и тръбни топлообменници 
от неръждаема стомана, като над 90% от продукцията се изнася в над 20 държави в Западна 
Европа, Източна Европа и Близкия изток. Понастоящем в Биомашиностроене АД работят 200 
служители, като 20 от тях са във фирмения конструктивен отдел. С помощта на Infor SyteLine 8 
компанията ще оптимизира своето търговско управление, включително договорите, поръчките и 
фактурите, свързани с продажби. Във финансовото управление пък ще се свързват фактури с 
плащания и постъпления, ще се проследяват транзакции в различна валута и ще се отпечатват 
всички необходими счетоводни справки и отчети. С помощта на функцията SyteLine Data 
Collection Биомашиностроене ще ускори процеса на събиране на информацията относно 
производствената дейност и управлението на запасите, ще намали грешките и ще подобри 
организацията на работата. Ще бъде подобрено и управлението на взаимоотношенията с 
клиентите. С помощта на Infor SyteLine компанията ще управлява по-ефективно продажбения 
си процес, ще организира маркетингови кампании и ще подготвя оферти за съществуващите и 
потенциалните си клиенти. Комуникацията с клиентите ще бъде облекчена благодарение на 
интеграцията на ERP системата с Outlook. Модулът "Мениджърска информационна система" 
пък ще допринесе за бизнес анализи на процесите и за финансови анализи. С негова помощ ще 
могат да се дефинират и генерират многообразни справки, които да информират мениджмънта 
на фирмата за текущите процеси, както и да обобщават годишни резултати и да дават насоки 
за бъдещи проекти.  
 
Заглавие: Frontstep внедрява Infor SyteLine в в Биомашиностроене по ОПРКБИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пловдивската компания Биомашиностроене АД избра да внедри ERP системата Infor 
SyteLine 8, за да управлява своята търговска дейност, финансите си, производствената дейност 
и запасите и управлението на взаимоотношенията с клиенти. Проектът ще бъде изпълнен от 
Frontstep Bulgaria (Фронтстеп България) по процедура "Покриване на международно признати 
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията", която е част от 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
(ОПРКБИ). Компанията, която е създадена през 1986 г. като завод за биотехнологичната 
промишленост у нас, сега е специализирана в проектирането и производството на технологично 
оборудване за хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост. 
Основните продукти, които фирмата произвежда, са съдове, апарати и тръбни топлообменници 
от неръждаема стомана, като над 90% от продукцията се изнася в над 20 държави в Западна 
Европа, Източна Европа и Близкия изток. Понастоящем в Биомашиностроене АД работят 200 
служители, като 20 от тях са във фирмения конструктивен отдел. С помощта на Infor SyteLine 8 
компанията ще оптимизира своето търговско управление, включително договорите, поръчките и 
фактурите, свързани с продажби. Във финансовото управление пък ще се свързват фактури с 
плащания и постъпления, ще се проследяват транзакции в различна валута и ще се отпечатват 
всички необходими счетоводни справки и отчети. С помощта на функцията SyteLine Data 
Collection Биомашиностроене ще ускори процеса на събиране на информацията относно 
производствената дейност и управлението на запасите, ще намали грешките и ще подобри 
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организацията на работата. Ще бъде подобрено и управлението на взаимоотношенията с 
клиентите. С помощта на Infor SyteLine компанията ще управлява по-ефективно продажбения 
си процес, ще организира маркетингови кампании и ще подготвя оферти за съществуващите и 
потенциалните си клиенти. Комуникацията с клиентите ще бъде облекчена благодарение на 
интеграцията на ERP системата с Outlook. Модулът "Мениджърска информационна система" 
пък ще допринесе за бизнес анализи на процесите и за финансови анализи. С негова помощ ще 
могат да се дефинират и генерират многообразни справки, които да информират мениджмънта 
на фирмата за текущите процеси, както и да обобщават годишни резултати и да дават насоки 
за бъдещи проекти.  
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Дата: 08.06.2013  
Източник: в. Банкер  
Страница: 29,31  
Брой думи: 1671  
 
 
Резюме: Голяма част от българските фирми ще останат без достъп до европейско 
финансиране след 2014 година. В проекта на новата оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност", който бе представен преди дни, са намерили място преди всичко 
клъстъри, паркове и инкубатори. Отново са предвидени и немалко средства за 
администрацията под благовидния предлог "в подкрепа на бизнеса". А десетките хиляди малки 
и средни предприятия, както и досега, ще гледат отстрани схемите за финансиране. Само 
малцина от работещите в шепа избрани отрасли ще могат да се докоснат до европейската 
благодат. Големите компании пък въобще няма да имат достъп до програмата.  
 
Заглавие: Редят новите европари за избрани фирми  
Подзаглавие: Здравен туризъм, автомобилостроене, технопаркове и клъстъри са в центъра на 
предложената от служебния кабинет програма "Иновации и конкурентоспособност"  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Голяма част от българските фирми ще останат без достъп до европейско финансиране 
след 2014 година. В проекта на новата оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност", който бе представен преди дни, са намерили място преди всичко 
клъстъри, паркове и инкубатори. Отново са предвидени и немалко средства за 
администрацията под благовидния предлог "в подкрепа на бизнеса". А десетките хиляди малки 
и средни предприятия, както и досега, ще гледат отстрани схемите за финансиране. Само 
малцина от работещите в шепа избрани отрасли ще могат да се докоснат до европейската 
благодат. Големите компании пък въобще няма да имат достъп до програмата.  
До голяма степен бъдещите правила за еврофинансирането на бизнеса са били писани по 
време на служебното правителство и нищо чудно новите управници да не ги харесат. Само че 
сроковете, в които документите трябва да се изпратят за съгласуване в Брюксел, изтичат и 
едва ли ще има време за сериозни промени.  
На първо място, става ясно, че въпросната оперативна програма ще бъде насочена към 
секторите, генериращи растеж. Специално внимание е отделено на експортно ориентираните 
отрасли, сред които са информационните и комуникационните технологии, електрониката и 
електротехниката, хранително-вкусовата промишленост, автомобилостроенето, текстилът, 
облеклото и дизайнът, творческите индустрии и здравният туризъм. Именно за тях е 
предназначена и приоритетна ос 1 "Иновации и предприемачество". Най-общо тяще подкрепя 
разработването и внедряването на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, инвестиции 
в научноизследователска и развойна дейност, както и изграждането на споделена 
инфраструктура и услуги за иновативни малки и средни предприятия. Става дума за 
създаването на иновационни паркове, центрове за трансфер на знания и комерсиализация на 
иновации, лаборатории за доказване на концепции, сертифициращи звена, подкрепа за 
развитие на клъстери, финансови инструменти (акселератори, фондове за рисков капитал, 
фондове за съфинансиране) и други.  
По-детайлно вглеждане в описанието обаче разкрива едни доста интересни подробности. 
Например в сферата на информационните и комуникационните технологии, която безспорно 
има голяма потенциал за развитие у нас, основна част заема един-единствен проект - "София 
тех парк". Развитието на този технологичен център, чийто създател и основен застъпник е 
президентът Росен Плевнелиев, ще отнеме почти целия ресурс за ИКТ сектора. В сегашния 
програмен период към него вече бяха пренасочени 50 млн. евро от парите за бизнеса, при все 
че над хиляди фирми имаха готови и одобрени за финансиране предложения. Явно и през 
следващия програмен период ще се работи приоритетно за президентската амбиция. И ще е 
любопитно да видим как това ще бъде преглътнато от сегашната власт, тъй като нейната идея 
бе на мястото на "София тех парк" да"изникне" нов правителствен център.  
В подобна привилегирована позиция е и другият любим на ГЕРБ проект - индустриалната зона 
в Божурище. От описанието на програмата "Иновации и конкурентоспособност" се вижда, че 
точно в нея ще се помещават иновационният парк и координационният център за сектора 
"Електроника и електротехника".  
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Не е за пропускане и фактът, че и за двата проекта, са предвидени отделни мерки за 
популяризирането и рекламирането им. А после, нека някой да оспорва, че управниците ни не 
използват лостовете на властта за задоволяване на собствените си интереси.  
Меко казано, странно стоят и намеренията с европари да превърнем България в 
автомобилостроителна държава.  
Без майтап, точно така е записано. И в този случай е предвидено създаването на специален 
иновационен парк (б. а. - всичко трябва да съдържа думата "иновация", за да се хареса на 
Брюксел) с лаборатория за изпитания в автомобилостроенето. За съжаление малките и 
средните фирми едва ли ще усетят нещо от цялото това начинание. По-скоро изглежда, че 
всичко се прави в името на единствения производител на коли в държавата.  
Другият голям балон носи наименованието "Здравен туризъм и дългосрочни здравни грижи". 
Идеята на чиновниците, които са го сътворили, е страната да стане медицински рай за 
пенсионерите от Западна Европа, Русия и Близкия изток. Колкото и невероятно да звучи, 
според "експертите" тя можела да отговори на нарастващата потребност от услуги, които 
традиционно не са покрити от здравните каси, като: репродуктивно лечение, дентално лечение, 
хирургия, свързана с наднорменото тегло, пластични операции, иновативни методи на лечение 
като терапия със стволови клетки и т.н.  
На фона на проблемите в нашето здравеопазване, фалиращите болници и липсата на 
специалисти пък направо смешно звучи твърдението, че "съществуващата широка мрежа от 
болнични заведения, рехабилитационни центрове и дентални практики" щяла да отговори на 
изискванията на чужденците. То ако някой въобще се излъже да дойде на лечение в България, 
със сигурност ще избяга още щом прекрачи прага на някоя от държавните или общинските 
клиники, камо ли да се остави в ръцете на медиците. Така че нищо чудно, ако в последна 
сметка се окаже, че всичко това се прави само в услуга на новоизлюпените (б.а. - често с 
неясни капитали) частни болници, които до голяма степен отговарят на световните стандарти, 
но имат сравнително малко местни клиенти. На такива мисли навяват и самите мерки, които ще 
се финансират. Сред тях са т. нар. центрове за трансфер на технологии и консултации, чиято 
цел най-общо е да обхванат целия процес на здравния туризъм - първоначален контакт, 
транспорт, преглед, манипулация, настаняване, възстановяване и плащане. Заложени са и 
допълващи услуги - да речем, след операция на тазобедрена става да се предлага 
рехабилитация в черноморски курорт. Средства за закупуване на оборудване и ноу-хау също 
ще се дават само на болници, клиники и други доставчици по веригата на здравния туризъм и 
дългосрочните здравни грижи, което автоматично оставя извън играта държавните и 
общинските заведения. И не на последно място - заложени са пари и за рекламиране на 
държавата като медицински рай.  
Специална линия на финансиране ще има и за продуцентския и телевизионен бизнес, 
маскирани като творчески индустрии. Те и досега бяха едни от най-успешните бенефициенти по 
програмата "Конкурентоспособност", но се състезаваха наравно с всички останали 
предприятия. След 2014-а "творците" ще се съревновават само помежду си за закупуването на 
нова техника, за участия в международни форуми, рекламни кампании... В тази сфера с 
европари е предвидено изграждането и на технологичен медиен парк. Той ще "създаде условия 
на участниците в творческите и медийната индустрии да развиват своята дейност на ново, 
високотехнологично ниво, като осигури цялата инфраструктура, необходима за тяхната работа: 
павилиони, студия, дигитални лаборатории и др. на достъпни цени". Идейната концепция за 
медийния парк включва и киносалони, театрални и концертни зали. Посочва се също, че 
комплексът ще бъде изграден върху терен с подходяща инфраструктура във или около София 
с размер 7-10 хектара. Съответно проектът ще бъде управляван от консорциум, който ще 
включва представители на творческите индустрии, академичната общност, Столичната община 
и компания от областта на управлението на недвижими имоти.  
Разбира се, и в новия програмен период ще има финансови инструменти като "Джереми", които 
по всяка вероятност ще завъртят около една трета от целия бюджет на програмата "Иновации и 
конкурентоспособност". Засега обаче тези схеми вървят изключително трудно и няма никаква 
причина да се очаква, че след година интересът към тях изведнъж ще нарасне.  
По приоритетна ос 2 - "Конкурентоспособност и ресурсна ефективност", ще се 
финансиратмерки за подобряване на материалната база в предприятията, за въвеждането на 
нисковъглеродни технологии, за енергийна ефективност... По тази ос ще се дават и парите за 
администрацията, която на теория трябва да подпомага бизнеса: Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия, Българската агенция за инвестициите, 
Българския институт по стандартизация, Държавната агенция по метрологичен и технически 
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надзор и т.н. В списъка са и кампаниите за популяризиране и маркетинг на туризма на 
национално и регионално ниво, които ще се осъществяват от ресорното министерство.  
Причината за всички споменати новости в схемите за европейско финансиране са изискванията 
на Европейския съюз през следващия програмен период структурните му фондове да осигурят 
интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката. Обособени са няколко 
основни приоритета - технологично развитие и иновации, конкурентоспособност и 
продуктивност на предприятията, зелена и енергийно ефективна икономика и системи за 
подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката. Придържайки се към тях, от Брюксел са 
изпратени и конкретни насоки към нашата страна за подготовката на новата програма за 
бизнеса. Само че положението у нас никак не се връзва с тази визия. По всички показатели 
България продължава да е най-слабо развитата държава членка на общността. Брутният ни 
вътрешен продукт на глава от населението е 45% от средния, имаме най-ниски 
конкурентоспособност и производителност на труда, най-голямата енергоемкост на 
производството и изключително слаба ефективност при използването на ресурсите. 
Работниците ни са предимно нискоквалифицирани, поради което над 46% от износа са 
суровини и материали, докато високотехнологичните продукти са под 3% (при средно 16% за 
ЕС). На практика конкурентните предимства на българската икономика се формират на 
основата на ниските цени на базисните фактори - труд, природни ресурси, а не на 
специализираните фактори като иновации, обучение, научни изследвания и технологии. Това 
се отразява и на позицията ни по конкурентоспособност и иновации. Според последния Доклад 
за глобалната конкурентоспособност 2012-2013 г. страната се нарежда на 62-ро място от 144 
държави. И въпреки че общият й индекс се повишава (от 4.16 през 2011-а на 4.27 през 2012-а), 
тя продължава да е на дъното в целия Евросъюз.  
Запазването на тези тенденции неминуемо ще доведе до сериозно изоставане от световните 
социални, икономически, технологически и екологически стандарти. Няма и как да е иначе при 
прекомерната бюрокрация на местно и национално равнище, ниското ниво на 
интернационализация на малките и средните предприятия и затруднения достъп до 
финансиране, скромните разходи за научни изследвания, незадоволителното качество на 
научната продукция, липсата на координация между науката, университетите и бизнеса, 
незаинтересоваността на научните среди да решават проблеми на индустрията, ниската степен 
на защита на интелектуалния труд...  
***  
Главните цели за следващия програмен период са базирани на Стратегията за интелигентна 
специализация, разработването на която се координира от екип на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. Този документ е едно от задължителните предварителни 
условия за планиране на средствата от ЕС за 2014-2020 година. Стратегията осигурява 
основата за приоритетното значение на оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност", обхващайки модернизацията на системата на 
научноизследователската и иновационната дейност, създаването на механизми за 
координиране на политиките в областта на науката и иновациите, както и установяването на 
партньорство с Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури. 
Обект на стратегията са и възможностите за изграждане на инфраструктура за широколентов 
достъп, за цифров растеж и за екологични иновации. Документът очертава също рамковите 
условия за разработването на биопродукти и биотехнологии, както и за подкрепа на 
иновационните дейности в хранителната промишленост и селското стопанство. Част от него е и 
използването на иновационния потенциал на морето и крайбрежните ивици.  
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Резюме: Лансираният от президента Росен Плевнелиев проект за технологичен парк в 
столицата започна да усвоява с все по-бързи темпове отпуснатите му 100 млн. лв. от 
програмата "Конкурентоспособност". След като неотдавна ръководството му обяви търгове за 
нова компютърна и офис техника, операционни системи, софтуерни пакети, канцеларски 
материали, консултанти и охранители, се оказа, че преди дни е пуснало и конкурс за пиари.  
Точно 573 333 лв. без ДДС са предвидени за публичност, визуализация, изготвяне и 
разпространение на информационни, маркетингови и промоционални материали. Избраната 
фирма ще разполага с парите до 30 септември 2015-а, когато ще приключи договорът. Срещу 
солидното възнаграждение тя ще трябва да анализира целевите групи и международния опит в 
мрежите от бизнес инкубатори и технологични паркове, да разработи рекламна стратегия за 
"София тех парк", както и да подготвя пиар публикации във водещи печатни и онлайн издания в 
страната и чужбина. Идеята е Научно-технологичният парк да стане разпознаваем сред 
местните ИТ фирми, научни общности, университетски институции, както и потенциални 
глобални партньори.  
 
Заглавие: "София тех парк" продължава с харчовете  
Подзаглавие: Близо 1 млн. лв. ще бъдат дадени за пиар услуги  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Лансираният от президента Росен Плевнелиев проект за технологичен парк в столицата 
започна да усвоява с все по-бързи темпове отпуснатите му 100 млн. лв. от програмата 
"Конкурентоспособност". След като неотдавна ръководството му обяви търгове за нова 
компютърна и офис техника, операционни системи, софтуерни пакети, канцеларски материали, 
консултанти и охранители, се оказа, че преди дни е пуснало и конкурс за пиари.  
Точно 573 333 лв. без ДДС са предвидени за публичност, визуализация, изготвяне и 
разпространение на информационни, маркетингови и промоционални материали. Избраната 
фирма ще разполага с парите до 30 септември 2015-а, когато ще приключи договорът. Срещу 
солидното възнаграждение тя ще трябва да анализира целевите групи и международния опит в 
мрежите от бизнес инкубатори и технологични паркове, да разработи рекламна стратегия за 
"София тех парк", както и да подготвя пиар публикации във водещи печатни и онлайн издания в 
страната и чужбина. Идеята е Научно-технологичният парк да стане разпознаваем сред 
местните ИТ фирми, научни общности, университетски институции, както и потенциални 
глобални партньори.  
Наред с това наетата фирма ще трябва да направи и луксозен каталог от 48 страници на пет 
езика в 10 000 броя. Заложено е още заснемането на DVD филм за технологичния парк и 
отпечатването на рекламни брошури. В поръчката е включен също и брандиран пакет от офис 
материали, в който влизат 2000 USB памети, 10 хил. химикалки, 5000 папки, още толкова 
тефтери, фолдери и значки. Ще има и други рекламни материали като тениски, бейзболни 
шапки и чанти.  
Общо 480 хил. лв. пък ще бъдат дадени на друга фирма, която ще организира и провежда 
публичните събития на "София тех парк" до 30 септември 2015 година. От избраната компания 
ще се иска да направи два индустриални панела, които да представят възможностите на ИТ 
центъра. Заложено е в тях да участват между 100 и 130 души от бизнеса, научните среди, 
инвестиционните фондове и специалисти в областта на иновациите. Форумите ще са 
еднодневни и ще се провеждат в най-малко четиризвездни хотели в София, Варна, Пловдив 
или Бургас.  
Ангажимент на изпълнителя ще е и организирането на срещи с инвеститори. Целта е веднъж 
годишно в рамките на два дни представители на бизнеса да презентират новаторските си идеи 
и евентуално да постигнат договореност за последващо партньорство с технологичния център.  
Списъкът от задачи продължава с провеждането на два инвестиционни форума за 
популяризиране на възможностите на технопарка. Те ще бъдат значително по-големи - с по 
около 500 участници. Ще се правят също и по два професионални и научни форума, както и 
толкова конференции. Предвидени са още три едномесечни изложби за иновативни технологии 
и едно тематично изложение на иновации в столичен хотел.  
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Ако обобщим, става дума за общо 16 публични събития, които ще трябва да организира 
избраната фирма. При това положение бюджетът от близо половин милион лева изглежда 
повече от впечатляващ - по 30 хил. лв. за всеки един от форумите. Но за легналия на сърцето 
на Плевнелиев "София тех парк" тези "подробности" явно не са от голямо значение. Важното е 
да се усвоят колкото се може повече пари, нищо че въпросният център все така продължава да 
съществува само на документи.  
Впрочем, макар да не е построена нито една сграда в ИТ парка и да няма фирми, които да 
работят в него, изпълнителният директор Елица Панайотова вече закупи 11 преносими 
компютъра, сървър, маршрутизатор, безжичен рутер, четири копирни машини, както и 
необходимия софтуер от "Майкрософт" за работа на устройствата. Кога и с кой е подписан 
договорът за доставка им обаче няма как да разберем, тъй като процедурата за избор на 
доставчик бе от вида "публична покана", без открит конкурс. Затова пък в идните седмици ще 
стане ясно кой ще прибере близо 330 хил. лв. за осигуряването на всевъзможни офис 
консумативи и канцеларски материали, сред които копирна хартия, лепящи листчета, тетрадки, 
тефтери, различни счетоводни бланки, химикалки, моливи, острилки, класьори, папки, батерии 
и дори кърпички за LCD екрани. Около 18 хил. лв. от цялата сума ще отидат за храни и напитки, 
предимно кафе, чай и вода. Тоалетната хартия, сапунът, ароматизаторите и чувалите за смет 
пък ще струват 9 хил. лева.  
По всяка вероятност вече е избран и застрахователят на "София тех парк". Той също се 
търсеше с публична покана, като в заданието бе записано, че ще се правят полици "Трудова 
злополука на служители" (20-30 души) и "Имуществена застраховка на сгради, покрити рискове: 
пожар, природни бедствия и земетресение" (с балансова стойност около 5 млн. лв.).  
Неотдавна бе подписан и контракт за осигуряването на самолетните билети за технологичния 
център през следващите две години. Избраната фирма е "Посока Ком" (подвизаваща се преди 
под името "Тайфун холидейз"), а договорът й е за 300 хил. лева. Любопитното е, че в 
документацията на поръчката не бе записано докъде точно ще летят служителите на 
технологичния парк. Изглежда, и те самите още не знаят, защото в противен случай 
посочването на дестинациите е обичайна практика. По тази причина туроператорът е бил 
избран не според тарифите, които предлага, а в зависимост от таксите за обслужване. Така 
нищо чудно отново да станем свидетели на баснословни цени за полети, които да оправдаят 
раздутия бюджет.  
Отделно за денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим в "София тех 
парк" ще бъдат дадени цели 750 хил. лева. Вярно, че пазачите ще работят две години, но 
сумата пак не е никак малка. Очакват се и контрактите за наемането на специализирани 
консултанти, които да предоставят услуги по финансови и административни въпроси в периода 
12 август 2013-а - 30 септември 2015 година. Предвиденият за целта хонорар е 216 хил. лв. без 
ДДС. Други 370 хил. лв. са предназначени за наемането на правни консултанти.  
По план бъдещият технологичен център в София, който ще се намира на бул. "Цариградско 
шосе" на мястото на днешните военни поделения на 4-и километър, трябва да заработи най-
късно през 2015 година. Общата площ на терена, върху който ще се помещават лабораториите 
и офисите, е 270 декара. Според някои експерти обаче цялата концепция е напълно сбъркана и 
не отговаря на обявените намерения. Проблемът е, че първо ще се строят сгради и 
инфраструктура, а след това ще се търсят компании, които да ги ползват. Само че 
високотехнологичните и развойните предприятия имат точно определени изисквания към 
помещенията и не е много за вярване някоя сериозна фирма да направи лабораториите си в 
обикновена офис сграда. Поради това технологичният център може зорлем да се превърне във 
втори "Бизнес парк", пълен с кол центрове. А и не бива да забравяме, че Елица Панайотова бе 
главен мениджър на този проект в "Младост 4", който също е дело на Росен Плевнелиев.  
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Резюме: "Когато човек порасне, често забравя да мечтае." "Винаги мислим какво ще се случи в 
бъдещето. Понякога обаче трябва да погледнем към миналото и отговорът е там." "Никой не е 
твърде умен, по-важен е екипът. И трябва да се забавляваш."  
Това са само малка част от посланията, с които лекторите на тазгодишната конференция 
DigitalK 2013, организирана от "Капитал" и NEVEQ, се опитаха да мотивират хората с идеи от 
България и региона и да ги подтикнат към повече решителност. И, да, България може да бъде 
място за създаване на печеливша компания. Предпоставките са налице, необходими са само 
малко воля и кураж от страна на предприемачите, за да реализират идеите си на практика. 
Време е за действие, призоваха участниците в трите дискусионни панела на DigitalK.  
 
Заглавие: Digital|K 2013: Престраши се да бъдеш наивен  
Подзаглавие: Една от най-големите пречки пред повечето предприемачи е липсата на 
достатъчна мотивация и вяра в успеха  
Автор: Мартин ДЕШЕВ  
Текст: "Когато човек порасне, често забравя да мечтае." "Винаги мислим какво ще се случи в 
бъдещето. Понякога обаче трябва да погледнем към миналото и отговорът е там." "Никой не е 
твърде умен, по-важен е екипът. И трябва да се забавляваш."  
Това са само малка част от посланията, с които лекторите на тазгодишната конференция 
DigitalK 2013, организирана от "Капитал" и NEVEQ, се опитаха да мотивират хората с идеи от 
България и региона и да ги подтикнат към повече решителност. И, да, България може да бъде 
място за създаване на печеливша компания. Предпоставките са налице, необходими са само 
малко воля и кураж от страна на предприемачите, за да реализират идеите си на практика. 
Време е за действие, призоваха участниците в трите дискусионни панела на DigitalK.  
Събитието, насочено най-вече към предприемачи и тези, които искат да се влязат в тази 
амбициозна група, се проведе на 3 юни в Народния театър "Иван Вазов" в София. 
Посетителите получиха полезни съвети и вдъхновение от всички лектори, които обърнаха 
специално внимание на възможностите за създаване на успешни и работещи технологични 
компании и у нас. Те се опитаха и да развенчаят мита, че да създадеш успешен технологичен 
бизнес извън Силициевата долина е почти невъзможно. Всъщност може да направиш това 
дори и без да имаш зад гърба си крупни инвеститори.  
Мотивиращо начало  
Една от най-големите пречки пред повечето млади предприемачи е липсата на достатъчна 
мотивация и вяра в успеха. Именно затова конференцията започна с кратка лекция на 
екоактивиста и основател на организацията Mpact Дейвид де Ротшилд. Той призова 
присъстващите да не забравят мечтите си и да си позволят да бъдат наивни. "Задавайте 
въпроси", каза още де Ротшилд и препоръча на всеки да не се притеснява от това какъв въпрос 
задава и на кого. "Не се страхувайте от предприемането на първата стъпка", допълни още той и 
призна, че първоначално не е имал представа как ще направи своя световноизвестен 
катамаран Plastiki, който е изработен от пластмасови бутилки и с който се опитва да привлече 
общественото внимание към замърсяването с този вид отпадъци. Това обаче не е убило 
желанието му да го създаде.  
Според Де Ротшилд трябва да разглеждаме развитието на една компания като приключение. 
То започва от самото начало, още докато идеята е в зародиш, а не чак когато компанията 
покаже първите признаци на успешно развитие. А какво да правим, ако не намираме 
подходящо приложение на концепцията си? Трябва да я променим. Де Ротшилд отново даде за 
пример своя проект Plastiki. Първоначалната цел на идеята е била да повдигне въпроса за 
екологичните последици от изхвърлената пластмаса. За да привлече повече внимание и да 
улесни собствената си работа върху проекта обаче, той бил принуден да вкара в него "повече 
драма". Така се ражда хрумването за направата на катамаран от пластмасови бутилки, с който 
да прекоси Тихия океан. В крайна сметка зеленият предприемач стига до заключението, че 
"трябва да променим идеята за това как използваме пластмасата".  
Де Ротшилд посъветва присъстващите да не мислят чак толкова за намирането на 
финансиране, колкото за изграждане на добър екип. Успехът се крие в отборната работа, смята 
той. Мнението му беше подкрепено и от останалите лектори. Матю Принс, основател и 
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изпълнителен директор на компанията CloudFlare, също смята, че предприемачите трябва да 
се обградят с хора, които са различни от тях и ги допълват. Основателят и ръководител на 
първия акселератор в Израел Инбал Ариели също смята, че работата в екип е от ключово 
значение. Тя обаче допълни, че не става дума само за хората в рамките на компанията, но и за 
отвореност към екосистемата и създаване на връзки с други фирми в стартъп обществото.  
На подобно мнение е и инвестиционният директор на Qualcomm Ventures Джейсън Бол. Той 
дори призова всеки предприемач да посети Силициевата долина и да се запознае с хората там. 
За разлика от Де Ротшилд обаче, който призова да мечтаем на едро и да имаме големи цели, 
Бол посъветва да се фокусираме и да мислим в по-малки мащаби, докато работим по идеята. 
"Не трябва да правите всичко от самото начало. Няма защо да се готвите за продажба на 
компанията още от първия й ден", каза той. Изпълнителният директор на Gravlax Ventures 
Габриел Грубер пък посъветва първо да приложим идеята си за бизнес, за да решим свой 
проблем, след това да я изпробваме на локално ниво и накрая - на глобално.  
Тук и сега  
"В България вече има пари!", коментира управляващият партньор на NEVEQ Павел Езекиев. Те 
обаче не трябва да са единствена цел и предприемачите не бива да са обсебени от идеята да 
намерят възможно най-много финансиране, допълни той. На подобно мнение са и основателят 
на общността Red Innova Пабло Ларгия, и Габриел Грубер. Те посъветваха първо да се обърне 
внимание на самата идея и да се преценят нейните мащаби. Невинаги е необходим 
допълнителен капитал, който да я задвижи. Тезата им бе потвърдена и от изпълнителния 
директор на хостинг компанията SiteGround Тенко Николов, който коментира, че фирмата му 
никога не е търсила инвеститори и въпреки това е успяла да излезе на световния пазар.  
Николов също така посъветва българските предприемачи да се осмелят да осъществят 
първите стъпки по реализирането на идеите си и да не отлагат само и само защото нямат 
инвеститор. В България има много потенциал, който трябва да се използва - на това мнение е и 
директорът на технологичния трансфер и интелектуална собственост към Европейския 
инвестиционен фонд Харджийт Санду. Той изтъкна, че в страната има много добре подготвени 
и мотивирани програмисти, които все повече привличат вниманието на чуждестранните 
компании и пазари. Теза, която бе подкрепена и от Матю Принс от CloudFlare.  
Всъщност основният проблем за мнозинството предприемачи е липсата на вяра в успеха. 
Според основателя на модния онлайн магазин BetaBrand Крис Линдланд в това отношение 
компютърните инженери имат много предимства. Те могат да развиват успешен бизнес пред 
глобална аудитория, без да напускат страната. Той съветва предприемачите да участват в 
развитието и изграждането на стартъп обществото в България и да не забравят най-важното 
качество - постоянството.  
Като допълнителен съвет Линдланд сподели, че е важно как ще представиш идеята си, за да се 
хареса максимално на хората. Когато става дума за онлайн бизнес, трябва да си 
нетрадиционен, за да провокираш теми за разговор и да привлечеш внимание. Това обаче не 
означава, че предприемачите трябва да пренебрегват продукта си за сметка на маркетинга. 
"Все пак трябва да правим дрехи, които хората да искат да носят", споделя Линдланд. По време 
на DigitalK ръководителят на стратегически партньорства на CloudFlare Мария Караиванова 
също посъветва предприемачите да поставят качеството на продукта си на първо място и да 
използват маркетинга като допълнение, а не да разчитат само на него за реализирането на 
продажби.  
Общото мнение на лекторите на DigitalK 2013 беше, че в момента основната задача пред 
българските предприемачи е да обединят сили и съвместно да доразвият стартъп обществото 
у нас. През последната година то отбелязва доста добър ръст и вече има няколко работещи 
инвестиционни фонда, привлича интереса на чуждестранни партньори. Необходимо е 
единствено да се последва опитът на другите страни и да се действа уверено. Ако това се 
случи, може пък и да се сбъдне пожеланието на Матю Принс в не толкова далечно бъдеще да 
видим първия български глобален интернет играч.  
***  
Харджийт Санду, директор "Технологичен трансфер и интелектуална собственост", Европейски 
инвестиционен фонд пред "Капитал": България се позиционира като горещо място на 
Балканите за стартиране на бизнес  
Какво се е променило през годината от старта на фондовете Eleven и LAUNCHub до днес?  
Промяната е значителна и ефектът от дейността на двата фонда върху предприемаческата 
култура е силно позитивен. В рамките на 7-8 месеца Eleven и LAUNCHub успяха да проведат 
общо шест кръга за кандидатстване, посредством които бяха набрани над 2000 проекта на 
стартиращи предприемачи. Вече са финансирани 50 иновативни компании. Разбираме от фонд 
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мениджърите, че качеството на предлаганите бизнес идеи и подготвеността на самите 
предприемачи се повишава непрекъснато.  
Заедно с развитието на вече финансираните идеи се забелязва и по-осезаем интерес от 
регионални и паневропейски фондове за дялово финансиране в България. Вече има интерес 
дори от американски венчър капиталисти, чийто интерес преди създаването на Eleven и 
LAUNCHub бе незначителен. България днес е в радарите на рисковите инвеститори както в 
Европа, така и в САЩ. Това означава, че част от основните задачи на инициативата JEREMIE 
се изпълняват успешно. Освен прекия ефект за икономиката от направените инвестиции има и 
силен индиректен такъв, изразяващ се в това, че България се позиционира като горещо място 
на Балканите за стартиране на бизнес и финансиране на иновативни идеи. Изключително съм 
радостен, че този пилотен проект, който ЕИФ разработи заедно с екипа на Министерството на 
икономиката в рамките на инициативата JEREMIE, се развива изключително добре.  
Каква част от плановете са постигнати и какво още трябва да се направи?  
До голяма степен резултатите до момента оправдават, а в някои случаи дори превишават 
първоначалните очаквания. Двата акселератора са добре структурирани и функционират 
ефективно. Бързо се интегрират в глобалната индустрия от иновативни стартъпи. Оттук нататък 
най-важното е двата фонда да съумеят да продължат да привличат най-талантливите 
предприемачи от България и региона, като същевременно съумеят да подсигурят 
допълнителни частни инвестиции, за да могат фирмите да продължат да се развиват.  
В момента много от финансираните компании се намират във фаза на тестване на 
разработения продукт, привличане на първи клиенти и реализиране на първи продажби. Тук 
реално ще си проличат професионализмът, изградените контакти и бизнес нюхът, както на 
самите предприемачи, така и на техните инвеститори и ментори от Eleven и LAUNCHub.  
Планират ли се допълнителни инициативи?  
Да, в момента заедно с местните ни партньори в МИЕТ сме разработили нов инструмент за 
съфинансиране в рамките на инициативата JEREMIE. Той също ще предоставя дялово 
финансиране, но няма да е насочен само към стартиращи компании, а към всички с добър 
бизнес, които имат добра възможност за възвращаемост. Ресурсът, заделен за този нов 
продукт за рисково финансиране, е около 20 млн. евро, които да бъдат инвестирани от 
професионални мениджъри, избрани от ЕИФ, до края на 2015 г.  
Какви са основните пречки пред стартъпите в България?  
С реализираните по JEREMIE инструменти и сравнително ниските разходи за създаване на 
бизнес в България, бих казал, че основните пречки са липсата на повече иновативни и смели 
идеи, както и страхът от провал. Това всъщност е слабост не само на предприемачите в 
България, но и в цяла Европа. Предприемачите трябва да осъзнаят, че провалът всъщност 
дава изключително ценни уроци и трябва да бъде разглеждан по този начин.  
Извън тези пречки с наличието на двата акселератора, новия фонд за съфинансиране, 
талантливите хора вие наистина имате предпоставки за създаване на много добра 
предприемаческа екосистема. България вече е позиционирана добре като дестинация за 
иновативни стартъпи. Трябва да се търсят нови форми за последващо инвестиране във вече 
успешно стартирали бизнеси, да се привличат големи международни компании в иновативни 
сектори, които ще донесат ноу-хау и ще маркетират страната още по-силно. Ние от ЕИФ сме 
готови да подкрепяме и да предоставяме нашето ноу-хау за всяка ваша инициативата в тази 
посока, защото това е начинът в структурата на икономиката да се внесе по-висока добавена 
стойност.  
***  
Дейвид де Ротшилд, екопредприемач и основател на Mpact: Да заменим БВП с индикатор на 
щастието  
Къде е балансът между защитата на природата и развитието на икономиката?  
От бизнес гледна точка няма как да вкараме природата във финансовите отчети. Хората сме 
много добри в консумирането и "изстискването" на ресурсите, а след това се опитваме да 
компенсираме цената, която плащаме за това. Индикаторът БВП не отчита унищожаването на 
природата, замърсяването, изсичането на горите, финансовите ефекти от намаленото 
биоразнообразие. Той дава лъжлива гледна точка, защото, ако нямаме чист въздух, чиста вода, 
биоразообразие, рискуваме да живеем в по-нездравословен и по-нещастен свят.  
Трябва да съдим за успеха на обществото не само базата на построените пътища, военните 
бюджети, разходите за изграждане на затвори. Дали това непременно отразява просперитета 
на едно общество? Интересно е например как в Кралство Бутан искат да заменят БВП с 
индикатор на щастието. А какво е щастието? То определено не е само постоянен растеж на 
икономиката.  
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Как ще убедите в тази теза хората от по-бедните държави, където дори изхранването е 
проблем?  
Трябва да променим модела. Например западните държави произвеждат толкова много храна, 
която се изхвърля всеки ден. Едно от големите предизвикателства с изхранването е 
дистрибуцията. Това, върху което трябва да работим, е микродистрибуцията. Няма смисъл 
обаче да се дават безплатни хранителни помощи, това не е устойчив модел. Трябва да дадем 
на хората възможност и ресурси сами да отглеждат и култивират своята храна.  
Проблемът е, когато се сблъскаме с големия агробизнес. Там имаме гиганти като Monsanto, 
имаме компании, които искат да контролират дистрибуцията на семена, които повишават 
цените на храните. Те играят срещу универсалното право на хората свободно да отглеждат 
растителни култури.  
Какъв е начинът да се пребориш с подобни корпорации?  
Трябва да внимавам какво казвам, иначе може да ме застрелят ;) Смятам, че правилният начин 
е прозрачността. Хората стават все по-силни благодарение на информацията и възможността 
да задават въпроси. Понякога забравяме, че ние сме тези, които даваме властта на 
политиците. А също така и че сме хората, които ползваме продуктите и услугите на 
корпорациите. Така че трябва да "гласуваме" със своите вилици, с покупките, които правим. 
Невероятно е как една компания може да контролира 70% от семената, които се продават по 
света.  
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Дата: 08.06.2013  
Източник: в. Строител  
Страница: 12  
Брой думи: 307  
 
 
Резюме: Новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за следващия 
програмен период 2014-2020 г. ще бъде насочена към секторите на икономиката, генериращи 
растеж. Специално внимание ще бъде отделено на експортно ориентираните отрасли, сред 
които информационни и комуникационни технологии, електроника и електротехника, 
хранително-вкусова промишленост, автомобилостроене, текстил, облекло и дизайн, творчески 
индустрии и здравен туризъм. За да бъде намален делът на материалите и на 
нискотехнологичните производства в българската експортна листа (понастоящем те заемат 
съответно 44 и 27% от нея), ще се подкрепят и сектори, добавящи по-висока стойност на 
производството. Това е записано в първоначалния вариант на оперативната програма, който 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма публикува. С нея ще се постави 
акцент върху внедряването на иновативни продукти, повишаването на производителността и 
ефективността на малките и средните предприятия и подпомагането им от фондове за начално 
финансиране, гаранционни инструменти и др.  
 
Заглавие: ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще подпомага малките и средните 
фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за следващия 
програмен период 2014-2020 г. ще бъде насочена към секторите на икономиката, генериращи 
растеж. Специално внимание ще бъде отделено на експортно ориентираните отрасли, сред 
които информационни и комуникационни технологии, електроника и електротехника, 
хранително-вкусова промишленост, автомобилостроене, текстил, облекло и дизайн, творчески 
индустрии и здравен туризъм. За да бъде намален делът на материалите и на 
нискотехнологичните производства в българската експортна листа (понастоящем те заемат 
съответно 44 и 27% от нея), ще се подкрепят и сектори, добавящи по-висока стойност на 
производството. Това е записано в първоначалния вариант на оперативната програма, който 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма публикува. С нея ще се постави 
акцент върху внедряването на иновативни продукти, повишаването на производителността и 
ефективността на малките и средните предприятия и подпомагането им от фондове за начално 
финансиране, гаранционни инструменти и др.  
Три са приоритетните оси в първоначалния вариант на програмата.  
Приоритетна ос 1 "Иновации и предприемачество" ще подкрепя разработването и 
внедряването на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, инвестиции в 
научноизследователска и развойна дейност, както и изграждането на споделена 
инфраструктура и услуги за иновативни малки и средни предприятия.  
Приоритетна ос 2 "Конкурентоспособност и ресурсна ефективност" ще бъде насочена към 
подобряване материалната база в предприятията с цел повишаване производителността и 
ефективността им.  
Приоритетна ос 3 "финансови инструменти" ще подпомага достъпа на малките и средните 
предприятия до финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти, 
предприемачество. Подкрепата по тази ос ще става чрез финансови посредници и включва 
дялови и дългови инструменти като инструмент за съфинансиране, фондове за начално 
финансиране, гаранционен инструмент, финансиране чрез споделяне на риска.  
Първоначалният вариант на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за 
следващия програмен период предвижда възможност за подкрепа и на стартиращи 
предприятия с добра конкурентна и иновативна база. Грантовите схеми ще бъдат застъпени 
заедно със схемите за финансов инженеринг, като програмата предвижда гъвкавото им 
използване съобразно конкретните условия и необходимост.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 07.06.2013  
Източник: в. Конкурент, Враца  
Страница: 4  
Брой думи: 98  
 
 
Резюме: по две оперативни програми на Европейския съюз. Безвъзмездната финансова помощ 
по "Конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси" за две монтански фирми е 14 
839 082лв., а собственото участие на дружествата възлиза на 11 238 252 лв., показват данните 
на областния информационен център. Общо по двете програми от 32 фирми са договорени 24 
898 148 лв. До момента изплатените средства са в размер на 10 219 905 лв., което е 71 на сто 
от договорените суми. По-голяма част от ресурса е по ОП "Конкурентоспособност" - 
приблизително 88%. Вчера експерти запознаха предприемачите с две схеми по тази програма.  
 
Заглавие: Договориха от Европа 25 000 000 лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: по две оперативни програми на Европейския съюз. Безвъзмездната финансова помощ 
по "Конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси" за две монтански фирми е 14 
839 082лв., а собственото участие на дружествата възлиза на 11 238 252 лв., показват данните 
на областния информационен център. Общо по двете програми от 32 фирми са договорени 24 
898 148 лв. До момента изплатените средства са в размер на 10 219 905 лв., което е 71 на сто 
от договорените суми. По-голяма част от ресурса е по ОП "Конкурентоспособност" - 
приблизително 88%. Вчера експерти запознаха предприемачите с две схеми по тази програма.  
07.06.2013 г.  
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Дата: 06.06.2013  
Източник: Форум Север, Русе  
Страница: 14  
Брой думи: 352  
 
 
Резюме: "Партньорството ни с ОИЦ - Плевен е един от успешните ни проекти и ние 
възнамеряваме да го продължим и през следващия програмен период" - с тези думи откри 
информационната среща в град Белене секретарят на общината Яна Илиева. Тя сподели, че 
Общината е изключително активна в процеса на усвояване на евросубсидии и в момента 
реализира няколко важни за този крайдунавски регион проекта: "Димум - античната митница на 
България" по оперативна програма "Регионално развитие", Приоритетна ос 3 за "Устойчиво 
развитие на туризма", Мярка 3.1: "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях 
инфраструктура" на обща стойност! 867 974,50 лева. Друг проект е "Мерки за предотвратяване 
на наводнения в гр.Белене" на стойност 697 684,74 лева. И той е по оперативна програма 
"Регионално развитие", Приоритетна ос 4: "Местно развитие и сътрудничество", Мярка 4.1: 
"Дребномащабни местни инвестиции". Третият значим проект е на тема "Подкрепа за достоен 
живот" по ОП "Развитие на човешките ресурси" на стойност 151 986 лева.  
 
Заглавие: Партньорството на Белене с ОИЦ-Плевен продължава  
Подзаглавие: В момента общината работи по няколко важни за региона проекта  
Автор: Величка БОЖИКОВА  
Текст: "Партньорството ни с ОИЦ - Плевен е един от успешните ни проекти и ние 
възнамеряваме да го продължим и през следващия програмен период" - с тези думи откри 
информационната среща в град Белене секретарят на общината Яна Илиева. Тя сподели, че 
Общината е изключително активна в процеса на усвояване на евросубсидии и в момента 
реализира няколко важни за този крайдунавски регион проекта: "Димум - античната митница на 
България" по оперативна програма "Регионално развитие", Приоритетна ос 3 за "Устойчиво 
развитие на туризма", Мярка 3.1: "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях 
инфраструктура" на обща стойност! 867 974,50 лева. Друг проект е "Мерки за предотвратяване 
на наводнения в гр.Белене" на стойност 697 684,74 лева. И той е по оперативна програма 
"Регионално развитие", Приоритетна ос 4: "Местно развитие и сътрудничество", Мярка 4.1: 
"Дребномащабни местни инвестиции". Третият значим проект е на тема "Подкрепа за достоен 
живот" по ОП "Развитие на човешките ресурси" на стойност 151 986 лева.  
Този на тема "Ново начало -от образование към заетост" е на стойност 5668 лева и е по ОП 
"Развитие на човешките ресурси". И още един - "Нов избор -развитие и реализация" по ОП 
"РЧР" на стойност 335 850 лева.  
Община Белене участва като партньор в още два проекта по ОП "Околна среда и води" и освен 
това има спечелен проект по същата програма за частично изграждане на канализационна 
мрежа с ПСОВ на стойност повече от 42 милиона лева".  
На срещата присъстваха общински служители, кметове на кметства, ръководители на културни 
и образователни институции и представители на микро и малки предприятия. Те бяха 
запознати с основните приоритети на новия програмен период от Йонка Янакиева - управител 
на ОИЦ - Плевен и отворените процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност 
на българската икономика" от Иваничка Мусова - експерт "Комуникация и информация".  
Присъстващите проявиха интерес към възможностите за финансиране на неправителствения 
сектор, които се предвиждат за новия програмен период. В състоялата се дискусия участниците 
изказаха надежда, че новите оперативни програми ще бъдат с облекчени процедури за 
кандидатстване и отчитане и ще се прилага успешно интегрирания подход при подготовка на 
проектни предложения, като очакват и повече възможности за стартиращи предприятия от 
селските общини.  
06.06.2013 г.  
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Дата: 05.06.2013  
Източник: Троянски глас  
Страница: 1,3  
Брой думи: 351  
 
 
Резюме: Възможности за бизнес с Китай представиха в Ловеч Българо-китайската търговско-
промишлена камара и Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия 
(ИАНМСП) със съдействието на областния управител Ваня Събчева. Подобни семинари в 
рамките на проект "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" ще 
се проведат в 26 областни центъра.  
 
Заглавие: Възможности за бизнес с Китай бяха представени в Ловеч  
Подзаглавие: Хранително-вкусовата промишленост е с най-сериозен шанс бързо да стъпи на 
огромния китайски пазар  
Автор: Елка БАРЪМОВА  
Текст: Възможности за бизнес с Китай представиха в Ловеч Българо-китайската търговско-
промишлена камара и Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия 
(ИАНМСП) със съдействието на областния управител Ваня Събчева. Подобни семинари в 
рамките на проект "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" ще 
се проведат в 26 областни центъра.  
По време на семинара бяха обсъдени основни характеристики на китайския пазар, бариери при 
навлизане, изисквания за внос, поведение на потребителите. Бе акцентирано, че хранително-
вкусовата промишленост е с най-сериозен шанс бързо да стъпи на огромния китайски пазар, 
като много от продуктите ни са освободени от мита и други такси. Лектори на работната среща 
бяха Стефан Кинов, изпълнителен директор на Българо-китайската търговско-промишлена 
камара, Гриша Ангелов, член на борда на директорите на камарата и Иво Илиев, представител 
на ИАНМСП.  
"Китай измести фокуса си от Западна към Централна и Източна Европа и една от темите, които 
бих искал да коментираме, е навлизането на китайски инвестиции у нас, тъй като България 
попада в приоритетната област за работа на китайското правителство за следващите 5 години 
и ние трябва да се възползваме от това", подчерта Кинов. Вторият въпрос, който той предложи 
за обсъждане, е Китай като атрактивен пазар, най-бурно развиващият се и динамичен, от който 
българският бизнес трябва да се възползва. Нашият съвет е хранително-вкусовата 
промишленост да бъде активна и да работи в посока стъпване на огромния потребителски 
пазар на хранителни продукти, акцентира още Стефан Кинов. Той поясни, че българските 
земеделски производители трябва да намерят правилния път към китайските компании, за да 
бъдат правилно позиционирани в съвместни дружества.  
На работната среща, на която присъстваха представители на бизнеса и институциите, свързани 
с тях, стана ясно, че Агенцията за малки и средни предприятия организира промоционални 
прояви - национално участие на български МСП с колективен щанд на международни 
специализирани изложби и панаири; колективно участие на български предприятия в търговски 
мисии; участие на български фирми в международни бизнес форуми в страната, като бе 
акцентирано, че агенцията е най-големият организатор на национални участия на МСП на 
международни панаири и изложби по света. До края на април 2014 г. е предвидено да се 
организират 19 участия на МСП на международни специализирани изложби и панаири.  
05.06.2013 г.  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 08.06.2013  
Източник: сп. Тема  
Страница: 68,69,70  
Брой думи: 1130  
 
 
Резюме: След поредното спъване темата изисква чувство за хумор и Александра пристига 
добре подготвена. В смартфона си е сглобила подробен каталог на видовете счупени софийски 
плочки - тип паяжина, островче, водна лилия, улична мина, отлични попадения в рубриката 
"Значи можело" и дупчеста селекция на "Местата, където винаги можеш да намериш нещо 
интересно". Разбирай, процепи в пътната настилка, водещи директно  
 
Заглавие: Бутикови плочки  
Подзаглавие:  
Автор: Елица ДИМОВА  
Текст: След поредното спъване темата изисква чувство за хумор и Александра пристига добре 
подготвена. В смартфона си е сглобила подробен каталог на видовете счупени софийски 
плочки - тип паяжина, островче, водна лилия, улична мина, отлични попадения в рубриката 
"Значи можело" и дупчеста селекция на "Местата, където винаги можеш да намериш нещо 
интересно". Разбирай, процепи в пътната настилка, водещи директно  
към земните недра или... нечие мазе. Обединила ги е в обща онлайн галерия "Пътеводител на 
софийските тротоари", и вече шести месец събира находки от сърцето на града.  
"Темата с тротоарите, дупките и уличните абсурди е вечна. От години се въртим като в 
омагьосан кръг - едно се ремонтира, друго се руши, общината вдига рамене, а хората падат, 
стават, ръмжат сърдито и продължават по пътя си...", споделя градското момиче. И тя го е 
преживяла - спъването, пропадането, ефекта от разплискващите плочки в дъжда, но вместо 
всеки път да въздиша многозначително, решила да запретне сама ръкави. "Ако звъня в 
общината всеки път, когато нещо на улицата ме подразни, няма да ме вземат на сериозно.  
Но ако събера достатъчно голяма и нагледно подредена база данни - с хубави снимки и точно 
описание на критичните места, възможността нещо да се промени ми се струва по-голяма", 
загатва причината за създаването на своя нестандартен пътеводител Алекс Николова. И за да 
е още по-убедителна, обработва градските си фотоси с модерното напоследък мобилно 
приложение Instagram. "Така придавам на бутиковите ни тротоари още "по-скандален" вид. 
Защо бутикови? Защото са уникални, няма ги никъде по света...", шегува се тя.  
На нейно място  
Идеята както за пътеводителя, така и за личния блог на Александра, посветен на 
преживелиците й в търсене на апартамент под наем в големия град - SofiaFlats. net, е като 
изскочила от онази класика на Depeche mode, в която се пее "преди да стигнете до някакво 
заключение, опитайте да сте на мое място..." (...before we talk of any repentance, try walking in my 
shoes). "Българите сме много добри в това да критикуваме, но не и да намираме решения на 
проблемите. Знам, че някой ще каже: "Това са глупости!", но аз вярвам в малките стъпки. Всеки 
ден вървя километри пеша, а телефонът е в джоба ми - не ми коства кой знае какви усилия. 
Същото беше и с намирането на апартамент -пълна съм с истории. Вярвам, че споделяйки 
преживяното и натрупания опит, ще съм полезна на някого", допълва момичето.  
Облечена в тишърт с Розовата пантера, с кецове и задължителните слънчеви  
очила, Алекс е типичен представител на новото градско поколение - говори бързо, движи 
няколко проекта наведнъж, сбъдва мечтата си (в случая да има бар с приятели, където им 
бърка сангрия), учи едно, започва друго и не спира да пътува. "Виж, Белград! - внезапно се 
пуска из картата на  
Европа. - Град за пример! Преживял е бомбардировки и дори не е в ЕС. Или пък Любляна - там 
може да караш скейт по тротоара. Прекрасно е! Виена, Берлин... Нека не се лъжем, те също 
имат своите лоши примери, но когато виждаш, че нещо се прави с мисъл, може да преглътнеш 
временния дискомфорт. Понякога се чудя защо никой не иска да подредим града си? 
Управниците ни нали също пътуват? Не може да не са видели колко е хубаво..." Александра 
лесно се пали, но бързо прегаря. Смята, че усмивката й е по-силна от гнева, и пуска поредната 
при въпроса дали пък главният архитект на София Петър Диков не е попадал вече на 
пътеводителя й. "Нямам представа. Не го познавам, но без съмнение ще му е полезен. Дано се 
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вдъхнови за нещо умно и красиво..." И за да не звучи голословно, дава първото си 
предложение в духа на своята рубрика "Значи можело": заедно с момичетата и момчетата от 
Културен център "2019" събират средства и съмишленици за организирането на изложба и 
форум на тема "Софийски тротоари". "Освен положението в момента и градските ни мечти там 
ще поставим и много въпроси. Например, ако общината наистина няма бюджет да ремонтира 
тротоарите в центъра на София, защо не позволи на частни фирми и лица сами да се справят? 
За по-голяма мотивация нека оставят там своя знак, надпис... Правят го големите магазини, 
хотели, защо не и ние, гражданите, щом имаме желание?"  
Александра "върти" и трупа материал за пътеводителя си основно в центъра - там работи, 
живее и се забавлява. Пък си има и философия на снимане на дупките. "Ясно е, че и в най-
прекрасната европейска столица парите невинаги стигат за периферията, но поне центърът 
трябва да изглежда добре. Кандидатстваме за културна столица, пръскаме пари за фестивали, 
а не смеем да си вдигнем главата, докато крачим, защото рискуваме да се пребием". Има си и 
"любими" отсечки - няколко петна около ул. "Шишман", "Хан Крум", "Шандьор Петьофи", "Г. 
Игнатиев". "Там от поне пет години нищо не се е променило. Само дълбочината и ширината на 
дупките. На ул. "Шишман" например има цял липсващ участък от тротоара. На негово място са 
оставили кал и пясък. Наскоро минах оттам и  
видях, че явно са оправяли някакви тръби, защото си личи, че хората, които са се пробвали да 
подредят отново малкото плочки, не това е било силата им", мръщи се Алекс.  
Ефектът на пеперудата  
27-годишното момиче с анимационен герой на гърдите е като цветно петно на фона на личния 
си мрачен "Пътеводител на софийските тротоари". Неуморим оптимист, който сменя темите и 
посоките бързо, но винаги със страст. Учила е икономика в гимназията, право в университета, 
но го зарязала по средата, в мига, в който я поканили на работа в голяма гейминг фирма у нас. 
"Всичко се промени - провокацията и фантазията в тази работа ме превзеха", допълва тя. 
После взима лондонски сертификат по маркетинг и реклама, а днес е в ядрото на екипа, създал 
платформата за откриване на събития EventYard. "От фонда за рисков капитал Eleven, който 
разпределя средства по програмата на Jeremie за млади предприемачи в ЕС, ни харесаха и 
инвестираха в нас 25 хил. евро. След шест месеца усилена работа видяха напредъка и ни 
дадоха още толкова. Хващаме всякакви събития - не само големите, но и локални. Скоро ще се 
пробваме и в чужбина, а лично аз отговарям в листа със събития да присъстват и протестите у 
нас", обяснява Александра. Протестите са друга тема, по която момичето лесно се пали. "Сега, 
когато гледам какво се случва в Турция, ме хваща яд. На фона на Истанбул направо сме 
заспали и изобщо няма събуждане", вдига рамене тя, но не се оставя емоциите да я завладеят 
докрай. "Виж, вярвам в ефекта на пеперудата - може този пътеводител за някой да е глупост, 
но за друг да е мотив да промени мястото, на което живее. На 27 г. съм и още съм тук! Борила 
съм се да бъда тук, да променям себе си и света, в който живея. Не крия, че напоследък и аз 
поглеждам към Терминал 1 и 2, но съм инат и смятам да продължа с малките крачки. Те са 
моите доказателства, че промяна може да има."  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 07.06.2013  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/КНСБ-настоява-за-спешни-мерки-в-енергетиката-и-още-
нещо_l.a_i.441646_at.1.html  
Брой думи: 491  
 
 
Резюме: КНСБ излязоха с няколко искания към правителството.  
Синдикатите настояват за промени в Закона за обществените поръчки, включващи улеснен 
достъп на повече фирми до процедурите, в това число малки и средни предприятия; 
недопускане на  
фирми, нарушаващи трудовото законодателство и минималните договорени трудови 
стандарти; при поръчки за бързо оборотни стоки да се дава предимство на преките 
производители; промени в закона,  
недопускащи неговото заобикаляне, когато се изпълняват поръчки между свързани лица.  
 
Заглавие: КНСБ настоява за спешни мерки в енергетиката... и още нещо  
Подзаглавие: Синдикатите отправиха няколко искания към кабинета  
Автор:  
Текст: КНСБ излязоха с няколко искания към правителството.  
Синдикатите настояват за промени в Закона за обществените поръчки, включващи улеснен 
достъп на повече фирми до процедурите, в това число малки и средни предприятия; 
недопускане на  
фирми, нарушаващи трудовото законодателство и минималните договорени трудови 
стандарти; при поръчки за бързо оборотни стоки да се дава предимство на преките 
производители; промени в закона,  
недопускащи неговото заобикаляне, когато се изпълняват поръчки между свързани лица.  
Синдиката е за недопускане на офшорни фирми до участие в приватизация и до търгове по 
Закона за обществените поръчки, както и за увеличаване капитала на Българска банка за  
развитие. Приоритетно предоставяне на средства за банката по инициативата JEREMIE за 
преференциално кредитиране на малки и средни предприятия, искат още синдикатите. Те 
предлагат и създаване на  
преференциални кредитни линии за експортно ориентираните производства, както и 
използване на офисите на „Български пощи“ ЕАД за създаване на клонова мрежа на ББР.  
Според Конфедерацията на независимите синдикати в България са необходими промени в 
Закона за защита на конкуренцията за равноправно третиране от големите  
търговски вериги на българските производители спрямо чуждестранните такива. Синдикатите 
настояват за равноправно третиране спрямо входните такси, търговските отстъпки и сроковете 
на плащане. За  
бързооборотните стоки да се договаря преобладаващо присъствие на тези от български 
произход.  
Сред спешните мерки, които трябва да предприеме правителството, според КНСБ, са избор на 
членовете на т.н „регулатори” от парламента. Осигуряване на ефективен обществен контрол 
върху  
дейността на регулаторите – обществени надзорни съвети с право на отлагателно вето върху 
непрозрачни и необосновани проекторешения на регулаторите.  
Според КНСБ са необходими спешни мерки за оздравяване на енергетиката, като изготвяне на 
балансирана и съгласувана програма за параметрите в енергийния сектор за новия  
регулаторен ценови период 01.07.2013 – 01.07.2014 г. Точна преценка на мястото на 
българските ТЕЦ, а оттам и на въгледобивните дружества в регулирания пазар (енергийния 
микс) и за мерките, които  
биха позволили тяхното излизане на свободния пазар, искат още синдикатите . Необходимо е 
още решаване на проблема с цените на българските въглища, радикално намаляване на такса 
пренос за износ на  
ел.енергия за осигуряване натоварването на енергийните мощности и на въгледобива.  
Конфедерацията е за създаване на фонд „Зелена енергия“, с оглед премахване на добавката 
за „зелена енергия“, за предоговаряне на условията за изкупуване на енергия от двете  

http://www.econ.bg/Новини/КНСБ-настоява-за-спешни-мерки-в-енергетиката-и-още-нещо_l.a_i.441646_at.1.html
http://www.econ.bg/Новини/КНСБ-настоява-за-спешни-мерки-в-енергетиката-и-още-нещо_l.a_i.441646_at.1.html
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американски централи с оглед премахване добавката за „невъзстановяеми разходи“. 
Синдикалистите предлагат предоставяне на преференции за изкупуване на ток само за 
високоефективни когенерации за намаляване на добавката за „кафява енергия“, договаряне на 
дерогация по квотите за въглероден диоксид, с оглед даване на възможност за инвестиции в 
очистващи инсталации.  
От КНСБ настояват да не се допуска фалит на НЕК, както и държавата да поеме отговорността 
на собственик при покриване задължения на „Холдинг - БДЖ” ЕАД .  
Конфедерацията на независимите синдикати в България предлага прилагане на допустима 
държавна намеса за подкрепа дейността на ВМЗ-Сопот, с оглед избягване на  
неговата несъстоятелност в случай, че не се осъществи приватизацията му.  
Искането на синдиката е за изплащане на дължимата от държавата субсидия за „Български 
пощи” ЕАД, на основание, че дружеството извършва т.нар. универсална пощенска  
услуга.  
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Дата: 07.06.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14101902  
Брой думи: 176 
 
 
Резюме: Основната цел на настоящата процедура е да се повиши ефективността и 
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за 
внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна 
пазарна реализация.  
 
Заглавие: Инфо дни за иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на 
иновации в предприятията”. Процедурата ще бъде представена по от експерти на Главна 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма по време на информационни дни в градовете София, Пловдив, Бургас, 
Варна и Велико Търново. 
 
Основната цел на настоящата процедура е да се повиши ефективността и 
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за 
внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна 
пазарна реализация. 
 
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се 
изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата е 88 012 350 лева. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 10.07.2013 г. 
Информационните дни ще се проведат по следния график: 
 
• София - 07.06.2013 г. /петък/ 
• Пловдив - 11.06.2013 г. /вторник/ 
• Бургас - 12.06.2013 г. /сряда/ 
• Варна - 13.06.2013 г. /четвъртък/ 
• Велико Търново - 14.06.2013 г. /петък/

http://novini.dir.bg/news.php?id=14101902
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Дата: 07.06.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14100830  
Брой думи: 405  
 
 
Резюме: Eкипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе в Бобошево, 
Невестино и Сапарева баня информационно-разяснителни срещи, които са част от цикъла 
събития на тема „Пътят на успешния проект: научени уроци и реализирани добри практики през 
изтичащия програмен период 2007-2013 г.“. На срещите присъстваха представители на 
местните администрации, читалища и заинтересовани граждани.  
 
Заглавие: ОИЦ- Кюстендил запознаха жителите на три общини с “Пътят на успешния 
проект“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Eкипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе в Бобошево, 
Невестино и Сапарева баня информационно-разяснителни срещи, които са част от цикъла 
събития на тема „Пътят на успешния проект: научени уроци и реализирани добри практики през 
изтичащия програмен период 2007-2013 г.“. На срещите присъстваха представители на 
местните администрации, читалища и заинтересовани граждани.  
През първия модул на информационните събития бяха разяснени основните документи за 
информация и попълване от страна на кандидата при подготвяне на проектно предложение. 
Представени бяха и съществени аспекти по отношение на съдържанието на проектите, 
финансирани от европейски фондове, като бе подчертано, че проектът е преди всичко 
логическа конструкция и затова е необходимо да включва елементи, които да са взаимно 
обвързани и добре формулирани.  
Основни стъпки преди започване на изпълнението на проекта, администрирането на договора 
за изпълнение и какви са общите правила за финансово изпълнение и отчитане на договора, 
бяха част от информацията, представена през втория модул на срещата. Фокус бе поставен и 
на често срещани затруднения и грешки при подготовката и при изпълнението на проекти. 
Презентирани бяха и примери за успешно реализирани проекти по оперативните програми.  
Информация за възможности за кандидатстване по оперативни програми също бяха включени 
в програмата на информационните събития. Експертите от ОИЦ напомниха, че по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ все още се приемат заявления по схемата “По-
близо до работа“, насочена към новонаети/заети лица по трудов договор, работещи в населени 
места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес. В Дирекциите „Бюро по 
труда“ желаещите подават заявления за предоставяне на средства в реален размер за 
направените с обществен транспорт ежедневни транспортни разходи до работното място и 
обратно (до 100 километра от населеното място, където е местоживеенето на лицата по 
настоящ адрес).  
Информация бе предоставена и за схемата „Отново на работа“, по която Агенция по заетостта 
изпълнява проект „Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост“, финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Целта на проекта е да се осигури 
обучение и заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“, чрез 
предоставяне на качествена грижа за отглеждане на деца от 0 до 3-годишна възраст, на които и 
двамата родители са наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети. За 
повече информация: Агенция по заетостта, http://www.az.government.bg/ и Дирекциите „Бюро по 
труда“ в страната.  
Присъстващите на срещите бяха информирани и за двете отворени за кандидатстване 
процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“: „Внедряване на иновации в предприятията“ и „Енергийна 
ефективност и зелена икономика“.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14100830
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Дата: 07.06.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/ogled-energiya-knsb-1363184.html  
Брой думи: 472  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Необходими са спешни мерки за оздравяване на енергетиката, като 
изготвяне на балансирана и съгласувана програма за параметрите в енергийния сектор за 
новия регулаторен ценови период 01.07.2013 - 01.07.2014г. Това заявиха от КНСБ.  
 
Заглавие: КНСБ: Енергетиката се нуждае от спешни мерки за оздравяване  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Необходими са спешни мерки за оздравяване на енергетиката, като 
изготвяне на балансирана и съгласувана програма за параметрите в енергийния сектор за 
новия регулаторен ценови период 01.07.2013 - 01.07.2014г. Това заявиха от КНСБ. Според тях е 
нужна точна преценка на мястото на българските ТЕЦ, а оттам и на въгледобивните дружества 
в регулирания пазар (енергийния микс) и за мерките, които биха позволили тяхното излизане на 
свободния пазар. Необходимо е още решаване на проблема с цените на българските въглища, 
радикално намаляване на такса пренос за износ на ел.енергия за осигуряване натоварването 
на енергийните мощности и на въгледобива.  
Конфедерацията е за създаване на фонд „Зелена енергия", с оглед премахване на добавката 
за „зелена енергия", за предоговаряне на условията за изкупуване на енергия от двете 
американски централи с оглед премахване добавката за „невъзстановяеми разходи". 
Синдикалистите предлагат предоставяне на преференции за изкупуване на ток само за 
високоефективни когенерации за намаляване на добавката за „кафява енергия", договаряне на 
дерогация по квотите за въглероден диоксид, с оглед даване на възможност за инвестиции в 
очистващи инсталации.  
От КНСБ настояват да не се допуска фалит на „НЕК" ЕАД.  
Държавата да поеме отговорността на собственик при покриване задължения на „Холдинг - 
БДЖ" ЕАД .  
Конфедерацията на независимите синдикати в България предлага прилагане на допустима 
държавна намеса за подкрепа дейността на „ВМЗ" ЕАД,Сопот, с оглед избягване на неговата 
несъстоятелност в случай, че не се осъществи приватизацията му.  
Искането на синдиката е за изплащане на дължимата от държавата субсидия за „Български 
пощи" ЕАД, на основание, че дружеството извършва т.нар. универсална пощенска услуга.  
От синдиката настояват и за промени в Закона за обществените поръчки, с които да се улесни 
достъпът на повече фирми до процедурите, в т.ч. малки и средни предприятия; недопускане на 
фирми, нарушаващи трудовото законодателство и минималните договорени трудови 
стандарти; при поръчки за бързо оборотни стоки да се дава предимство на преките 
производители; промени в закона, недопускащи неговото заобикаляне, когато се изпълняват 
поръчки между свързани лица.  
Сред спешните мерки, които трябва да предприеме правителството са избор на членовете на 
т.н „регулатори" от парламента. Осигуряване на ефективен обществен контрол върху дейността 
на регулаторите - обществени надзорни съвети с право на отлагателно вето върху непрозрачни 
и необосновани проекторешения на регулаторите.  
Според Конфедерацията на независимите синдикати в България са необходими промени в 
Закона за защита на конкуренцията за равноправно третиране от големите търговски вериги на 
българските производители спрямо чуждестранните такива. Равноправно третиране спрямо 
входните такси, търговските отстъпки и сроковете на плащане. За бързооборотните стоки да се 
договаря преобладаващо присъствие на тези от български произход.  
Синдикатът е за недопускане на офшорни фирми до участие в приватизация и до търгове по 
ЗОП, както и за увеличаване капитала на Българска банка за развитие. Приоритетно 
предоставяне на средства за банката по инициативата „Джереми" за преференциално 
кредитиране на МСП. Създаване на преференциални кредитни линии за експортно 
ориентираните производства. Използване на офисите на „Български пощи" ЕАД за създаване 
на клонова мрежа на ББР.  
 

http://www.cross.bg/ogled-energiya-knsb-1363184.html
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Дата: 07.06.2013  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2013/06/07/2076604_digitalk_2013_prestrashi_se_da
_budesh_naiven/  
Брой думи: 2164  
 
 
Резюме: Една от най-големите пречки пред повечето предприемачи е липсата на достатъчна 
мотивация и вяра в успеха  
"Когато човек порасне, често забравя да мечтае." "Винаги мислим какво ще се случи в 
бъдещето. Понякога обаче трябва да погледнем към миналото и отговорът е там." "Никой не е 
твърде умен, по-важен е екипът. И трябва да се забавляваш."  
 
Заглавие: Digital|K 2013: Престраши се да бъдеш наивен  
Подзаглавие:  
Автор: Мартин Дешев  
Текст: Една от най-големите пречки пред повечето предприемачи е липсата на достатъчна 
мотивация и вяра в успеха  
"Когато човек порасне, често забравя да мечтае." "Винаги мислим какво ще се случи в 
бъдещето. Понякога обаче трябва да погледнем към миналото и отговорът е там." "Никой не е 
твърде умен, по-важен е екипът. И трябва да се забавляваш."  
Това са само малка част от посланията, с които лекторите на тазгодишната конференция 
Digital|K 2013, организирана от "Капитал" и NEVEQ, се опитаха да мотивират хората с идеи от 
България и региона и да ги подтикнат към повече решителност. И, да, България може да бъде 
място за създаване на печеливша компания. Предпоставките са налице, необходими са само 
малко воля и кураж от страна на предприемачите, за да реализират идеите си на практика. 
Време е за действие, призоваха участниците в трите дискусионни панела на Digital|K.  
Събитието, насочено най-вече към предприемачи и тези, които искат да се влязат в тази 
амбициозна група, се проведе на 3 юни в Народния театър "Иван Вазов" в София. 
Посетителите получиха полезни съвети и вдъхновение от всички лектори, които обърнаха 
специално внимание на възможностите за създаване на успешни и работещи технологични 
компании и у нас. Те се опитаха и да развенчаят мита, че да създадеш успешен технологичен 
бизнес извън Силициевата долина е почти невъзможно. Всъщност може да направиш това 
дори и без да имаш зад гърба си крупни инвеститори.  
Мотивиращо начало  
Една от най-големите пречки пред повечето млади предприемачи е липсата на достатъчна 
мотивация и вяра в успеха. Именно затова конференцията започна с кратка лекция на 
екоактивиста и основател на организацията Mpact Дейвид де Ротшилд. Той призова 
присъстващите да не забравят мечтите си и да си позволят да бъдат наивни. "Задавайте 
въпроси", каза още де Ротшилд и препоръча на всеки да не се притеснява от това какъв въпрос 
задава и на кого. "Не се страхувайте от предприемането на първата стъпка", допълни още той и 
призна, че първоначално не е имал представа как ще направи своя световноизвестен 
катамаран Plastiki, който е изработен от пластмасови бутилки и с който се опитва да привлече 
общественото внимание към замърсяването с този вид отпадъци. Това обаче не е убило 
желанието му да го създаде.  
Според Де Ротшилд трябва да разглеждаме развитието на една компания като приключение. 
То започва от самото начало, още докато идеята е в зародиш, а не чак когато компанията 
покаже първите признаци на успешно развитие. А какво да правим, ако не намираме 
подходящо приложение на концепцията си? Трябва да я променим. Де Ротшилд отново даде за 
пример своя проект Plastiki. Първоначалната цел на идеята е била да повдигне въпроса за 
екологичните последици от изхвърлената пластмаса. За да привлече повече внимание и да 
улесни собствената си работа върху проекта обаче, той бил принуден да вкара в него "повече 
драма". Така се ражда хрумването за направата на катамаран от пластмасови бутилки, с който 
да прекоси Тихия океан. В крайна сметка зеленият предприемач стига до заключението, че 
"трябва да променим идеята за това как използваме пластмасата".  
Де Ротшилд посъветва присъстващите да не мислят чак толкова за намирането на 
финансиране, колкото за изграждане на добър екип. Успехът се крие в отборната работа, смята 
той. Мнението му беше подкрепено и от останалите лектори. Матю Принс, основател и 
изпълнителен директор на компанията CloudFlare, също смята, че предприемачите трябва да 

http://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2013/06/07/2076604_digitalk_2013_prestrashi_se_da_budesh_naiven/
http://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2013/06/07/2076604_digitalk_2013_prestrashi_se_da_budesh_naiven/
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се обградят с хора, които са различни от тях и ги допълват. Основателят и ръководител на 
първия акселератор в Израел Инбал Ариели също смята, че работата в екип е от ключово 
значение. Тя обаче допълни, че не става дума само за хората в рамките на компанията, но и за 
отвореност към екосистемата и създаване на връзки с други фирми в стартъп обществото.  
На подобно мнение е и инвестиционният директор на Qualcomm Ventures Джейсън Бол. Той 
дори призова всеки предприемач да посети Силициевата долина и да се запознае с хората там. 
За разлика от Де Ротшилд обаче, който призова да мечтаем на едро и да имаме големи цели, 
Бол посъветва да се фокусираме и да мислим в по-малки мащаби, докато работим по идеята. 
"Не трябва да правите всичко от самото начало. Няма защо да се готвите за продажба на 
компанията още от първия й ден", каза той. Изпълнителният директор на Gravlax Ventures 
Габриел Грубер пък посъветва първо да приложим идеята си за бизнес, за да решим свой 
проблем, след това да я изпробваме на локално ниво и накрая - на глобално.  
Тук и сега  
"В България вече има пари!", коментира управляващият партньор на NEVEQ Павел Езекиев. Те 
обаче не трябва да са единствена цел и предприемачите не бива да са обсебени от идеята да 
намерят възможно най-много финансиране, допълни той. На подобно мнение са и основателят 
на общността Red Innova Пабло Ларгия, и Габриел Грубер. Те посъветваха първо да се обърне 
внимание на самата идея и да се преценят нейните мащаби. Невинаги е необходим 
допълнителен капитал, който да я задвижи. Тезата им бе потвърдена и от изпълнителния 
директор на хостинг компанията SiteGround Тенко Николов, който коментира, че фирмата му 
никога не е търсила инвеститори и въпреки това е успяла да излезе на световния пазар.  
Николов също така посъветва българските предприемачи да се осмелят да осъществят 
първите стъпки по реализирането на идеите си и да не отлагат само и само защото нямат 
инвеститор. В България има много потенциал, който трябва да се използва - на това мнение е и 
директорът на технологичния трансфер и интелектуална собственост към Европейския 
инвестиционен фонд Харджийт Санду. Той изтъкна, че в страната има много добре подготвени 
и мотивирани програмисти, които все повече привличат вниманието на чуждестранните 
компании и пазари. Теза, която бе подкрепена и от Матю Принс от CloudFlare.  
Всъщност основният проблем за мнозинството предприемачи е липсата на вяра в успеха. 
Според основателя на модния онлайн магазин BetaBrand Крис Линдланд в това отношение 
компютърните инженери имат много предимства. Те могат да развиват успешен бизнес пред 
глобална аудитория, без да напускат страната. Той съветва предприемачите да участват в 
развитието и изграждането на стартъп обществото в България и да не забравят най-важното 
качество - постоянството.  
Като допълнителен съвет Линдланд сподели, че е важно как ще представиш идеята си, за да се 
хареса максимално на хората. Когато става дума за онлайн бизнес, трябва да си 
нетрадиционен, за да провокираш теми за разговор и да привлечеш внимание. Това обаче не 
означава, че предприемачите трябва да пренебрегват продукта си за сметка на маркетинга. 
"Все пак трябва да правим дрехи, които хората да искат да носят", споделя Линдланд. По време 
на Digital|K ръководителят на стратегически партньорства на CloudFlare Мария Караиванова 
също посъветва предприемачите да поставят качеството на продукта си на първо място и да 
използват маркетинга като допълнение, а не да разчитат само на него за реализирането на 
продажби.  
Общото мнение на лекторите на DigitalK 2013 беше, че в момента основната задача пред 
българските предприемачи е да обединят сили и съвместно да доразвият стартъп обществото 
у нас. През последната година то отбелязва доста добър ръст и вече има няколко работещи 
инвестиционни фонда, привлича интереса на чуждестранни партньори. Необходимо е 
единствено да се последва опитът на другите страни и да се действа уверено. Ако това се 
случи, може пък и да се сбъдне пожеланието на Матю Принс в не толкова далечно бъдеще да 
видим първия български глобален интернет играч.  
България се позиционира като горещо място на Балканите за стартиране на бизнес  
Харджийт Санду, директор "Технологичен трансфер и интелектуална собственост", Европейски 
инвестиционен фонд пред "Капитал"  
Какво се е променило през годината от старта на фондовете Eleven и LAUNCHub до днес?  
Промяната е значителна и ефектът от дейността на двата фонда върху предприемаческата 
култура е силно позитивен. В рамките на 7-8 месеца Eleven и LAUNCHub успяха да проведат 
общо шест кръга за кандидатстване, посредством които бяха набрани над 2000 проекта на 
стартиращи предприемачи. Вече са финансирани 50 иновативни компании. Разбираме от фонд 
мениджърите, че качеството на предлаганите бизнес идеи и подготвеността на самите 
предприемачи се повишава непрекъснато.  
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Заедно с развитието на вече финансираните идеи се забелязва и по-осезаем интерес от 
регионални и паневропейски фондове за дялово финансиране в България. Вече има интерес 
дори от американски венчър капиталисти, чийто интерес преди създаването на Eleven и 
LAUNCHub бе незначителен. България днес е в радарите на рисковите инвеститори както в 
Европа, така и в САЩ. Това означава, че част от основните задачи на инициативата JEREMIE 
се изпълняват успешно. Освен прекия ефект за икономиката от направените инвестиции има и 
силен индиректен такъв, изразяващ се в това, че България се позиционира като горещо място 
на Балканите за стартиране на бизнес и финансиране на иновативни идеи. Изключително съм 
радостен, че този пилотен проект, който ЕИФ разработи заедно с екипа на Министерството на 
икономиката в рамките на инициативата JEREMIE, се развива изключително добре.  
Каква част от плановете са постигнати и какво още трябва да се направи?  
До голяма степен резултатите до момента оправдават, а в някои случаи дори превишават 
първоначалните очаквания. Двата акселератора са добре структурирани и функционират 
ефективно. Бързо се интегрират в глобалната индустрия от иновативни стартъпи. Оттук нататък 
най-важното е двата фонда да съумеят да продължат да привличат най-талантливите 
предприемачи от България и региона, като същевременно съумеят да подсигурят 
допълнителни частни инвестиции, за да могат фирмите да продължат да се развиват.  
В момента много от финансираните компании се намират във фаза на тестване на 
разработения продукт, привличане на първи клиенти и реализиране на първи продажби. Тук 
реално ще си проличат професионализмът, изградените контакти и бизнес нюхът, както на 
самите предприемачи, така и на техните инвеститори и ментори от Eleven и LAUNCHub.  
Планират ли се допълнителни инициативи?  
Да, в момента заедно с местните ни партньори в МИЕТ сме разработили нов инструмент за 
съфинансиране в рамките на инициативата JEREMIE. Той също ще предоставя дялово 
финансиране, но няма да е насочен само към стартиращи компании, а към всички с добър 
бизнес, които имат добра възможност за възвращаемост. Ресурсът, заделен за този нов 
продукт за рисково финансиране, е около 20 млн. евро, които да бъдат инвестирани от 
професионални мениджъри, избрани от ЕИФ, до края на 2015 г.  
Какви са основните пречки пред стартъпите в България?  
С реализираните по JEREMIE инструменти и сравнително ниските разходи за създаване на 
бизнес в България, бих казал, че основните пречки са липсата на повече иновативни и смели 
идеи, както и страхът от провал. Това всъщност е слабост не само на предприемачите в 
България, но и в цяла Европа. Предприемачите трябва да осъзнаят, че провалът всъщност 
дава изключително ценни уроци и трябва да бъде разглеждан по този начин.  
Извън тези пречки с наличието на двата акселератора, новия фонд за съфинансиране, 
талантливите хора вие наистина имате предпоставки за създаване на много добра 
предприемаческа екосистема. България вече е позиционирана добре като дестинация за 
иновативни стартъпи. Трябва да се търсят нови форми за последващо инвестиране във вече 
успешно стартирали бизнеси, да се привличат големи международни компании в иновативни 
сектори, които ще донесат ноу-хау и ще маркетират страната още по-силно. Ние от ЕИФ сме 
готови да подкрепяме и да предоставяме нашето ноу-хау за всяка ваша инициативата в тази 
посока, защото това е начинът в структурата на икономиката да се внесе по-висока добавена 
стойност. Дейвид де Ротшилд, екопредприемач и основател на Mpact:  
Да заменим БВП с индикатор на щастието  
Къде е балансът между защитата на природата и развитието на икономиката?  
От бизнес гледна точка няма как да вкараме природата във финансовите отчети. Хората сме 
много добри в консумирането и "изстискването" на ресурсите, а след това се опитваме да 
компенсираме цената, която плащаме за това. Индикаторът БВП не отчита унищожаването на 
природата, замърсяването, изсичането на горите, финансовите ефекти от намаленото 
биоразнообразие. Той дава лъжлива гледна точка, защото, ако нямаме чист въздух, чиста вода, 
биоразообразие, рискуваме да живеем в по-нездравословен и по-нещастен свят.  
Трябва да съдим за успеха на обществото не само базата на построените пътища, военните 
бюджети, разходите за изграждане на затвори. Дали това непременно отразява просперитета 
на едно общество? Интересно е например как в Кралство Бутан искат да заменят БВП с 
индикатор на щастието. А какво е щастието? То определено не е само постоянен растеж на 
икономиката.  
Как ще убедите в тази теза хората от по-бедните държави, където дори изхранването е 
проблем?  
Трябва да променим модела. Например западните държави произвеждат толкова много храна, 
която се изхвърля всеки ден. Едно от големите предизвикателства с изхранването е 
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дистрибуцията. Това, върху което трябва да работим, е микродистрибуцията. Няма смисъл 
обаче да се дават безплатни хранителни помощи, това не е устойчив модел. Трябва да дадем 
на хората възможност и ресурси сами да отглеждат и култивират своята храна.  
Проблемът е, когато се сблъскаме с големия агробизнес. Там имаме гиганти като Monsanto, 
имаме компании, които искат да контролират дистрибуцията на семена, които повишават 
цените на храните. Те играят срещу универсалното право на хората свободно да отглеждат 
растителни култури.  
Какъв е начинът да се пребориш с подобни корпорации?  
Трябва да внимавам какво казвам, иначе може да ме застрелят ;) Смятам, че правилният начин 
е прозрачността. Хората стават все по-силни благодарение на информацията и възможността 
да задават въпроси. Понякога забравяме, че ние сме тези, които даваме властта на 
политиците. А също така и че сме хората, които ползваме продуктите и услугите на 
корпорациите. Така че трябва да "гласуваме" със своите вилици, с покупките, които правим. 
Невероятно е как една компания може да контролира 70% от семената, които се продават по 
света.  
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Дата: 07.06.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1097240  
Брой думи: 405  
 
 
Резюме: Eкипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе в Бобошево, 
Невестино и Сапарева баня информационно-разяснителни срещи, които са част от цикъла 
събития на тема „Пътят на успешния проект: научени уроци и реализирани добри практики през 
изтичащия програмен период 2007-2013 г.". На срещите присъстваха представители на 
местните администрации, читалища и заинтересовани граждани.  
 
Заглавие: ОИЦ- Кюстендил запознаха жителите на три общини с "Пътят на успешния 
проект"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Eкипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе в Бобошево, 
Невестино и Сапарева баня информационно-разяснителни срещи, които са част от цикъла 
събития на тема „Пътят на успешния проект: научени уроци и реализирани добри практики през 
изтичащия програмен период 2007-2013 г.". На срещите присъстваха представители на 
местните администрации, читалища и заинтересовани граждани.  
През първия модул на информационните събития бяха разяснени основните документи за 
информация и попълване от страна на кандидата при подготвяне на проектно предложение. 
Представени бяха и съществени аспекти по отношение на съдържанието на проектите, 
финансирани от европейски фондове, като бе подчертано, че проектът е преди всичко 
логическа конструкция и затова е необходимо да включва елементи, които да са взаимно 
обвързани и добре формулирани.  
Основни стъпки преди започване на изпълнението на проекта, администрирането на договора 
за изпълнение и какви са общите правила за финансово изпълнение и отчитане на договора, 
бяха част от информацията, представена през втория модул на срещата. Фокус бе поставен и 
на често срещани затруднения и грешки при подготовката и при изпълнението на проекти. 
Презентирани бяха и примери за успешно реализирани проекти по оперативните програми.  
Информация за възможности за кандидатстване по оперативни програми също бяха включени 
в програмата на информационните събития. Експертите от ОИЦ напомниха, че по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси" все още се приемат заявления по схемата "По-
близо до работа", насочена към новонаети/заети лица по трудов договор, работещи в населени 
места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес. В Дирекциите „Бюро по 
труда" желаещите подават заявления за предоставяне на средства в реален размер за 
направените с обществен транспорт ежедневни транспортни разходи до работното място и 
обратно (до 100 километра от населеното място, където е местоживеенето на лицата по 
настоящ адрес).  
Информация бе предоставена и за схемата „Отново на работа", по която Агенция по заетостта 
изпълнява проект „Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост", финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Целта на проекта е да се осигури 
обучение и заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда", чрез 
предоставяне на качествена грижа за отглеждане на деца от 0 до 3-годишна възраст, на които и 
двамата родители са наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети. За 
повече информация: Агенция по заетостта, http://www.az.government.bg/ и Дирекциите „Бюро по 
труда" в страната.  
Присъстващите на срещите бяха информирани и за двете отворени за кандидатстване 
процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика": „Внедряване на иновации в предприятията" и „Енергийна 
ефективност и зелена икономика".  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1097240
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Дата: 07.06.2013  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: http://www.computerworld.bg/43769  
Брой думи: 323  
 
 
Резюме: Пловдивската компания Биомашиностроене АД избра да внедри ERP системата Infor 
SyteLine 8, за да управлява своята търговска дейност, финансите си, производствената дейност 
и запасите и управлението на взаимоотношенията с клиенти. Проектът ще бъде изпълнен от 
Frontstep Bulgaria (Фронтстеп България) по процедура „Покриване на международно признати 
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, която е част от 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
(ОПРКБИ).  
 
Заглавие: Frontstep внедрява Infor SyteLine 8 в Биомашиностроене по ОПРКБИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пловдивската компания Биомашиностроене АД избра да внедри ERP системата Infor 
SyteLine 8, за да управлява своята търговска дейност, финансите си, производствената дейност 
и запасите и управлението на взаимоотношенията с клиенти. Проектът ще бъде изпълнен от 
Frontstep Bulgaria (Фронтстеп България) по процедура „Покриване на международно признати 
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, която е част от 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
(ОПРКБИ). Компанията, която е създадена през 1986 г. като завод за биотехнологичната 
промишленост у нас, сега е специализирана в проектирането и производството на технологично 
оборудване за хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост. 
Основните продукти, които фирмата произвежда са съдове, апарати и тръбни топлообменници 
от неръждаема стомана, като над 90% от продукцията се изнася в над 20 държави в Западна 
Европа, Източна Европа и Близкия Изток. Понастоящем в Биомашиностроене АД работят 200 
служители, като 20 от тях работят във фирмения конструктивен отдел. С помощта на Infor 
SyteLine 8 компанията ще оптимизира своето търговско управление, включително договорите, 
поръчките и фактурите, свързани с продажби. Във финансовото управление пък ще се свързват 
фактури с плащания и постъпления, ще се проследяват транзакции в различна валута и ще се 
отпечатват всички необходими счетоводни справки и отчети. С помощта на функцията SyteLine 
Data Collection Биомашиностроене ще ускори процеса на събиране на информацията относно 
производствената дейност и управлението на запасите, ще намали грешките и ще подобри 
организацията на работата. Ще бъде подобрено и управлението на взаимоотношенията с 
клиентите. С помощта на Infor SyteLine компанията ще управлява по-ефективно продажбения 
си процес, ще организира маркетингови кампании и ще подготвя оферти за съществуващите и 
потенциалните си клиенти. Комуникацията с клиентите ще бъде облекчена благодарение на 
ERP системата интеграцията с Outlook. Модулът „Мениджърска информационна система“ пък 
ще допринесе за бизнес анализи на процесите и за финансови анализи. С негова помощ ще 
могат да се дефинират и генерират многообразни справки, които да информират мениджмънта 
на фирмата за текущите процеси, както и да обобщават годишни резултати и да дават насоки 
за бъдещи проекти.  
 

http://www.computerworld.bg/43769
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Дата: 07.06.2013  
Източник: www.finance5.bg  
Връзка: http://www.finance5.bg/news/bulgarian/90790.html  
Брой думи: 490  
 
 
Резюме: КНСБ излязоха с няколко искания към правителството.  
Синдикатите настояват за промени в Закона за обществените поръчки, включващи улеснен 
достъп на повече фирми до процедурите, в това число малки и средни предприятия; 
недопускане на фирми, нарушаващи трудовото законодателство и минималните договорени 
трудови стандарти; при поръчки за бързо оборотни стоки да се дава предимство на преките 
производители; промени в закона, недопускащи неговото заобикаляне, когато се изпълняват 
поръчки между свързани лица.  
 
Заглавие: КНСБ настоява за спешни мерки в енергетиката  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: КНСБ излязоха с няколко искания към правителството.  
Синдикатите настояват за промени в Закона за обществените поръчки, включващи улеснен 
достъп на повече фирми до процедурите, в това число малки и средни предприятия; 
недопускане на фирми, нарушаващи трудовото законодателство и минималните договорени 
трудови стандарти; при поръчки за бързо оборотни стоки да се дава предимство на преките 
производители; промени в закона, недопускащи неговото заобикаляне, когато се изпълняват 
поръчки между свързани лица.  
Синдиката е за недопускане на офшорни фирми до участие в приватизация и до търгове по 
Закона за обществените поръчки, както и за увеличаване капитала на Българска банка за 
развитие. Приоритетно предоставяне на средства за банката по инициативата JEREMIE за 
преференциално кредитиране на малки и средни предприятия, искат още синдикатите. Те 
предлагат и създаване на преференциални кредитни линии за експортно ориентираните 
производства, както и използване на офисите на „Български пощи“ ЕАД за създаване на 
клонова мрежа на ББР.  
Според Конфедерацията на независимите синдикати в България са необходими промени в 
Закона за защита на конкуренцията за равноправно третиране от големите търговски вериги на 
българските производители спрямо чуждестранните такива. Синдикатите настояват за 
равноправно третиране спрямо входните такси, търговските отстъпки и сроковете на плащане. 
За бързооборотните стоки да се договаря преобладаващо присъствие на тези от български 
произход.  
Сред спешните мерки, които трябва да предприеме правителството, според КНСБ, са избор на 
членовете на т.н „регулатори” от парламента. Осигуряване на ефективен обществен контрол 
върху дейността на регулаторите – обществени надзорни съвети с право на отлагателно вето 
върху непрозрачни и необосновани проекторешения на регулаторите.  
Според КНСБ са необходими спешни мерки за оздравяване на енергетиката, като изготвяне на 
балансирана и съгласувана програма за параметрите в енергийния сектор за новия 
регулаторен ценови период 01.07.2013 – 01.07.2014 г. Точна преценка на мястото на 
българските ТЕЦ, а оттам и на въгледобивните дружества в регулирания пазар (енергийния 
микс) и за мерките, които биха позволили тяхното излизане на свободния пазар, искат още 
синдикатите . Необходимо е още решаване на проблема с цените на българските въглища, 
радикално намаляване на такса пренос за износ на ел.енергия за осигуряване натоварването 
на енергийните мощности и на въгледобива.  
Конфедерацията е за създаване на фонд „Зелена енергия“, с оглед премахване на добавката 
за „зелена енергия“, за предоговаряне на условията за изкупуване на енергия от двете 
американски централи с оглед премахване добавката за „невъзстановяеми разходи“. 
Синдикалистите предлагат предоставяне на преференции за изкупуване на ток само за 
високоефективни когенерации за намаляване на добавката за „кафява енергия“, договаряне на 
дерогация по квотите за въглероден диоксид, с оглед даване на възможност за инвестиции в 
очистващи инсталации.  
От КНСБ настояват да не се допуска фалит на НЕК, както и държавата да поеме отговорността 
на собственик при покриване задължения на „Холдинг - БДЖ” ЕАД .  

http://www.finance5.bg/news/bulgarian/90790.html
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Конфедерацията на независимите синдикати в България предлага прилагане на допустима 
държавна намеса за подкрепа дейността на ВМЗ-Сопот, с оглед избягване на неговата 
несъстоятелност в случай, че не се осъществи приватизацията му.  
Искането на синдиката е за изплащане на дължимата от държавата субсидия за„Български 
пощи” ЕАД, на основание, че дружеството извършва т.нар. универсална пощенска услуга.  
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Дата: 07.06.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/инфо-дни-за-иновации-news45826.html  
Брой думи: 180  
 
 
Резюме: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на 
иновации в предприятията”. Процедурата ще бъде представена по от експерти на Главна 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма по време на информационни дни в градовете София, Пловдив, Бургас, 
Варна и Велико Търново.  
 
Заглавие: Инфо дни за иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на 
иновации в предприятията”. Процедурата ще бъде представена по от експерти на Главна 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма по време на информационни дни в градовете София, Пловдив, Бургас, 
Варна и Велико Търново.  
Основната цел на настоящата процедура е да се повиши ефективността и 
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за 
внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна 
пазарна реализация.  
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се 
изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата е 88 012 350 лева.  
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 10.07.2013 г.  
Информационните дни ще се проведат по следния график:  
• София - 07.06.2013 г. /петък/  
• Пловдив - 11.06.2013 г. /вторник/  
• Бургас - 12.06.2013 г. /сряда/  
• Варна - 13.06.2013 г. /четвъртък/  
• Велико Търново - 14.06.2013 г. /петък/  
 

http://www.economynews.bg/инфо-дни-за-иновации-news45826.html
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Дата: 07.06.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 107  
 
 
Резюме: Областен информационен център - Пловдив продължава да информира за 
реализиращи се проекти в област Пловдив, финансирани по оперативните програми:  
Пловдивската компания Биомашиностроене АД избра да внедри ERP системата Infor SyteLine 
8, за да управлява своята търговска дейност, финансите си, производствената дейност и 
запасите и управлението на взаимоотношенията с клиенти. Проектът ще бъде изпълнен от 
Frontstep Bulgaria (Фронтстеп България) по процедура „Покриване на международно признати 
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, която е част от 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
(ОПРКБИ).  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 6 часа от Plovdiv, Bulgaria  
Областен информационен център - Пловдив продължава да информира за реализиращи се 
проекти в област Пловдив, финансирани по оперативните програми:  
Пловдивската компания Биомашиностроене АД избра да внедри ERP системата Infor SyteLine 
8, за да управлява своята търговска дейност, финансите си, производствената дейност и 
запасите и управлението на взаимоотношенията с клиенти. Проектът ще бъде изпълнен от 
Frontstep Bulgaria (Фронтстеп България) по процедура „Покриване на международно признати 
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, която е част от 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
(ОПРКБИ). Понастоящем в Биомашиностроене АД работят 200 служители, като 20 от тях 
работят във фирмения конструктивен отдел.  
 
  

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353

