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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
07.10.2014 г. 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: 14 

 вестници, от които: 4 

 - национални 4 

 - регионални 0 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 9 

Общо за деня 14 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 07.10.2014  
Източник: в. Новинар  
Страница: 10  
Брой думи: 138  
 
 
Резюме: 15 български фирми от сектора на машиностроенето и електротехниката ще влязат в 
един от най-големите шведски заводи за производство на лагери.  
 
Заглавие: 15 наши фирми влизат в шведски завод  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 15 български фирми от сектора на машиностроенето и електротехниката ще влязат в 
един от най-големите шведски заводи за производство на лагери.  
Това ще се осъществи в рамките на търговска мисия в Гьотеборг. Специално за нашите 
дружества ще се изнесе презентация за дейността на чуждото предприятие и ще се проведат 
демонстрации в изложбената му зала.  
Българските мениджъри ще се запознаят подробно с особеностите на шведския пазар и ще 
имат възможност да проведат срещи, в които да договорят бъдещо партньорство. Търговската 
мисия започна в понеделник и ще продължи до 9 октомври.  
Тя се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) в изпълнение на проект за развитието на износа, финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Конкуренто-
способност“.  
Агенцията поема разходите на участниците за самолетен билет, вътрешен транспорт, хотелско 
настаняване и логистика на място.  
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Дата: 07.10.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 6  
Брой думи: 193  
 
 
Резюме: Служебният министър на икономиката Васил Щонов е уволнил 12 от чиновниците, 
които се занимават с работата по програма "Конкурентоспособност". Става дума за съкращения 
на позиции, които не са необходими в процеса на сертифициране на оперативната програма, 
уточнява съобщение на пресцентъра на ведомството. "Работим за повишаване на 
ефективността и в рамките на Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност", обяви Щонов.  
 
Заглавие: Министър Щонов съкращава чиновници по еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор: Румяна ГОЧЕВА  
Текст: Служебният министър на икономиката Васил Щонов е уволнил 12 от чиновниците, които 
се занимават с работата по програма "Конкурентоспособност". Става дума за съкращения на 
позиции, които не са необходими в процеса на сертифициране на оперативната програма, 
уточнява съобщение на пресцентъра на ведомството. "Работим за повишаване на 
ефективността и в рамките на Главна дирекция "Европейски фондове за конкуренто-
способност", обяви Щонов.  
Преди дни министърът съобщи, че проверката за конфликт на интереси на оценителите на 
проекти по европрограмата е на път да приключи. В отговор на в. "Сега" той поясни, че е 
запознат с предварителните резултати, но ще се въздържи от коментар на този етап. 
Проверката бе назначена, след като стана ясно, че чиновници, участващи в тръжни комисии, 
консултанти и фирми кандидати са били в нездраво тесни връзки при одобряването на проекти 
по мярката за технологична модернизация.  
Цялата мярка за подпомагане на бизнеса с евросредства, която бе на стойност 97 млн. лева, бе 
отменена от бившата шефка на управляващия орган Ели Милушева в края на юни. В крайна 
сметка парите ще бъдат разпределени за кандидати от резервния списък, които са представили 
проекти за енергийна ефективност и иновации. Кога и как ще стане това, не е ясно.  
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Дата: 07.10.2014  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 14  
Брой думи: 66  
 
 
Резюме: Представителите на петнадесет български компании от сектор машиностроене и 
електротехника участват в търговска мисия, която се провежда в периода от 6 до 9 октомври 
2014 г. в Гьотеборг, Швеция. Това съобщи Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия, която е организатор на проявата. Форумът е в изпълнение на проект 
за развитието на експорта, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез 
Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: БГ фирми търсят пазар в Швеция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Представителите на петнадесет български компании от сектор машиностроене и 
електротехника участват в търговска мисия, която се провежда в периода от 6 до 9 октомври 
2014 г. в Гьотеборг, Швеция. Това съобщи Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия, която е организатор на проявата. Форумът е в изпълнение на проект 
за развитието на експорта, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез 
Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
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Дата: 07.10.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 16  
Брой думи: 488  
 
 
Резюме: На теория изглежда сравнително лесно да станеш онлайн предприемач - намираш 
добър продукт, създаваш сайт и започваш да го предлагаш. На практика обаче не всеки проект 
е успешен и трудно генерира прогнозираната печалба. Стигне ли се до този момент е ясно, че 
бизнесът има нужда от оптимизация, но точно в кой сегмент рядко може да се разбере. 
Българският разработчик Мъри Иванов забелязва този проблем и започва да работи по 
неговото решение, като създава помощния софтуер Metrilo, които проследява и анализира 
целия процес на покупко-продажбата. Финансираният от фондовете Eleven и LAUNChub проект 
вече набира скорост както в България, така и в чужбина.  
 
Заглавие: Нека измеря бизнеса ви  
Подзаглавие: Metrilo е първата компания, финансирана и от двата фонда за рискови 
инвестиции - Eleven и LAUNChub  
Автор: Сирма ПЕНКОВА  
Текст: На теория изглежда сравнително лесно да станеш онлайн предприемач - намираш 
добър продукт, създаваш сайт и започваш да го предлагаш. На практика обаче не всеки проект 
е успешен и трудно генерира прогнозираната печалба. Стигне ли се до този момент е ясно, че 
бизнесът има нужда от оптимизация, но точно в кой сегмент рядко може да се разбере. 
Българският разработчик Мъри Иванов забелязва този проблем и започва да работи по 
неговото решение, като създава помощния софтуер Metrilo, които проследява и анализира 
целия процес на покупко-продажбата. Финансираният от фондовете Eleven и LAUNChub проект 
вече набира скорост както в България, така и в чужбина.  
Какво представлява Metrilo дава възможност на всеки онлайн предприемач лесно да проследи 
колко от посетителите на сайта му се превръщат в реални купувачи, кои са най-успешните 
продукти и кампании и ако има изтичане на печалба, в кой момент се случва това. "Решихме да 
направим продукт, който се интегрира в рамките на няколко клика и отговаря на често 
задаваните от предприемачите въпроси", разказва Иванов. В зависимост от големината на 
бизнеса Metrilo предлага три различни пакета - основен, професионален и за големи компании. 
Първият дава възможност да се проследят повече от 1000 посетители на сайта и да се 
анализират над 10 кампании, а цената му е 49 долара на месец. Вторият и най-предпочитан от 
клиентите пакет струва 89 долара, но и предлаганите услуги значително се увеличават. За най-
големите онлайн бизнеси Metrilo предлага неограничен план, които се поддържа от самите 
основатели на софтуера. Цената му обаче все още не е уточнена.  
Мъри Иванов решава сам да стартира проекта в началото на тази година, когато се завръща от 
САЩ. "В един момент обаче спестяванията свършиха, а виждах, че има ниша за този бизнес, и 
затова реших да се обърна към акселераторите", обяснява той. Metrilo е първият проект в 
България получил финансиране и от двата фонда по програма Jeremie. Eleven и LAUNCHub 
виждат потенциал в идеята му и инвестират общо 50 хил. евро - по 25 хил. евро всеки. Срещу 
тези суми те получават дял в компанията, но Иванов не разкрива колко голямо е участието им. 
Той все пак смята, че засега няма да има нужда от допълнително финансиране. "Тази сума на 
теория би трябвало да е достатъчна, за да успеем да стигнем до момент, в който компанията се 
издържа сама и няма нужда от допълнителни инвеститори", казва предприемачът.  
С екип от четирима души Metrilo в момента помага на общо 20 онлайн компании от България, 
Великобритания, Канада и САЩ да оптимизират бизнеса си. Десет от тях са тук. "Клиентите ни 
използват продукта ежедневно и са много доволни, което е удовлетворение и за нас самите", 
обяснява Мъри Иванов. У нас младата фирма няма конкуренти, а според създателя на 
софтуера на световно ниво съществуват три подобни продукта. "Това не е проблем за нас, 
защото пазарът е достатъчно голям и предоставя развитие за всички." Единственият план пред 
Иванов е "напред и нагоре", тоест колкото се може повече клиенти и развитие на продукта през 
следващите месеци.  
 



 

 

10 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

0
/7

/2
0

1
4

 

Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация.   
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 07.10.2014  
Източник: сп. Капитал Daily, Транспорт, спедиция, логистика  
Страница: 18,19,20,21  
Брой думи: 2086  
 
 
Резюме: Отделно в края на 2011 г. беше създаден и клъстерът "Зелен товарен транспорт" с 
цел именно да подпомага развитието на интермодалните превози във и през България. В него 
участват както частни превозвачи, така и спедиторски и логистични компании, пристанища 
("Дискордиа", СОМАТ, БЖК, "Транс Еспрес", "БМФ Порт Бургас" и др.) Клъстерът спечели и 
финансиране по оперативна програма "Конкурентоспособност" за утвърждаване на 
административния си капацитет. Идеята му е да спомогне за това България да заеме по-добро 
място като разпределителен център за товарите от Европа към Русия и Турция и обратното. На 
бъдещ етап пък е ю са локациите в България, подходящи за интермодални терминали: София, 
Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Лом, Видин, Драгоман, Свиленград и Горна Оряховица, стана 
ясно по време на международна кръгла маса по темата в София преди няколко месеца.  
възможно той да участва в конкурс за интермодален оператор на терминала в Пловдив. 
 
Заглавие: България - терминираната територия  
Подзаглавие: Изграждането на инфраструктура за комбиниран транспорт в страната 
продължава да стои на етап "намерение"  
Автор:  
Текст: "Доизграждане на мрежата за интермодални (комбинирани) превози." Буквално това е 
написано в програмата на ГЕРБ, която партията обещава да приложи при управлението на 
страната, ако го получи. Като цяло лозунгът звучи все едно някой да каже, че ще довърши 
мрежата от пътнически влакове-стрели в България. Всъщност няма какво да се продължава, 
защото стрела няма нито една. В случая с интермодалните терминали - такива няма, ако не 
броим няколкото създадени, но не работещи, и един реален в Стара Загора.  
От над десетилетие (поне) различните правителства използват идеята за насърчаване на 
интермодалните превози и строеж на инфраструктура за това, организират някакви процедури, 
обещават готови терминали в някакви срокове, на някакви места, с някакви капацитети и 
някакво финансиране. Резултатът пък е един и същ - никакъв. Затова и всякаквите обещания 
по темата получават някаква доза скептицизъм - включително по въпроса има ли изобщо в 
България необходимост от големи интермодални съоръжения, в които да се инвестират 
милиони, или правилният път е да се насърчи частната инициатива.  
По-изгодно, по-бързо, по-зелено  
Комбинираните превози са приоритет на Европа по простата причина, че намаляват сериозно 
вредните емисии във въздуха. Образно казано, ако вместо 100 ремаркета да бъдат окачени на 
100 влекача, за определена дължина от трасето, по което трябва да минат, те бъдат качени на 
една влакова композиция, това са 100 ауспуха по-малко. При това в случая изобщо не говорим 
за традиционното противопоставяне на железопътен и автомобилен товарен транспорт - никой 
в крайна сметка не забранява интермодалните превози да са оперирани от даден превозвач, 
бил той и автомобилен. Просто на самия него ще му бъде значително по-изгодно и бързо да 
използва железницата за част от логистиката на товара и водния транспорт за друга. За целта 
обаче са необходими, от една страна, достатъчно добри жп трасета, а от друга - терминали, 
позволяващи самото претоварване, при това на подходящите места, откъдето съответните 
стоки преминават.  
В България иначе добрите намерения за първото традиционно угасват при пренасочване на 
финансирането към пътническия жп транспорт (по-подходящ за електорална експлоатация). 
Опитите за второто пък някак си стигат до един етап от изпълнението си и там просто спират.  
Обяснението за това според Иван Петров, управител на "Транс Експрес" (и вицепрезидент на 
международната федерация на спедиторските асоциации ФИАТА u член на борда на КЛЕКАТ - 
европейската асоциация за спедиция) е, че икономиката и структурата на транспорта на 
България просто не налагат необходимостта от такива терминали.  
Държавните провали  
Ярък пример за провален държавен проект за интермодолен терминал е този в Драгоман. При 
него идеята беше да обслужва т.нар. придружавани, или ро-ла, превози, при които ремаркетата 
се качват на  
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жп платформи заедно с влекачите (и шофьорите). За целта инвестицията от капиталовата 
програма на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (тоест от бюджета) беше 6 
млн.лв. Всъщност терминалът беше изграден и отречен по време на управлението на едно и 
също правителство - това на ГЕРБ. Първо - поръчан и построен от транспортния министър 
Александър Цветков, а после - заклеймен като ненужен, остарял и икономически неизгоден от 
приемника му Ивайло Московски. Какво мисли който ида било министър за дадено съоръжение, 
след като е готово, разбира се, няма никакво значение. Но фактът е, че плацът в Драгоман стои 
празен. Според повечето от хората, които се занимават с транспорт, причината е именно, че 
той е от типа, предполагащ придружавани превози. А тенденцията в схемите за придвижване 
на товари на дълги разстояния е да се използват непридружавани такива, тоест мести се само 
стоката в съответния контейнер или ремарке, а самият влекач - не. Тоест философията на 
интермодалния превоз все повече е в посока дългите разстояния да бъдат премина-вани 
именно на жп платформа. Което обезсмисля на нея да седят и влекачите. Факт е също така, че 
тази глобална тенденция не се е появила например миналата година, за да не са били наясно с 
нея експертите от транспортното министерство, които са планирани съоръжението в Драгоман 
през 2010 г. От над 6о в Европа към момента терминали от типа придружавани превози са 
останали малко над ю, твърдят експертите в сектора. Този тип ро-ла трансфери са 
насърчавани само в няколко страни от Европа като Австрия и Швейцария, за планински 
региони, и дори субсидирани от държавата с цел да се намали трафикът по планинските 
пътища ида се редуцират вредните газове. В България обаче явно се оказва, че концепцията не 
работи.  
Ако изключим построения, но неизползван терминал в Драгоман, държавата може да се 
похвали с проекти и намерения за още няколко такива, които са спрели доста по-назад по пътя 
към реализацията. Такъв е случаят с желанието да се строи интермодално съоръжение в 
Подуяне, от което властта просто се отказа, след като бяха изхарчени близо 4 млн. лв. за 
проучвания и отчуждаване на имоти. Наскоро, по време на служебното правителство, беше 
обявено, че се спира и проектът за терминал във Варна. Обществената поръчка за проектиране 
на интермодалния терминал в морската столица беше обявена в края на април а впоследствие 
срокът за подаване на оферти беше удължен до 23 юни. Строителството принципно се 
предвиждаше да стартира през следващата година, а изпълнител на строежа трябваше да 
бъде избран през септември. В началото на месеца обаче служебният министър на транспорта 
Николина Ангелкова заяви, че проектът просто се стопира заради липса на средства. 
Проектиране всъщност изобщо няма. То трябваше да се финансира по линия на публичната 
инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите",чието изпълнение беше 
спряно,ago този момент договор не беше подписан. Така терминалът във Варна или по-скоро 
неговата липса влезе в графата "икономии".  
Сред идеите за строеж на интермодални бази стои и тази за Видин - обявена от бившия 
транспортен министър Данаил Папазов като замисъл евентуално след изграждане на такова 
съоръжение в Русе. Отделно държавата прехвърли на общината в Радомир терен, част от 
бивше поделение, като част от вариантите за използването му е пак да бъде строен 
интермодален терминал  
Частните опити  
Че бизнесът с интермодални терминали не е лесен, не липсват доказателства - има и 
неработещи частни начинания в тази посока. През 2011 г. беше открит терминал на Гара Яна 
на "Екометал инженеринг", която се занимава с рециклиране на метали (собственик е Пламен 
Стоянов - един от братята, известни като Дамбовци). Оператор на терминала пък стана 
"Еколоджистикс" - също собственост на "Екометал инженеринг". Инвестициите там надминаха 6 
млн. евро, но проектът просто не потръгна - до голяма степен вследствие събитията около 
братята Дамбовци и делото "Октопод". В момента терминалът стои неизползван, а бъдещето 
му е неясно. "Направихме няколко доставки от Далечния изток до България, но това беше 
отдавна и след това дейността на практика приключи", каза бившият управител на 
"Еколоджистикс" Любомир Сяров.  
С голям шанс за успех засега е проектът на пловдивската ПИМК (един от големите български 
автомобилни превозвачи на товари) за ро-ла превози. ПИМК участва и спечели конкурс на 
Европейската комисия за подпомагане на този тип транспорт по програмата "Марко Поло" за 
намаляване на замърсяванията на въздуха и облекчаване на пътния трафик чрез насочване на 
товарите към жп трасетата. Спечеленото финансиране е за 2.5 млн. евро и предвижда влакови 
композиции от специални вагони да се товарят с ремаркета на превозвача и да се движат 
между Пловдив и Любляна или Люксембург. По последна информация компанията водеше 
преговори с австрийските железници Rail Cargo Austria, които имат лиценз за жп превозвач на 
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територията на страната. За целта обаче също е необходимо изграждането на специален 
терминал на който да стават товаренето и разтоварването.  
Новите проекти  
Актуалните проекти за интермодални терминали в България в момента са два - в Пловдив и в 
Русе. И ако изграждането на втория е по-скоро в бъдещето, реални действия са предприети за 
първия. В края на октомври се очаква да е готов техническият проект за строеж на терминала в 
Пловдив, а ако самото му изграждане започне догодина, очакването е той да бъде завършен до 
година и половина. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез оперативна програма "Транспорт", като бенефициент е Национална компания 
"Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), а индикативната стойност на безвъзмездната помощ е 
малко над 8.26 млн. евро. Терминалът ще е в района на гара Тодор Каблешков, част от жп 
възел Пловдив. Проектът предвижда на площ 68 870 кв.м да има площадка за товарене и 
разтоварване на контейнери от вагон на автомобил и обратно, площи за складиране, 
специални места за хладилни товарни единици. Замисълът там е държавата да намери частен 
оператор, с когото да сключи договор за дълъг период (от порядъка на 30 години).  
В тази връзка 6 момента три компании ("Глоуб интернешънъл" на Любомир Сяров, "Транс 
Балкани" на Георги Минчев и "Транс Гео" - специализирана в проектантска, консултантска и 
инженерна дейност) са учредили ново дружество "Трансмодал" с идеята то да кандидатства за 
терминален оператор на бъдещото съоръжение в Пловдив и са подали писмо за намерението 
си в транспортното министерство.  
Отделно в края на 2011 г. беше създаден и клъстерът "Зелен товарен транспорт" с цел именно 
да подпомага развитието на интермодалните превози във и през България. В него участват 
както частни превозвачи, така и спедиторски и логистични компании, пристанища ("Дискордиа", 
СОМАТ, БЖК, "Транс Еспрес", "БМФ Порт Бургас" и др.) Клъстерът спечели и финансиране по 
оперативна програма "Конкурентоспособност" за утвърждаване на административния си 
капацитет. Идеята му е да спомогне за това България да заеме по-добро място като 
разпределителен център за товарите от Европа към Русия и Турция и обратното. На бъдещ 
етап пък е ю са локациите в България, подходящи за интермодални терминали: София, 
Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Лом, Видин, Драгоман, Свиленград и Горна Оряховица, стана 
ясно по време на международна кръгла маса по темата в София преди няколко месеца.  
възможно той да участва в конкурс за интермодален оператор на терминала в Пловдив.  
За момента обаче съоръжението съществува само на хартия.  
И реалността в момента  
След като България няма нито работещи интермодални терминали, нито достатъчно добра жп 
инфраструктура, нищо чудно няма в това, че веригите за комбинирани превози или я 
заобикалят, или я използват само за транзит. Според Любомир Сяров, който в момента е в 
клъстера за интермод ален транспорт, отчасти причината е в това, че липсва целенасочена 
държавна политика за насърчаване на този тип превози и съответния контрол (например за 
претоварване). Големите контейнерни оператори пък вече имат изградени схеми за 
транспортиране, които често просто заобикалят България. "На практика през България този тип 
превози минават само транзит", казва Сяров. Според него не е по силите на една българска 
компания сама да предприеме комплекса от мерки за съчетаване на железопътен, 
автомобилен и воден транспорт в страната. И доколкото и държавата не се намесва с 
изграждане на инфраструктура, ситуацията в момента е повече от логична - заобикалянето на 
България става през Констанца, Италия, Солун, Скопие, Белград и т.н. Показателно е, че 
новият мост над Дунав при Видин не се използва за жп товарни превози дори и транзит - 
доколкото Румъния няма интерес да пренасочва товарите от и за Западна Европа от Унгария 
директно към Видин по сравнително къса отсечка през собствената си територия, тя няма и 
стимул да форсира изграждането на подходяща жп инфраструктура към Видин от другата 
страна на реката. Връзките по линията Солун - Европа пък се правят през Скопие и Белград, но 
не и през София.  
"Ключът в случая е в ко-модалните транспортни решения. Защото интермодалността означава 
на практика две опаковки за транспортираната стока. При ко-модалността се постига същият 
ефект, но отпада едната опаковка - контейнерът", смята Иван Петров от "Транс Експрес". 
Компанията има ко-модален терминал в София, който е практически най-големият в страната и 
спечели и изпълнява два проекта по програмата "Малко Поло" на ЕК. "Новата насока на 
развитие на комбинирания транспорт в Европа е към ко-модалност, с включване и на водния 
транспорт", казва Иван Петров. Според него, за да се постигне ефект от комбинираните 
превози, е необходимо публично-частно партньорство, при което инициативата да е на 
частните компании.  
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"Това, което е правено до момента, е лишено от всякаква логика", смята собственикът на 
"Дискордиа" Христо Христов. "Просто транспортното министерство получава пари, а 
чиновниците там решават къде да се инвестират те за интермодален терминал без оглед на 
пътя на доставките", казва Христов. Според него, ако частните компании получат достъп до 
такова финансиране, проектите ще се развият в пъти по-успешно. "Важното в случая е 
изграждането на интермодални терминали да следва пътя на товарите, а не да се вземат 
решения за определена точка на картата", твърди Христов. Според него обаче по-важното е 
друго - да се засилят потоците товари и трафикът Турция - Европа и Русия - Европа през 
България, с което възможностите и необходимостта от интермодална инфраструктура от само 
себе си ще се увеличат. С други думи - катализатор на проектите да стане самият трафик.  
Дали след година-две България ще има истински работещ интермодален терминал - предстои 
да видим. Факт е, че инвестициите в този тип проекти не са сред носещите незабавно 
електорално одобрение като покупката на нови пътнически мотриси. За сметка на това пък 
дългосрочните ползи са в пъти по-големи.  
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Резюме: Представителите на петнадесет български компании от сектор машиностроене и 
електротехника ще участват в търговска мисия в Гьотеборг, Швеция. Тя ще се проведе в 
периода от 6 до 9 октомври 2014 г.,  
 
Заглавие: Български компании участват в търговска мисия до Швеция  
Подзаглавие: Бизнесът ще се запознае с възможностите за партньорство  
Автор:  
Текст: Представителите на петнадесет български компании от сектор машиностроене и 
електротехника ще участват в търговска мисия в Гьотеборг, Швеция. Тя ще се проведе в 
периода от 6 до 9 октомври 2014 г., съобщиха от Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малки и средни предприятия (ИАНМСП).  
Проявата се организира от агенцията в изпълнение на проект за развитието на експорта, 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
Разходите на участниците се поемат от агенцията.  
Участниците в търговската мисия ще посетят завод SKF, световен производител на лагери. На 
работна среща с ръководителя на СТИВ – Стокхолм - Галатея Коликова българските 
мениджъри ще бъдат запознати  
с особеностите на шведския пазар.  
В програмата на търговската мисия е включено участие в официалното откриване на 
изложенията Scanautomatic and ProcessTeknik в Гьотеборг, след което представителите на 
българските компании ще могат да се запознаят с продуктите на експонентите и световните 
тенденции в областта на машиностроенето, електрониката и електротехниката. В рамките на 
изложенията те ще има възможност за установяване на работни контакти и провеждане на 
двустранни срещи.  
За участниците в мисията са предвидени срещи в Търговската камара на Западна Швеция и 
организация „Бизнес регион Гьотеборг”, където ще се запознаят с условията за търговия с 
шведски компании и възможности за партньорство.  
 
  

http://econ.bg/Новини/Български-компании-участват-в-търговска-мисия-до-Швеция-_l.a_i.574293_at.1.html
http://econ.bg/Новини/Български-компании-участват-в-търговска-мисия-до-Швеция-_l.a_i.574293_at.1.html
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Дата: 06.10.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17525882  
Брой думи: 1438  
 
 
Резюме: Напук на кризата родният бизнес не се предава и върви в крачка с новите световни 
технологии. В това може да се убеди всеки от посетителите на 70-ия Международен технически 
панаир в Пловдив, който ще бъде закрит днес. Там екипът ни научи и обнадеждаващата за 
българската икономика новина, че след около година и половина Видин и Варна ще се 
превърнат в центрове за производство на родни електромобили.  
 
Заглавие: БГ електромобили се зареждат от слънцето и вятъра  
Подзаглавие: Машина за мартенички стана хит на панаира в Пловдив  
Автор:  
Текст: Напук на кризата родният бизнес не се предава и върви в крачка с новите световни 
технологии. В това може да се убеди всеки от посетителите на 70-ия Международен технически 
панаир в Пловдив, който ще бъде закрит днес. Там екипът ни научи и обнадеждаващата за 
българската икономика новина, че след около година и половина Видин и Варна ще се 
превърнат в центрове за производство на родни електромобили. 
Новостта обаче е, че колите ще се зареждат от вятърна и слънчева енергия, така че по никакъв 
начин няма да замърсяват околната среда. Това разкри пред "Новинар" Дани Трифонов от 
варненската фирма "ДЖИ-КА1". Проектът се финансира от Оперативна програма "Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. "Идеята ни е да 
прокараме зелената идея в България, затова и разработихме прототипа на автомобила, като 
скоро ще започнем и масовото производство", обясни той. Една от разработките на 
иновативната компания е и ветрогенераторна централа, която да зарежда не само бъдещия 
електромобил, но и дома. 
Трифонов посочи, че се очаква следващият програмен период, за да се кандидатства за пари 
от Европейския съюз. Автомобилът "ДЖИ-КА" ще бъде оборудван с иновативния редуктор 
"РЕМАЗ", който също е патент на фирмата. Чрез него излишната енергия ще се регенерира, 
така че автомобилът ще бъде по-икономичен и по-екосъобразен, уточни експертът. 
Електромобилът ще може да измине от 150 до 200 километра, след като бъде зареден. Той ще 
се произвежда в няколко модела. 
Возилото ще се предлага с няколко вида двигателя и батерии – литиево-йонни, или оловни. 
Цената на модерното превозно средство ще варира от 30 000 до 80 000 лв., в зависимост от 
броя на батериите. Електромобилите обаче не бяха единствените изобретения на българския 
гений, които събраха очите на посетителите. Истинска революция в ин витро оплождането 
подготвя столичната фирма "Микрона" ООД. 
Тя е стартираща компания към Института по механика към БАН. Нейният представител 
Тихомир Тянков демонстрира робот за напълно автоматично ин витро оплождане по системата 
ИКСИ. Процедурата включва вземането на зрели яйцеклетки от жената, оплождането им от 
сперматозоиди в лабораторни условия и трансферирането на получените ембриони обратно в 
матката на пациентката до 5 дни след оплождането. Разработката отново е финансирана по 
ОП "Конкурентоспособност". 
"Системата е напълно автоматизирана, като микроскопът и манипулаторите се управляват от 
компютър. Манипулаторите са два – единият управлява иглата, която държи яйцеклетката, а 
другият работи със сперматозоида и инжектира клетката", разясни функциите на продукта 
Тянков. Той допълни, че 
системата на уреда се управлява с помощта на софтуер 
След месец апаратурата ще бъде внедрена в репродуктивния център "Репробиомед", с който 
"Микрона" си партнира. "Досега подобен апарат не е бил използван у нас", коментира Тянков. В 
момента в клиниките се работи с роботи, които се управляват механично с джойстик от 
специалист. 
Българските предприемачи успешно се конкурират с тези от чужбина и в сферата на системите, 
захранвани със слънчева енергия. 
Под тепетата бяха представени и слънчевите инвертори на фирма "ЕЛЕКТРОИНВЕНТ" ООД от 
София. Разработените системи могат да захранват трифазни двигатели, работещи с 
променлив ток, чрез преобразуване на слънчевата енергия. "Системите са с широко 
приложение - за цифрови машини, роботиката, многофункционални машини и т. н., общо взето 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17525882
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за родната индустрия", обясни Бойко Костадинов от компанията. На панаира бе представена 
най-новата разработка на специалистите от "ЕЛЕКТРОИНВЕНТ" – соларни инвертори. 
"Инверторът ни използва енергията от соларните панели и създава трифазна система, с която 
се захранва една помпа и с нея може да се вади вода. Може да се използва в земеделието или 
в някакво производство", даде пример Костадинов. 
Той посочи, че въпросният инвертор се нарича хибриден - с него енергията може да бъде 
взимана както от соларните панели, така и да се върже към захранването, така че при по-малко 
слънчева светлина може да работи и на ток. Цените на най-евтините устройства започват от 
220 лв. 
Сливенската фирма "ВИВА" ЕООД пък може да се похвали с продукт, който е абсолютна новост 
за европейския пазар. 
Компанията от града на стоте воеводи произвежда енергоспестяващи LED лампи. "Най-новото 
и може би единствено на пазара у нас, което ние предлагаме, е 6-ватова диодна лампа. Тя е 
изцяло от стъкло и напълно наподобява като вид досегашните лампи с нажежаема жичка", 
демонстрира един от продуктите на фирмата Десислава Хазаева. Крушката VIVALUX ляга 
тънко на семейния бюджет, тъй като консумира енергия за 6 вата, а свети приблизително като 
50 вата, има 25 000 часа живот и 2 години гаранция. 
Моделите са от 3000 и 4000 келвина, тоест едната свети като класическата стара крушка, а 
другата свети с неутрална бяла светлина. Фирмата предлага и лампа от 10 вата, която обаче 
свети като за 75. Тя също е с познатата форма на старата крушка. Хазаева каза още, че цената 
на този клас лампи варира в рамките на 12-13 лв. 
На панаира можеха да се видят и иновативни продукти, с които можем да удължим живота на 
автомобилния двигател и да подобрим работата му. Такава например е добавката за 
автомобили "Супротек". Тя е руски патент и се произвежда в Санкт Петербург, а у нас се внася 
от фирма "ВГ-ЕКСПОРТ" ООД. "С добавката се третират триещите се части в двигателя, тоест 
при смяна на маслото двигателят остава обработен", поясни Валери Гургов от компанията. 
Трайността на покритието е до 100 000 километра при спазване на препоръките на 
производителя, а мощността на двигателя става по-висока от 5 до 10 процента. Продуктът 
намалява триенето 12 пъти, но в двигателя задължително трябва да има и масло 
В краен случай автомобилът може да измине до 150 км дори и без масло, без да се нанесат 
поражения на двигателя. Гургов добави, че чрез "Супротек" се икономисва гориво между 8 и 12 
на сто. Отработените газове намаляват с 60 на сто и колата спира да пуши, а животът на 
двигателя се удължава 2 пъти. 
"Продуктът е малко по-скъп, но предвид постигнатите резултати инвестицията си струва, тъй 
като имате трайни резултати в продължение на 100 000 км, което никак не е малко при 
сегашната цена на горивата", заяви той.  
Приблизителната цена за обработване на средностатистическия автомобил – навъртял 150 000 
км, е между 105 и 135 лв. Гургов разкри, че добавката е плод на 25-годишните усилия на руски 
офицер. Той установил, че в една от галериите на алуминиева мина в Сибир колелата на 
вагонетките не се износват с години благодарение на чудодейната съставка в "Супротек", която 
по-късно патентовал. Добавката може да се използва навсякъде в автомобила – в двигателя и 
скоростната кутия, в хидравличната система. Създадена е разработка и за дизелови двигатели, 
както и за двутактови машини като скутери и дърворезачки. 
Голям хит на изложението под тепетата бе и уред за пречистване на вода чрез зареждането й с 
алкални йони. Управителят на фирмата вносител на апарата "Алфа груп 1" ООД Атанас 
Георгиев обясни, че уредът действа с вградена система за обратна осмоза. Мембранната 
технология пречиства водата, без значение от какъв източник е тя. Апаратите подгряват и 
охлаждат водата, така че само с натискането на един бутон имаме гарантирано чиста топла или 
студена вода, отбеляза той. В апарата има 8-литров резервоар, който винаги е пълен. При 
източване на една чаша вода системата веднага се включва и допълва с течност. Уредът е с 
микропроцесорно управление, свързва се към водата и към електричеството. Има минимален 
разход на електроенергия. "Американско производство е, и е новост за пазара в България. Има 
изключително голям интерес, друг е въпросът, че цената не е постижима за джоба на 
средностатистическия българин, но здравето не се измерва с пари", коментира Георгиев. 
Апаратът е на стойност 1800 лв., но на панаира се предлага с 10 процента отстъпка. 
Истински хит обаче бе машина за механично производство на мартенички, показана от фирма 
"Мартенички КиКО" ЕООД. 
Управителят Руслан Йорданов е един от най-известните производители на мартеници в 
Пловдив. През 2002 г. синът му се разболял и той се зарекъл, че ако детето му оздравее, всяка 
година ще подарява по 40-50 000 мартенички на всички ученици под тепетата. Оттогава той не 
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е изневерил на тази традиция. "С тази високоскоростна машина за преплитане могат да се 
произвеждат и всякакви въжета, връзки за обувки, въжета за бънджи скокове, въжета за 
алпинисти, за риболов, мрежи и т.н.", обясни той. 
В Пловдив имаше и продукти за любителите на здравословния начин на живот. Там бе 
показана революционната сокоизтисквачка "КЮВИНГС". Уредът е корейско производство и се 
внася от столичната фирма "Н Академия Трендхаус" ЕООД. Сокоизтисквачката работи на 
принципа на студеното пресоване и позволява обработката на всякакви плодове и зеленчуци. С 
нея може да се направи сок дори от листни зеленчуци като магданоз, спанак, коприва, копър, 
алое и др. 
Пред нас бе демонстрирано как се приготвят сокове, ядкови млека и дори крем супи, само с 
добавянето на гореща вода. Уредът е незаменим за любителите на шейковете и смутита и се 
почиства изключително лесно. С приставката му за сладолед могат да се приготвят и ледени 
летни изкушения. Единственият му недостатък е цената от 865 лв. На панаира 
сокоизтисквачката можеше да бъде закупена за 765 лв. 
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Дата: 06.10.2014  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://www.computerworld.bg/46737__15_balgarski_kompanii_uchastvat_v_targovska_misiya_do_shv
eciya  
Брой думи: 357  
 
 
Резюме: Ритал разработи опростена технология за монтаж на сървърните шкафове, която е на 
принципа Plug and Play  
 
Заглавие: 15 български компании участват в търговска мисия до Швеция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ритал разработи опростена технология за монтаж на сървърните шкафове, която е на 
принципа Plug and Play  
Представителите на петнадесет български компании от сектор машиностроене и 
електротехника участват в търговска мисия до Швеция.  
Прочетете още: Търговска мисия до Лондон за ИКТ компании организира ИАНМСП  
Проявата се провежда в периода от 6 до 9 октомври 2014 г. в Гьотеборг, съобщиха от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).  
Мисията се организира от ИАНМСП в изпълнение на проект за развитието на износа, 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
Агенцията поема разходите на участниците за самолетен билет, вътрешен транспорт и 
трансфер, хотелско настаняване и логистика на място.  
В състава на търговската мисия до Гьотеборг са включени представителите на следните 
фирми: Aнса Борима ООД - с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч, Вакуум ЕЛ Систем ЕООД – 
Ямбол, ВК Конверт - Перник, ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ЕООД – Дряново, Комикон ООД – 
София, Митев ЕООД – Ботевград, ММ Механикс ООД – Пазарджик, Мони-83 ООД - с. Богдан, 
общ. Карлово, обл. Пловдив, Пасат България АД - Царево, обл. Бургас, Петров ПМ ЕООД – 
София, Раис ООД – Пазарджик, Ред Стиил ЕООД – Перник, Ромтех-3ЕС ООД – Враца, 
Специализирани Бизнес Системи АД – София, Соларити БГ ООД – Пловдив.  
Участниците в търговската мисия ще посетят завод SKF, водещ световен производител на 
лагери. Специално за тях ще се изнесе презентация за дейността на предприятието и ще се 
проведат демонстрации в изложбената му зала. На работна среща с ръководителя на СТИВ – 
Стокхолм Галатея Коликова българските мениджъри ще бъдат запознати с особеностите на 
шведския пазар.  
В програмата на търговската мисия попада и участие в официалното откриване на изложенията 
Scanautomatic and ProcessTeknik в Гьотеборг, след което представителите на българските 
компании ще могат да се запознаят с продуктите на експонентите и световните тенденции в 
областта на машиностроенето, електрониката и електротехниката. В рамките на изложенията 
те ще има възможност за установяване на работни контакти и провеждане на двустранни 
срещи.  
За участниците в мисията са предвидени срещи в Търговската камара на Западна Швеция и 
организация „Бизнес регион Гьотеборг”, където ще им бъдат презентирани условията за 
търговия с шведски компании и възможности за партньорство.  
 

http://www.computerworld.bg/46737__15_balgarski_kompanii_uchastvat_v_targovska_misiya_do_shveciya
http://www.computerworld.bg/46737__15_balgarski_kompanii_uchastvat_v_targovska_misiya_do_shveciya
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Дата: 06.10.2014  
Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.net/news/15-nashi-firmi-vlizat-v-shvedski-zavod_NDc5MTs0MQ==.html  
Брой думи: 137  
 
 
Резюме: 15 български фирми от сектора на машиностроенето и електротехниката ще влязат в 
един от най-големите шведски заводи за производство на лагери.  
 
Заглавие: 15 наши фирми влизат в шведски завод  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 15 български фирми от сектора на машиностроенето и електротехниката ще влязат в 
един от най-големите шведски заводи за производство на лагери.  
Това ще се осъществи в рамките на търговска мисия в Гьотеборг. Специално за нашите 
дружества ще се изнесе презентация за дейността на чуждото предприятие и ще се проведат 
демонстрации в изложбената му зала.  
Българските мениджъри ще се запознаят подробно с особеностите на шведския пазар и ще 
имат възможност да проведат срещи, в които да договорят бъдещо партньорство. Търговската 
мисия започна в понеделник и ще продължи до 9 октомври.  
Тя се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) в изпълнение на проект за развитието на износа, финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
Агенцията поема разходите на участниците за самолетен билет, вътрешен транспорт, хотелско 
настаняване и логистика на място.  
 

http://novinar.net/news/15-nashi-firmi-vlizat-v-shvedski-zavod_NDc5MTs0MQ==.html
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Дата: 06.10.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/български-фирми-за-машини-в-гьотеборг-news58385.html  
Брой думи: 164  
 
 
Резюме: Представителите на петнадесет български компании от сектор машиностроене и 
електротехника участват в търговска мисия, която се провежда в периода от 6 до 9 октомври 
2014 г. в Гьотеборг, Швеция. Това съобщи Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия (ИАНМСП), която е организатор на проявата.  
 
Заглавие: Български фирми за машини в Гьотеборг  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Представителите на петнадесет български компании от сектор машиностроене и 
електротехника участват в търговска мисия, която се провежда в периода от 6 до 9 октомври 
2014 г. в Гьотеборг, Швеция. Това съобщи Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия (ИАНМСП), която е организатор на проявата.  
Форумът е в изпълнение на проект за развитието на експорта, финансиран от Европейския 
фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Конкурентоспособност". В 
програмата на търговската мисия е включено участие в официалното откриване на 
изложенията Scanautomatic and ProcessTeknik в Гьотеборг, след което представителите на 
българските компании ще могат да се запознаят с продуктите на експонентите и световните 
тенденции в областта на машиностроенето, електрониката и електротехниката. В рамките на 
изложенията те ще има възможност за установяване на работни контакти и провеждане на 
двустранни срещи. За участниците в мисията са предвидени срещи в Търговската камара на 
Западна Швеция и организация Бизнес регион Гьотеборг, където ще им се представят 
условията за търговия с шведски компании и възможности за партньорство, се допълва в 
съобщението.  
 

http://www.economynews.bg/български-фирми-за-машини-в-гьотеборг-news58385.html
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Дата: 06.10.2014  
Източник: www.manager.bg  
Връзка: 
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B1%D1%8A%D0
%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-
%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-
%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-
%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F  
Брой думи: 310  
 
 
Резюме: Представителите на петнадесет български компании от сектор машиностроене и 
електротехника участват в търговска мисия, която се провежда в периода от 6 до 9 октомври 
2014 г. в Гьотеборг, Швеция. Проявата се организира от Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в изпълнение на проект за 
развитието на експорта, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Български компании участват в търговска мисия в Швеция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Представителите на петнадесет български компании от сектор машиностроене и 
електротехника участват в търговска мисия, която се провежда в периода от 6 до 9 октомври 
2014 г. в Гьотеборг, Швеция. Проявата се организира от Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в изпълнение на проект за 
развитието на експорта, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
В състава на търговската мисия до Гьотеборг са включени представителите на следните 
фирми:  
Aнса Борима ООД - с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч, Вакуум ЕЛ Систем ЕООД – Ямбол, ВК 
Конверт - Перник, ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ЕООД – Дряново, Комикон ООД – София, 
Митев ЕООД – Ботевград, ММ Механикс ООД – Пазарджик, Мони-83 ООД - с. Богдан, общ. 
Карлово, обл. Пловдив, Пасат България АД - Царево, обл. Бургас, Петров ПМ ЕООД – София, 
Раис ООД – Пазарджик, Ред Стиил ЕООД – Перник, Ромтех-3ЕС ООД – Враца, 
Специализирани Бизнес Системи АД – София, Соларити БГ ООД – Пловдив.  
Участниците в търговската мисия ще посетят завод SKF, водещ световен производител на 
лагери. Специално за тях ще се изнесе презентация за дейността на предприятието и ще се 
проведат демонстрации в изложбената му зала. На работна среща с ръководителя на СТИВ – 
Стокхолм - г-жа Галатея Коликова, българските мениджъри ще бъдат запознати с особеностите 
на шведския пазар.  
В програмата на търговската мисия е включено участие в официалното откриване на 
изложенията Scanautomatic and ProcessTeknik в Гьотеборг, след което представителите на 
българските компании ще могат да се запознаят с продуктите на експонентите и световните 
тенденции в областта на машиностроенето, електрониката и електротехниката. В рамките на 
изложенията те ще има възможност за установяване на работни контакти и провеждане на 
двустранни срещи.  
За участниците в мисията са предвидени срещи в Търговската камара на Западна Швеция и 
организация „Бизнес регион Гьотеборг”, където ще им се презентират условията за търговия с 
шведски компании и възможности за партньорство.  
 

http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Дата: 06.10.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60841  
Брой думи: 688  
 
 
Резюме: Семинар на тема “Новости за европейското финансиране по Хоризонт 2020" се 
проведе на 03 октомври в София  
 
Заглавие: Български предприемачи получиха ценни съвети за финансиращата програма 
"Хоризонт 2020"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Семинар на тема “Новости за европейското финансиране по Хоризонт 2020" се проведе 
на 03 октомври в София  
На 03 октомври в Представителството на Европейската комисия в България се проведе 
обучение на тема “Новости за европейското финансиране по Хоризонт 2020". Събитието, 
насочено към представители на университети, научни организации и малки и средни 
предприятия (МСП), е организирано от Клуба по управление на знания, иновации и стратегии 
(КУЗИС). През двугодишната си история Клубът насърчава прилагането на постиженията на 
науката и най-добрите практики в областта на знанието, иновациите и стратегиите за 
управление на бизнеса в България. Една от ключовите му инициативи е Академията по 
иновационен мениджмънт и бизнес практиката за студенти АПИно.  
Събитието откри Милена Колева от Академията по иновационен мениджмънт, която цитира 
статистика, че иновативните компании, които стратегически прилагат иновациите в своята 
дейност имат 17 % по-високи печалби. Тя разгледа иновацията в бизнес модела и акцентира 
върху т.нар. пробивна иновация. По думите й малките и средните предприятия могат да поемат 
риска да внедрят пробивна иновация в своята дейност като по този начин създадат нов пазар, с 
нови правила и практически без конкуренция. "Европейската комисия, когато подкрепя проекти 
за малки и средни предприятия, търси високорискови и пробивни иновации", каза Колева като 
добави, че през 2015 г. ще бъде отворена поканата за иновации в бизнес модела.  
Ръководителят на "Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса" към Българската стопанска 
камара Веселин Илиев очерта визията и обхвата на програма Хоризонт 2020, както и насочи 
вниманието към предизвикателствата пред българския бизнес. "Целите на тази програма не са 
да финансират дейността на предприятия или на научните институти", каза той като акцентира 
на това, че целите са трудова дейност, научно-изследователска дейност, образование и др. Той 
насочи вниманието към стартиращия на 06 януари инструмент Fast track to innovation, който ще 
финансира бюджетни предложения до 3 милиона евро. Необходими условия за получаване на 
финансиране по този инструмент са наличието на план за комерсиализация с времева рамка и 
консорциум от минимум три партньора, уточни експерта. Очаква се по този инструмент 
финансиране да получат около 35-40 проекта от цяла Европа.  
Гост-лекторът Бойко Аладжов от българската фирма Energy2Go представи проект за 
иновативна технология за производство на Ni-Zn батерии, участвал в Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" през 2012 г. и кандидатстващ във финансиращата програма 
"Хоризонт 2020". Той очерта основните предизвикателства пред кандидатстващите проекти - да 
се избере точната тема, иновативната идея да се пречупи през призмата на бизнес 
реализацията, идеята да е в съзвучие с европейското законодателство и да бъде в рамките на 
съществуващите разпоредби." Трябва да се акцентира какво е съществуващото ниво на това, 
което се предлага. Едно от първите неща, които се проверяват е дали наистина има иновация и 
дали надгражда съществуващото ниво в разглежданата област. Това е отправна точка, за да се 
прецени полезността на проекта", каза Бойко Аладжов.  
Чуждестранният лектор на събитието Ксавиер Обри каза, че Европейската комисия полага 
усилия да запълни празнината във финансирането на научно-изследователската дейност и 
комерсиализацията на продуктите от нея. Той разгледа в детайли трите инструмента за 
финансиране - SME инструмента за МСП, инструмента с партньорство и Fast track to innovation 
инструмента. "И трите схеми са предназначени за научни институции, големите предприятия и 
МСП, но има разлика в обема на финансиране и начина на кандидатстване. На пръв поглед 
инструментът със съвместен проект изглежда труден, но не бива да се отхвърля", каза Обри. 
При Fast track to innovation инструмента поне две от три дружества от консорциума трябва да са 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60841
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представители на промишлеността. При SME инструмента за МСП се финансират 100% от 
проектите в областта на образованието и здравеопазването, стана ясно още от думите му.  
Своите съвети към предприемачите, търсещи финансиране за иновативната си идея сподели и 
Димитър Христов от консултантска компания Хирон-Мениджмънт консултинг. "Разглеждайте 
Комисията като един венчър фонд, а идеята си като бизнес. Разкажете за пазарната 
реализация на проекта, уточнете целите и времевия хоризонт", посъветва той.  
Техническите аспекти на кандидатстването по програма "Хоризонт 2020" разгледа Марионела 
Симова, член и съосновател на КУЗИС. Тя уточни, че е възможно един човек с неговия 
служебен имейл да регистрира колкото иска организации, както и да играе различни роли - на 
собственик на проекта, човек, който пише документацията и др. Всеки, който иска да разгледа 
базата на ЕК, трябва да се регистрира в системата ECAS.  
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Дата: 06.10.2014  
Източник: www.news.idg.bg  
Връзка: 
http://news.idg.bg/business/77595_15_balgarski_kompanii_uchastvat_v_targovska_misiya_do_shveci
ya&ref=cat  
Брой думи: 105  
 
 
Резюме: Представителите на петнадесет български компании от сектор машиностроене и 
електротехника участват в търговска мисия до Швеция.  
 
Заглавие: 15 български компании участват в търговска мисия до Швеция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Представителите на петнадесет български компании от сектор машиностроене и 
електротехника участват в търговска мисия до Швеция.  
Проявата се провежда в периода от 6 до 9 октомври 2014 г. в Гьотеборг, съобщиха от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).  
Мисията се организира от ИАНМСП в изпълнение на проект за развитието на износа, 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
Агенцията поема разходите на участниците за самолетен билет, вътрешен транспорт и 
трансфер, хотелско настаняване и логистика на място.  
В състава на търговската мисия до Гьотеборг са включени представителите на следните 
фирми: Aнса Борима ООД - с. Борима, общ. Троян. 
 

http://news.idg.bg/business/77595_15_balgarski_kompanii_uchastvat_v_targovska_misiya_do_shveciya&ref=cat
http://news.idg.bg/business/77595_15_balgarski_kompanii_uchastvat_v_targovska_misiya_do_shveciya&ref=cat
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Дата: 06.10.2014  
Източник: www.varna.utre.bg  
Връзка:  
http://www.varna.utre.bg/2014/10/06/265068-bg_elektromobili_se_zarezhdat_ot_sluntseto_i_vyatura  
Брой думи: 1443  
 
 
Резюме: Напук на кризата родният бизнес не се предава и върви в крачка с новите световни 
технологии. В това може да се убеди всеки от посетителите на 70-ия Международен технически 
панаир в Пловдив, който ще бъде закрит днес. Там екипът ни научи и обнадеждаващата за 
българската икономика новина, че след около година и половина Видин и Варна ще се 
превърнат в центрове за производство на родни електромобили.  
 
Заглавие: БГ електромобили се зареждат от слънцето и вятъра  
Подзаглавие: Машина за мартенички стана хит на панаира в Пловдив  
Автор:  
Текст: Напук на кризата родният бизнес не се предава и върви в крачка с новите световни 
технологии. В това може да се убеди всеки от посетителите на 70-ия Международен технически 
панаир в Пловдив, който ще бъде закрит днес. Там екипът ни научи и обнадеждаващата за 
българската икономика новина, че след около година и половина Видин и Варна ще се 
превърнат в центрове за производство на родни електромобили.  
Новостта обаче е, че колите ще се зареждат от вятърна и слънчева енергия, така че по никакъв 
начин няма да замърсяват околната среда. Това разкри пред „Новинар” Дани Трифонов от 
варненската фирма „ДЖИ-КА1”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. „Идеята ни е да 
прокараме зелената идея в България, затова и разработихме прототипа на автомобила, като 
скоро ще започнем и масовото производство”, обясни той. Една от разработките на 
иновативната компания е и ветрогенераторна централа, която да зарежда не само бъдещия 
електромобил, но и дома.  
Трифонов посочи, че се очаква следващият програмен период, за да се кандидатства за пари 
от Европейския съюз. Автомобилът „ДЖИ-КА” ще бъде оборудван с иновативния редуктор 
„РЕМАЗ”, който също е патент на фирмата. Чрез него излишната енергия ще се регенерира, 
така че автомобилът ще бъде по-икономичен и по-екосъобразен, уточни експертът. 
Електромобилът ще може да измине от 150 до 200 километра, след като бъде зареден. Той ще 
се произвежда в няколко модела.  
Возилото ще се предлага с няколко вида двигателя и батерии – литиево-йонни, или оловни. 
Цената на модерното превозно средство ще варира от 30 000 до 80 000 лв., в зависимост от 
броя на батериите. Електромобилите обаче не бяха единствените изобретения на българския 
гений, които събраха очите на посетителите. Истинска революция в ин витро оплождането 
подготвя столичната фирма „Микрона” ООД.  
Тя е стартираща компания към Института по механика към БАН. Нейният представител 
Тихомир Тянков демонстрира робот за напълно автоматично ин витро оплождане по системата 
ИКСИ. Процедурата включва вземането на зрели яйцеклетки от жената, оплождането им от 
сперматозоиди в лабораторни условия и трансферирането на получените ембриони обратно в 
матката на пациентката до 5 дни след оплождането. Разработката отново е финансирана по 
ОП „Конкурентоспособност”.  
„Системата е напълно автоматизирана, като микроскопът и манипулаторите се управляват от 
компютър. Манипулаторите са два – единият управлява иглата, която държи яйцеклетката, а 
другият работи със сперматозоида и инжектира клетката”, разясни функциите на продукта 
Тянков. Той допълни, че  
системата на уреда се управлява с помощта на софтуер  
След месец апаратурата ще бъде внедрена в репродуктивния център „Репробиомед”, с който 
„Микрона” си партнира. „Досега подобен апарат не е бил използван у нас”, коментира Тянков. В 
момента в клиниките се работи с роботи, които се управляват механично с джойстик от 
специалист.  
Българските предприемачи успешно се конкурират с тези от чужбина и в сферата на системите, 
захранвани със слънчева енергия.  
Под тепетата бяха представени и слънчевите инвертори на фирма „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ” ООД от 
София. Разработените системи могат да захранват трифазни двигатели, работещи с 
променлив ток, чрез преобразуване на слънчевата енергия. „Системите са с широко 

http://www.varna.utre.bg/2014/10/06/265068-bg_elektromobili_se_zarezhdat_ot_sluntseto_i_vyatura
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приложение - за цифрови машини, роботиката, многофункционални машини и т. н., общо взето 
за родната индустрия”, обясни Бойко Костадинов от компанията. На панаира бе представена 
най-новата разработка на специалистите от „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ” – соларни инвертори. 
„Инверторът ни използва енергията от соларните панели и създава трифазна система, с която 
се захранва една помпа и с нея може да се вади вода. Може да се използва в земеделието или 
в някакво производство”, даде пример Костадинов.  
Той посочи, че въпросният инвертор се нарича хибриден - с него енергията може да бъде 
взимана както от соларните панели, така и да се върже към захранването, така че при по-малко 
слънчева светлина може да работи и на ток. Цените на най-евтините устройства започват от 
220 лв.  
Сливенската фирма „ВИВА” ЕООД пък може да се похвали с продукт, който е абсолютна новост 
за европейския пазар.  
Компанията от града на стоте воеводи произвежда енергоспестяващи LED лампи. „Най-новото 
и може би единствено на пазара у нас, което ние предлагаме, е 6-ватова диодна лампа. Тя е 
изцяло от стъкло и напълно наподобява като вид досегашните лампи с нажежаема жичка”, 
демонстрира един от продуктите на фирмата Десислава Хазаева. Крушката VIVALUX ляга 
тънко на семейния бюджет, тъй като консумира енергия за 6 вата, а свети приблизително като 
50 вата, има 25 000 часа живот и 2 години гаранция.  
Моделите са от 3000 и 4000 келвина, тоест едната свети като класическата стара крушка, а 
другата свети с неутрална бяла светлина. Фирмата предлага и лампа от 10 вата, която обаче 
свети като за 75. Тя също е с познатата форма на старата крушка. Хазаева каза още, че цената 
на този клас лампи варира в рамките на 12-13 лв.  
На панаира можеха да се видят и иновативни продукти, с които можем да удължим живота на 
автомобилния двигател и да подобрим работата му. Такава например е добавката за 
автомобили „Супротек”. Тя е руски патент и се произвежда в Санкт Петербург, а у нас се внася 
от фирма „ВГ-ЕКСПОРТ” ООД. „С добавката се третират триещите се части в двигателя, тоест 
при смяна на маслото двигателят остава обработен”, поясни Валери Гургов от компанията. 
Трайността на покритието е до 100 000 километра при спазване на препоръките на 
производителя, а мощността на двигателя става по-висока от 5 до 10 процента. Продуктът 
намалява триенето 12 пъти, но в двигателя задължително трябва да има и масло  
В краен случай автомобилът може да измине до 150 км дори и без масло, без да се нанесат 
поражения на двигателя. Гургов добави, че чрез „Супротек” се икономисва гориво между 8 и 12 
на сто. Отработените газове намаляват с 60 на сто и колата спира да пуши, а животът на 
двигателя се удължава 2 пъти.  
„Продуктът е малко по-скъп, но предвид постигнатите резултати инвестицията си струва, тъй 
като имате трайни резултати в продължение на 100 000 км, което никак не е малко при 
сегашната цена на горивата”, заяви той. Приблизителната цена за обработване на 
средностатистическия автомобил – навъртял 150 000 км, е между 105 и 135 лв. Гургов разкри, 
че добавката е плод на 25-годишните усилия на руски офицер. Той установил, че в една от 
галериите на алуминиева мина в Сибир колелата на вагонетките не се износват с години 
благодарение на чудодейната съставка в „Супротек”, която по-късно патентовал. Добавката 
може да се използва навсякъде в автомобила – в двигателя и скоростната кутия, в 
хидравличната система. Създадена е разработка и за дизелови двигатели, както и за 
двутактови машини като скутери и дърворезачки.  
Голям хит на изложението под тепетата бе и уред за пречистване на вода чрез зареждането й с 
алкални йони. Управителят на фирмата вносител на апарата „Алфа груп 1” ООД Атанас 
Георгиев обясни, че уредът действа с вградена система за обратна осмоза. Мембранната 
технология пречиства водата, без значение от какъв източник е тя. Апаратите подгряват и 
охлаждат водата, така че само с натискането на един бутон имаме гарантирано чиста топла или 
студена вода, отбеляза той. В апарата има 8-литров резервоар, който винаги е пълен. При 
източване на една чаша вода системата веднага се включва и допълва с течност. Уредът е с 
микропроцесорно управление, свързва се към водата и към електричеството. Има минимален 
разход на електроенергия. „Американско производство е, и е новост за пазара в България. Има 
изключително голям интерес, друг е въпросът, че цената не е постижима за джоба на 
средностатистическия българин, но здравето не се измерва с пари”, коментира Георгиев. 
Апаратът е на стойност 1800 лв., но на панаира се предлага с 10 процента отстъпка.  
Истински хит обаче бе машина за механично производство на мартенички, показана от фирма 
„Мартенички КиКО” ЕООД.  
Управителят Руслан Йорданов е един от най-известните производители на мартеници в 
Пловдив. През 2002 г. синът му се разболял и той се зарекъл, че ако детето му оздравее, всяка 
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година ще подарява по 40-50 000 мартенички на всички ученици под тепетата. Оттогава той не 
е изневерил на тази традиция. „С тази високоскоростна машина за преплитане могат да се 
произвеждат и всякакви въжета, връзки за обувки, въжета за бънджи скокове, въжета за 
алпинисти, за риболов, мрежи и т. н.”, обясни той.  
В Пловдив имаше и продукти за любителите на здравословния начин на живот. Там бе 
показана революционната сокоизтисквачка „КЮВИНГС”. Уредът е корейско производство и се 
внася от столичната фирма „Н Академия Трендхаус” ЕООД. Сокоизтисквачката работи на 
принципа на студеното пресоване и позволява обработката на всякакви плодове и зеленчуци. С 
нея може да се направи сок дори от листни зеленчуци като магданоз, спанак, коприва, копър, 
алое и др.  
Пред нас бе демонстрирано как се приготвят сокове, ядкови млека и дори крем супи, само с 
добавянето на гореща вода. Уредът е незаменим за любителите на шейковете и смутита и се 
почиства изключително лесно. С приставката му за сладолед могат да се приготвят и ледени 
летни изкушения. Единственият му недостатък е цената от 865 лв. На панаира 
сокоизтисквачката можеше да бъде закупена за 765 лв.  


