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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
09.07.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 2 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 3 

 вестници, от които: 2 

 - национални 0 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 1 

Общо за деня 5 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 08.07.2014  
Източник: Bulgaria On Air  
Предаване: Сутрешен блок  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 12  
Брой думи: 1040  
 
 
Резюме: Водещ: За ползите от еврофинансирането и за това как българските компании се 
опитват да повишат своята конкурентоспособност на външните пазари ще говорим в 
следващите минути, а наш събеседник на пряката ни телефонна линия е Любка Куманова, 
оперативен директор на “KAI Group”. Добро утро!  
Любка Куманова: Добро утро!  
Водещ: Представете първо с няколко думи дейността на вашата компания. Вие сте един от 
водещите производители в България на плочки – фаянс, теракота, гранитогрес, подови 
облицовки. С какво се отличава този бизнес? И какви бяха ползите от европрограмите, по които 
сте кандидатствали?  
 
Текст: Водещ: За ползите от еврофинансирането и за това как българските компании се 
опитват да повишат своята конкурентоспособност на външните пазари ще говорим в 
следващите минути, а наш събеседник на пряката ни телефонна линия е Любка Куманова, 
оперативен директор на “KAI Group”. Добро утро!  
Любка Куманова: Добро утро!  
Водещ: Представете първо с няколко думи дейността на вашата компания. Вие сте един от 
водещите производители в България на плочки – фаянс, теракота, гранитогрес, подови 
облицовки. С какво се отличава този бизнес? И какви бяха ползите от европрограмите, по които 
сте кандидатствали?  
Любка Куманова: Така е, “KAI Group” е най-големият български производител на керамични 
плочки в региона. Групата обединява два завода: „Хан Аспарух”, който се намира в Исперих и 
„Хан Омуртаг” в Шумен. Продуктовата гама включва стенни и подови керамични плочки, 
глазирани и неглазирани гранитогреси, както и декоративни елементи по стандартна 
технология и по технология дигитален печат.  
Водещ: По кои Оперативни програми сте кандидатствали в момента и колко, така, спечелени 
проекта имате до тук?  
Любка Куманова: През последните три години кандидатствахме и успешно изпълнихме и 
приключихме два проекта по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика”. Процедурите бяха следните: „Технологична модернизация в 
големи предприятия” и „Инвестиции в зелена индустрия”. В момента сме във финалния етап на 
третия ни проект, който е по процедура „Внедряване на иновации в предприятията”. Накратко 
мога да споделя за какво конкретно става дума. С първия проект дружеството закупи и 
инсталира нова линия за производство на гранитогрес. След инсталацията на новото 
оборудване текущият капацитет на предприятието се увеличи с около 40%, което позволи 
значително разширяване на дейността и увеличаване на клиентската база в национален и в 
международен мащаб. Чрез втория проект целяхме да повишим енергийната и екологичната 
ефективност и да разширим производството чрез закупуване и внедряване на оборудване, 
което рециклира производствените отпадъци. По този начин се намали енергоемкостта на 
производството, намали се неблагоприятното въздействие върху околната среда и се увеличи 
инсталираният капацитет на предприятието. Ако трябва да говорим в цифри, по първата 
процедура дружеството финансира около 49% чрез Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" и 51% със собствено финансиране. Общата стойност на проекта е 
над 9 млн. Лева. По втората процедура „Инвестиции в зелена индустрия” подменихме старо 
оборудване, като общата стойност на втория проект е почти 8 млн. Лева, от които 50% 
собствено финансиране и 50 от програма „Конкурентоспособност”. Третият проект, който в 
момента се изпълнява и отива към приключване – „Внедряване на иновации в предприятието”, 
е на стойност от 2 млн. Лева, като разпределението тук е 49% от програмата и 51% от 
собствено финансиране.  
Водещ: Една голяма част от вашата продукция е насочена за външните пазари. Между 
другото, строителните материали, в това число керамиката и подовите и стенните настилки, са 
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един сектор, в който България има традиции и то от доста години. С помощта на тези 
европрограми всъщност успявате ли, така, да поддържате качеството? Увеличава ли се 
търсенето на такъв тип българска продукция зад граница?  
Любка Куманова: Дружеството следва стриктно управление на качеството, като започва от 
суровините и материалите и проследява целия производствен процес. За да бъде 
конкурентоспособно в страната и чужбина, нашето производство е сертифицирано по ISO и 
отговаря на всички стандарти. Сертификатът доказва, че производственият процес се 
проследява от самото начало до производството на крайния продукт. Повече от 25 страни по 
света са се доверили на качеството на нашите продукти. Заводът поддържа отлични бизнес 
отношения с почти всички страни в Европейския съюз. Продуктите ни са добре известни във 
Великобритания, Франция, Германия...  
Водещ: За Евросъюза основно изнасяте.  
Любка Куманова: Да, но също и за страни като Македония, Хърватска, за Северна Африка, 
имаме клиенти в някои страни в Азия.  
Водещ: Между другото, понеже Вие сте сравнително голямо предприятие за българския пазар, 
ми е интересно... понеже сме говорили и с други бенефициенти в нашия ефир. Някои от, така, 
представителите на по-малките фирми считат, че донякъде кандидатстването по една такава 
програма за голяма компания е по-лесно, тъй като, като процент от разходите, тези например 
за консултантски услуги и подготовката на проектите, са доста по-ниски. Така ли е в 
действителност или пък има проблеми, с които по-едрите компании се сблъскват, които пък не 
стоят пред по-малките предприятия?  
Любка Куманова: Към момента се справяме сами, не сме използвали консултанти при 
подготовката на документите за кандидатстване. Работим в тясно сътрудничество с 
координатора по всеки проект, който е определен от Министерството. Информация за 
оперативната програма може да бъде намерена на сайта на Министерството на икономиката 
и енергетиката, както и на сайта на Управляващия орган по Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността”. Нямаме, нямаме забележки на този етап.  
Водещ: Тоест, Вие сте сред фирмите, които предпочитат сами да подготвят проектите си. Това, 
между другото, е един въпрос, който сме задавали на много предприемачи – дали предпочитат 
да използват консултантски услуги, дали не. Според Вас, е напълно възможно и, поне за едно 
сравнително голямо предприятие, със собствения си ресурс да успее да подготвите дин такъв 
успешен проект?  
Любка Куманова: Фактът, че приключихме първите две процедури успешно и третият проект е 
на този финален етап, го потвърждава.  
Водещ: Един въпрос за сектора, общ, в който оперирате – този за строителството. То беше 
един от двигателите на българската икономика. В последните няколко години обаче темповете 
на растеж там са сравнително скромни. Отразява ли се това на вашия бизнес или успяхте да 
пренасочите, така да се каже, продукцията към пазарите навън.  
Любка Куманова: Нашият пазар...  
Водещ: И каква е прогнозата Ви всъщност за следващите няколко години за България!  
Любка Куманова: Нашият пазар е добре балансиран. Тъй като ние следим тенденциите на 
пазара в региона, продуктовият ни микс е ориентиран така, че голяма част от нашето 
производство отива за износ. Ако трябва конкретно да говоря за България и за българския 
пазар. През последните години поради ситуацията на пазара и намалението на потреблението 
и ценовите нива, на които в крайна сметка се продават нашите продукти. Ние успяхме да 
вземем малко дял от това, което до момента се търгуваше от испански, италиански 
производители, от турски производители. Така че не мога да отчета намаление, дори имаме 
лек ръст в нашия дял на продажби.  
Водещ: Факт е, че цената на българското производство все пак е по-конкурентна. Очевидно се 
отразява, ако не благоприятно, то поне успява да компенсира това свиване на потреблението 
до някаква степен.  
Любка Куманова: Точно така.  
Водещ: Благодаря Ви за този коментар! Това беше Любка Куманова, оперативен директор на 
“KAI Group”, за ползите от евро финансирането за бизнеса.  
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Дата: 08.07.2014  
Източник: Bulgaria On Air  
Предаване: Сутрешен блок  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 567  
 
 
Резюме: Водещ: Нови правила и регулации промениха родния бизнес след присъединяването 
на България към Европейския съюз през 2007 г. Започна изплащане на евросубсидии, пазарите 
се отвориха и изискванията към фирмите станаха по-високи. Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика” към Министерството на икономиката и 
енергетиката дава възможност на предприятията да модернизират базите си и да разширят 
производствения си процес. Една от одобрените фирми по тази програма през 2013 г е 
„РамкоФарм” ООД., чиято основна дейност е разработката, производството и 
разпространението на хранителни добавки. Компанията е одобрена по проект, свързан със 
спецификата на производството и модернизирането на базата.  
 
Текст: Водещ: Нови правила и регулации промениха родния бизнес след присъединяването на 
България към Европейския съюз през 2007 г. Започна изплащане на евросубсидии, пазарите се 
отвориха и изискванията към фирмите станаха по-високи. Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” към Министерството на икономиката и 
енергетиката дава възможност на предприятията да модернизират базите си и да разширят 
производствения си процес. Една от одобрените фирми по тази програма през 2013 г е 
„РамкоФарм” ООД., чиято основна дейност е разработката, производството и 
разпространението на хранителни добавки. Компанията е одобрена по проект, свързан със 
спецификата на производството и модернизирането на базата.  
Славчо Гаврилов: Целта на проекта е да повишим качеството на нашата продукция чрез 
въвеждането на нови технологии, модернизиране на съществуващото ни производство, 
увеличаване на капацитета на производството, следователно да отговорим на повишения 
интерес от страна на клиентите.  
Водещ: Европарите по проекта са 640 000 лв и са безвъзмездна помощ за производството на 
фирмата. Средствата се отпускат по Оперативна програма "Конкурентоспособност". В 
случая те са предназначени за внедряването на международни признати технологии и системи 
за управление.  
Славчо Гаврилов: Грантът от Министерството, от европейската програма е в рамките на 70% 
и 30% самоучастие от нас. Нашето производство е свързано със здравето на хората и ние се 
стремим и винаги искаме да поддържаме най-високо качество. Това означава и най-добрите 
технологии и машини, които трябва да използваме.  
Водещ: Допълнителните средства са позволили на „РамкоФарм” да закупят три нови машини, 
които не само да отговарят на всички световни изисквания, но и да направят фирмата по-
гъвкава и конкурентоспособна. Най-голямата и най-скъпата част от проекта е блистер-машина, 
която е свързана с ежедневната дейност на фирмата. Славчо Гаврилов е категоричен, че чрез 
нея се изпълняват по-бързо поръчките на българските и чуждестранните клиенти.  
Славчо Гаврилов: Закупуването на това оборудване по този проект ни даде възможност да 
придобием машина, която е изцяло по всички стандарти на бранша, в който ние оперираме – 
последна технология, която изцяло отговаря на всичките качествени и технологични изисквания 
в световен мащаб. А също така тази машина ни позволи да увеличим капацитета в сектор 
блистиране в нашето производство със 100%.  
Водещ: С останалите пари фармацевтичната компания е закупила и два по-малки лабораторни 
апарата, които да следят за твърдостта и разтворимостта на лекарствените продукти.  
Славчо Гаврилов: Те също са, така, най-доброто, най-новото, което е в този сектор. Това ни 
даде възможност да извършваме лабораторни анализи тук, в нашето производство.  
Водещ: От компанията споделят, че не са срещали големи трудности при изпълнението, 
кандидатстването и осъществяването на проекта.  
Славчо Гаврилов: Както всеки, така, сблъсквал се с изпълнението на тези проекти, знае, че 
това все пак е, така, дълъг процес, едногодишен. Изпълнението отнема време, ресурс човешки, 
свързано е с много бюрократични дейности, но това за нас беше част от нещо съвсем 
нормално при изпълнението на проекта.  
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Водещ: Реализирането на проекта е позволило и назначаването на двама нови 
висококвалифицирани служители. След закупуването на лабораторните машини се е наложило 
и обучение на персонала с тях.  
Славчо Гаврилов: Целият проект по закупуването на машината е свързан с последващо 
обучение и то се състоя тук в нашата производствена база. По договор ние имаме предвидени 
обучения на наш персонал.  
Водещ: Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към 
Министерството на икономиката и енергетиката внимателно проверяват и оценяват проектите 
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013. Гаврилов съветва всички фирми, които имат възможност, да 
кандидатстват по програмата, защото това позволява на българските фирми да станат по-
конкурентоспособни на европейските и световните пазари.  
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Национални печатни медии 
 
Няма намерена информация 
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 07.07.2014  
Източник: в. Топ новини, Шумен  
Страница: 3  
Брой думи: 348  
 
 
Резюме: На информационна среща за популяризиране на успешни европроекти, организирана 
от Областния информационен център в Разград бе представен и новосъздаденият Бизнес 
инкубатор.  
Проектът, по който е създаден инкубаторът се финансира от Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" 2007-2013 г., съобщи управителят на центъра Юлиян Данаилов. Той 
посочи, че размерът на инвестицията е 2 360 163,85 лева, от които 1 737 010,00 лева са 
безвъзмездна финансова помощ. Инвеститор е "М и М Трейдинг 2005" ООД.  
 
Заглавие: Бизнес инкубатор ще отвори врати в Разград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На информационна среща за популяризиране на успешни европроекти, организирана от 
Областния информационен център в Разград бе представен и новосъздаденият Бизнес 
инкубатор.  
Проектът, по който е създаден инкубаторът се финансира от Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" 2007-2013 г., съобщи управителят на центъра Юлиян Данаилов. Той 
посочи, че размерът на инвестицията е 2 360 163,85 лева, от които 1 737 010,00 лева са 
безвъзмездна финансова помощ. Инвеститор е "М и М Трейдинг 2005" ООД.  
Пред представители на микро и малки фирми, експерти от местната и регионална власти, 
Бюрото по труда и др. членът на проектния екип, реализирал Инкубатора Галя Иванова 
представи възможностите и услугите, които предлага новата структура.  
За нуждите на инкубатора изцяло реконструирано и преустроено е бившето Аптечно 
управление, намиращо се на ул. "Д-р Петър Берон" №5. Бизнес Инкубаторът ще се управлява 
от екип от специалисти с богат опит в подпомагането на стартираш бизнес, обясни Иванова.  
Тя подчерта, че инкубаторът има за цел да допринесе за развитието на икономиката и 
предприемачеството в Лудогорие-то, като предостави съвременна и напълно оборудвана база 
на малки, средни и стартиращи предприятия.  
Броят на помещенията за осъществяване на различни видове бизнес е 36, разположени на 
обща площ от 2400 кв. м. Те са предназначени за малки чисти производства, офиси, търговски 
складове, рекламна агенция, копирен център, компютърна зала, фитнес-спа център, 
мултифунционална зала за провеждане на семинари, конференции и събития с обществено 
значение и др.  
Наемите на помещенията ще са на преференциални цени, каза още Иванова.  
Бизнес Инкубатор Разград ще предоставя пакет от услуги в подкрепа на развитието на микро, 
малки и средни предприятия, като основен фокус ще бъдат стартиращи фирми с потенциал за 
развитие  
Сред извършваните услуги в помощ на предприемачите са търсене и свързване с местни и 
международни партньори, провеждане на срещи, преводи по време на срещи и водене на 
делова кореспонденция, изготвяне на бизнес планове, стратегии, маркетингови проучвания, 
икономически обосновки, И услуги, обучения и др.  
Гост на събитието бе и областният управител Стоян Ненчев, който поздрави проектния екип и 
сподели очакванията си модерната бизнес инфраструктура и услуги да се използват по 
предназначение и да допринесат за така необходимото икономическо оживление в града и 
региона.  
07.07.2014 г.  
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Дата: 07.07.2014  
Източник: в. Гледища днес, Разград  
Страница: 3  
Брой думи: 604  
 
 
Резюме: Новият Бизнес инкубатор 6 Разград се очаква да отвори врати в най-скоро време. 
Това стана ясно на информационната среща за популяризиране на успешни проекти, 
организирана от Областния информационен център. Тя се състоя в обновената сграда на 
Бизнес инкубатора, която се намира на ул. "Д-р Петър Берон" №5. /бившето Аптечно 
управление/. Тя изцяло е обновена и преустроена по проекта, по който е създаден инкубаторът 
- финансирането е от ОП "Конкурентоспособност" 2007-2013 г. , процедура BG161PO003-2.2.01 
"Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори". Размерът на инвестицията е 2 360 
163,85 лева, от които 1 737 010,00 лева са безвъзмездна финансова помощ. Инвеститор е «М и 
М Трейдинг 2005» ООД. 
 
Заглавие: Модерни офиси и преференциални наеми ще предлага новият Бизнес 
инкубатор в Разград  
Подзаглавие: Очаква се новата структура да отбори врати в най-скоро време  
Автор: Галина МАТЕВА  
Текст: Новият Бизнес инкубатор 6 Разград се очаква да отвори врати в най-скоро време. Това 
стана ясно на информационната среща за популяризиране на успешни проекти, организирана 
от Областния информационен център. Тя се състоя в обновената сграда на Бизнес инкубатора, 
която се намира на ул. "Д-р Петър Берон" №5. /бившето Аптечно управление/. Тя изцяло е 
обновена и преустроена по проекта, по който е създаден инкубаторът - финансирането е от ОП 
"Конкурентоспособност" 2007-2013 г. , процедура BG161PO003-2.2.01 "Подкрепа за 
създаване и развитие на бизнес инкубатори". Размерът на инвестицията е 2 360 163,85 лева, от 
които 1 737 010,00 лева са безвъзмездна финансова помощ. Инвеститор е «М и М Трейдинг 
2005» ООД. На срещата бяха поканени представители на микро и макро фирми, подпомагащи 
бизнеса организации, социално-икономически партньори, експерти по икономическо развитие 
от местната и регионална власти, Бюрото по труда и журналисти.  
Пред тях управителят на Областния информационен център Юлиян Данаилов представи 
проекта, а членът на проектния екип Галина Иванова подробно информира какви възможности 
и услуги предлага инкубаторът за развитието на икономиката и предприемачеството.  
В обновената сграда, която почти изцяло е преустроена за нуждите на местния бизнес, има 36 
помещения, които могат да се използват за различни дейности. Те са разположени на обща 
площ от 2400 кв. м. Част от тях ще се отдават под наем. Предназначени са за малки чисти 
производства, офиси, търговски складове, рекламна агенция, копирен център, компютърна 
зала, фитнес-спа център, кетъринг, мултифунционална зала (до 150 души) за провеждане на 
семинари, конференции и събития с обществено значение и др. Наемите, които ще плашат 
наемателите, са на преференциални цени. През първата година от наемането всяка фирма ще 
може да ползва един месец 50% от базовия наем и два месеца -75% , което означава, че всеки 
наемател през първата година, без значение дали е стартираща фирма или не, ще получи като 
помощ един наем. Галина Иванова уточни, че базовите наеми за офисите ще бъдат 4 лв. на кв. 
м. без ДДС и 3,50 лв. на кв. м. без ДДС за складовите помещения, като това включва интернет, 
видеонаблюдение, всяко помещение е със самостоятелен достъп, с магнитна карта, включено е 
и почистването на общите части. Всички помещения ще се отдават с климатици, всяко има 
собствен контролен електромер.  
Сред извършваните услуги в помощ на предприемачите са: предоставяне на пакет от услуги в 
подкрепа на развитието на малки и средни предприятия, като фокусът е насочен основно към 
стартиращи фирми, търсене и свързване с местни и международни партньори, провеждане на 
срещи, преводи по време на срещи и водене на делова кореспонденция, изготвяне на бизнес 
планове, съдействие за стартиране на собствен бизнес, стратегии, маркетингови проучвания, 
икономически обосновки, IT услуги, обучения по предприемачество и ключови компетентности, 
съдействие за финансиране и ползване на европейски програми, паркинг места и др.  
Галина Иванова подчерта, че Бизнес инкубаторът има за цел да допринесе за развитието на 
икономиката и предприемачеството в областта, като предостави съвременна и напълно 
оборудвана база на малки, средни и стартиращи предприятия.  
При изготвянето на проектното предложение се е формирало партньорство между НПО и 
представители на бизнеса в региона, подчерта Галина Иванова. Тя посочи имената на Емилия 
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Германова от Бизнес центъра в Исперих, Диана Славова от Разград, с които са работили 
съвместно.  
На срещата присъства и областният управител Стоян Ненчев, който изрази своето задоволство 
от новия Бизнес инкубатор и поздрави неговите създатели. Той каза, че подкрепя проекта  
и се надява тук да закипи активен живот. Условията, които се предлагат в инкубатора, са много 
добри и могат да се използват.  
Присъстващите разгледаха помещенията. Очаква се до месеци инкубаторът да заработи, след 
като бъде завършен и оборудван напълно. Тогава вероятно ще бъде и официалното откриване 
на новата структура. Обявен е и конкурс за екип, който ще работи тук.  
07.07.2014 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 08.07.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=761136  
Брой думи: 769  
 
 
Резюме: Свищов. Стопанска академия „Димитър А. Ценов” представи два от реализираните 
евро проекти пред журналисти от Велико Търново. Висшето училище в Свищов бе включено в 
пътуващ семинар за журналисти, организиран от Областен информационен център (ОИЦ) - 
Велико Търново. Това информират от висшето учебно заведение. В рамките на двудневното 
събитие, представители на печатни и електронни медии от областния град имаха възможност 
да се запознаят с успешно реализирани в региона проекти, финансирани от европейските 
фондове в периода 2007-2013 г. В общините от Великотърновска област журналистите от 
регионалните медии се срещнаха на място с бенефициенти (общински администрации, фирми, 
учебни заведения и неправителствени организации), реализирали проекти по оперативните 
програми „Развитие конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ), „Развитие 
на човешките ресурси” (ОПРЧР), „Регионално развитие” (ОПРР), „Административен капацитет” 
(ОПАК) и др.  
 
Заглавие: Евро проекти на Стопанска академия са сред добрите практики по 
оперативните програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Свищов. Стопанска академия „Димитър А. Ценов” представи два от реализираните евро 
проекти пред журналисти от Велико Търново. Висшето училище в Свищов бе включено в 
пътуващ семинар за журналисти, организиран от Областен информационен център (ОИЦ) - 
Велико Търново. Това информират от висшето учебно заведение. В рамките на двудневното 
събитие, представители на печатни и електронни медии от областния град имаха възможност 
да се запознаят с успешно реализирани в региона проекти, финансирани от европейските 
фондове в периода 2007-2013 г. В общините от Великотърновска област журналистите от 
регионалните медии се срещнаха на място с бенефициенти (общински администрации, фирми, 
учебни заведения и неправителствени организации), реализирали проекти по оперативните 
програми „Развитие конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ), 
„Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), „Регионално развитие” (ОПРР), „Административен 
капацитет” (ОПАК) и др.  
Стопанска академия представи проекти за студентски стажове и обучителни курсове за 
безработни лица. „Стажът – първа стъпка в професията. Методика за провеждане на 
ефективни стажове” е проект, чиято подготовка стартира през м. септември 2007 г. – годината, 
в която България става равноправен член на ЕС. „Ние бяхме едни от пионерите, които 
участваха е европейски програми за финансиране на проекти по евро фондовете” – сподели 
проф. д-р Красимир Шишманов, ръководител на проекта. Той припомни за трудностите, с които 
екипът се е сблъскал относно методиката на финансиране по евро програмите, но подчерта, че 
благодарение на оказаната от академичното ръководство помощ проектът е реализиран.  
Общата цел на проекта е била подобряване качеството на образователните услуги чрез 
въвеждане на адаптивни механизми за стартиране на кариерата. В рамките на проекта 60 
възпитаници на Стопанска академия са провели студентска практика от 45 работни дни в седем 
фирми от областите Велико Търново, Габрово, Плевен и София. Всеки стажант е получил 
задачи, свързани с характера на осъществяваната от организацията-партньор дейност и 
съобразно спецификата на заеманата стажантска позиция.  
„С проблемите на пазара на труда пряко се сблъскаха две от целевите групи на проекта – от 
една страна организациите-партньори и студентите от друга” – коментира още проф. 
Шишманов. По думите му, включвайки се в проекта, фирмите са получили възможност сами да 
предложат практически ориентирано обучение на стажантите и опит, който съответства на 
техните специфични изисквания. Така студентските практики могат да бъдат използвани като 
механизъм за подбор на персонал, обучен според изискванията на конкретната трудова среда и 
професионална област. От своя страна студентите, взели участие в планираните стажове, са 
проверили приложимостта на своите знания и компетенции, и са развили умения за работа в 
реална среда. „За тях натрупаният професионален опит представлява важно конкурентно 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=761136
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предимство при стартиране на бъдеща реализация” – подчерта ръководителят на проектния 
екип. Наред с това проектът е включвал и обучение на преподаватели, насочено към 
запознаване със съвременните работни процеси и технологии, използвани в практиката.  
„Крайният резултат от изпълнението на проекта се свързва с установяването на устойчив 
модел на взаимодействие между Стопанска академия и бизнеса, ориентиран към 
осигуряването на конкурентни знания и умения у студентите и повишаване приложимостта на 
висшето образование като цяло” – каза проф. Шишманов. Той подчерта, че за интереса на 
бизнеса от подобно взаимодействие свидетелства назначаването на работа на част от 
стажантите в някои от организациите-партньори.  
Вторият проект, който Стопанска академия представи пред журналистите като добра практика е 
за обучение на безработни лица, попадащи в категориите на уязвимите групи. Проект 
„Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община 
Свищов чрез квалификация и мотивация”, реализиран от Центъра за професионално обучение 
при Стопанска академия, представи доц. д-р Пенка Шишманова – ръководител на проекта и 
директор на ЦПО. Целевата група по проекта е обхванала 60 безработни лица, регистрирани в 
Дирекция „Бюро по труда” – Свищов. Сред обучаваните по проекта са младежи до 29 години, 
безработни лица над 50-годишна възраст, жени, отсъствали продължително от работа поради 
майчинство или отглеждане на дете, хора с увреждания, представители на уязвими етнически 
групи и др. Най-голяма група – 67 % са били лицата със средно образование, а висшистите са 
били 30 %.  
В рамките на проекта сформираните групи са преминали обучения за професионална 
квалификация по част от професиите „Продавач-консултант”, „Офис-секретар” и „Оператор на 
компютър”, обучения по чужд език (английски, нива А1 и А2) и мотивационни обучения. По 
време на проведените професионални или чуждоезикови обучения на безработните лица са 
изплащани стипендии в размер на 8,00 лв. за всеки присъствен учебен ден и транспортни 
разходи за живеещите извън гр. Свищов. Всеки един от целевата група е получил 
индивидуално разработен план за професионално развитие и усъвършенстване, 
удостоверение за професионално обучение по съответната професия и европассертификат на 
български и английски език за придобити професионални компетенции.  
В края на представянето на проекта доц. Шишманова сподели, че няколко от курсистите са 
започнали работа веднага след приключване на обучението. Тя също подчерта ролята на 
академичното ръководство и оказваната помощ при реализиране на проекта.  


