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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
30.09.2014 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: 3 

 - национални 2 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 3 

Общо за деня 6 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 30.09.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 4  
Брой думи: 431  
 
 
Резюме: Вчера Бойко Борисов присъства на откриването на съоръжение за биогаз в 
монтанското село Добри дол. Заводът е съфинансиран по програма "Конкурентоспособност", а 
стойността на проекта е 15 милиона лева. По време на събитието Борисов се срещна и с 
бившия шеф на НСО генерал-лейтенант Тодор Коджейков. Лидерът на ГЕРБ помоли дошлите 
на освещаването духовни лица: "Кажете на митрополитите да се молят, защото само Господ 
ще ни помогне в тази криза", каза Борисов. В Монтанско той откри и Център за настаняване на 
деца от семеен тип в Лом, както и чисто нова църква в село Говежда, за която ГЕРБ е дарил 20 
хиляди лева. 
 
Заглавие: Бойко смъмри МВР заради бежанците  
Подзаглавие: 80 чужденци се разхождат в Северния парк, дали не са терористи, пита Борисов  
Автор: Велислава ПАНОВА  
Текст: Остра критика към органите на реда отправи вчера от Монтана лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов. Повод за нея бе въпрос за дебата от последните дни за пенсионирането на полицаите 
и военните. "Сектор "Сигурност" не съществува. Виждате как в Северния парк се разхождат 80 
чужденци. А как са стигнали дотук? Дали не са терористи?", запита Генерала. Последното 
нещо, за което трябва да се говори в сектора, е темата за пенсиите, допълни Борисов. "Трябва 
да се замислим дали изобщо заслужават заплати. Имам предвид тези, които са допуснали 
това, заслужават ли? Защото какъв е продуктът на услугата, който дават в сектора "Сигурност". 
Защитени ли сме?", разпалено запита лидерът на ГЕРБ. И отсече категорично, че законът, с 
който бе премахнато допълнителното условие за пенсиониране на военни и полицаи - 
навършването на определена възраст, трябва да бъде отменен. "Една година приемането на 
закона, без да бъде обезпечен, се натрупаха над 200 милиона лева. Този закон трябва да бъде 
отменен незабавно", каза той.  
Попитан във връзка с разрастващата се отново бежанска вълна у нас, той определи ситуацията 
като огромен проблем. "Продънена граница. Неработещи в сферата на сигурността цели 
структури. Тя не се задава бежанската вълна, тя ни е отвлякла", обясни още Борисов.  
Според него икономиката у нас трябва да се задейства максимално и да се засилят секторите 
земеделие, селско стопанство, туризъм, археология. "Трябва работа и събираемост. Ние сме с 
най-ниските данъци в Европа, затова стига политиканстване", завърши Генерала.  
Вчера той присъства на откриването на съоръжение за биогаз в монтанското село Добри дол. 
Заводът е съфинансиран по програма "Конкурентоспособност", а стойността на проекта е 15 
милиона лева. По време на събитието Борисов се срещна и с бившия шеф на НСО генерал-
лейтенант Тодор Коджейков. Лидерът на ГЕРБ помоли дошлите на освещаването духовни 
лица: "Кажете на митрополитите да се молят, защото само Господ ще ни помогне в тази криза", 
каза Борисов. В Монтанско той откри и Център за настаняване на деца от семеен тип в Лом, 
както и чисто нова църква в село Говежда, за която ГЕРБ е дарил 20 хиляди лева. "Недейте 
правете повече експерименти с този и с оня", прикани Борисов хората в Лом. Ще си посипя 
главата с пепел заради кадровите решения в областта. "Ние в Монтана си отчетохме грешките, 
но затова ги ометох всичките", обясни Генерала на местните хора, с което за пореден път 
потвърди, че не е доволен от структурите в Монтана и Видин. "Вярата в Бога отсъстваше тази 
една година. Дадохме на антихристи да ни управляват. Кога комунистите са били за църквата? 
Никога", каза Борисов на откриването на храма "Свето Вознесение Господне", където хората 
повече от 30 години чакат да им бъде довършен храмът.  
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Дата: 30.09.2014  
Източник: в. Капитал Daily, Регионален бизнес  
Страница: 2,3  
Брой думи: 575  
 
 
Резюме: Сто нови и петдесет и четири завърнали се фирми, смятаме, че това е успех за 
седемдесетото есенно изложение на Пловдивския панаир. Това каза при откриването му вчера 
Иван Соколов, председател на съвета на директорите на "Международен панаир Пловдив" АД.  
По-малки панаирни разходи за компаниите  
Обяснението на новото засилено участие е, че доста компании намериха начин да поевтинят 
панаирните си разходи чрез включване в клъстери. Панаирът подкрепя клъстерното участие, но 
по-важното е, че за пръв път Европейската комисия финансира чрез програма 
"Конкурентоспособност" участието на български фирми в Пловдивския панаир и това веднага 
се усети, коментира за "Капитал Daily" Богомил Бонев, изпълнителен директор на изложението. 
 
Заглавие: "Старите" индустрии дават облика на есенния Пловдивски панаир  
Подзаглавие:  
Автор: Михаил ВАНЧЕВ  
Текст: Сто нови и петдесет и четири завърнали се фирми, смятаме, че това е успех за 
седемдесетото есенно изложение на Пловдивския панаир. Това каза при откриването му вчера 
Иван Соколов, председател на съвета на директорите на "Международен панаир Пловдив" АД. 
Общият брой на изложителите е 860 от 37 държави, като най-голям е относителният дял на 
участниците в изложбите "Машиностроене" и "Стройтех".  
По-малки панаирни разходи за компаниите  
Обяснението на новото засилено участие е, че доста компании намериха начин да поевтинят 
панаирните си разходи чрез включване в клъстери. Панаирът подкрепя клъстерното участие, но 
по-важното е, че за пръв път Европейската комисия финансира чрез програма 
"Конкурентоспособност" участието на български фирми в Пловдивския панаир и това веднага 
се усети, коментира за "Капитал Daily" Богомил Бонев, изпълнителен директор на изложението. 
Засега европейска подкрепа са получили четири клъстера: клъстер за развитие енергийното 
ефективно осветление, клъстер "Лабиохиммаш - Лаборбио", клъстер "Финансова група СИС" и 
клъстер СМР.  
И все пак панаирът не е това, което беше, каза Андрея Щерев, бивш изпълнителен директор на 
Пловдивския панаир. Неговото мнение е, че с "подмолната приватизация" и с "липсата на 
държавен интерес да си възвърне панаирните позиции изложението губи позиции. Голямата 
липса на есенния панаир например е автомобилното изложение и това е очевидно, коментира 
Андрея Щерев. Според организаторите липсата на автомобилно изложение е неприятна 
изненада и за тях - то се организира от Асоциацията на вносителите на автомобили в България, 
които в последния момент са решили, че няма да участват. И точно незаетите площи в центъра 
на изложението, където всяка година са автомобилните компании, показват, че се е случило 
нещо извънредно. Което не е дало възможност на панаирните организатори дори да 
пренаредят изложбените площи, така че центърът на панаира да не изглежда пуст.  
Завръщането на строителната техника  
Есенният панаир 2014 обаче е изключително атрактивен със строителната механизация и 
карите. Най-големите външни площи са наети от търговците на строителна техника - 
"Евромаркет груп" АД и българско-американското акционерно дружество "Тайтън машинари 
България". "Тайтън машинари България" е пред подписване на втора голяма сделка за 
строителна техника през тази година", каза Веселин Иванов, мениджър продажби строително 
оборудване в компанията. Първата сделка в размер на 2.5 млн. лева е с община София за 
завода за рециклиране на отпадъци, където компанията поема и 24-часови дежурства за сервиз 
на техниката. Втората сделка е за 1.5 млн. лева с частна българска компания, която е 
специализирана в добива на инертни материали. "Не е невъзможно дори тук, на панаира, да 
сключим сделки и сме се подготвили с индивидуални лизингови условия за това", коментира 
Веселин Иванов.  
На панаира през тази година има и 5-6 големи площи, заети с кари. Сигурно традицията в 
каростроенето на град като Пловдив си казва думата за това атрактивно участие. Но въпреки че 
всички каростроители се оплакват от спад в продажбите и страхове да не загубят руските си 
клиенти, повечето машини на "Балканкар Рекорд" например заминават веднага след 
изложението при новите си собственици. "Водихме преговори с клиентите да ни разрешат да 
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покажем точно тези кари, защото не искаме да влизаме в допълнителни разходи за панаирни 
експонати", каза инж. Петър Петров - изпълнителен директор на "Балканкар Рекорд".  
Съпътстваща програма  
Най-значимото конгресно мероприятие по време на Пловдивския панаир е Европейският минен 
бизнес форум. В него ще участват 250 специалисти, като най-важната дискусия е "Устойчиво 
развитие на минералносуровинната индустрия в Европа". По данни на организаторите 
индустриите в Европа, зависими от достъпа до минерални суровини, генерират годишно около 
5% от БВП на Стария континент, добавят стойност в размер на 1324 млрд. евро и осигуряват 
работа на 30 млн. души.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 29.09.2014  
Източник: в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора  
Страница: 7  
Брой думи: 73  
 
 
Резюме: На 23 септември лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов откри в Стара Загора първия у нас 
завод за рециклиране на излезли от употреба гуми "Еко медиана". Той преряза лентата заедно 
със съсобствениците на предприятието Иван Панчов и Диана Яръмова, водачката на листата 
на ГЕРБ за Старозагорски район Лиляна Павлова и кмета Живко Тодоров. Заводът е изграден с 
европейска помощ по ОП "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Текст под снимка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 23 септември лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов откри в Стара Загора първия у нас 
завод за рециклиране на излезли от употреба гуми "Еко медиана". Той преряза лентата заедно 
със съсобствениците на предприятието Иван Панчов и Диана Яръмова, водачката на листата 
на ГЕРБ за Старозагорски район Лиляна Павлова и кмета Живко Тодоров. Заводът е изграден с 
европейска помощ по ОП "Конкурентоспособност".  
Той има капацитет за преработка на 16 000 т стари гуми годишно.  
29.09.2014  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 29.09.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17482688  
Брой думи: 3381  
 
 
Резюме: Става въпрос за всички млади хора - до 40-годишна възраст, които имат желание да 
се занимават и искат да ги стимулираме. Именно за тях смятаме да увеличим финансирането 
поне с още 25% отгоре на всичко, което се полага за всички останали. Не цялата миграция да 
идва в големите градове. Очевиден факт е, че много райони в България са обезлюдени заради 
липсата на работа и поминък. Единият начин да се справим с този проблем е земеделието, а 
другият - да увеличим парите по програма „Конкурентоспособност“, като по този начин ще 
подкрепим малките и средните предприятия. Освен финансирането на малки и средни 
предприятия за технологично оборудване там, където има големи предприятия от старата 
генерация, също полагаме усилия. За да имат те енергийна ефективност, е нужно да бъдат 
обновени изцяло енергийните им източници, като по този начин продукцията, която 
произвеждат, ще е конкурентна на европейския пазар.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова: Личната ми кауза е да задържим младите хора в България!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лиляна Павлова е родена на 6 декември 1977 година. Завършва бакалавърска степен 
„Международни икономически отношения" в УНСС и получава степен магистър по „Публична 
администрация и европейска интеграция" от Варненски свободен университет „Черноризец 
Храбър". Доктор е по икономика. Има следдипломна квалификация "Право" от ИСК при УНСС 
от 2002 година. Започва кариерата си през 1997 година като финансов мениджър. През 1999 
година е експерт по международни проекти, Институт за следдипломна квалификация към 
УНСС. В периода от 1999 до 2002 година е експерт в Координационното звено по ИСПА към 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. През 2002 година става 
експерт в дирекция „Национален фонд" в Министерството на финансите. След това до 2009 
година е началник отдел в дирекция „Национален фонд" в Министерство на финансите 
(финансово управление, контрол и сертификация на средствата от ЕС). От 2009 година е 
заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. На 7 септември 2011 
година Павлова бе посочена за министър на регионалното развитие и благоустройството от 
премиера Бойко Борисов. Лиляна Павлова е водач на листата с кандидати за народни 
представители на ПП ГЕРБ за Варненска област. Тя се съгласи да даде интервю за БЛИЦ, в 
което да разкрие своите виждания за развитието на морската ни столица и начините за 
разрешаването на редица наболели проблеми в града и областта.  
- Неведнъж сте казвали, че само стабилна икономика и финансова система могат да извадят 
България от кризата - нещо, което според Вас е по силите на ГЕРБ. Как може да се случи това?  
- Вярвам, че това е така, защото като финансист и икономист и като част от екипа, който 
разработва управленската програма и все пак е работил 8 години в Министерството на 
финансите, познавам и бюджетното управление на средствата в държавата отблизо. Това, 
което виждам по отношение състоянието на бюджета, се свежда до два проблема. Първо, 
имаше тотално лошо, да не казвам по-тежки думи и да не бъда съдник, но имаше по-скоро 
липсващо управление в приходната агенция и най-вече в митниците. И виждахме, че там 
нещата бяха „директор след директор, зам.-министър след зам.-министър…“. Изобщо нещата 
бяха, както се казва - „разпасана команда“. Когато има стабилно управление, ясно носене на 
отговорност, нещата имат и контрол. Ние всъщност предлагаме нещо по-радикално - сливане 
на НАП и митница в една институция. Защото често митниците се оправдават с НАП и обратно 
- прехвърлят си топката общо взето и всъщност в държавата се губят огромни приходи. Така че 
ние трябва да засилим контрола и стабилността на приходните агенции. От друга страна обаче, 
виждам какво става с разходите. Или, иначе казано - изкуствено завишени приходи, за да може 
за тяхна сметка да се трупат разходи. Разбира се, че няма как да не правим разходи - 
държавата не може да спре да функционира, но няма как да харчим повече, отколкото сме 
събрали като приходи. Затова стабилността минава през това първо да си върнем доверието, 
защото на 12 декември ще се вземе окончателно решение - дали ще ни понижат с още едно 
ниво надолу кредитния рейтинг. Това случи ли се, България няма да може да взема вече по 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17482688
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стандартния емисионен календар кредити при добри условия, включително няма да може и да 
рефинансира стари кредити. Инвеститорите няма да идват в България по простата причина, че 
няма да можем да ги привлечем. Така че това е! И говорейки за финансова стабилност,  
аз съм изумена как в момента предлагат вдигане на данъци - в най-бедната държава  
с най-лошото финансово състояние. Ние смятаме, че категорично данъците не трябва да се 
вдигат! Нито местните данъци и такси, нито данъкът на физически лица, нито корпоративният 
данък. Защото, ако искаме да стабилизираме държавата, не трябва да стимулираме сивия 
сектор. Повишаването на данъците и принципът „да вземем повече от богатите, за да дадем на 
бедните“ в най-бедната държава в момента няма да сработи. Напротив, ще стимулираме сивия 
сектор, а ние трябва да се борим да го намаляваме и преодоляваме. Дотам сме го опрели, че 
вече не говорим за програма за развитие както преди, а вече става въпрос за програма за 
стабилност, това е разликата  
- Казвате, че България може да върви напред само ако бъдат отблокирани европроектите. Не 
всички са наясно какво точно означава това. Бихте ли разяснили?  
- Действително има хора, които не са специалисти, но разбира се, трябва да знаят за какво 
става въпрос. Ако искаме да имаме хубава пешеходна зона, санирани и добре изглеждащи 
топли и уютни училища и въобще - ако искаме децата ни, които сега са ученици, впоследствие 
да имат работа, трябва да търсим финансиране от европейските фондове. Нужно е 
финансиране по мерки за стажантски програми, както и подкрепа за млади хора, които искат да 
направят т. нар. StartUP инициатива - стартиращ бизнес. И това може да се случи единствено и 
само ако има финансови стимули за това. А те идват изключително от европейските фондове. 
Сега, когато са ни спрени, нито можем да строим пречиствателни станции, нито училища и 
детски градини, нито можем да инвестираме в т. нар. „меки мерки“, свързани с образование и 
социална политика. Защото много общини в момента разчитат на програмите по линия на 
временна заетост - всичко това идва от европейските фондове, защото в бюджета такива 
средства няма. И ако искаме нещата да се случват, ни е нужно европейско финансиране, а 
такова към момента също няма…  
- Вие сте млад човек и сте казвали, че трябва да се направи всичко възможно да задържим 
младите хора и да върнем тези, които са потърсили реализация в чужбина. Но как е постижимо 
това?  
- Трябва да има перспективи. Ние имаме две цели - да спрем изтичането на младите хора, 
защото, за да започнат да се връщат тези, които са избягали, първо трябва да останат тези, 
които се колебаят дали да избягат. А те, за да останат, трябва да имат перспективи. Има го и 
този момент, че много младежи искат веднага да започнат високоплатена работа, но пък има и 
други, които осъзнават какви са реалностите. За да им намерим работа на тези млади хора, ние 
трябва да дадем стимули на бизнеса да ги наема. И за да стане това, може би трябва да 
подкрепим включително и тази програма за StartUP, която споменах.  
Така младите ще могат да започнат бизнес  
като им се предостави територия и инфраструктура, която да ползват на нисък наем. Варна 
примерно е уникална в това отношение и ние въпроса го обсъдихме с бизнеса и с 
университетите, защото там има 40 000 студенти и 5 университета. Именно във Варна искаме 
да направим високотехнологичен бизнеспарк, тип морски да го наречем, защото това е нещото, 
което липсва тук. Така ще стимулираме бизнеса и ще го компилираме с университетите. А 
второто нещо, което искаме да създадем, е бизнес инкубатор за млади хора, в който да 
изградим инфраструктури, които да служат за това младите хора не да изчезнат оттук, като 
завършат образованието си, а да останат в България да се развиват. Така че има потенциал, 
само трябва да се потрудим. Няма да стане за един ден, но с целенасочени усилия и стабилно 
управление ще можем да планираме действия за поне 4 години напред. А мен ако питате, са 
нужни даже и 8 години за който и да било сектор да се стабилизира и след това да се развие… 
Искаме и дуално обучение за тези, които са в средното образование, но също така мислим да 
обърнем внимание и на висшето образование. Което означава на университетите да им даваме 
50% от субсидията само ако програмата е разработена съвместно с бизнеса и ако бизнесът 
каже: „Да, това са кадрите, които искаме“. Разни непопулярни специалности да не ги 
субсидираме повече и те повече да не бъдат на държавна поръчка, тъй като само се издават 
едни дипломи, а после младите хора не успяват да се реализират. За мен това е много важно, 
защото каузата на младите хора да остават и да се развиват в България, е моята лична кауза. 
Аз самата съм млад човек, останала съм тук да живея и искам същото за другите. Тук да се 
развиват, тук да си гледат децата и тук да ги образоват.  
Държа на следните две важни неща за младите хора  
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Първото е свързано с това, че много от тях имат репродуктивни проблеми. И те нарастват с 
годините. Това, което се вижда, е, че фонд „Инвитро“ не функционира по най-успешния начин, 
защото няма достатъчно пари, а също така има лимит на опитите за зачеване. Затова ние от 
ГЕРБ казваме така: фонд „Инвитро“ го правим без лимит на бюджета и с необходимия брой 
опити, докато не се получи желаният резултат. Това е отново подадена ръка към младите хора. 
А за да стимулираме раждаемостта, предвиждаме увеличаване на подкрепата за малки деца 
до трето дете - т. нар. тридетен модел. За първо, второ и трето дете прогресивен модел, а след 
това рязко спадане по обясними причини. Освен че трябва да подкрепим раждаемостта, аз съм 
„за“ младите хора да се върнат бързо на работа. Защото ни трябва повече работещо 
население, ако искаме да увеличаваме пенсиите и заплатите, и въобще - работеща икономика. 
И ако младите хора започнат да виждат, че тук имат работа, могат да си отглеждат децата 
нормално в европейски градове - без дупки по улиците, без бездомни кучета, със санирани 
сгради и красив облик на града си. Мисля, че тогава ще започнат да виждат перспектива и ще 
искат да останат. Аз съм сигурна, че всеки дълбоко в себе си обича страната си и иска да се 
върне…  
- Като споменахте саниране на сгради, енергийната ефективност също е залегнала в 
програмата на ГЕРБ…  
- Смятаме, че  
това е гвоздеят в нашата програма  
както се казва, защото с нея покриваме 5 важни приоритета. Първият приоритет е да се 
подпомогнат домакинствата. Имайки предвид това, че всеки е частен собственик на своето 
жилище и по принцип трябва да се грижи за него, но осъзнавайки в колко лошо състояние са 
домакинствата в България, ние разбираме, че трябва да ги подкрепим. Ако подпомогнем 
пенсионерите с 2 лева към пенсията, защото толкова е постижимо в момента за бюджета, това 
няма да ги направи особено по-богати и те да имат пари да си купят лекарства или за каквото и 
да било. Но ако ние направим така, че подкрепяйки ги, те да си санират жилищата, всъщност 
ще плащат 50% по-малко сметки. А това, специално за Варна, е много важна програма, защото 
повечето варненци се отопляват на ток, т.е. по най-скъпия начин. А там, където вече сме 
направили цялостно саниране на сгради - в над 50 случая, спестяванията са над 50%, на 
моменти има и над 60%. Това са спестени пари, които остават във всяко домакинство и ще се 
използват за други необходими неща като храна и лекарства за семействата. Така ще се 
увеличи и потреблението, което е вторият ефект. Така че по-ниски сметки - увеличено 
потребление… Третото е, че градовете ни ще започнат да приличат на нормални градове, а не 
да бъдат с олющени и грозни сгради. Обликът на града ще се промени. Ще бъде по-светъл, по-
красив и по-добре изглеждащ, защото ние ще задължим и кметовете да облагородят 
междублоковите пространства. Още по-важното за мен, от инфраструктурна гледна точка, 
предимство на тази програма е, че малките и средни строителни фирми, които произвеждат 
строителни материали, и доставчиците на услуги ще имат много работа. Защото една мащабна 
и масова програма на стойност 2 млрд. лева, достатъчна за санирането на 50% от сградите в 
България, които трябва едновременно да се санират, ще осигури масова заетост имено за 
малките фирми, които най-много страдат. Като говорим за голяма инфраструктура, работата се 
поема от големите, защото могат да отговорят на изискванията - служители, капацитет, машини 
и т. н., но тук няма такива изисквания. Именно така и най-малките фирми ще могат да бъдат 
заети. Другото ни условие по тази програма, което ще поставим към кметовете, е те да 
направят рамков договор и да бъдат избрани всички строителни фирми в региона, пък те ще си 
наемат останалите. И ако една сграда се започне от първата избрана в списъка, фирмата няма 
да може да поеме повече, докато не се изредят останалите. Което пък ще даде възможност да 
не работят само едни и същи фирми. Това също много ще развърти икономиката и бизнеса. И 
всъщност, преди да стигнем до мегаломанските проекти, ако ние си санираме сградите, 
държавата ще потребява по-малко енергия. Второ, ако стимулираме и усилията продължат в 
посока добив на газ в Черно море и разработим и трите си находища („Силистар“, „Терес“ и 
„Хан Крум“), ще имаме 100% възможност да си самопокриваме нуждите от газ и така 
автоматично пада цената на газа с 35%. Това, разбира се, ще стане в дългосрочен план, 
защото ние не обещаваме, че ще се случи за година, две или три. Все пак трябва да сме 
реалисти. И чак тогава да започнем да мислим кои точно от големите мащабни проекти са ни 
нужни. Ето, например „Южен поток“ върви, ние от ГЕРБ не сме си променили концепцията за 
„Южен поток“ - него трябва да го има. Що се отнася за Белене - там трябва да изчакаме да 
видим как ще приключи делото в Женева и за колко още милиарда ще ни осъдят, и чак тогава 
да се хвърляме на мегаломанските проекти, за които министър Стойнев като арабски шейх 
отиде и каза: „Купувам атомен реактор АР-1000“.  
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Пък кой ще го плаща, не се мисли  
Затова казвам, че трябва да сме много внимателни, но тези инвестиции, които правим, си 
заслужават, защото те ще стигнат до хората. А ние нали трябва да работим в името на 
хората…  
- Няма българин, който да не се оплаква от системата на здравеопазването в България. Имате 
ли конкретни и осъществими мерки, с които можете да решите този проблем, както и 
източването на здравната каса?  
- Факт е, че колкото повече пари се наливат в здравеопазването, толкова повече изтичат и 
самото здравеопазване става все по-зле. Така че очевидно парите не са най-големият проблем 
в случая, а това как се инвестират и как се управлява системата. Тук имаме три основни 
направления, по които искаме да работим. Първото е да спрем източването на здравната каса, 
защото това е основният проблем на българското здравеопазване. Този процес минава през 
това клиничната пътека да престане да бъде фактор, на чиято основа се определя цената на 
услугата или съответно на чиято основа болницата получава пари. С въвеждането на 
диагностично свързани групи ще може с едно влизане, с една пътека да се покрива цялостно 
лечение. Вторият много важен приоритет е системата за ценообразуване и цените на 
лекарствата, включително в болниците, търговете, които ги купуват и всички лобита, които 
работят в тази посока. И на трето място е спешната помощ, която искаме да реформираме на 
румънския принцип. В общи линии линейки има почти достатъчно. Трябва да се види в един 
много бърз преглед дали има такива, които не са добре оборудвани. Но като цяло липсват 
шофьори и медицински екипи. Затова ние искаме да въведем парамедиците - със 
специализираното им обучение ще може всъщност тези линейки да бъдат обслужвани, те ще 
достигат бързо, парамедиците ще могат да стабилизират пациента по всички показатели и той 
да бъде транспортиран до съответното лечебно заведение. Включително по този начин ще 
намалим и злоупотребите със спешна помощ, защото в момента се получава често така, че 
тези, които не си плащат здравни вноски, си измислят заболяванията, за да получат здравна 
помощ. Получава се пробойна - чрез системата на спешната помощ се точи здравната каса. 
Така че това също е една много важна тема, която ние залагаме за реформа в 
здравеопазването.  
- ГЕРБ обърна много сериозно внимание на невижданото за Варна бедствие в квартал 
„Аспарухово“, както и на другите засегнати райони след наводненията. Помогнахте за 
почистването на засегнатите райони, а също така се ангажирахте със залесяването на 
изсечените местности около реките, станали причина за вълната от наводнения. Имате ли 
обаче вече някакви конкретни действия, които сте предприели в тази насока?  
- Понеже стана въпрос за популизъм и пропаганда, въпреки че не съм човек, който гледа назад, 
а напротив - само напред, трябва все пак да сме обективни и да кажем - освен демагогията и 
популизма на управляващите правителството, което слава Богу си отиде, не даде нито една 
стотинка за подпомагане на засегнатите след бедствията. Проведоха се три заседания на 
комисията по бедствия, но на нито едно от тях не бе отреден нито лев за Варна, Добрич или 
Велико Търново! Това беше скандално! Аз съм била член на тази комисия, знам как се 
заседава при екстремни обстоятелства и какво се прави. Но тази комисия разпредели парите за 
всичко друго само не и за бедствията. А те трябваше да отидат при най-нуждаещите се! Това за 
мен,  
дори от човешка гледна точка, е не просто неморално, а скандално и недопустимо  
Но ако се върнем на това какво се прави, ГЕРБ и аз самата - като човек и ексминистър с много 
ясна позиция на тема незаконно строителство, смятаме, че спрямо това явление трябва да има 
нулева толерантност. Да, климатичните промени са факт и ние трябва да сме подготвени за 
това, че климатът е различен и трябва да сме по-добре подготвени, но незаконното 
строителство също е голям фактор. Винаги съм била на мнение, което не се е променило през 
последните 5 години, че не може да се узаконяват сгради, които очевидно са нестабилни и 
опасни, а трябва да бъдат премахвани. И за съжаление, всички стигнаха до този извод едва 
когато бе погубен човешки живот. Третият фактор тук е незаконната сеч. В нашата програма 
имаме концепция как да се справим с нея, доколкото е възможно, разбира се. Това, с което ние 
решихме да помогнем, е, че вместо тези хиляди билбордове, които виждаме да „греят“ по 
всички булеварди с лицата на този и онзи политик, да инвестираме средства в мащабна 
програма за залесяване с 40 000 фиданки. Мисля, че е много по-добре да не ангажираме 
гражданите да ни гледат лицата по билбордовете, а за сметка на това да се радват на 
дръвчетата. 20 000 от тези 40 000 фиданки приоритетно вече засадихме над кв. „Аспарухово“. 
Следва да засадим и в село Долище, което също много пострада, а след това ще залесим вече 
и в останалите места, където имаше най-много щети от бедствията именно заради незаконната 
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сеч. Считаме, че това е най-правилният начин да помогнем в тази тежка ситуация. И разбира 
се, ще продължим с мерките за предотвратяване на бъдещата сеч, които са факт в нашата 
програма.  
- Вие сте част и от програмата за развитие на селските райони. Имате ли някакво виждане как 
може де са поощрят земеделските производители?  
- Трябва да променим концепцията в две насоки. Първата е да има балансирана подкрепа във 
всички аспекти, защото досега видяхме какво се случва - повече получаваха едни земеделски 
производители за сметка на други. Нашата цел е балансиране на подкрепата, за да има за 
всички - и за тези, които се занимават с овощарство, и за заленчукопроизводството, и за 
трайните насаждения, и т.н. Второто нещо, което трябва да се промени като подход /и това е 
нашата позиция, която ще отстояваме пред Европейската комисия/, е заплащането да не е на 
хектар. Защото този, който има големите площи, получава цялата субсидия и не остава за по-
малките собственици на земя. Затова искаме субсидията да се раздава на база произведена 
продукция. И така ще стимулираме производството, а не само този, който има земя, да 
получава повече пари. И третото нещо, което отново е част от научените ни уроци, е да 
приватизираме финансирането. Тоест то да е с по-голям процент или съответно брой точки, 
както и да го направим като система за малките производители. Защото те са тези, които в 
селските райони имат най-много нужда от подкрепа за своите стопанства. И това, искам да 
подчертая, е изключително важно. Ние имахме една много голяма среща със земеделския 
сектор и хората точно това казаха, че е нужно да се направи. Ще посоча и още един много 
важен приоритет, който засяга работните места и земеделието и е свързан с младите фермери. 
Става въпрос за всички млади хора - до 40-годишна възраст, които имат желание да се 
занимават и искат да ги стимулираме. Именно за тях  
смятаме да увеличим финансирането поне с още 25% отгоре  
на всичко, което се полага за всички останали. Не цялата миграция да идва в големите градове. 
Очевиден факт е, че много райони в България са обезлюдени заради липсата на работа и 
поминък. Единият начин да се справим с този проблем е земеделието, а другият - да увеличим 
парите по програма „Конкурентоспособност“, като по този начин ще подкрепим малките и 
средните предприятия. Освен финансирането на малки и средни предприятия за технологично 
оборудване там, където има големи предприятия от старата генерация, също полагаме усилия. 
За да имат те енергийна ефективност, е нужно да бъдат обновени изцяло енергийните им 
източници, като по този начин продукцията, която произвеждат, ще е конкурентна на 
европейския пазар.  
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Резюме: Кандидатстват с проекти по ОП "Конкурентоспособност"  
Български фирми използват субсидии по европрограмите, за да участват в Международния 
технически панаир в Пловдив. Това заявиха участници в 70-то издание на най-големият делови 
форум за инвестиционни стоки и технологии в Югоизточна Европа. Оказва се, че през 
последните години много фирми се завръщат на изложението с помощта на заложени в 
проектите си разходи за участие в панаира. Става дума за планирани разходи, които се 
покриват от схеми за финансиране, като това се очертава като тенденция, която активно се 
развива в деловия свят не само у нас.  
 
Заглавие: Робошоу на панаира  
Подзаглавие: 70-тият юбилей на изложението ще даде рестарт на икономиката, категорични са 
организаторите  
Автор:  
Текст: Енергоспестяващи щори по технология на НАСА и двигател, който се захранва от 
слънцето, са сред новостите  
Тази седмица Пловдив отново е синоним на панаир. От днес градът на тепетата е домакин на 
70-то юбилейно издание на Международното техническо изложение, което се е наложило като 
най-големия делови форум за инвестиционни стоки и технологии в Югоизточна Европа. 
Форумът ще продължи до 4 октомври. В него участват изложители от 37 държави. Броят на 
фирмите надхвърля неколкостотин, а заетите панаирни площи са повече от миналата година. 
Официално представяне е заявила Австрия, а Чехия и Словакия подготвят засилено участие 
след активното си присъствие на пловдивското изложение през пролетта. В рамките на 
деловия форум се организират десет специализирани изложби: "Акватех" - за технологии и 
управление на водите, "Аутотех" - за транспорт и автосервизно оборудване, "Елтех" - за 
електроника и електротехника, "Енеко" - за енергетика и екология, "Инфотех" - за 
информационни технологии, "Интермин експо" - за минна промишленост, "Машиностроене" и 
"Стройтех" - за строителни материали, машини и технологии, "Химия" и "Автомобилен салон" - 
Пловдив.  
Панаирът се готви да посрещне над 60 000 гости по време на изложбените дни. Работното 
време на палатите е от 9 до 18 часа. В последния панаирен ден изложбите са отворени за 
посетители до 14 часа, а малко преди това е тегленето на томболата с наградите от "Есен 
2014". По повод 70-ото юбилейно издание "Международен панаир Пловдив" намали цената на 
билетите с над 30%, за да могат повече хора да видят атрактивните експозиции. Билетът ще 
струва 4 лева, за инвалиди, пенсионери и ученици - 2 лв., а карта за цялата седмица - 12 лева. 
Фирми, които купуват над 20 билета с предварителна заявка, също ползват цена от 2 лева. 
Другата изненада е лека кола "Шкода Ситигоу Амбишън". По време на Есенния панаир ще се 
проведе анкетно проучване с цел да се събере информация за нагласите на посетителите и да 
се подобри организацията. Един от участниците, попълнили анкетни карти, ще получи 
автомобила, осигурен от Международен панаир Пловдив. Това ще стане в събота, в 13 часа.  
Шоу с роботи ще бележи юбилейното издание на Техническия панаир тази година. Уникалното 
събитие ще се проведе под наслов "Рестарт на българската икономика чрез роботизация". 
Идеята е да подскаже идеи за този бизнес, който някога е бил развит у нас, обясни д-р Иван 
Соколов, председател на Съвета на директорите на Международен панаир Пловдив. Той е 
убеден, че 70-ото издание ще бъде знак за рестарта на индустрията. В шоуто с роботи ще 
участват децата от Националното училище по роботика в Пловдив, които ще покажат различни 
модели. Посетителите на панаира могат да видят състезания с "умните машини" по сглобяване 
на кубчето "Рубик", демонстрации и прожекции на филми за промишлена роботика, каквито ще 
има всеки ден в осма палата. Шоуто с роботи допълва списъка на иновативните продукти, които 
участват в тазгодишното изложение.  
Роботизирана система за ин витро оплождане е едно от изобретенията, които ще бъдат 
показани на изложението. Системата повишава резултатите и намалява разходите при 
асистираната репродукция, обясняват от фирма "Микрона", чието дело е авангардният уред.  
Сред върховите разработки се нарежда и българският електромобил, който се задвижва с 
енергия от слънцето и вятъра. Той не изхвърля във въздуха вредни вещества, а неговата 
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ефективност е над 95%, твърдят създателите от "Джи-Ка 1". Те са конструирали и хибридна 
електроцентрала от ветрогенератор и слънчев панел. Енергоспестяващите изделия отново са 
сред най-атрактивните експонати на Есенния панаир. Акцентът е върху достъпните и лесно 
приложими решения. Системата за захранване на двигатели от слънцето е хитовият продукт на 
"Електроинвент". Тя създава мощност от 0.75 до 19 киловата, стартира се автоматично в 
зависимост от слънчевата радиация. Няколко варианта за домашна електроцентрала предлага 
фирма "Пестим енергия". Тя показва ветрогенератори за монтаж на покрива или в двора, 
съоръжения за добиване на енергия от слънцето, компактен комплект от соларен колектор и 
бойлер, инфрачервени уреди за отопление на открито. Енергоспестяващи щори, изработени по 
технология на НАСА, идват за първи път на нашия пазар. Щорите се монтират по различен 
начин през зимата и лятото, тъй като едната повърхност отразява топлина, а другата я 
концентрира и излъчва. Така предпазват от студ и жега, съкращават почти два пъти разходите 
за отопление и за охлаждане, а икономическият ефект достига 40-60% в зависимост от 
годишното време и площта на помещението, твърдят от фирма "Спектър инвест БГ", 
официален дистрибутор на корпорацията "Eedr", САЩ. За първи път се представя и течната 
топлоизолация за вътрешни стени и тавани, която се нанася като латекс, но предпазва от 
конденз и мухъл. Тя е разработена от българската компания "Изомакс".  
Намаляването на енергийните разходи е залегнало и при конструирането на новата фамилия 
електрически платформи на "Балканкар Рекорд". Промените удължават пробега с едно 
зареждане на батерията. Така се дава възможност на компании, кандидатстващи за 
финансиране по европейски програми за енергийна ефективност и зелена икономика, да се 
оборудват с техника, намаляваща енергийните и производствени разходи, обясняват от 
фирмата. Тя демонстрира и екологична фамилия мотокари, които съответстват на световните 
изисквания за екологичност на отработените газове и изразходват по-малко горива в сравнение 
с използваните досега. Сред върховите разработки, които тази година се представят на 
изложението в Пловдив, е сокоизстисквачката "Кювингс", производство на корейската компания 
NUC Electronics. Нейната уникална технология се базира на студеното пресоване и бавното 
въртене на ножовете. Така соковете от плодове и зеленчуци стават по-здравословни, тъй като 
се запазват всички хранителни вещества, обясняват изложителите от "Н Академия Трендхаус". 
Като "малък инструмент, но с революционен дизайн", определят своя хитов експонат от фирма 
"Херц - България". Тя ще представи притискаща ролка "Суперсила", разработена в Германия и 
използвана при заваряване с горещ въздух. Новият дизайн на ръкохватката намалява усилието 
на китката с 40% и позволява да се направи по-сигурен шев. Авангардна технология пести 
средства при ремонт на индустриално оборудване. Износени метални повърхности на машинни 
елементи се възстановяват при стайна температура и без потапяне във вана. Установката е 
мобилна и с нея може да се извършва ремонт на детайли с особено големи размери, без да се 
демонтират. Модерният метод е разработен от Sifco ASC, САЩ, и се представя за първи път на 
нашия пазар от "Ником 65". С шоу програма "Sexy Carwash" ще бъдат демонстрирани 
автокозметика и професионални почистващи препарати на италианската компания "Мафра". Те 
са новост за българския пазар, твърдят изложителите от "Авиатранс". Първата в света 
трибополимерна нишка за 3D принтери пък ще представи компанията "Хенлих". Новият 
материал е до 50 пъти по-устойчив на износване в сравнение с конвенционалните материали, 
обясняват нейни експерти. За първи път на нашия пазар излиза и онлайн системата за 
изработка на персонализирани календари на "Айпринт". Чрез уеббазираната платформа всеки 
може да създаде и поръча календар по свой вкус. Общо 30 новости присъстват на 
Международния технически панаир в Пловдив, наред със стоки, пуснати на пазара през 
последните две-три години.  
Иновациите са акцент  
Акцентът на тазгодишния форум са иновациите от ново поколение, които завладяват в 
последно време света. Това е посоката, в която работят водещите фирми и компании днес. "И 
ако преди няколко години кризата изненада бизнеса, сега бизнесът изненадва кризата с 
креативните си решения", казват организаторите от Международен панаир Пловдив. "Доскоро 
новите решения бяха фокусирани върху производството. Сега новостите са насочени повече 
към човека, към намаляването на енергийните и финансови разходи, към подобряване на 
условията на труд и опазването на околната среда. Технологиите променят качеството на 
живот чрез продукти, които са достъпни и лесно приложими в различни области на индустрията 
и бита и това ясно личи в експозициите, които отварят врати днес в панаирните палати", 
споделят още от изложбения център.  
Чакат инвеститори  
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Интерес от страна на чужди инвеститори очакват на панаира. На среща, организирана от 
Българската агенция за инвестиции (БАИ) с фирми - изложители, изпълнителният директор на 
БАИ Светослав Младенов ще представи програма за привличане на капитали в Южния 
централен регион, както и инициативи за изграждане на положителен имидж на България като 
инвестиционна дестинация. Тази година изложението сочи и друга тенденция - на засилен 
интерес от страна на чуждестранния бизнес към страната ни като пазар за внос на технологии и 
техника. Според експерти може да се очаква активизиране на инвеститорите у нас. Прогнозата 
се базира на необходимостта от модернизиране на производствената база и възможностите за 
финансиране на обновяването, които дават еврофондовете. Това е причина Австрия например, 
да има значително по-голямо присъствие на тазгодишния Международен технически панаир. 
Освен нея, официални участия са подготвили Китайско Тайпе, Полша и Чехия, а колективни 
фирми от Германия, Италия, Полша, Турция и Чехия, наред с компании, които са водещи 
световни производители на индустриално оборудване.  
По-евтини билети, подаряват кола  
Панаирът се готви да посрещне над 60 000 гости по време на изложбените дни. Работното 
време на палатите е от 9 до 18 часа. В последния панаирен ден изложбите са отворени за 
посетители до 14 часа, а малко преди това е тегленето на томболата с наградите от "Есен 
2014". По повод 70-ото юбилейно издание "Международен панаир Пловдив" намали цената на 
билетите с над 30%, за да могат повече хора да видят атрактивните експозиции. Билетът ще 
струва 4 лева, за инвалиди, пенсионери и ученици - 2 лв., а карта за цялата седмица - 12 лева. 
Фирми, които купуват над 20 билета с предварителна заявка, също ползват цена от 2 лева. 
Другата изненада е лека кола "Шкода Ситигоу Амбишън". По време на Есенния панаир ще се 
проведе анкетно проучване с цел да се събере информация за нагласите на посетителите и да 
се подобри организацията. Един от участниците, попълнили анкетни карти, ще получи 
автомобила, осигурен от Международен панаир Пловдив. Това ще стане в събота, в 13 часа.  
Показват модели за евтино отопление  
Участието в Дните на зелената енергия е безплатно  
Модели за намаляване на разходите за отопление и осветление в обществени и битова сгради 
ще бъдат представени в Дните на зелената енергия в рамките на Международния технически 
панаир в Пловдив. Водещата тема е "Финансови инструменти за енергийна ефективност в 
общините". С нея ще бъде открито четвъртото издание на Дните на зелената енергия на 29 
септември. Ще бъдат презентирани възможностите за финансиране по европейски програми и 
за постигане на енергийна ефективност без големи инвестиции, иновативни начини за по-
широко използване на възобновяемите енергоизточници и платформата Manag Energy. Нов 
акцент е проблемът за енергийния мениджмънт в училищата, на който е посветен семинар на 
30 септември. На него ще бъдат демонстрирани софтуерният продукт "VerySchool навигатор" и 
система за цялостен контрол върху разходите на електрическа и топлинна енергия. 
Инсталацията е реализирана в четири пилотни училища в Европа, сред които и Професионална 
гимназия по електроника и електротехника в Пловдив. Семинар "Моделиране и измерване на 
качество на въздуха в градовете е планиран за 1 октомври. Ще бъдат обсъждани методи за 
мониторинг на въздуха, борбата срещу неговото замърсяване и климатичните промени. Десета 
национална конференция "Интелигентни градове и региони - устойчиво енергийно управление и 
биоенергетика от отпадъци", организира Асоциацията на българските енергийни агенции на 2 
октомври. Ще бъдат представени варианти на сгради и екоселища с почти нулево потребление 
на енергия. Участието в Дните на зелената енергия е безплатно. Те се организират от 
Асоциацията на българските енергийни агенции, Енергийна агенция-Пловдив и Международен 
панаир Пловдив. Инициативата е част от съпътстващата програма на най-големия делови 
форум за инвестиционни стоки и технологии в Югоизточна Европа, наред с още 30 делови 
събития.  
Минен форум и полезни дискусии в програмата  
Над 30 делови събития включва съпътстващата програма на Международния технически 
панаир по време на "Есен 2014". Освен конкретни практически решения за намаляване на 
разходите за отопление и осветление по време на Дните на зелената енергия интерес 
представлява и първото издание на Европейския минен бизнес форум, който ще се състои днес 
и утре под патронажа на министъра на икономиката и енергетиката. Основните теми са 
свързани с европейското партньорство, корпоративната отговорност, социалните инвестиции и 
цялостното развитие на минната индустрия. В програмата са включени кръгла маса за 
суровините в Европа и презентации на водещи фирми. Инициатор и организатор е Българската 
минно-геоложка камара, а партньори са Европейската асоциация на минните индустрии 
Евромин, Министерство на икономиката и енергетиката и Международен панаир Пловдив. 
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Българската търговско-промишлена палата се включва с широк спектър от прояви. Те ще дадат 
практическа информация за кандидатстване по проекти, финансиране на различни дейности, 
защита от рискове при неплащане, излизане на външни пазари и други проблеми, както и 
безплатни консултации. Темата за европейските фондове през новия програмен период 2014-
2020 г. е един от акцентите на деловата програма на Есенния панаир в Пловдив. Българските 
фирми ще се запознаят с конкретните възможности, които предоставят оперативните програми. 
Върхови продукти ще бъдат демонстрирани в презентациите на близо 10 водещи компании. 
Българската асоциация по информационни технологии ще представи своя Офис за 
технологичен трансфер и иновации в подкрепа на малките и средни предприятия, като във 
фокуса са дигиталното предприемачество и моделите на бизнес в интернет епохата.  
Фирми вземат европари заради изложението  
Кандидатстват с проекти по ОП "Конкурентоспособност"  
Български фирми използват субсидии по европрограмите, за да участват в Международния 
технически панаир в Пловдив. Това заявиха участници в 70-то издание на най-големият делови 
форум за инвестиционни стоки и технологии в Югоизточна Европа. Оказва се, че през 
последните години много фирми се завръщат на изложението с помощта на заложени в 
проектите си разходи за участие в панаира. Става дума за планирани разходи, които се 
покриват от схеми за финансиране, като това се очертава като тенденция, която активно се 
развива в деловия свят не само у нас. Причината е нов начин да се влезе в конкуренцията за 
нови пазари, твърдят експерти. Ясно изразени са предпочитанията към Есенния панаир в 
Пловдив, защото обхваща 87 бранша на икономиката и привлича посетители с различен 
профил. Той събира водещи компании от сферата на машиностроенето, строителството, 
електрониката, електротехниката, енергетиката, екологията, управлението на водите, 
информационните технологии, химическата и минната промишленост, транспорта и 
автосервизното оборудване, автомобилостроенето. Най-значимата на Балканите среща на 
технологичния сектор дава възможност иновациите да бъдат представени пред десетки хиляди 
посетители от България и Европа - основно предприемачи, собственици на фирми, мениджъри 
и специалисти. Затова много компании, клъстери и научни звена търсят начин да разширят 
експозициите си, коментират още бизнес експертите. По думите им фирмите и институциите 
стигат до евросредствата, като разработват различни схеми, покриващи разходите за участие в 
представителните форуми, какъвто е Международния технически панаир в Пловдив. Например 
Офисът за трансфер на технологии към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" 
получи средства за свой щанд на "Есен 2013" по ОП "Конкурентоспособност". Там показа 
прототипи на иновативни разработки, високотехнологични продукти и консултантски услуги, а в 
резултат намери работа на студенти и партньори за съвместна дейност. Една от най-
ефективните е мярката за подкрепа на клъстерите към ОП "Конкурентоспособност", 
отпускаща безвъзмездно финансиране и за участие в изложения. С нейна помощ няколко 
клъстера ще могат да се представят на настоящия Есенен панаир.  
Цената определя и живота на акумулатора  
Много клиенти се доверяват само на нас, каза Румен Марков, управител на "Старт Трейдинг"  
- Коя е най-продаваната марка акумулатори от внасяните от вашата компания?  
- Най-продаваните акумулатори са от евтините марки. За наша радост при нас не винаги е 
точно така, защото с годините нашите клиенти разбраха, че цената на акумулатора е 
релевантна на качеството и дължината на живота му. Като един от най-големите партньори на 
Varta успешно продаваме акумулатори от всички категории на Varta, както и батерии, които са 
произведени в същите заводи на Johnson Controls със същото завидно добро качество в своя 
клас, а именно AFA и най-новата ни марка KRAFT Standart и KRAFT Premium, която може да се 
намери в големите хипермаркети.  
- Какъв е гаранционният срок на предлаганите от вас акумулаторни батерии?  
- Повечето акумулатори са с 24 месеца гаранция при нас, с 3 години е само серията Silver на 
VARTA. Това е акумулатор с отлични качества и силен пусков ток, който е жизнено важен през 
студените дни на зимата.  
- Поддържате ли обратна връзка с клиентите си? Получавате ли отзиви от тях?  
- Вече 15 години помагаме на клиентите си да направят правилния избор на акумулатор за своя 
автомобил. Имаме клиенти, които се доверяват само на нас и си купуват акумулатори само от 
нас. Благодарение на това доверие вече имаме собствена верига от магазини в повечето 
големи градове в страната. Във всеки един от тях, всеки може да направи проверка на 
автомобила и състоянието на акумулатора си. Сега на панаира в Пловдив ще представим най-
новите си продукти, които са едни от най-реномираните марки на пазара за соларни системи, 
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голф колички, подопочистващи машини, строителни вишки, електрокари и изобщо всичко за 
бизнеса под марката Trojan САЩ и Hoppecke - Германия.  
- Колко години издържат продадените от вас батерии?  
- Здравето на един акумулатор зависи от материалите, с които е направен и начина, по който е 
използван. В идеални условия една батерия с марката KRAFT Standart и AFA имат живот от 6-7 
години, а VARTA се е случвало на сменяме и на 14 години, но здравето на батерията зависи от 
начина на работа с нея.  
- Има ли разлика в живота на обслужваемите и необслужваемите батерии?  
- От практична гледна точка по-удобни за клиентите са акумулатори, които не се обслужват. 
Тези акумулатори имат лабиринтов капак, който събира изпаряванията и ги връща обратно в 
батерията. Един акумулатор с капачки трябва да се проверява няколко пъти в годината понеже 
изпарява течност приблизително 3 гр на месец. С необслужваемата батерия същата загуба се 
получава за около една година и затова тя има чувствително по-дълъг живот.  
- Какви препоръки бихте дали към потребителите за качествена поддръжка на батериите?  
- Три са основните препоръки към клиентите ни. Първо да монтират на автомобила си 
акумулатор с известна марка. VARTA и Optima неслучайно са водещи марки в Европа, и макар 
че това е малко по-скъпо за клиентите, във времето цената става значително по-ниска за тях. 
AFA и KRAFT са с по-ниска цена, но се произвеждат в заводите на Johnson Controls и 
качеството им също е на завидно ниво. Второто е да слагат винаги толкова мощен акумулатор, 
колкото е нужен за автомобила, плюс още малко резерв. Най-добре е да се доверите на 
търговеца в магазина. Всичките ни служители минават обучение преди да започнат работа. 
Последната препоръка - правете проверка на акумулатора поне веднъж годишно, като най-
подходящи сезони са есента или пролетта. Скоро договорихме с производителите на VARTA да 
направим седмици за тест на акумулатори през октомври и ноември 2014. Прегледите ще са 
безплатни във всичките ни магазини и ще се извършват със специални дигитални тестери.  
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покриват от схеми за финансиране, като това се очертава като тенденция, която активно се 
развива в деловия свят не само у нас. Причината е нов начин да се влезе в конкуренцията за 
нови пазари, твърдят експерти. Ясно изразени са предпочитанията към Есенния панаир в 
Пловдив, защото обхваща 87 бранша на икономиката и привлича посетители с различен 
профил. Той събира водещи компании от сферата на машиностроенето, строителството, 
електрониката, електротехниката, енергетиката, екологията, управлението на водите, 
информационните технологии, химическата и минната промишленост, транспорта и 
автосервизното оборудване, автомобилостроенето. Най-значимата на Балканите среща на 
технологичния сектор дава възможност иновациите да бъдат представени пред десетки хиляди 
посетители от България и Европа - основно предприемачи, собственици на фирми, мениджъри 
и специалисти. Затова много компании, клъстери и научни звена търсят начин да разширят 
експозициите си, коментират още бизнес експертите. По думите им фирмите и институциите 
стигат до евросредствата, като разработват различни схеми, покриващи разходите за участие в 
представителните форуми, какъвто е Международния технически панаир в Пловдив.  
Например Офисът за трансфер на технологии към Пловдивския университет "Паисий 
Хилендарски" получи средства за свой щанд на "Есен 2013" по ОП "Конкурентоспособност". 
Там показа прототипи на иновативни разработки, високотехнологични продукти и консултантски 
услуги, а в резултат намери работа на студенти и партньори за съвместна дейност.  
Една от най-ефективните е мярката за подкрепа на клъстерите към ОП 
"Конкурентоспособност", отпускаща безвъзмездно финансиране и за участие в изложения. С 
нейна помощ няколко клъстера ще могат да се представят на настоящия Есенен панаир.  
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