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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
29.10.2014 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: 15 

 вестници, от които: 3 

 - национални 2 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 12 

Общо за деня 15 
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Телевизии и радиостанции 
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 29.10.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 12  
Брой думи: 982  
 
 
Резюме: Европейският съюз (ЕС) може да отпусне 150 млн. евро за дялови инвестиции в малки 
и средни фирми и стартиращи компании в България в рамките на следващия програмен период 
2014-2020 г. Това стана ясно на деветата годишна конференция на "Капитал" "Сделки и 
инвеститори" във вторник. Сумата ще бъде разпределена в четири вида фондове и е двойно 
повече от средствата в този програмен период.  
 
Заглавие: Нови 150 млн. евро за малки и средни фирми  
Подзаглавие: Парите ще са от еврофондове и се очакват от следващата година, ако бъдат 
одобрени от Брюксел и новото правителство  
Автор: Паулина МИХАЙЛОВА  
Текст: Европейският съюз (ЕС) може да отпусне 150 млн. евро за дялови инвестиции в малки и 
средни фирми и стартиращи компании в България в рамките на следващия програмен период 
2014-2020 г. Това стана ясно на деветата годишна конференция на "Капитал" "Сделки и 
инвеститори" във вторник. Сумата ще бъде разпределена в четири вида фондове и е двойно 
повече от средствата в този програмен период.  
"В края на годината би трябвало да има подписано споразумение за финансирането", каза 
Теодора Овчарова, изпълнителен директор на "Елана инвестмънт". Консултантът е подготвил 
проучване за необходимостта от външно финансиране за българския бизнес, който да бъде 
използван при подготовката на новите продукти от икономическото министерство и да послужи 
при преговорите с Брюксел.  
Като цяло според анализа на "Елана" българските предприемачи сравнително малко спрямо 
средното ниво за ЕС изобщо желаят финансиране, но пък малко по-често от "колегите" си в 
останалите държави от съюза са използвали дялово финансиране. Тоест изводът, около който 
се обединиха и останалите участници в конференцията, е, че в България има достатъчно 
компании, които могат и искат да се възползват от дялово финансиране чрез европейски 
фондове. Дали обаче средствата от ЕС за новия програмен период изобщо ще бъдат 
договорени зависи от новото българско правителство. То всъщност трябва да вземе 
стратегическото решение има ли смисъл и колко от парите да са за фондове и заеми от общото 
количество субсидии по "Конкурентоспособност".  
Пътят на парите  
Ако такова решение бъде взето и споразумението -подписано, въпросните 150 млн. евро ще 
бъдат разделени в четири вида фондове. Управлението на всеки от тях ще бъде поверено на 
различни дружества, като също за всеки ще се търси и допълнително частно съфинансиране - 
тоест общата сума ще е значително по-висока. Задължително ще има и сравнително малко 
финансово участие във фондовете от страна на самите управляващи дружества.  
Четирите фонда ще имат различна насоченост. Първият ще бъде за въвеждане на нови 
технологии (наречен Фонд за технологичен трансфер). Бюджетът му ще е 30 млн. евро от ЕС, 
плюс минимум 10% частно съфинансиране. Той ще инвестира парите като дялово 
финансиране, с максимална стойност на всяко вложение 1.5 млн. евро (по изключение и до 5 
млн. евро), а основната му цел ще е да насърчи трансфера на нови технологии в бизнеса.  
Вторият фонд ще е за начално финансиране с капитал 55 млн. евро и пак още  
10% частен ресурс. Той ще отпуска до 50 хил. евро за проекта на фаза акселерация и до 500 
хил. евро - за такива на фаза последваща инвестиция, с възможност за изключения до 800 хил. 
евро.  
Третият фонд ще е за рисков капитал, с бюджет от ЕС до 25 млн. евро и минимум 40% частен 
ресурс, ще подпомага финансово иновативните микро-, малки и средни предприятия във 
фазата на ранното им развитие. Ограниченията там са от 200 хил. до 1.5 млн. евро годишно и 
до 5 млн. евро в едно предприятие.  
Четвъртият фонд ще е за съфинансиране, включително и мецанин. Той ще има за цел също да 
подпомага финансово иновативните малки и средни компании в България, парите от ЕС ще са 
до 40 млн. евро, а частното участие -минимум 40%. Инвестициите му ще са от 500 хил. до 3 
млн. евро годишно и до 10 млн. евро за едно предприятие.  
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Отделно, както и сега, се предлага да бъдат заделени средства за по-изгодни банкови продукти 
- основно гаранции за около 190 млн. евро. Има заделени и 15 млн. евро за микрофинансиране.  
Дали обаче всичко това ще се случи е въпрос на преговори и евентуално споразумение, които 
няма как да минат без волята на новия кабинет.  
В момента основни възможности за осигуряване на целеви ресурс за кредитиране на малки и 
средни предприятия в България са международните финансови институции като Европейската 
инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), Европейската банка за 
възстановяване и развитие.  
Двете схеми на ЕИФ по инициативата JEREMIE -гаранционната и нисколихвената, бяха 
отчетени като особено успешни от банките в България. Към края на юли 2014 г. общо по двете 
схеми са отпуснати около 568 млн. евро като кредити за малки и средни фирми по данни на 
ЕИФ. С тези средства са финансирани над 6800 компании.  
Хубаво ли е да бъдеш малък  
Според анкета, проведена от "Елана" сред 452 микро-, малки и средни предприятия в България, 
най-предпочитаната схема на финансиране за тях е банковото (виж графиките). Традиционният 
дълг обаче е недостъпен източник на средства за някои компании - най-вече стартиращи, 
заради обезпеченията, изисквани от финансовите институции. Така според анализа на 
консултанта в България годишният недостиг на финансиране на малки и средни компании на 
ниво стартиране на бизнеса (seed финансиране, акселератори и бизнес ангели) е около 30 млн. 
евро. Сумата на този "дефицит" на последващия етап от развитието на фирмите е 88 млн. 
евро. В същото време има сериозен контингент предприемачи (37% от анкетираните), които не 
желаят никакъв тип външен капитал. В ЕС средно този процент е 20.  
"Българските инвеститори обикновено са тип предприемачи и имат страх някой да влиза в 
къщата им. В същото време пък чуждестранните инвеститори често имат стереотип за 
България, подобен на история на ужасите как някой идва и им отнема компанията", каза на 
конференцията Елвин Гури, управляващ съдружник във фонда Empower Capital (с 
евросредства от този програмен период). Според него това е една от трудностите за навлизане 
на чуждестранни дялови инвестиции в местни компании.  
Друга такава е, че България е малък пазар и трудно излиза "на радара" на големите 
чуждестранни фондове, освен ако не става въпрос за проект с регионална насоченост. 
"България е малка държава и инвеститорите трудно решават да се насочат насам. Интересът 
им обикновено е към по-големи обороти и по-голяма перспектива", подчерта и Златолина 
Мукова, партньор във фонда NEVEQ II (за рискови инвестиции, отново с еврофинансиране). 
Предимството на страната ни, въпреки че е малък пазар, е, че съответно и проверката на 
предприемачите е сравнително лесна, каза пък Росен Иванов, управляващ партньор във фонда 
BlackPeak Capital.  
"Може би пък просто трябва да си спомним историята за барон Мюнхаузен, който, след като 
попаднал в плаващи пясъци, сам се хванал за косата и се издърпал", заключи Елвин Гури.  
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Дата: 29.10.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 15  
Брой думи: 594  
 
 
Резюме: За седми пореден път фондът за рискови инвестиции LAUNCHub избира стартиращи 
компании, които да финансира с до 200 хил. евро. На 24 октомври единадесет екипа от осем 
държави представиха идеите си на финалната фаза от селекцията на акселератора - 
отворения менторски ден. Предстои да бъдат избрани и победителите. Проектите на младите 
предприемачи представляват решения и улеснения в областта на автомобилната индустрия, 
здравеопазването, биткойн и други.  
 
Заглавие: Нови идеи, нови стартъпи  
Подзаглавие: Премина и последната фаза на седмата инвестиционна селекция от LAUNCHub  
Автор: Сирма ПЕНКОВА  
Текст: За седми пореден път фондът за рискови инвестиции LAUNCHub избира стартиращи 
компании, които да финансира с до 200 хил. евро. На 24 октомври единадесет екипа от осем 
държави представиха идеите си на финалната фаза от селекцията на акселератора - 
отворения менторски ден. Предстои да бъдат избрани и победителите. Проектите на младите 
предприемачи представляват решения и улеснения в областта на автомобилната индустрия, 
здравеопазването, биткойн и други.  
Подготовка за пътешествие  
Когато тръгнем на път с кола, често се притесняваме дали тя е в пълна изправност. Не всеки 
обаче е автомобилен техник и може да направи преглед на превозното средство. Улеснение за 
шофьорите предлага българската стартираща компания Carista. Чрез мобилното си 
приложение за автомобилна диагностика помага на всеки пътешественик да настрои колата си 
и да открие евентуален проблем по нея само като въведе параметрите й.  
Горивото е от основна важност за всяко пътуване. Поради тази причина единственият 
американски екип, кандидат за финансиране, предлага "умната" капачка за резервоар - ICAP 
1000, част от платформата Fueloyal. Тя ни дава информация какво е количеството гориво, което 
сме сипали, на каква цена отговаря и ни предпазва от кражба, като дава достъп до нея само на 
собственика на автомобила.  
Все още на тема коли, вторият български екип представи проекта си, свързан с генериране на 
данни за посещаемостта, поведението и интереса на клиентите към автомобилни шоурумове. 
Vizitrack помага на организаторите да проследят ефективността от маркетинговите си дейности 
върху този вид събития.  
Снимките са неизменна част от всяко пътуване. Знаейки това, сръбският екип финалист 
представя идеята си Fliiby. Сайт, в който всеки запален любител на фотографията може да 
качва снимките си и да печели пари от тях. Целта е колкото по-харесвани и разглеждани са те, 
толкова по-голяма да е печалбата му.  
А ако искате да споделяте снимки само с приятелите си, и то за ограничено време, гръцки 
предприемачи предлагат безплатното приложение Tizu. То ще бъде активно само за 
собствениците на iPhone, които, след като направят снимка чрез апликацията, могат да изберат 
времето, за което тя да бъде видима и да я изпратят на приятелите си.  
За всекиго по нещо  
За всички рекламни специалисти сръбският проект Humintio представлява платформа, която 
предоставя по-качествен трафик на рекламата, както и съдържание, насочено към правилната 
аудитория.  
Showshake е името на македонската платформа, която помага на желаещите да направят живо 
събитие, бързо и качествено преминаване през всички стъпки на организацията -намиране на 
артисти, набиране на фенове, наемане на агенти, спонсори и т.н.  
Медийните компании също не остават на заден план в дигиталните разработки на 
стартиращите компании. Хърватската платформа Colomb.io позволява на читателите на онлайн 
медии да споделят всякаква информация и новини с журналисти. Те от своя страна имат 
възможност чрез безплатно мобилно приложение да разменят текстове, снимки и видео 
помежду си.  
Един-единствен екип е сформиран от предприемачи от три различни държави - България, 
Англия и Германия. Те представят онлайн решение за проверка на самоличността -Edentix. То 
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би било полезно на всеки бизнес да проверява клиентите си чрез видеоидентификация, която 
се извършва в рамките на няколко минути.  
Здравните проблеми са често срещани, където и да отидем по света. Словенци са се насочили 
към разрешаването на част от тях, по-конкретно във фармацевтичната индустрия. 
Специализираната платформа Doctrina свързва стотици аптеки и фармацевтични 
производители, помагайки им да обменят знания и опит.  
И докато всички говорят за алтернативната виртуална валута - биткойн, българската стартъп 
компания Reloyalty разработва начин, чрез който могат да се печелят биткойн единици от 
местния бизнес и индустрия.  
До момента LAUNCHub е инвестирал над 3.5 млн. евро в общо 47 прохождащи компании, които 
са предимно в дигиталната сфера. Общият капитал на акселератора е в размер на 9 млн. евро 
по инициативата JEREMIE.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 23.10.2014  
Източник: в. Тракийски агровести, Пловдив  
Страница: 1,8  
Брой думи: 339  
 
 
Резюме: Министърът на земеделието и храните Васил Грудев откри българския щанд на 
Международното изложение за хранително-вкусовата промишленост SIAL в Париж, Франция, 
съобщават от пресцентъра на МЗХ. "България е страна с дългогодишни традиции, в областта 
на хранителната промишленост и от години е известна с висококачествените си продукти, които 
отговарят на изискванията на европейския има България на подобно потребител", каза 
министърът. Той се срещна и с представители на български фирми-изложителки, като се 
запозна с техните намерения за пробив на френските пазари.  
 
Заглавие: Френският министър на земеделието посети българския щанд на SIAL в Париж  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на земеделието и храните Васил Грудев откри българския щанд на 
Международното изложение за хранително-вкусовата промишленост SIAL в Париж, Франция, 
съобщават от пресцентъра на МЗХ. "България е страна с дългогодишни традиции, в областта 
на хранителната промишленост и от години е известна с висококачествените си продукти, които 
отговарят на изискванията на европейския има България на подобно потребител", каза 
министърът. Той се срещна и с представители на български фирми-изложителки, като се 
запозна с техните намерения за пробив на френските пазари.  
Министър Грудев, заедно с френския министър на земеделието, хранително-вкусовата 
промишленост и горите и говорител на френското правителство Стефан Льо Фол, както и техни 
колеги от 24 страни откриха официално юбилейното издание на SIAL, по повод петдесетата 
годишна от неговото създаване. Българският щанд бе един от малкото, които бе включен в 
обиколката на френския министър, заедно с тези на Мароко, Тунис, Индия и Швейцария.  
Щандът на страната ни е разположен на площ 300 кв. м. В него участват над 40 фирми от 
различни сектори на хранително-вкусовата промишленост. Това е най-голямата изложбена 
площ, която изложение във Франция, отбелязват от пресцентъра на МЗХ. Щандът на България 
е финансиран по проект на Оперативна програма "Конкурентоспособност" на Изпълнител-
ната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. В проекта е включена и 
търговска мисия, в която участват 15 български фирми. Целта е да бъдат осъществени 
търговски контакти с потенциални партньори. В рамките на изложението участват и 18 
самостоятелни изложители, представени в специализираните секторни палати. Изложението е 
най-голямата специализирана проява, в областта на хранително-вкусовата промишленост и се 
провежда в периода 19-23 октомври. Очакват се над 6 300 изложители от 105 страни от цял 
свят, да представят хранителни продукти като месо, колбаси, плодове и зеленчуци, риба и 
морски дарове, млечни продукти, вино, деликатеси и деликатесни храни, дълбоко замразени 
хранителни продукти, вино и др., поясняват от институцията.  
SIAL дава възможност на изложители и посетители да разберат специфичните характеристики 
на пазара на хранителни продукти, в зависимост от географските области, да открият най-
продаваните продукти, и да получат цялата информация, която им е необходима за определяне 
на една успешна стратегия за износ.  
23.10.2014  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 28.10.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17679911  
Брой думи: 188  
 
 
Резюме: Младежка заетост и предприемачество са сред основните теми на семинар 
„Възможности за европейско финансиране за младите хора“, който ще се проведе днес в зала 
„Варна“ на Община Варна. Събитието се организира от Областния информационен център, 
съвместно с общинската дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ и е в 
подкрепа на кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица през 2017 г. Семинарът 
цели да популяризира възможностите за европейско финансиране, от които могат да се 
възползват младите хора през новия програмен период 2014-2020 г.  
 
Заглавие: Семинар за младежка заетост, проекти и предприемачество се провежда във 
Варна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Младежка заетост и предприемачество са сред основните теми на семинар 
„Възможности за европейско финансиране за младите хора“, който ще се проведе днес в зала 
„Варна“ на Община Варна. Събитието се организира от Областния информационен център, 
съвместно с общинската дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ и е в 
подкрепа на кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица през 2017 г. Семинарът 
цели да популяризира възможностите за европейско финансиране, от които могат да се 
възползват младите хора през новия програмен период 2014-2020 г. Акцент са мерките за 
намаляване на младежката безработица по линия на Инициативата за младежка заетост 
„Гаранция за младежта“ и възможностите за достъп до финансиране в подкрепа на 
предприемачеството с помощта на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-
собност“ 2014-2020 г. Млади хора ще представят европейски проекти, които реализират във 
Варна със средства от оперативните програми през програмния период 2007-2013 г. Сред 
лекторите на събитието са представители на Бюрото по труда във Варна и регионалната 
структура на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към 
Министерството на икономиката и енергетиката. Събитието е отворено за младежи, студенти, 
преподаватели, представители на НПО, фирми, университети, училища и др. звена в сферата 
на образованието и младежта.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17679911
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Дата: 28.10.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=787383  
Брой думи: 385  
 
 
Резюме: Варна. Млади хора от Варна стартира собствен бизнес и подпомагат дейността на 
фирмите си с помощта на европейско финансиране. Това стана ясно по време на семинар 
„Възможности за европейско финансиране за младите хора“, който се проведе в община Варна, 
съобщиха от Областния информационен център. Сред основните теми на форума бяха 
младежка заетост, достъп до финансиране за предприемачество и реализирани във Варна 
европейски проекти на млади хора.  
 
Заглавие: Млади хора от Варна стават предприемачи с европейско финансиране  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Варна. Млади хора от Варна стартира собствен бизнес и подпомагат дейността на 
фирмите си с помощта на европейско финансиране. Това стана ясно по време на семинар 
„Възможности за европейско финансиране за младите хора“, който се проведе в община Варна, 
съобщиха от Областния информационен център. Сред основните теми на форума бяха 
младежка заетост, достъп до финансиране за предприемачество и реализирани във Варна 
европейски проекти на млади хора. Събитието беше организирано от Областния 
информационен център-Варна съвместно с общинската дирекция „Европейски и национални 
оперативни програми“ и се проведе в подкрепа на кандидатурата на Варна за Европейска 
младежка столица през 2017 г. По време на семинара беше представена кандидатурата на 
Варна за европейска младежка столица. Европейските фондове са сред механизмите за 
преодоляване на един от основните проблеми сред младежите-високата младежка 
безработица, коментира Любомир Савов от ОИЦ-Варна, който представи услугите на центъра. 
Началникът на Регионалния сектор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в 
МИЕ Владимир Бобев акцентира върху мерките за достъп до финансиране в подкрепа на 
предприемачество, включени в новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособ-
ност“ 2014-2020 г. по този инвестиционен приоритет са предвидени близо 115 милиона евро 
под формата на финансови инструменти за насърчаване на предприемачеството и грантове за 
предприемачески идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства като 
демаграфски въпроси, социални иновации и др, посочи Бобев. Катя Антонова от Дирекция 
„Бюро по труда-Варна“ разясни възможностите за младежка заетост по линия на европейската 
инициатива за младежка заетост „Гаранция за младежка“. Схемата „Младежка заетост“ по 
новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-202 г. осигурява стаж или 
обучение на работното място за безработни младежи на възраст до 29 години включително. 
Към момента по нея са заявени 850 работни места във Варненска област.  
Младият предприемач Николай Малев представи проект за внедряване на иновативна онлайн 
платформа, комбинираща различни психологически, личностни и професионални тестове за 
оценка на персонала. Проектът „Иновативни политики за учене през целия живот“ е реализиран 
със средства от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българ-
ската икономика“. С европейски средства е направена и счетоводна кантора. Фирмата на 
Анета Никова е създадена благодарение на схемата за предприемчивите българи по 
Оперативна програма „“Развитие на човешките ресурси“, по която се отпускаха до 20 000 лева 
на безработни лица за да стартират собствен бизнес. От същата възможност се е възползвал и 
Станислав Йорданов, който представи своя проект за изграждане и оборудване на пицария във 
варненския квартал „Младост“.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=787383
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Дата: 28.10.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2014/10/28/2408551_novi_idei_novi_startupi/?ref=rcmnd  
Брой думи: 595  
 
 
Резюме: За седми пореден път фондът за рискови инвестиции LAUNCHub избира стартиращи 
компании, които да финансира с до 200 хил. евро. На 24 октомври единадесет екипа от осем 
държави представиха идеите си на финалната фаза от селекцията на акселератора - 
отворения менторски ден. Предстои да бъдат избрани и победителите. Проектите на младите 
предприемачи представляват решения и улеснения в областта на автомобилната индустрия, 
здравеопазването, биткойн и други.  
 
Заглавие: Нови идеи, нови стартъпи  
Подзаглавие: Премина и последната фаза на седмата инвестиционна селекция от LAUNCHub  
Автор: Сирма Пенкова  
Текст: За седми пореден път фондът за рискови инвестиции LAUNCHub избира стартиращи 
компании, които да финансира с до 200 хил. евро. На 24 октомври единадесет екипа от осем 
държави представиха идеите си на финалната фаза от селекцията на акселератора - 
отворения менторски ден. Предстои да бъдат избрани и победителите. Проектите на младите 
предприемачи представляват решения и улеснения в областта на автомобилната индустрия, 
здравеопазването, биткойн и други.  
Подготовка за пътешествие  
Когато тръгнем на път с кола, често се притесняваме дали тя е в пълна изправност. Не всеки 
обаче е автомобилен техник и може да направи преглед на превозното средство. Улеснение за 
шофьорите предлага българската стартираща компания Carista. Чрез мобилното си 
приложение за автомобилна диагностика помага на всеки пътешественик да настрои колата си 
и да открие евентуален проблем по нея само като въведе параметрите й.  
Горивото е от основна важност за всяко пътуване. Поради тази причина единственият 
американски екип, кандидат за финансиране, предлага "умната" капачка за резервоар - ICAP 
1000, част от платформата Fueloyal. Тя ни дава информация какво е количеството гориво, което 
сме сипали, на каква цена отговаря и ни предпазва от кражба, като дава достъп до нея само на 
собственика на автомобила.  
Все още на тема коли, вторият български екип представи проекта си, свързан с генериране на 
данни за посещаемостта, поведението и интереса на клиентите към автомобилни шоурумове. 
Vizitrack помага на организаторите да проследят ефективността от маркетинговите си дейности 
върху този вид събития.  
Снимките са неизменна част от всяко пътуване. Знаейки това, сръбският екип финалист 
представя идеята си Fliiby. Сайт, в който всеки запален любител на фотографията може да 
качва снимките си и да печели пари от тях. Целта е колкото по-харесвани и разглеждани са те, 
толкова по-голяма да е печалбата му.  
А ако искате да споделяте снимки само с приятелите си, и то за ограничено време, гръцки 
предприемачи предлагат безплатното приложение Tizu. То ще бъде активно само за 
собствениците на iPhone, които, след като направят снимка чрез апликацията, могат да изберат 
времето, за което тя да бъде видима и да я изпратят на приятелите си.  
За всекиго по нещо  
За всички рекламни специалисти сръбският проект Humintio представлява платформа, която 
предоставя по-качествен трафик на рекламата, както и съдържание, насочено към правилната 
аудитория.  
Showshake е името на македонската платформа, която помага на желаещите да направят живо 
събитие, бързо и качествено преминаване през всички стъпки на организацията - намиране на 
артисти, набиране на фенове, наемане на агенти, спонсори и т.н.  
Медийните компании също не остават на заден план в дигиталните разработки на 
стартиращите компании. Хърватската платформа Colomb.io позволява на читателите на онлайн 
медии да споделят всякаква информация и новини с журналисти. Те от своя страна имат 
възможност чрез безплатно мобилно приложение да разменят текстове, снимки и видео 
помежду си.  
Един-единствен екип е сформиран от предприемачи от три различни държави – България, 
Англия и Германия. Те представят онлайн решение за проверка на самоличността - Edentix. То 

http://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2014/10/28/2408551_novi_idei_novi_startupi/?ref=rcmnd
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би било полезно на всеки бизнес да проверява клиентите си чрез видеоидентификация, която 
се извършва в рамките на няколко минути.  
Здравните проблеми са често срещани, където и да отидем по света. Словенци са се насочили 
към разрешаването на част от тях, по-конкретно във фармацевтичната индустрия. 
Специализираната платформа Doctrina свързва стотици аптеки и фармацевтични 
производители, помагайки им да обменят знания и опит.  
И докато всички говорят за алтернативната виртуална валута – биткойн, българската стартъп 
компания Reloyalty разработва начин, чрез който могат да се печелят биткойн единици от 
местния бизнес и индустрия.  
До момента LAUNCHub е инвестирал над 3.5 млн. евро в общо 47 прохождащи компании, които 
са предимно в дигиталната сфера. Общият капитал на акселератора е в размер на 9 млн. евро 
по инициативата JEREMIE.  
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Дата: 28.10.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1348244   
Брой думи: 188  
 
 
Резюме: Младежка заетост и предприемачество са сред основните теми на семинар 
„Възможности за европейско финансиране за младите хора“, който ще се проведе днес в зала 
„Варна“ на Община Варна. Събитието се организира от Областния информационен център, 
съвместно с общинската дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ и е в 
подкрепа на кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица през 2017 г.  
 
Заглавие: Семинар за младежка заетост, проекти и предприемачество се провежда във 
Варна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Младежка заетост и предприемачество са сред основните теми на семинар 
„Възможности за европейско финансиране за младите хора“, който ще се проведе днес в зала 
„Варна“ на Община Варна. Събитието се организира от Областния информационен център, 
съвместно с общинската дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ и е в 
подкрепа на кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица през 2017 г.  
Семинарът цели да популяризира възможностите за европейско финансиране, от които могат 
да се възползват младите хора през новия програмен период 2014-2020 г. Акцент са мерките за 
намаляване на младежката безработица по линия на Инициативата за младежка заетост 
„Гаранция за младежта“ и възможностите за достъп до финансиране в подкрепа на 
предприемачеството с помощта на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-
собност“ 2014-2020 г.  
Млади хора ще представят европейски проекти, които реализират във Варна със средства от 
оперативните програми през програмния период 2007-2013 г. Сред лекторите на събитието са 
представители на Бюрото по труда във Варна и регионалната структура на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката и 
енергетиката.  
Събитието е отворено за младежи, студенти, преподаватели, представители на НПО, фирми, 
университети, училища и др. звена в сферата на образованието и младежта.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1348244
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Дата: 28.10.2014  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=683067  
Брой думи: 306  
 
 
Резюме: Проблемите на младежката заетост и предприемачество, пречупени през призмата на 
европейската солидарност, бяха обсъдени днес по време на информационен семинар 
„Възможности за европейско финансиране за младите хора“, организиран от община Варна и 
Областния информационен център в морската столица. Събитието бе в подкрепа на 
кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица през 2017 година. Кандидатурата 
представи Светлана Пасева – началник на отдел „Младежки дейности“ към общинската 
дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, която отбеляза основните моменти от 
апликацията, възможностите за финансиране на проекти с младежка насоченост на 
неправителствения сектор и младежкото предприемачество.  
 
Заглавие: Младежката заетост и предприемачество дискутираха във Варна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проблемите на младежката заетост и предприемачество, пречупени през призмата на 
европейската солидарност, бяха обсъдени днес по време на информационен семинар 
„Възможности за европейско финансиране за младите хора“, организиран от община Варна и 
Областния информационен център в морската столица. Събитието бе в подкрепа на 
кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица през 2017 година. Кандидатурата 
представи Светлана Пасева – началник на отдел „Младежки дейности“ към общинската 
дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, която отбеляза основните моменти от 
апликацията, възможностите за финансиране на проекти с младежка насоченост на 
неправителствения сектор и младежкото предприемачество.  
По време на семинара беше представена най-новата европейска инициатива за младежка 
заетост „Гаранция за младежта“. Катя Антонова от „Бюрото по труда“ във Варна, направи 
презентация на програмата, която ще предостави близо 850 работни места за младите хора 
във Варна.  
Владимир Бобев, началник на Регионален сектор-Варна при Главна дирекция „Европейски 
фондове и конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката и енергетиката, 
представи новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ във времеви 
хоризонт 2014-2020. Специалистът разгледа основните проблеми при стартирането на микро, 
малък и среден бизнес, както и възможностите за европейско финансиране на иновативни start 
up проекти.  
Общо три реализирани проекта през програмния период 2007-2013 година бяха показани от 
млади предприемачи от морската столица. Николай Малев с проекта „Иновативни политики за 
учене през целия живот“ на Акристо ООД по Оперативна програма „Развитие на конкуренто-
способността на българската икономика“, Анета Красимирова с проекта „Счетоводна 
кантора“ (проект за стартиране на собствен бизнес от безработни лица по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“), а Станислав Йорданов представи проект „Нов 
модел за приготвяне и доставка на пици“ (проект за стартиране на собствен бизнес от 
безработни лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“). И тримата 
предприемачи се обединиха около идеята, че европейското финансиране не е недостижима 
цел, стига човек да бъде достатъчно мотивиран да се запознае в детайл с програмите, техните 
възможности и процедурите за кандидатстване.  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=683067
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Дата: 28.10.2014  
Източник: www.vlastta.com  
Връзка: http://www.vlastta.com/displaynews/78350  
Брой думи: 379  
 
 
Резюме: Млади хора от Варна стартираха собствен бизнес и подпомогнаха дейността на 
фирмите си с помощта на европейско финансиране.  
 
Заглавие: Млади хора от Варна стават предприемачи с европейско финансиране  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Млади хора от Варна стартираха собствен бизнес и подпомогнаха дейността на 
фирмите си с помощта на европейско финансиране.  
Това стана ясно по време на семинар „Възможности за европейско финансиране за младите 
хора“, който се проведе в община Варна. Сред основните теми на форума бяха младежка 
заетост, достъп до финансиране за предприемачество и реализирани във Варна европейски 
проекти на млади хора. Събитието беше организирано от Областния информационен център-
Варна съвместно с общинската дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ и се 
проведе в подкрепа на кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица през 2017 г.  
По време на семинара беше представена кандидатурата на Варна за европейска младежка 
столица. Европейските фондове са сред механизмите за преодоляване на един от основните 
проблеми сред младежите-високата младежка безработица, коментира Любомир Савов от 
ОИЦ-Варна, който представи услугите на центъра. Началникът на Регионалния сектор на ГД 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИЕ Владимир Бобев акцентира върху 
мерките за достъп до финансиране в подкрепа на предприемачество, включени в новата 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. по този 
инвестиционен приоритет са предвидени близо 115 милиона евро под формата на финансови 
инструменти за насърчаване на предприемачеството и грантове за предприемачески идеи в 
области, свързани с европейски и регионални предизвикателства като демаграфски въпроси, 
социални иновации и др, посочи Бобев. Катя Антонова от Дирекция „Бюро по труда-Варна“ 
разясни възможностите за младежка заетост по линия на европейската инициатива за 
младежка заетост „Гаранция за младежка“. Схемата „Младежка заетост“ по новата оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. осигурява стаж или обучение на 
работното място за безработни младежи на възраст до 29 години включително. Към момента 
по нея са заявени 850 работни места във Варненска област.  
Младият предприемач Николай Малев представи проект за внедряване на иновативна онлайн 
платформа, комбинираща различни психологически, личностни и професионални тестове за 
оценка на персонала. Проектът „Иновативни политики за учене през целия живот“ е реализиран 
със средства от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“. С европейски средства е направена и счетоводна кантора. Фирмата 
на Анета Никова е създадена благодарение на схемата за предприемчивите българи по 
Оперативна програма „“Развитие на човешките ресурси“, по която се отпускаха до 20 000 лева 
на безработни лица за да стартират собствен бизнес. От същата възможност се е възползвал и 
Станислав Йорданов, който представи своя проект за изграждане и оборудване на пицария във 
варненския квартал „Младост“.  
 

http://www.vlastta.com/displaynews/78350
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Дата: 28.10.2014  
Източник: www.klassa.bg  
Връзка: 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/246276_%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8+%D1%83%D
1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%
BE%D1%85%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B
8%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86
%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8+  
Брой думи: 180  
 
 
Резюме: Учени от Института по механика в БАН създадоха първия по рода си робот за ин 
витро процедури.  
 
Заглавие: Наши учени създадоха робот за ин витро процедури  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Учени от Института по механика в БАН създадоха първия по рода си робот за ин витро 
процедури.  
В Института по механика в специална лаборатория, недопускаща вибрации и отражения, група 
български изследователи продължават да усъвършенстват уникалното си изобретение, съобщи 
БНТ.  
”В момента сме разработили цялостната система, механичната част, разработваме и софтуер 
за управление и предстои инсталиране на цялостната система в ин витро клиника”, каза 
Тихомир Тянков, доцент в Института по механика.  
Българското изобретение, което ще е в помощ на над 250 хиляди двойки с детеродни проблеми 
у нас, е в етап на завършване. Изобретението вече има приз за иновативен продукт и златен 
медал от Пловдивския технически панаир от първото си обществено представяне.  
”Нашата цел е да автоматизираме механичното инжектиране на сперматозоид в цитоплазмата 
на яйцеклетката. Досега наличните системи са механични като този процес се осъществява 
чрез джойстик устройства от страна на ембриолозите“, обясни Тихомир Тянков.  
Проектът за автоматизиране на този процес в ин витро процедурите става възможен 
благодарение на европарите по програма “Конкурентоспособност”.  
До месец се очаква роботизираната система с изключително прецизната си дейност да започне 
експериментална работа в реални условия.  
 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/246276_%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/246276_%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/246276_%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/246276_%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/246276_%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8+
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Дата: 28.10.2014  
Източник: www.bnr.bg  
Връзка:  
http://bnr.bg/varna/post/100477950/seminar-za-mladejka-zaetost-proekti-i-predpriemachestvo-shte-se-
provede-dnes-vav-varna  
Брой думи: 197  
 
 
Резюме: Младежка заетост и предприемачество са сред основните теми на семинар 
„Възможности за европейско финансиране за младите хора“, който ще се проведе днес - 28 
октомври 2014 г. (вторник), от 10 часа в зала „Варна“ на Община Варна. Събитието се 
организира от Областния информационен център - Варна съвместно с общинската дирекция 
„Европейски и национални оперативни програми“ в подкрепа на кандидатурата на Варна за 
Европейска младежка столица през 2017 г.  
 
Заглавие: Семинар за младежка заетост, проекти и предприемачество ще се проведе 
днес във Варна  
Подзаглавие: Форумът е в подкрепа на кандидатурата на Варна за Европейска младежка 
столица 2017 г.  
Автор:  
Текст: Младежка заетост и предприемачество са сред основните теми на семинар 
„Възможности за европейско финансиране за младите хора“, който ще се проведе днес - 28 
октомври 2014 г. (вторник), от 10 часа в зала „Варна“ на Община Варна. Събитието се 
организира от Областния информационен център - Варна съвместно с общинската дирекция 
„Европейски и национални оперативни програми“ в подкрепа на кандидатурата на Варна за 
Европейска младежка столица през 2017 г.  
Семинарът цели да популяризира възможностите за европейско финансиране, от които могат 
да се възползват младите хора през новия програмен период 2014-2020 г. Акцент са мерките за 
намаляване на младежката безработица по линия на Инициативата за младежка заетост 
„Гаранция за младежта“ и възможностите за достъп до финансиране в подкрепа на 
предприемачество с помощта на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020 г. Млади хора ще представят европейски проекти, които реализират във Варна със 
средства от оперативните програми през програмния период 2007-2013 г. Сред лекторите на 
събитието са представители на Бюрото по труда във Варна и регионалната структура на 
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на 
икономиката и енергетиката.  
Събитието е отворено за младежи, студенти, преподаватели, представители на НПО, фирми, 
университети, училища и др. звена в сферата на образованието и младежта.  
 

http://bnr.bg/varna/post/100477950/seminar-za-mladejka-zaetost-proekti-i-predpriemachestvo-shte-se-provede-dnes-vav-varna
http://bnr.bg/varna/post/100477950/seminar-za-mladejka-zaetost-proekti-i-predpriemachestvo-shte-se-provede-dnes-vav-varna
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Дата: 28.10.2014  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=448163  
Брой думи: 118  
 
 
Резюме: Визитка – Камен Колев е член на комитетите за наблюдение на програмите САПАРД и 
ИСПА и на оперативните програми „Конкурентоспособност”, „Регионално развитие” и 
„Административен капацитет”   
 
Заглавие: ВИЗИТКА:  
Подзаглавие: Камен Колев е роден на 19 март 1954 г.  
Автор:  
Текст: Завършил е Техническия университет в София със специалност „Системотехника” и има 
защитена дисертация доктор по системен анализ  
Специализирал е в САЩ, Япония, Англия, Германия и Швеция  
Лицензиран оценител на Американската асоциация на бизнес оценителите  
Председател на Комитета за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси 
и контрол на еврофондовете в 41-вото народно събрание  
Зам.-председател на Националния съвет по икономическа политика при УС на БСК  
Член е на комитетите за наблюдение на програмите САПАРД и ИСПА и на оперативните 
програми „Конкурентоспособност”, „Регионално развитие” и „Административен капацитет”  
Участвал е в разработването на Националния план за икономическо развитие на България 
2007-2013 г.  
Автор е на книгите „Технологичните иновации” и „Обществените поръчки – процедури и 
практики”, както и на Наръчник по енергиен мениджмънт  
 

http://www.monitor.bg/article?id=448163
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Дата: 28.10.2014  
Източник: www.petel.bg  
Връзка: http://petel.bg/Seminar-za-mladezhka-zaetost--proekti-i-predpriemachestvo-se-provezhda-
vav-Varna__88562  
Брой думи: 217  
 
 
Резюме: Младежка заетост и предприемачество са сред основните теми на семинар 
„Възможности за европейско финансиране за младите хора“, който ще се проведе днес в зала 
„Варна“ на Община Варна. Събитието се организира от Областния информационен център, 
съвместно с общинската дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ и е в 
подкрепа на кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица през 2017 г., съобщава 
Дарик Варна.  
 
Заглавие: Семинар за младежка заетост, проекти и предприемачество се провежда във 
Варна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Младежка заетост и предприемачество са сред основните теми на семинар 
„Възможности за европейско финансиране за младите хора“, който ще се проведе днес в зала 
„Варна“ на Община Варна. Събитието се организира от Областния информационен център, 
съвместно с общинската дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ и е в 
подкрепа на кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица през 2017 г., съобщава 
Дарик Варна.  
Семинарът цели да популяризира възможностите за европейско финансиране, от които могат 
да се възползват младите хора през новия програмен период 2014-2020 г. Акцент са мерките за 
намаляване на младежката безработица по линия на Инициативата за младежка заетост 
„Гаранция за младежта“ и възможностите за достъп до финансиране в подкрепа на 
предприемачеството с помощта на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-
собност“ 2014-2020 г.  
Млади хора ще представят европейски проекти, които реализират във Варна със средства от 
оперативните програми през програмния период 2007-2013 г. Сред лекторите на събитието са 
представители на Бюрото по труда във Варна и регионалната структура на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката и 
енергетиката.  
Събитието е отворено за младежи, студенти, преподаватели, представители на НПО, фирми, 
университети, училища и др. звена в сферата на образованието и младежта. /"ПЕТЕЛ"  
Следете 24 часа в денонощието най-ексклузивните новини от Света, България и Варна в 
Petel.bg!  
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!  
 

http://petel.bg/Seminar-za-mladezhka-zaetost--proekti-i-predpriemachestvo-se-provezhda-vav-Varna__88562
http://petel.bg/Seminar-za-mladezhka-zaetost--proekti-i-predpriemachestvo-se-provezhda-vav-Varna__88562
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Дата: 28.10.2014  
Източник: www.petel.bg  
Връзка:  
http://petel.bg/Eto-kak-mladi-varnentsi-mogat-da-poluchat-do-25-hil--evro-evropeyski-pari-__88596  
Брой думи: 707  
 
 
Резюме: Неколцина млади предприемачи от Варна са стартирали собствени фирми и са 
развили дейността им благодарение на европейско фондово финансиране. Поне трима от тях 
се явиха в зала Варна, за да споделят опита си в рамките на семинара „Възможности за 
европейско финансиране за младите хора“. Един от тях е създал работеща успешно 
счетоводна къща, сподели самият той.  
 
Заглавие: Ето как млади варненци могат да получат до 25 хил. евро европейски пари  
Подзаглавие:  
Автор: Виолета Гурнакова  
Текст: Неколцина млади предприемачи от Варна са стартирали собствени фирми и са развили 
дейността им благодарение на европейско фондово финансиране. Поне трима от тях се явиха 
в зала Варна, за да споделят опита си в рамките на семинара „Възможности за европейско 
финансиране за младите хора“. Един от тях е създал работеща успешно счетоводна къща, 
сподели самият той.  
Събитието протече в подкрепа на кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица, а 
негов организатор е Областен информационен център-Варна и Дирекция „Европейски и 
национални оперативни програми“ при Община Варна. В него се включиха експерти от община 
Варна, от областния център и от Бюрото по труда.  
От отдел „Младежки дейности“ разясниха последните стъпки по етапа за кандидатстването на 
Варна за европейска младежка столица през 2017-та. Оказа се, че до финала остава около 
половин месец, а наши делегати заминават за предтавяне в Холандия. Журито ще заседава на 
14 ноември, припомни началникът на отдела Светлана Пасева.  
Те представиха възможности, при които чрез определени финасови направления, всеки 
новостартиращ предприемач с иновативна идея или проект може да избегне дългосрочни 
отношения с банките.  
Близо 850 заявки от работодатели са били подадени в бюрото по труда с цел обучение и стаж 
на млади хора, съобщиха от там. Голяма част от тах обаче са за нискоквалифициран труд, 
стана ясно от справката. За това семинарът предлага възможности за иновативно настроените 
кандидати.  
Стана дума за Европейския инвестиционен фондовите мениджъри Eleven и LAUNCHub. Eleven 
управлява фонд с капитал от 12 млн. евро с цел да направи около 200 инвестиции в 
иновативни стартиращи бизнеси. Очаква се инвестицията в една компания от портфейла на 
фонда да бъде между 25 хил. и 200 хил. евро. За тази своя дейност Eleven е привлякъл като 
свои партньори Google и Springboard. Springboard е базиран в Лондон акселератор за 
стартиращи предприемачи, който предоставя първоначално финансиране и програма за 
менторство.  
Другият избран мениджър – LAUNCHub, управлява фонд с капитал от 9 млн. евро, фокусиран 
върху информационните и комуникационните технологии. Целта е той да направи около 120 
инвестиции през следващите четири години. Очаква се всяка от тях да бъде в размер между 30 
хил. и 200 хил. евро. В това LAUNCHub си партнира с най-големия фонд за предоставяне на 
първоначално финансиране и програма за менторство в Европа – Seed Camp, както и с 
института за предприемачество Cisco в България.  
Новият инструмент на ЕИФ за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на 
първоначално финансиране се състои от два свързани компонента – акселератор (Accelerator) 
и сийд (Seed). Първият предоставя първоначално финансиране за изработване на прототип 
или първоначална версия на продукта, а вторият – последващо финансиране на 
предприемачите, успешно завършили фазата на акселератора. От втория компонент могат да 
се възползват и други обещаващи стартиращи бизнеси.  
По данни от публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на  
структурните инструменти на Европейския съюз в България(ИСУН) към 16 май 2014 година във 
Варненска област са сключени 550 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по оперативните програми.  
Финансирането е до 25 хил. евро само при успешен проект  

http://petel.bg/Eto-kak-mladi-varnentsi-mogat-da-poluchat-do-25-hil--evro-evropeyski-pari-__88596
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В рамките на първата фаза младите предприемачи могат да получат финансиране до 25 хил. 
евро, с което в срок до една година да разработят и тестват пазарния потенциал на продукта 
или услугата си. В замяна на финансирането фонд мениджъра придобива между 8 и 10% от 
новосъздадената компания. В сийд фазата финансирането е до 200 хил. евро, срещу дял 
между 20 и 49% дял от фирмата. Целта на управляващите фондове е да излязат от 
инвестицията в 10-годишен срок, което означава, че предприемачите могат да изкупят техния 
дял. В противен случай фонд мениджърът се ангажира да намери подходящите ко-инвеститори, 
които могат да бъдат други финансови институции, стратегически инвеститори с интерес в 
региона, и т.н.  
Специалистите представиха оперативните възможностите на програми „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г, „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ и проект за стартиране на собствен бизнес от безработни лица по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  
Присъстващите в зала „Варна“, обаче повдигнаха темата за първоначалната инвестиция на 
младия предприемач, която трябва да бъде изпълнена със собствени средства. Оказа се, че 
ако не разполага с такива, иноваторът не би могъл да получи необходимата финансова помощ 
като възвръщаемост на вложението си, тъй като не би могъл да го стартира. Казусът 
предизвика дълга дискусия за гаранцията за успех, която остава само и единствено в 
амбициозността и качествата на предприемача, стана ясно на семинара.  
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Дата: 28.10.2014  
Източник: www.news.varna24.bg  
Връзка: http://news.varna24.bg/521910.html  
Брой думи: 305  
 
 
Резюме: Проблемите на младежката заетост и предприемачество, пречупени през призмата на 
европейската солидарност, бяха обсъдени днес по време на информационен семинар 
"Възможности за европейско финансиране за младите хора", организиран от община Варна и 
Областния информационен център в морската столица. Събитието бе в подкрепа на 
кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица през 2017 година.  
 
Заглавие: Във Варна дискутираха младежката заетост и предприемачество  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проблемите на младежката заетост и предприемачество, пречупени през призмата на 
европейската солидарност, бяха обсъдени днес по време на информационен семинар 
"Възможности за европейско финансиране за младите хора", организиран от община Варна и 
Областния информационен център в морската столица. Събитието бе в подкрепа на 
кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица през 2017 година. Кандидатурата 
представи Светлана Пасева - началник на отдел "Младежки дейности" към общинската 
дирекция "Образование, младежки дейности и спорт", която отбеляза основните моменти от 
апликацията, възможностите за финансиране на проекти с младежка насоченост на 
неправителствения сектор и младежкото предприемачество.По време на семинара беше 
представена най-новата европейска инициатива за младежка заетост "Гаранция за младежта". 
Катя Антонова от "Бюрото по труда" във Варна, направи презентация на програмата, която ще 
предостави близо 850 работни места за младите хора във Варна.  
Владимир Бобев, началник на Регионален сектор-Варна при Главна дирекция "Европейски 
фондове и конкурентоспособност" към Министерството на икономиката и енергетиката, 
представи новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" във времеви 
хоризонт 2014-2020. Специалистът разгледа основните проблеми при стартирането на микро, 
малък и среден бизнес, както и възможностите за европейско финансиране на иновативни start 
up проекти.  
Общо три реализирани проекта през програмния период 2007-2013 година бяха показани от 
млади предприемачи от морската столица. Николай Малев с проекта "Иновативни политики за 
учене през целия живот" на Акристо ООД по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика", Анета Николова с проекта 
"Счетоводна кантора" (проект за стартиране на собствен бизнес от безработни лица по 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"), а Станислав Йорданов представи 
проект "Нов модел за приготвяне и доставка на пици" (проект за стартиране на собствен бизнес 
от безработни лица по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"). И тримата 
предприемачи се обединиха около идеята, че европейското финансиране не е недостижима 
цел, стига човек да бъде достатъчно мотивиран да се запознае в детайл с програмите, техните 
възможности и процедурите за кандидатстване.  

http://news.varna24.bg/521910.html

