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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
16.09.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 6 

 вестници, от които: 0 

 - национални 0 

 - регионални 0 

 периодични издания 2 

 интернет издания и блогове 4 

Общо за деня 6 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 16.09.2014  
Източник: сп. CIO  
Страница: 4,5,6,7,8,9  
Брой думи: 3949  
 
 
Резюме: През последната година компаниите по света са похарчили за технически приложения 
$35 млрд. Темповете на ръст в различните сегменти от пазара са стабилни, макар и по-ниски в 
сравнение с предходната година  
 
Заглавие: В глобалния пазар на технически приложения преобладават положителните 
тенденции  
Подзаглавие:  
Автор: Надя КРЪСТЕВА  
Текст: През последната година компаниите по света са похарчили за технически приложения 
$35 млрд. Темповете на ръст в различните сегменти от пазара са стабилни, макар и по-ниски в 
сравнение с предходната година  
С ръст от 4,8% спрямо предходната година, през 2013 г. глобалният пазар на технически 
приложения, отнасящи се към сегментите на концепцията PLM, достигна вече $35 млрд. (схема 
1), показват данните от последните проучвания на CIMdata. В PLM пазара експертите на 
изследователската компания включват следните програмни инструменти и решения (схема 2):  
■ Машиностроителни системи за проектиране от висок клас (Multidiscipline MCAD MCAD или 
MCAD-MD).  
■ Машиностроителни системи за проектиране от среден клас (Design Focused MCAD, или 
MCAD-DF).  
■ CAM системи 3a технологична подготовка на производството (включително с ЦПУ), включени 
в MCAD системи с широка функционалност.  
■ Автономни САМ системи (nonbundled Numerical Control).  
■ Средства за моделиране на физически процеси и инженерен анализ на изделията (CAE, или 
S&A - Simulation and Analysis).  
■ Системи за цифрово производство (Digital Manufacturing - DM).  
■ Системи за съвместна работа и управление на процеса по създаване на данни за изделията 
(cPDm).  
■ Разработки на системни интегратори и риселъри (SI и VAR), разширяващи възможностите на 
базовите системи.  
■ Системи за електротехническо проектиране (Electronic Design Automation - EDA).  
■ Системи 3a архитектурно и строително проектиране (Architecture Engineering Construction - 
АЕС).  
■ Специализирани приложения  
АКТУАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ СОФТУЕР  
С най-съществен дял за приходите постигнати в PLM пазара през последната година са 
сегментите на системи за електротехническо проектиране (20%), MCAD системите (16%), 
разработките разширяващи възможностите на базовите системи (16%), cPDm системите (14%) 
и системите за симулации и инженерни анализи (12%).  
Анализаторите отбелязват, че през 2013-а във всички сегменти се наблюдават чувствително 
по-ниски темпове на ръст в сравнение с предходната година. И В двата сегмента на 
машиностроителни системи за проектиране (висок и среден клас) ръстът е почти нулев. Дори в 
най-бързо растящия сегмент на системите за симулация и анализи темповете на ръст са 
видимо понижени - до едва 7%.  
ТЕНДЕНЦИИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА  
Независимо от факта, че последната година не е особено активен период на инвестиции в 
технически приложения, все пак анализаторите считат, че в пазара преобладават 
положителните тенденции:  
■ Като цяло PLM пазарът отбелязва стабилен (макар и скромен) ръст.  
■ Приложенията от различните категории се използват от все повече потребители.  
■ Внедряваните решения осигуряват все по-пълно представяне на продуктите и обхващат все 
повече процеси.  
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Изброените тенденции са ясно различими на фона на резултатите, които постигат лидерите в 
PLM пазара, на фона на техните бизнес стратегии и виждания относно посоката, в която трябва 
да се развиват техническите приложения. Затова нека се спрем на най-важните инициативи, 
които предприемат напоследък компаниите, определяни като лидери от CIMdata, TechNavio и 
други изследователски агенции подредени по азбучен ред, това са Autodesk, Dassault, PTC и 
Siemens PLM Software.  
ВИЗИИТЕ НА ЛИДЕРИТЕ ЗА 2014 г. И СЛЕД ТОВА  
» Autodesk. Добре известни са стабилните позиции на компанията в пазара на инженерни 
приложения и пристрастието, което строителните инженери проявяват към нейните продукти, а 
също така успехите, които корпорацията постигна през последните няколко години в областта 
на машиностроителния дизайн. Ако коментираме постиженията на Autodesk по отношение на 
CAD, средства за симулация и управление на процеси, едва ли ще кажем нещо ново.  
През последните години компанията инвестира доста активно в CAE инструменти, а 
напоследък в полезрението й попаднаха и САМ решения, попълващи портфолиото й по начин, 
който й позволява да предложи пълен пакет от възможности на потребителите. Стъпка към 
изпълнението на тази стратегия бе придобиването на известния доставчик на САМ софтуер 
Delcam, обявено в края на 2013 г. и финализирано през март 2014 г.  
"Придобиването на Delcam е поредната важна стъпка за разширяване на бизнеса на Autodesk в 
сферата на производството, извън границите на традиционната за компанията област на 
проектирането. Заедно с Delcam ще ускорим разработката на по-съвършени решения за 
цифрово прототипиране и ще подобрим производствената практика", заяви по повод на 
сделката Баз Крос (Buzz Kross), старши вицепрезидент на направлението на Autodesk за 
продукти за проектиране, PLM и симулации.  
Впрочем, присъствието на абревиатурата PLM в наименованието на направлението, което 
ръководи г-н Крос, не би трябвало да ви изненадва, дори ако си спомняте, че години наред 
Autodesk не включваше концепцията PLM в своята философия буквално, а обещаваше на 
потребителите "по-проста и по-евтина алтернатива на PLM". Това обаче е минало. От 2012 г., 
когато представи своята PLM инициатива Autodesk 360 досега, компанията обръща все по-
сериозно внимание на средствата за реализация на концепцията за управление на жизнения 
цикъл на продуктите.  
Следва да отбележим и това, че Autodesk допълва своята PLM стратегия със силни изяви в 
развитието на облачни решения. Един по един към облачния пакет Autodesk PLM360 се 
присъединиха Fusion360 (CAD в облака), Sim360 (симулации в облака) и редица други "360" 
продукти. Преди време Андрю Ангност - старши вицепрезидент в компанията, отбеляза, че тази 
стратегия е базирана на увереността, че "облачните решения не се развиват просто така, 
заради идеята, а за да се промени начинът, по който хората работят".  
Според анализаторите предимствата на облачните PLM решения са "изкушение" за много 
потребители и считат, че облачната стратегия на Autodesk ще има благоприятно отражение 
върху бизнес резултатите на компанията. Още повече че тази стратегия не предвижда ни най-
малко отстъпление от продуктите за настолни системи, което изпълнителният директор на 
Autodesk Карл Бас се постара да направи пределно ясно за с редица свои изказвания.  
У нас продуктите на компанията се разпространяват от упълномощения дистрибутор БиЕмДжи 
ООД и оторизирани партньори (виж. раздела "Справочник", 80-84), сред които със статут 
"Златен партньор" е КАД Пойнт ЕООД.  
>> Dassault Systemes (DS). От години компанията има както своето запазено място сред 
водещите играчи в PLM пазара, така и огромна сфера на влияние, обхващаща концептуално и 
промишлено проектиране, симулации, производствени технологии, информационно 
взаимодействие и т.н. Dassault реализира уникален подход към разширяването на своя бизнес 
и може да се каже, че компанията излезе от границите на базовата PLM функционалност, 
заемайки се със създаването на приложения за търсене (search-based applications, SBA) и 
т.нар. "интелигентни панели" (dashboard intelligence).  
Dassault е в бизнеса с инженерен софтуер още от създаването си през 1981 г., а още през 2006 
г. компанията предприе решителна стъпка към концепцията PLM с придобиването на MatrixOne, 
което и даде възможност да преобразува своята PLM система ENOVIA в решение, отговарящо 
в по-голяма степен на потребностите на предприятията.  
По-късно Dassault възприе стратегия за създаване на интегрирани версии на CATIA (CAD) и 
ENOVIA, привличайки вниманието върху Значението на интегрираната CAD/ PLM среда, 
включваща инструменти за проектиране и средства за управление на информация и процеси.  
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Наред с това, в развитието на своите продукти Dassault обърна огромно внимание на онлайн 
технологиите, web интерфейсите, SOA - тогава още не се говореше за облачен изчислителен 
модел, но базата за него бе изградена.  
На конференция през 2010 г. Dassault представи своето приложение за търсене Exalead и 
социалната платформа 3DswYM. Тогава представителите на компанията Заявиха: "Вече имаме 
нещо, което можем да предложим на всяка компания", а сега е факт, че DS работи в 
нетрадиционни за доставчиците на технически приложения индустрии - модни облекла, 
опаковки и производства базирани на рецепти, каквито осъществяват компаниите от сферата 
на козметиката и хранително-вкусовата промишленост.  
Към момента посланията на Dassault са свързани повече с "3DExperience", отколкото с PLM. 
Конференцията за потребителите и през миналата година бе преименувана на "3Dexperience 
Forum", a на своя сайт www.3ds.com, DS се позиционира като "3Dexperience Company".  
Накратко, на този етап стратегията на Dassault е насочена към разширяване на базовата 
функционалност на PLM решенията. От DS потребителите получават web портали, средства за 
търсене, инструменти за маркетинг, платформа за сътрудничество и т.н. Всичко това им помага 
да получават информация от външни източници. Тези нови възможности могат да се използват 
напълно в унисон с концепцията PLM от онези разработчици на изделия, които искат да 
разбират потребностите на клиентите и пазара, да анализират големи обеми от данни, да 
работят съвместно с колеги и партньори и да вземат обосновани решения.  
Според анализаторите, стратегията на Dassault открива пред компанията отлични перспективи, 
тъй като новите й приложения в направленията Information Intelligence и Social & Collaborative са 
приложими на практика във всички индустрии.  
От продуктовите линии на Dassault у нас най-популярна е SolidWorks, разпространявана от 
доста време от фирма ДиТра - част от групата Технологика. През последната година към 
партньорите на DS, оторизирани да разпространяват SolidWorks, се присъедини и Рапид 
Прогрес ЕООД.  
» РТС. Под ръководството на сегашния си изпълнителен директор Джим Хапелман (Jim 
Heppelmann), компанията следва агресивна стратегия, насочена към придобиване на 
иновативни технологии и бързо развитие, разширяващо спектъра от възможности за ръст. И 
поглъщанията, които РТС осъществява, и усилията й в изследователска и развойна дейност 
разширяват възможностите на нейните продукти в области, които са относително близки до 
основната компетентност на компанията - т.е. това, с което компанията разполага, 
последователно и систематично се усъвършенства, а в новите продукти се добавят функции, 
които практиката е откроила като необходими и полезни.  
Примери, които илюстрират подхода на РТС, са нейните инициативи в областта на 
управлението на жизнения цикъл на приложенията и услугите - т.нар. Application Lifecycle 
Management (ALM) и Service Lifecycle Management (SLM).  
През 2011 г. PTC придоби ALM платформата MKS Integrity и интегрира нейните възможности с 
тези на собствените си решения за управление на данни, което й даде възможност да 
предложи на производствените предприятия (и особено на тези в сферата на мехатрониката) 
по-добри възможности за координиране на управлението на оборудване и програмно 
осигуряване.  
"Осъзнахме, че софтуерът е важен компонент на огромен брой продукти. Отдавна считаме, че 
разработката на апаратна и програмна част на изделие трябва да се управлява в рамките на 
унифициран процес. С придобиването на MKS добавяме оптимално ALM решение в нашата 
продуктова линия и разширяваме нашето PLM решение със средства за разработка на 
програмируеми продукти", заяви изпълнителният директор на РТС Джим Хапелман в изявление 
по повод на сделката.  
По подобен начин през 2012 г. РТС закупи Servigistics и добави в своето портфолио 
възможности за управление на жизнения цикъл на услугите (SLM).  
Впрочем, съдейки по резултатите досега, за 2015 г. РТС прогнозира най-голям ръст на 
приходите си от SLM сегмента - от порядъка на 15%, докато очаванията от CAD сегмента са за 
скромния ръст от 5%.  
"Ако разгледаме перспективите пред производствената индустрия в световен мащаб, очевидно 
е, че промените са неизбежни. За осъществяването на тези промени РТС развива и разширява 
списъка от предлагани услуги, така че да сме в състояние да помогнем на нашите клиенти да 
получат конкурентни предимства", казва Джим Хапелман.  
Представител на РТС у нас е фирма Контракс.  



 

 

10 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 9

/1
6
/2

0
1
4

 

» Siemens PLM Software. Безспорно Siemens PLM е компания с дълга и интересна история. 
Преди доста време Unigraphics, Nastran и SDRC бяха погълнати от EDS. После EDS сформира 
UGS. UGS купи Tecnomatix, а накрая всичко това бе погълнато от Siemens.  
От момента на придобиването на UGS през 2007 г., компанията следва последователно 
стратегия за предоставяне на PLM решения с пълна функционалност, обхващащи всички етапи 
- от проектиране и разработка на технологии до производство и автоматизация на заводски 
системи. Подходът на Siemens PLM се отличава с фокус върху обединяването на жизнения 
цикъл на изделията и на производството. Използвайки опита на компанията-майка Siemens 
Industry Automation, разработчиците на PLM софтуера успяват да създадат широк спектър 
решения, така че потребителите да получат цялостни системи за автоматизация на 
конструкторско-технологичната подготовка и управлението на автоматизирано производство.  
През последните години ключово място в стратегията на компанията заема стремежът й да 
опрости PLM решенията. Първите стъпки на Siemens PLM в това направление бяха направени 
още през 2010 г., с обявяването на платформата High Definition PLM (HD-PLM).  
"HD-PLM създава визуална интуитивно понятна среда за поддръжка на процесите по вземане 
на решения при разработката на изделия, което е много ценно за нашите клиенти от всички 
индустрии", коментира вицепрезидентът на компанията Джоан Хирш.  
Още една особеност на стратегията на Siemens PLM е фокусът върху развитието на технологии 
за определени индустрии. През 2012 и 2013 г. основен приоритет за компанията бе 
разработката на решенията Industry Catalyst Series, даващи възможност на предприятията да 
ускорят съществено процеса на внедряване на PLM.  
Пак през последните 2 години, в решенията на Siemens PLM бяха включени редица нови 
технологии като 4GD (Fourth Generation Design) и 4D Planning. Беше създадена и средата Active 
Workspace - т.е. "активно работно пространство" което увеличава достъпността на данните и 
добавя нови възможности за търсене (включително и семантично).  
Сред стратегическите инициативи на Siemens PLM не можем да пропуснем и инвестициите на 
компанията в средства за проектиране в областта на мехатрониката, както и придобиването на 
компанията Perfect Costing Solution и нейния софтуер за управление на разходите (РСМ).  
Дългогодишен партньор на Siemens PLM Software в България е компанията СпейсКАД ООД. 
През последната година водещият PLM доставчик предостави правото за разпространение на 
нейните продукти и на фирма Солтех ЕООД.  
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Разглеждайки перспективите, аналитиците са единодушни, че пазарът на технически 
приложения се намира в стабилно състояние и през следващите години ще расте с умерени 
темпове. Въпреки че различни фактори, свързани с локални и глобални икономически ситуации 
ще продължат да ограничават инициативите свързани с въвеждане на нови системи и 
функционалност, много организации ще инвестират в програмни продукти, осигуряващи по-
висока ефективност на тяхната работа и съответно по-високи приходи. За потребителите у нас 
са достъпни както системите, развивани от водещите в световен мащаб доставчици, така и 
специфични приложения, разработвани от български компании. В раздела "Справочник на 
потребителя" (стр. 80-84) представяме информация за над 150 продукти за компютърно 
проектиране, моделиране, инженерни анализи, ГИС и инфраструктурно проектиране, както и за 
фирмите, които ги разпространяват.  
***  
Българският пазар на CAD/САМ и ГИС решения през погледа на доставчиците  
Бальо Динев, СпейсКАД ООД  
Една отчетливо наблюдавана тенденция е нарастващото (отново) ползване на пиратски 
софтуер. Големи и утвърдени фирми със сериозни позиции не се притесняват да ползват 
нелицензирани копия на CAD и САМ продукти, вероятно считайки, че така пестят значителни 
средства от заплащането на лицензии. Уви, истината е друга - работейки с "кракнати" версии, 
техните екипи ползват малка част от истинските възможности на софтуера, а без техническата 
поддръжка от производителя на софтуера срещат сериозни трудности при развитието на 
инженерните умения на екипа за ефективното ползване и получаване на пълната стойност на 
CAD/САМ продуктите. Така на практика спестената за официално закупуване на продуктите 
сума вместо полза, става спирачка в развитието на фирмените умения, води до текучество на 
без това ценния инженерен персонал и пречи за създаване на устойчива иновационна среда.  
Друга тенденция е безразборното и спекулативно закупуване на CAD/САМ софтуер по 
програмите за повишаване на конкурентната способност и развитие на иновациите. "Лесните" 
европейски пари често се изразходват без анализ и отчитане на реалните нужди и възможности 
на бенефициента, и като доказателство за това мога да посоча поне 3 случая, в които закупен 
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САМ продукт стои с месеци 8 кабинета на директора, вместо да управлява цифровите машини 
на фирмата. Още по грозна е практиката да се закупуват CAD/САМ продукти с обявяването на 
двойно или тройно завишени доставни цени, а скритата разлика между обявената и реално 
платената към производителя стойност да се дели между бенефициента, консултанта и 
представителя на производителя. Тези схеми вече са известни на ЕК, и родните "схемаджии" 
трябва да знаят, че номерът едва ли ще мине пред ОЛАФ - в Румъния "героите" вече връщат 
европейските пари обратно. Има и една позитивна тенденция - фирмите, които се развиват 
възходящо, вече не се притесняват да инвестират във все по-скъпи, тясно специализирани 
продукти, способни да гарантират техния устойчив ръст чрез предоставяне на нови 
възможности за иновации и придобиване на нови конкурентни предимства благодарение на по-
ефективни производствени процеси. За тях цена от 50-60 хил. евро за 1 работно място вече е 
напълно оправдана, стига тази инвестиция да доведе до ключово предимство за компанията.  
За SpaceCAD 2014 е най-добрата година след 2008-а както в бизнес, така и в технологичен 
аспект. В изпълнение на нашата стратегия за фокус към доставяне на реални стойности за 
реални производители с реални нужди, SpaceCAD допринася за развитието на CAD/САМ 
пазара чрез редица безплатни инициативи за повишаване на информираността на инженерната 
общност, включително във висшето инженерно образование, чрез безплатен он-лайн портал за 
CAD/САМ обучение и т.н. Тук бих желал да кажа, че има още много какво да се прави и че 
CAD/САМ пазарът е нива, на която, за да жънеш, първо трябва да посееш. Търсенето на 
технически софтуер през следващите 2-3 години ще бъде много специфично - новите работни 
места ще са относително по-малко от тези, които ще бъдат подменяни. Много потребители ще 
установят, че са дали "малко пари за никакъв продукт" и ще започнат да търсят истинските 
решения, подменяйки CAD продукти от нисък клас с такива, способни да доставят истински 
стойности. Ще се повиши търсенето на софтуер за виртуална симулация на продукти и 
технологични процеси. Производители с САМ продукти от среден клас ще бъдат принудени под 
натиска на конкуренцията да ги заменят с CAD/CAM решения от висок клас. И накрая, надявам 
се, пиратите ще махнат черната превръзка от окото.  
***  
Цветан Стоянов, CAD/САМ център ДиТра към ТехноАогика ЕАД  
Като основна тенденция в развитието на CAD/САМ пазара бих посочил неговото узряване, 
фирмите все по-ясно осъзнават кои от своите проблеми искат да решат с разширяващия се 
набор от средства за проектиране, управление и производство. Те стават по-целенасочени и 
активни в разговорите с нас и по-готови да участват в обсъждането на пътищата за 
увеличаване на своята ефективност и конкурентоспособност. Все повече фирми включват 6 
своите планове внедряването на средства за управление на данните по разработка на 
изделията, извършване на инженерни симулации и осъществяване на съвременна техническа 
комуникация. Много по-често от преди те правят избора на САМ системата още при закупуване 
на NC машините. Някои от тях търсят считаните доскоро за екзотични алтернативи за директно 
производство чрез 3D принтиране. Бих посочил и един красноречив пример за развитието на 
пазара от тазгодишния ни опит. Още в първата година на предлагане на продукта SolidWorks 
Electrical Professional за интегрирано електромеханично проектиране беше реализирано 
неговото внедряване у нас, което показва, че клиентите искат и са готови да използват най-
съвременните технологии. ДиТра, от своя страна, се стреми винаги изпреварващо да инвестира 
в тях. В допълнение SolidWorks Electrical Professional вече се изучава и в един от нашите 
технически университети.  
Повишаването на изискванията за правилен избор, качествено внедряване и надеждна 
поддръжка ще продължи и ние ще трябва ефективно да ги посрещаме. Отминало е времето на 
сръчните демонстратори без доказателства за ефективна реализация. Отминало е и времето 
на стандартните предложения, фирмите Все по-упорито ще търсят по-добрите решения на 
своите реални проблеми. От края на миналата година ДиТра продължава да увеличава своя 
технически екип и да повишава неговата професионална подготовка, за да посрещне 
растящите нужди на своите клиенти.  
***  
Христо Асенов, DataMap Europe  
Сред тенденциите в ГИС технологиите бих отбелязал развитието на проблемно ориентирани 
сървърни решения свързани със специализирани и с общо предназначение картографски 
сървъри. Актуален е удобният и изчистен интерфейс, ориентиран към работа на мобилини 
устройства. Навлизат специализирани ГИС услуги с възможност за интеграция със сървърни и 
мобилни решения. В перспектива очакваме все по-активно търсене на ГИС решения под 
формата на услуги с цел ниски разходи за системна поддръжка.  
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***  
Светлозар Захариев, мениджър ГИС решения, ТехноЛогико  
По отношение на ГИС пазара, 2014-а бе една "празна" година (между два програмни периода и 
при липсата на стабилно политически управление), в която няма големи ГИС проекти. 
Очакваме през следващата година търсенето на ГИС решения да бъде стабилно нарастващо. 
Реалният ръст на пазара обаче ще зависи и от политическата конюнктура.  
***  
Момчил Якимов, Солтех ЕООД  
В последните 2 години редица български машиностроителни предприятия се Възползваха от 
процедурите по приоритетна ос 2 на ОП "Конкурентоспособност на българската икономика 
2007-2013", за да обновят своя машинен парк. Това доведе до увеличен интерес към 
придобиването на CAD/САМ софтуер както в рамките на дейностите, финансирани по 
програмата, така и в допълнение към тях. Известно е, че САМ софтуерът представлява не 
голяма инвестиция спрямо стойността на една сложна CNC машина, но позволява тя да се 
използва по най-ефективен начин и да разкрие пълните си възможности. Отмяната на 
последното класиране по процедурата за технологична модернизация на малки и средни 
предприятия през месец юли 2014 г. логично доведе до обратния ефект - множество от 
набралите скорост проекти се оказаха "на трупчета" и ще разчитат на следващия програмен 
период за своето довършване.  
Втора отчетлива тенденция, на която сме свидетели, е нарастващият обмен на графична 
информация между българските компании от бранша и техните клиенти и доставчици, които по 
правило се намират 6 чужбина. Договарянето на дългосрочни проекти нерядко включва 
ангажимент за използване на точно определен CAD/CAM продукт при тяхното изпълнение, 
именно заради необходимостта от размяна на файлове и работа в единна среда.  
Нашата прогноза е, че тези фактори ще определят пазара и през идните 12 месеца, но с едно 
важно допълнение - всяка инсталирана програма има нужда от специалист, който да борави с 
нея, а добре обучените кадри са рядкост. Както е ставало неведнъж, ще се наложи и този път 
всеки да си помогне сам. Работодателите трябва да са готови да обучават, а бъдещите 
висшисти - да припознаят професията на конструктор с CAD/CAM и CAE като престижна и 
перспективна. При наличие на траен интерес към този тип знания, вероятно и учебните 
заведения ще се принудят да се адаптират към търсенето, като приспособят своите учебни 
програми. Но развързването на възела трябва да започне отнякъде и нашето дружество 
Солтех ЕООД също полага последователни усилия това да се случи.  
***  
Инж. Иван Вълков, Рапид Прогрес ЕООД  
Наблюдава се тенденция за повишено търсене на CAD/САМ системи. От една страна, 
българските производители започват да разбират, че за да бъдат конкурентноспособни и да 
отговарят на съвременните изисквания, е необходимо да се ползват програмни продукти от 
висок клас. От друга страна, представителите на доставчици на металорежещи машини в 
България виждат предимствата при партньорството им с дистрибутори на програми за 
управление на тези машини. С използване на програмен продукт може да се достигне пълният 
капацитет на машината и времето за внедряване рязко да се намали.  
Спирането на финансиране по някои фондове се отрази негативно върху пазара. Но фирми, 
които имат нужда от CAD/САМ продукти, намират и други начини за финансиране. Нашата 
компания предлага много облекчения при заплащането и в същото време се стремим да 
поддържаме цени, които са адекватни за нашия регион. Очакваме, че търсенето на програмни 
решения за производството ще продължи да се повишава през следващата година. Доста от 
фирмите ползващи пиратски софтуер започват да виждат предимствата от работа с легален 
продукт, зад който стоят професионалисти, които могат да внедрят и поддържат този продукт.  
***  
Евгения Караджова, ЕСРИ България ООД  
През последните години се наблюдава все по-голям интерес към ГИС технологиите в България 
и те все по-често се припознават като ключова и необходима ИТ платформа. Поради общата 
икономическа и политическа ситуация обаче този повишен интерес, за съжаление, не може да 
се разгърне напълно и да се превърне в съответстващо повишено пазарно търсене. Липсата на 
ресурси както финансови, така и кадрови, в комбинация с несигурната среда и непрекъснатите 
промени, водят до значителен неизползван потенциал за практическо приложение на ГИС В 
България. В същото бреме обаче реализираните от ЕСРИ България ГИС проекти през тази и 
изминалите години ни карат да сме оптимисти, защото въпреки кризата, в която се намира 
нашата държава в момента, търсенето на висококачествени ГИС продукти и решения не 
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намалява. Изпълняваме проекти в нови сфери, като същевременно продължаваме да работим 
във вече разработените от нас пазарни сегменти. Продължаваме да реализираме ГИС проекти 
от национално значение и мащаб, които получават своето признание не само в България, но и 
в чужбина, като ГИС системата за Натура 2000, която стана ИТ проект на 2013 година у нас, а 
след това се нареди сред най-добрите 25 ГИС проекта 8 Европа. Това е една положителна 
тенденция не само за ЕСРИ България като компания-изпълнител, но и за българския ГИС пазар 
като цяло. Силно се надявам, че средата в България ще се стабилизира и ще наблюдаваме 
една успешна за ГИС пазара у нас 2015 година. Защото Географските информационни системи 
са се доказали като изключително мощна, полезна и същевременно лесна за използване 
технология. Технология, която се използва все по-широко и повсеместно по света и е крайно 
време тя да разгърне пълния си потенциал и в България. Макар и по-бавно, силно вярвам, че 
това ще се случи и у нас. За целта обаче са необходими много промени, реформи и работа на 
всички нива в държавата, както и още повече всеотдайност и неуморен труд от самите нас.  
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Дата: 16.09.2014  
Източник: сп. CIO  
Страница: 18,19  
Брой думи: 1075  
 
 
Резюме: През последните 2 години програмното осигуряване в компанията е обновено с 
въвеждането на CAD/САМ системи от най-висок клас - след SolidWorks, в ход е внедряване на 
CIMCO система за производствен мониторинг и тестване на ESPRIT САМ. инж. Борислав 
Терзиев, CAD/САМ програмист, Астроида ООД  
 
Заглавие: АСТРОИДА ООД Внедрява интегрирана платформа за мониторинг на машини с 
ЦПУ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През последните 2 години програмното осигуряване в компанията е обновено с 
въвеждането на CAD/САМ системи от най-висок клас - след SolidWorks, в ход е внедряване на 
CIMCO система за производствен мониторинг и тестване на ESPRIT САМ. инж. Борислав 
Терзиев, CAD/САМ програмист, Астроида ООД  
Астроида ООД, гр. Панагюрище произвежда детайли, възли и машиностроителни изделия, 
хидравлични блокове, механични детайли за оптически и оптикоелектронни прибори, 
инструменти за производство на оптични детайли. Дейността на компанията стартира през 1990 
г. с производството на телоподаващи устройства за Заваръчни апарати. През 1992 г. В 
предприятието са въведени машини с цифрово-програмно управление (ЦПУ CNC) и е внедрено 
програмно осигуряване, създадено от вътрешен и екип, което дава възможност на Астроида да 
разшири производството си. Постепенно компанията се специализира в областта на 
механичната обработка на детайли, възли и изделия за машиностроенето, технологични линии 
за производство на хляб, производство на хидравлични компоненти съвместно с партньори от 
Казанлък, производство на прецизни детайли и сборки за оптически и on то-механични прибори 
за партньори от Германия и франция.  
Към момента Астроида ООД има утвърдени традиции в производството на различни 
хидравлични изделия, продуктите й са добре познати в редица европейски страни (Германия, 
франция, Холандия, Швейцария, Австрия), а чрез търговски представители те достигат до 
Северна и Южна Америка.  
ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ АРСЕНАЛ  
Дружеството разполага с най-съвременно технологично оборудване. Наличните технически 
средства за контрол, измерване и изпитване осигуряват условия за гарантиране на изискваното 
от клиентите високо качество на произвежданите изделия. През последните 2 години е напълно 
обновено и програмното осигуряване в компанията - въведена е една от водещите CAD 
системи - SolidWorks. В процес на внедряване е уникална система за мониторинг на 
производствения процес, базирана на платформата CIMCO, в ход е тестване на САМ 
системата ESPRIT.  
"В продължение на години използваните в компанията технически приложения бяха собствена 
разработка. Необходимостта от обновяване на софтуера ставаше все по-очевидна и преди 
около 3 години започнахме да проучваме пазара за съвременни CAD/CAJVI решения. В крайна 
сметка се спряхме на системите SolidWorks и в момента изпробваме ESPRIT", коментира инж. 
Борислав Терзиев, CAD/ САМ програмист в Астроида ООД.  
През 2012 г. компанията е закупила 2 лиценза за SolidWorks, а година по-късно започва 
тестването на широкоспектърната САМ система за управление на машини с цифрово 
програмно управление ESPRIT. Доставчик и партньор по въвеждането на SolidWorks и на 
тестването на ESPRIT е компанията Рапид Прогрес ЕООД.  
"Системата SolidWorks се използва за изготвяне на 3D модели на разработваните детайли, а 
също така предоставя множество средства за управление на данни, свързани със 
производството. Накратко SolidWorks осигурява целия технологичен процес на разработка на 
изделието", поясняват от Астроида ООД.  
Според инж. Борислав Терзиев използването на софтуер - собствена разработка на компанията 
за изготвяне на програми за механична обработка, отнема доста време, а същевременно се 
допускат и грешки. При тестовите обработки с ESPRIT е установено, че продуктът дава 
възможност на предприятието да използва много по-ефективно своите машини с ЦПУ  
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Системите SolidWorks и ESPRIT са предпочетени от специалистите в Астроида ООД както 
заради тяхната функционалност, така и Заради лесния начин за изучаване и използване. "Още 
едно важно съображение са и хората, които поддържат системите. Екипът на Рапид Прогрес 
винаги се отзовава незабавно, когато ни е необходима помощ. При всеки проблем или въпрос 
от наша страна техните специалисти ни съдействат, идвайки на място или с видеоконферентен 
разговор", казва инж. Терзиев.  
ПОЛЗИТЕ  
Според представителите на Астроида ООД основните предимства от новите CAD/САМ системи 
в предприятието са повишена производителност, по-високо качество на продукцията и по-малко 
грешки при програмирането. "Работа, която преди се изпълняваше от 6-ма специалисти, сега 
може да се изпълнява от 4-ма, а в някои случаи и от 3-ма инженери", коментира Терзиев.  
В допълнение, благодарение на възможностите на ESPRIT, Астроида ООД може да използва 
пълноценно възможностите на ново технологично оборудване. Така например два месеца 
преди тестовите обработки с ESPRIT в компанията е закупена модерна 5-осева машина - 
Hermle, с нов тип управление. Програмирането на Hermle е можело да се осъществява само 
директно на машината, при което се е губело много време. Благодарение на възможностите на 
ESPRIT да генерира G-kog за всички видове машини, както и възможността да генерира код за 
система с управление HEIDENHAIN, проблемите при програмирането на Hermle са преодолени. 
С новата машина и с ESPRIT успешно се реализира 5-осна обработка, каквато преди това не е 
осъществявана в предприятието.  
НОВИТЕ ИНИЦИАТИВИ  
Към момента в Астроида ООД се внедрява система за мониторинг на производствения процес 
на база на интегрираната платформа CIMCO, която дава възможност за редакция, 
визуализация и управление на програми за машини с ЦПУ. Проектът се осъществява със 
съдействието на Рапид Прогрес. Според инж. Терзиев, реализацията на това решение ще даде 
възможност на специалистите в Астроида ООД да следят колко часа работи дадена машина и 
колко часа е в престой, както и да бъдат извеждани различни данни за анализ на 
производствената продуктивност 6 предприятието.  
"Сега сме 6 началото на този проект. Ясно е, че реализацията му ще отнеме време, но 
ежедневно научаваме нови неща за CIMCO. С тази система ще имаме много по-добра 
представа за производствения ни капацитет", обобщава CAD/CAM програмистът.  
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  
Известно е, че въвеждането на съвременни технологии и софтуерни системи е свързано с 
немалки инвестиции на средства и усилия. За повечето български компании осигуряването на 
необходимите финансови и човешки ресурси за такива проекти не е лесна задача. В Астроида 
ООД финансирането на новите CAD/CAM системи се осигурява по европейски програми. За 
съжаление последната програма по конкурентоспособност беше спряна скоро след 
подписването на договорите между Министерството на икономиката и туризма и одобрените 
бенефициенти. Това спира и по-нататъшната работа на Астроида за тестване и евентуално 
Закупуване на лиценз за въвеждане на ESPRIT и CIMCO.  
Но между бъдещия потребител на корпоративен софтуер - Астроида ООД и неговия доставчик - 
Рапид Прогрес остават стабилни партньорски отношения и те са начин за преодоляване на 
предизвикателствата, които и други български предприятия срещат след спирането на 
средствата за технологична модернизация.  
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Проектите за обновяване на CAE)/ САМ технологиите в Астроида ООД допринасят не само за 
подобряване на производителността и качеството на работа, но и обогатяват професионалния 
опит на специалистите в предприятието както по отношение на възможностите на 
съвременните софтуерни продукти, така и по отношение на ефективното им използване. В тази 
връзка инж. Борислав Терзиев отбелязва: "От скоро се опитваме да работим със съвременен 
софтуер и вече споменах някои предимства, които ни носи неговото използване. Освен тях 
обаче голяма роля играе екипът, който ги поддържа и консултира нас като потребители. 
Оценяваме високо партньорството на Рапид Прогрес и подкрепата, която получаваме от екипа 
й, защото и най-добрият продукт не би бил особено полезен, ако няма кой да го поддържа и да 
съдейства за ефективното му използване.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 15.09.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/09/15/1966095/evgeni-stoev-gerb-v-perioda-na-
svoeto-upravlenie-gerb-svali-tsenata-na-gazta-s-20.html  
Брой думи: 259  
 
 
Резюме: Велико Търново. В периода на своето управление ГЕРБ свали цената на газта с 20% , 
каза за Радио „Фокус” – Велико Търново Евгени Стоев, трети в кандидат-парламентарната 
листа на ГЕРБ за Великотърновски регион.  
 
Заглавие: Евгени Стоев, ГЕРБ: В периода на своето управление ГЕРБ свали цената на 
газта с 20%  
Подзаглавие:  
Автор: Стояна КИРОВА  
Текст: Велико Търново. В периода на своето управление ГЕРБ свали цената на газта с 20% , 
каза за Радио „Фокус” – Велико Търново Евгени Стоев, трети в кандидат-парламентарната 
листа на ГЕРБ за Великотърновски регион. Той обясни,ч е също така е започнала работа за 
търсене и проучване на нефт и газ дълбоко в Черно море, а този който спечели дълбоко 
водното проучване, ще понижи цената на газта с 35%. Той обясни още, че има програма за 
саниране, за енергийна ефективност, тъй като в панелните жилища живее голяма част от 
българския народ и прогнозите са, че до 10 години първите панелни блокове ще започнат да се 
рушат и да падат. „Ако се санират, ще им се даде живот поне още 30 години, което има първо 
икономически ефект, защото ще има хора, които ще работят – ще сменят дограми, изолации на 
блоковете. Второ ще има икономически ефект, защото ще им паднат рязко сметките за тока и 
отоплението. Третият ефект, не маловажен е, че все пак тези хора ще оставят на наследниците 
си жилища, които са годни за живеене”, коментира още Евгени Стоев. По думите му, трябва да 
се мисли как да се спести от потреблението на тока, дали евентуално ако се строи нова ядрена 
мощност ще има износ и потребление. Ако няма баланс на източници и потребление, външни и 
вътрешни, е ясно, че инвестицията няма да бъде възвърната. „Ще възстановим и програма 
„Конкурентоспособност“, която беше спряна заради доказана корупция, там ще се подпомага 
интелигентна специализация, тоест фокус ще бъдат сектори с висока добавена стойност и 
потенциал за висок икономически растеж”, посочи още Евгени Стоев.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/09/15/1966095/evgeni-stoev-gerb-v-perioda-na-svoeto-upravlenie-gerb-svali-tsenata-na-gazta-s-20.html
http://www.focus-news.net/news/2014/09/15/1966095/evgeni-stoev-gerb-v-perioda-na-svoeto-upravlenie-gerb-svali-tsenata-na-gazta-s-20.html
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Дата: 15.09.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка:  
http://www.standartnews.com/mneniya-
intervyuta/pregovaryame_s_yaponiya_i_kitay_za_iznos_na_meso-253806.html  
Брой думи: 1272  
 
 
Резюме: Търговските представители трябва по-активно да помагат на бизнеса, каза Ирена 
Младенова, зам.-министър на икономиката и енергетиката  
 
Заглавие: Преговаряме с Япония и Китай за износ на месо  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Търговските представители трябва по-активно да помагат на бизнеса, каза Ирена 
Младенова, зам.-министър на икономиката и енергетиката  
- Г-жо Младенова, какви са най-важните стъпки, които трябва да предприеме държавата, за да 
стимулира бизнесa и износа?  
- Първата и най-важна роля на държавата е да създава и гарантира условията за правене на 
бизнес. Трябва да се помисли за това как искаме да изглежда българската икономика след 10 
или 30 години и съответно какви са стъпките, за да стигнем до там. Липсва ни фокусиран и 
последователен подход, който да не бъде променян от всяко ново правителство. Помощ в тази 
посока е Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която е качена за 
обществено обсъждане на сайта на Министерството на икономиката и енергетиката. Тя е 
фокусирана върху подкрепата на държавата към експортно ориентирани сектори и такива с 
висока добавена стойност, както и предхожда стартирането на ОП "Иновации и 
конкурентоспособност". Държавата може да предприеме и мерки за стимулиране на износа. 
Важно е да активизираме ролята на търговските представители, които на място както да 
помагат на българския бизнес, така и да работят за привличане на инвестиции в България.  
Българските фирми са по-малки по размер и обем на продукцията. Затова трябва да работим 
за повишаване конкурентоспособността на фирмите у нас, така че те успешно да позиционират 
своите продукти на чуждите пазари и да се конкурират на местния. В този смисъл важна роля 
биха имали и обединенията под формата на клъстери, консорциуми или сдружения за експорт.  
- Как могат да се развият по-перспективните дестинации за българския износ?  
- Един от начините за това е участието на български фирми в международни изложения и 
форуми, които се организират с подкрепата на ОП "Конкурентоспособност". Тези участия са 
добър инструмент за по-малките фирми, които не успяват сами да организират подобни 
посещения и да намерят подходящи бизнес контакти. Такива инициативи са от полза за 
българските компании и е важно те да продължават да се реализират.  
Приоритетни дестинациите за българския бизнес са държавите, с които граничим. Въпреки, че 
за първите пет месеца на 2014 г. при тях има лек спад в износа, страната ни продължава да 
има добри възможности за развитие на тези пазари. Региони, в които имаме сериозен ръст на 
износа и очевидно нереализиран потенциал, са азиатските пазари. Другата група е Близкият 
Изток и Северна Африка.  
Традиционно ЕС е най-големият ни партньор, но усилията ни са насочени към диверсификация 
на българския износ. Например износът на България за Виетнам за периода януари-май е 
нараснал с почти 19%. За Индия - с 40%, а за Сингапур от 3,4 млн. евро за януари-май 2013 г., 
сега достига 216,6 млн. евро. Друга важна дестинация за българската продукция е Китай. 
Азиатската страна се нарежда на второ място сред експортните ни дестинации извън ЕС след 
Турция. За нас е особено важно улесняването на процедурите за внос на български храни и 
селскостопанска продукция в Китай. В момента България кандидатства за съответните 
документи за внос на млечни и месни продукти, както и фуражни култури и белен слънчоглед. 
Трябва да се подпишат протоколи, които да разрешат вноса на такава продукция. Имаме 
уверението, че процесът ще бъде ускорен. Водим аналогични преговори и с Япония, където сме 
в процедура по одобрение на внос на българско птиче месо.  
Трябва да насърчаваме по-нишови и интересни продукти в земеделието и хранително-
вкусовата промишленост. Например при етеричните масла можем да минем една стъпка по-
напред в преработката, а не да изнасяме суровина. Със сериозен потенциал са и 
биопродуктите.  

http://www.standartnews.com/mneniya-intervyuta/pregovaryame_s_yaponiya_i_kitay_za_iznos_na_meso-253806.html
http://www.standartnews.com/mneniya-intervyuta/pregovaryame_s_yaponiya_i_kitay_za_iznos_na_meso-253806.html
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В скоро време се очаква и финализиране на процеса за свободна търговия между ЕС и Индия, 
което ще отвори пред българските производители перспективен пазар. Очакванията ни са за 
добри условия за износ на вино и алкохолни напитки, а от друга страна за съвместен бизнес и 
джойнт венчъри - предприятия за производство на продукти направо на индийския пазар. 
Влизането в сила на всеобхватното икономическо търговско споразумение между ЕС и Канада 
също ще разкрие нови възможности. В него се предвижда пълно премахване на митата за 99% 
от тарифните номера до 7 години, като за 96% либерализацията е незабавна.  
- Предвид ограниченията, които Русия налага към ЕС, какви щети ще понесе родният бизнес и 
има ли възможност тази продукция да бъде пренасочена към други пазари?  
- На национално ниво проблемът не е толкова голям. За 2013 г. износът за Русия е 573,5 млн. 
евро, което е 2,6% от експорта на България. От този износ селскостопанските и хранителните 
стоки са 9,3%. Стоките, които попадат в ограничителния списък за 2013 г. са били на стойност 
10,1 млн. евро. Но не трябва да омаловажаваме предизвикателството, защото зад тези суми 
стоят фирми, бизнес идеи и планове. Ще мислим в посока минимизиране на загубите за 
бизнеса. В постоянен диалог сме с бизнес асоциациите за стимулиране на износа към трети 
страни. ЕС също планира мерки за намаляване на негативните последици, които се обсъждат 
от министрите на земеделието на страните от ЕС.  
- Вече стана ясно, че има възможност новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" да 
бъде одобрена преди края на 2014 г. Какви ще бъдат първите процедури по нея, за които 
фирмите ще могат да кандидатстват?  
- След като беше изпратен предходният вариант на програмата, в началото на август 
получихме коментарите от Брюксел, които в момента отразяваме. Работим по следния график - 
до края на септември - началото на октомври да проведем разговори с ЕК по новия вариант на 
програмата, в който са отразени коментарите. В момента анализираме какви трябва да са 
първите отворени схеми. Надявам се, че ще успеем да започнем с някоя грантова схема - дали 
ще е еквивалент на сегашната "Технологична модернизация" или "Енергийна ефективност" е 
въпрос на още малко работа. Според мен трябва да направим промяна спрямо досегашния 
подход по ОП "Конкурентоспособност". Например да отворим процедура с дълъг срок, но с 
прозорци. През период от 3-4 месеца получените документи за кандидатстване да бъдат 
оценявани и с тези кандидати, които отговарят на изискванията, да бъдат сключвани договори. 
По този начин дадена фирма ще може да кандидатства по определена процедура, когато има 
нужда, а не когато има отворена схема. А ако проектът е бил оценен в рамките на първия 
прозорец, но има забележки, кандидатът ще може да коригира проекта и да го внесе наново, за 
да бъде разгледан в следващия прозорец.  
- Какви са очакваните инвестиции в България за годината?  
- Инвестициите са един от стълбовете на българската икономика, върху който кризата оказа 
сериозно влияние. През периода 2007-2009 г. имаше сериозен спад на инвестициите. А от 2010 
г. насам нивото се колебае на нива около 1 млрд. евро годишно. Очевидно политическата 
нестабилност се е отразила негативно върху преките чуждестранни инвестиции в страната като 
за първото шестмесечие на 2014 г. има спад от 23%. За тази година Българската агенция за 
инвестиции е сертифицирала 15 проекта, които са на стойност 1,8 млрд. лв. и създават почти 
10 хиляди нови работни места. Тези проекти тепърва ще се реализират. Около 16 други са в 
процес на сертифициране. С добрата данъчна политика и добрите насърчителни мерки, 
страната ни има потенциал за привличане и на още инвестиции, но това очевидно не е 
достатъчно. За инвеститорите е важно да разчитат на предвидимост, стабилност, работещи 
институции и защита на правата им.  
Липсва ни и цялостен маркетингов подход, чрез който да бъдат консолидирани кампаниите за 
представянето на страна ни навън - туризъм, инвестиции, износ на българска продукция и т.н.  
- А как вървят инвестициите на български компании в чужбина?  
- За разлика от спада на чуждестранните инвестиции в страната, българските инвестиции в 
чужбина за първото полугодие са нараснали с 30%. Разбира се, в номинално изражение 
стойностите са много различни. През януари-юни 2014 г. българските инвестиции в чужбина са 
80 млн. евро. Но тенденциите са показателни. Най-значимите инвестиции на български 
компании са в Сърбия, Великобритания, Австрия и Италия.  
Българските инвестиции зад граница са предимно в секторите операции с недвижими имоти, 
услуги, преработваща промишленост и търговия.  
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Дата: 15.09.2014  
Източник: www.regal.bg  
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2380907  
Брой думи: 162  
 
 
Резюме: Г-жо Младенова, какви са най-важните стъпки, които трябва да предприеме 
държавата, за да стимулира бизнеса и износа?  
 
Заглавие: Преговаряме с Япония и Китай за износ на месо  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Г-жо Младенова, какви са най-важните стъпки, които трябва да предприеме държавата, 
за да стимулира бизнеса и износа?  
- Първата и най-важна роля на държавата е да създава и гарантира условията за правене на 
бизнес. Трябва да се помисли за това как искаме да изглежда българската икономика след 10 
или 30 години и съответно какви са стъпките, за да стигнем до там. Липсва ни фокусиран и 
последователен подход, който да не бъде променян от всяко ново правителство. Помощ в тази 
посока е Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която е качена за 
обществено обсъждане на сайта на Министерството на икономиката и енергетиката. Тя е 
фокусирана върху подкрепата на държавата към експортно ориентирани сектори и такива с 
висока добавена стойност, както и предхожда стартирането на ОП "Иновации и 
конкурентоспособност". Държавата може да предприеме и мерки за стимулиране на износа. 
Важно е да активизираме ролята на търговските представители, които на място както да 
помагат на българския бизнес, така и да работят за привличане на инвестиции в България.  
 

http://www.regal.bg/show.php?storyid=2380907
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Дата: 15.09.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-09-15&article=505872  
Брой думи: 1272  
 
 
Резюме: Търговските представители трябва по-активно да помагат на бизнеса, каза Ирена 
Младенова, зам.-министър на икономиката и енергетиката  
 
Заглавие: Преговаряме с Япония и Китай за износ на месо  
Подзаглавие: Пазарът в Индия ще се отвори за българските вина и алкохол  
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ  
Текст: Търговските представители трябва по-активно да помагат на бизнеса, каза Ирена 
Младенова, зам.-министър на икономиката и енергетиката  
- Г-жо Младенова, какви са най-важните стъпки, които трябва да предприеме държавата, за да 
стимулира бизнеса и износа?  
- Първата и най-важна роля на държавата е да създава и гарантира условията за правене на 
бизнес. Трябва да се помисли за това как искаме да изглежда българската икономика след 10 
или 30 години и съответно какви са стъпките, за да стигнем до там. Липсва ни фокусиран и 
последователен подход, който да не бъде променян от всяко ново правителство. Помощ в тази 
посока е Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която е качена за 
обществено обсъждане на сайта на Министерството на икономиката и енергетиката. Тя е 
фокусирана върху подкрепата на държавата към експортно ориентирани сектори и такива с 
висока добавена стойност, както и предхожда стартирането на ОП "Иновации и 
конкурентоспособност". Държавата може да предприеме и мерки за стимулиране на износа. 
Важно е да активизираме ролята на търговските представители, които на място както да 
помагат на българския бизнес, така и да работят за привличане на инвестиции в България.  
Българските фирми са по-малки по размер и обем на продукцията. Затова трябва да работим 
за повишаване конкурентоспособността на фирмите у нас, така че те успешно да позиционират 
своите продукти на чуждите пазари и да се конкурират на местния. В този смисъл важна роля 
биха имали и обединенията под формата на клъстери, консорциуми или сдружения за експорт.  
- Как могат да се развият по-перспективните дестинации за българския износ?  
- Един от начините за това е участието на български фирми в международни изложения и 
форуми, които се организират с подкрепата на ОП "Конкурентоспособност". Тези участия са 
добър инструмент за по-малките фирми, които не успяват сами да организират подобни 
посещения и да намерят подходящи бизнес контакти. Такива инициативи са от полза за 
българските компании и е важно те да продължават да се реализират.  
Приоритетни дестинациите за българския бизнес са държавите, с които граничим. Въпреки, че 
за първите пет месеца на 2014 г. при тях има лек спад в износа, страната ни продължава да 
има добри възможности за развитие на тези пазари. Региони, в които имаме сериозен ръст на 
износа и очевидно нереализиран потенциал, са азиатските пазари. Другата група е Близкият 
Изток и Северна Африка.  
Традиционно ЕС е най-големият ни партньор, но усилията ни са насочени към диверсификация 
на българския износ. Например износът на България за Виетнам за периода януари-май е 
нараснал с почти 19%. За Индия - с 40%, а за Сингапур от 3,4 млн. евро за януари-май 2013 г., 
сега достига 216,6 млн. евро. Друга важна дестинация за българската продукция е Китай. 
Азиатската страна се нарежда на второ място сред експортните ни дестинации извън ЕС след 
Турция. За нас е особено важно  
улесняването на процедурите за внос на български храни  
и селскостопанска продукция в Китай. В момента България кандидатства за съответните 
документи за внос на млечни и месни продукти, както и фуражни култури и белен слънчоглед. 
Трябва да се подпишат протоколи, които да разрешат вноса на такава продукция. Имаме 
уверението, че процесът ще бъде ускорен. Водим аналогични преговори и с Япония, където сме 
в процедура по одобрение на внос на българско птиче месо.  
Трябва да насърчаваме по-нишови и интересни продукти в земеделието и хранително-
вкусовата промишленост. Например при етеричните масла можем да минем една стъпка по-
напред в преработката, а не да изнасяме суровина. Със сериозен потенциал са и 
биопродуктите.  
В скоро време се очаква и финализиране на процеса за свободна търговия между ЕС и Индия, 
което ще отвори пред българските производители перспективен пазар. Очакванията ни са за 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-09-15&article=505872
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добри условия за износ на вино и алкохолни напитки, а от друга страна за съвместен бизнес и 
джойнт венчъри - предприятия за производство на продукти направо на индийския пазар. 
Влизането в сила на всеобхватното икономическо търговско споразумение между ЕС и Канада 
също ще разкрие нови възможности. В него се предвижда пълно премахване на митата за 99% 
от тарифните номера до 7 години, като за 96% либерализацията е незабавна.  
- Предвид ограниченията, които Русия налага към ЕС, какви щети ще понесе родният бизнес и 
има ли възможност тази продукция да бъде пренасочена към други пазари?  
- На национално ниво проблемът не е толкова голям. За 2013 г. износът за Русия е 573,5 млн. 
евро, което е 2,6% от експорта на България. От този износ селскостопанските и хранителните 
стоки са 9,3%. Стоките, които попадат в ограничителния списък за 2013 г. са били на стойност 
10,1 млн. евро. Но не трябва да омаловажаваме предизвикателството, защото зад тези суми 
стоят фирми, бизнес идеи и планове. Ще мислим в посока минимизиране на загубите за 
бизнеса. В постоянен диалог сме с бизнес асоциациите за стимулиране на износа към трети 
страни. ЕС също планира мерки за намаляване на негативните последици, които се обсъждат 
от министрите на земеделието на страните от ЕС.  
- Вече стана ясно, че има възможност новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" да 
бъде одобрена преди края на 2014 г. Какви ще бъдат първите процедури по нея, за които 
фирмите ще могат да кандидатстват?  
- След като беше изпратен предходният вариант на програмата, в началото на август 
получихме коментарите от Брюксел, които в момента отразяваме. Работим по следния график - 
до края на септември - началото на октомври да проведем разговори с ЕК по новия вариант на 
програмата, в който са отразени коментарите. В момента анализираме какви трябва да са 
първите отворени схеми. Надявам се, че ще успеем да започнем с някоя грантова схема - дали 
ще е еквивалент на сегашната "Технологична модернизация" или "Енергийна ефективност" е 
въпрос на още малко работа. Според мен трябва да направим промяна спрямо досегашния 
подход по ОП "Конкурентоспособност". Например да отворим процедура с дълъг срок, но с 
прозорци. През период от 3-4 месеца получените документи за кандидатстване да бъдат 
оценявани и с тези кандидати, които отговарят на изискванията, да бъдат сключвани договори. 
По този начин дадена фирма ще може да кандидатства по определена процедура, когато има 
нужда, а не когато има отворена схема. А ако проектът е бил оценен в рамките на първия 
прозорец, но има забележки, кандидатът ще може да коригира проекта и да го внесе наново, за 
да бъде разгледан в следващия прозорец.  
- Какви са очакваните инвестиции в България за годината?  
- Инвестициите са един от стълбовете на българската икономика, върху който кризата оказа 
сериозно влияние. През периода 2007-2009 г. имаше сериозен спад на инвестициите. А от 2010 
г. насам нивото се колебае на нива около 1 млрд. евро годишно. Очевидно  
политическата нестабилност се е отразила негативно  
върху преките чуждестранни инвестиции в страната като за първото шестмесечие на 2014 г. 
има спад от 23%. За тази година Българската агенция за инвестиции е сертифицирала 15 
проекта, които са на стойност 1,8 млрд. лв. и създават почти 10 хиляди нови работни места. 
Тези проекти тепърва ще се реализират. Около 16 други са в процес на сертифициране. С 
добрата данъчна политика и добрите насърчителни мерки, страната ни има потенциал за 
привличане и на още инвестиции, но това очевидно не е достатъчно. За инвеститорите е важно 
да разчитат на предвидимост, стабилност, работещи институции и защита на правата им.  
Липсва ни и цялостен маркетингов подход, чрез който да бъдат консолидирани кампаниите за 
представянето на страна ни навън - туризъм, инвестиции, износ на българска продукция и т.н.  
- А как вървят инвестициите на български компании в чужбина?  
- За разлика от спада на чуждестранните инвестиции в страната, българските инвестиции в 
чужбина за първото полугодие са нараснали с 30%. Разбира се, в номинално изражение 
стойностите са много различни. През януари-юни 2014 г. българските инвестиции в чужбина са 
80 млн. евро. Но тенденциите са показателни. Най-значимите инвестиции на български 
компании са в Сърбия, Великобритания, Австрия и Италия.  
Българските инвестиции зад граница са предимно в секторите операции с недвижими имоти, 
услуги, преработваща промишленост и търговия.  
 


