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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
14.08.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 2 

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 1 

Общо за деня 3 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 13.08.2012  
Източник: БНР  
Предаване: Нещо повече  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 14  
Брой думи: 2205  
 
 
Резюме: Тема: Управлението на европарите  
Гост: Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС  
 
Водещ: Ако запази досегашните си показатели, България има шанса да ползва с 10-15% повече 
европари от следващия програмен период. Това каза неотдавна министърът по управление на 
средствата от ЕС Томислав Дончев. Не може да се твърди обаче, че това ще се случи на 100%. 
Със сигурност страната ни ще се бори, няма да допусне финансирането да е по-малко от 
стойностите, които имаме до момента. Казвам добър ден на министъра по управление на 
средствата от ЕС Томислав Дончев. Здравейте.  
Томислав Дончев: Здравейте.  
Водещ: Изглежда много българи се надяват в следващия програмен период, който започва 
през 2014 година и стига до 2020 година, да получат и да усвоят тези средства. Реални ли са 
тези очаквания? Какво ще се промени?  
Томислав Дончев: България със сигурност ще влезе в следващия програмен период от 
началото на 2014 година много по-подготвена от начина, по който започна този програмен 
период. Това е следствие системните усилия, които се полагат към момента. И не бива да 
забравяме, че всички вече са натрупали доста опит - и държавните институции, и общините, и 
фирмите, и неправителствените организации. България е много по-готова и аз разчитам да 
започне да ползва средствата още от 2014 година, а не две или три години по-късно, както се 
случи в началото на този програмен период. По-интересното обаче е друго – в Европа в 
момента имаме смутни времена, няма смисъл да обяснявам защо. Наивно би било да смятаме, 
че цялата политика по сближаване, кохезионната политика в следствие на която идват 
средствата ще остане същата.  
 
Текст: Тема: Управлението на европарите  
Гост: Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС  
 
Водещ: Ако запази досегашните си показатели, България има шанса да ползва с 10-15% 
повече европари от следващия програмен период. Това каза неотдавна министърът по 
управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Не може да се твърди обаче, че това ще се 
случи на 100%. Със сигурност страната ни ще се бори, няма да допусне финансирането да е 
по-малко от стойностите, които имаме до момента. Казвам добър ден на министъра по 
управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Здравейте.  
Томислав Дончев: Здравейте.  
Водещ: Изглежда много българи се надяват в следващия програмен период, който започва 
през 2014 година и стига до 2020 година, да получат и да усвоят тези средства. Реални ли са 
тези очаквания? Какво ще се промени?  
Томислав Дончев: България със сигурност ще влезе в следващия програмен период от 
началото на 2014 година много по-подготвена от начина, по който започна този програмен 
период. Това е следствие системните усилия, които се полагат към момента. И не бива да 
забравяме, че всички вече са натрупали доста опит - и държавните институции, и общините, и 
фирмите, и неправителствените организации. България е много по-готова и аз разчитам да 
започне да ползва средствата още от 2014 година, а не две или три години по-късно, както се 
случи в началото на този програмен период. По-интересното обаче е друго – в Европа в 
момента имаме смутни времена, няма смисъл да обяснявам защо. Наивно би било да смятаме, 
че цялата политика по сближаване, кохезионната политика в следствие на която идват 
средствата ще остане същата. В момента тече изключително бурен, интензивен дебат както 
между държавите-членки, така и между държавите-членки и европейските институции – 
комисия, парламент точно по какви правила и колко средства, и за какво да се изразходват 
следващия програмен период. И ние трябва да полагаме усилия поне в две посоки: на първо 
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място, да подготвим максимално добре България, тоест да програмираме, да насочим 
средствата там, където са най-големите нужди – и европейските, и българските, и в същото 
време по най-добрия начин да участваме в този дебат отстоявайки не само позициите на 
страната, но и защитавайки цялата политика по сближаване. Защото няма да е сигурно 
изненада, ако кажа, че често тя се оказва под натиск. Не са един и двама европейски и 
национални политици, които твърдят, че до момента тя не е дала необходимия резултат. Като 
тук не се визират новите държави-членки, а по-скоро някои страни от Южна Европа.  
Водещ: Ако няма окуражаващи резултатите, вие сам казвате – финансирането за съответна 
сфера, съответен лот може да бъде спряно. Как България усвоява за тази година 
евросредствата, има ли забавяне? Има много дискусии по тази тема, че ето те ни дават пари, 
пък ние не можем да ги усвоим.  
Томислав Дончев: Ще отбележа, че според мен дискусиите са недостатъчни. Аз искам по тази 
тема да се говори повече. Да се говори не само колко са разполагаемите пари, но и каква част 
от тях България ползва. Имаме огромна нужда от една друга дискусия – как европейските 
средства влияят на една или на друга сфера, как влияят на българските региони, най-вече на 
българските градове и какъв е ефектът от тях. Това е най-ценната дискусия, от която всички 
имаме нужда. България се справя по-добре от предишната година, по-добре от по-предишната 
година. Като цяло всяка следваща година успяваме значително да подобрим резултатите. 
Договорените средства, тоест това означава проектите, които са изпълнени или са в режим на 
изпълнение, са почти 13 млрд. лв., което е 82% от цялата финансова рамка. Изплатените 
средства са 4 млрд., над 25%. Имаме изключително амбициозни цели до края на годината. Те 
не са само да надминат 30%, дори да доближават 40, може би 37-38, защо не и повече. Така че 
нещата с плащанията и с договарянията в рамките на тази календарна година се движат по 
план.  
Водещ: Смятате ли, че оперативните програми стимулират в по-висока степен развитието на 
много сектори в България или пък трудното получаване на тези пари не дават възможност 
хората да ги намерят по друг начин – от банки, чрез заеми? Не става ли един омагьосан кръг, 
министър Дончев?  
Томислав Дончев: Европейските пари са трудни пари. Който твърди нещо различно от това по 
всяка вероятност се заблуждава. И няма как да бъде по друг начин, защото това са пари на 
българските и европейските данъкоплатци, които редовно се интересуват как се харчат парите. 
Така че те са трудни, защото ние трябва да доказваме, че всеки лев и всяка стотинка е 
похарчена не само законосъобразно, но и целесъобразно. Затова съществуват процедурите. 
Но пряко на въпроса - ефект има. И той е не само по отношение на отделни сфери, той е 
свързан с цялото развитие на страната. Ефект има и върху икономиката, ефект има и върху 
качеството на живот, ефект има и върху това колко са привлекателни някои български градове. 
Тук е, разбира се, редно да отворим въпроса, че едни градове успяват да привлекат повече 
средства и по-бързо да изглеждат по-добре и да са по-атрактивни не само за хората, които 
живеят в тях, а за туристи и за инвеститори. Ефект има във всички сфери. Само ще отбележа, 
че над половината от инвестиционния ресурс на държавата се дължи на европейските 
фондове. Тоест просто казано, ако не съществуваха или ако България не успяваше да ползва 
европейските пари, тя щеше да инвестира два пъти по-малко. Голяма част от най-знаковите 
инвестиции, които се правят – всички софиянци добре знаят за инвестициите в метрото, но и 
другите региони на страната. Знаете за големите инвестиции, които се правят в пътна и в 
железопътна инфраструктура, много български градове знаят за подобренията в публичната 
инфраструктура вътре в градовете - нови улици, градинки, паркови съоръжения, образователни 
институции, а може би не всички знаят, че тези инвестиции се правят именно с европейски 
пари. Колкото до алтернативите, отговорно мога да кажа, че в повечето случаи европейското 
финансиране няма алтернатива, дори и това да са трудни пари. Един банков кредит или 
собствено финансиране в повечето случаи не е приемлива алтернатива. А като обем средства, 
които се ползват, там вече нещата са съвсем ... Не, България няма друга приемлива 
алтернатива по отношение на политиките за развитие. Тук не говорим само за публичната 
инфраструктура, тук говорими за провеждането на реформи в редица сфери.  
Водещ: Говорите за железопътна инфраструктура. Не може ли ОП Транспорт да помогне на 
българските железници по-ефективно, да не се търсят заеми, да не се изплащат непрекъснато 
кредити, да има някаква перспектива на развитие на българския жп транспорт?  
Томислав Дончев: Аз наистина вярвам, че българският жп транспорт има бъдеще и то е много 
по-светло от ситуацията, която...  
Водещ: ... Не е никак светла, министър Дончев.  
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Томислав Дончев: Е, добре знаем реформите в крайна сметка предполагат трудности, 
предполагат и социални сътресения. Това обикновено е цената, която трябва да се плати за 
реформите и за стабилизиране в случая на това държавно дружество. Но с инвестициите, на 
първо място, които се осъществяват в железопътна инфраструктура, не е необходимо да 
обясняваме как се променя комфортът, скоростта на движение. Другата важна инвестиция, за 
която вече имаме зелена светлина от ЕК, е възможността да инвестираме в подвижен състав, 
тоест да закупим още от самото начало на следващия програмен период влакове и вагони с 
европейски пари. И тогава по новоизградените трасета, нали, само позволете ми да напомня, 
София – Бургас, изключително важно железопътно трасе, когато имаме и нов подвижен състав, 
железниците ще бъдат много по-атрактивен начин за придвижване. В много случаи 
алтернатива на автомобилния транспорт. Няма как това да не повлияе в положителен план на 
БДЖ.  
Водещ: Колко са оперативните програми през новия програмен период? Той все пак има една 
година до него, но трябва отсега да се подготвят всички документи и да се кандидатства за тези 
пари.  
Томислав Дончев: Работи се в момента в режим на ведомствени работни групи към 
различните министерства. Пет оперативни програми се програмират в момента. Наследникът 
на ОП Транспорт, която ще финансира железници, пътища, магистрали, разбира се, и 
инвестициите в метрото. Наследникът на ОП Околна среда, с изключително важните 
инвестиции в сектора Води, изключително голям приоритет за следващия програмен период. 
Наследникът на ОП Регионално развитие, може да я наречем примерно Градско развитие, 
доколкото там ще има един по-силен фокус по отношение на големите градове. Много важна 
програма – наследникът на днешната програма Конкурентоспособност. Тя може би ще носи 
друго име. Също ще бъде малко по различен начин фокусирана, малко повече към иновациите, 
към научно-развойната дейност в предприятията. И със сигурност голяма програма, наследник 
на днешната програма Развитие на човешките ресурси, която ще прави големите инвестиции в 
социалната сфера. Успоредно с това има една нарочна работна група в Министерство на 
образованието, която подготвя мерки в сферата на образованието, науката, иновациите и по-
късно в рамките на месец септември трябва да бъде взето решение дали те ще бъдат 
финансирани като отделна оперативна програма или като част от съществуващите финансови 
инструменти. Още едно решение трябва да бъде взето – един от задължителните приоритети, 
това е Тематична цел номер 11 – инвестиции в по-ефективни публични администрации. Там 
също тече подготовка. Предстои да бъде взето решение още есента по какъв начин подобен 
тип мерки ще бъдат финансирани, тоест от коя оперативна програма.  
Водещ: Един въпрос – не искат ли от ЕС ангажимент да се направи списък с конкретни 
реформи, които да бъдат спазени за развитие на тази държава и тогава да се изплащат тези 
пари, тогава да се сключват програмните период? Ние осъществяваме ли такива реформи, 
освен данъчна политика? Говорим за капацитет, за обучение на личен състав, ОП Човешки 
ресурси и т.н.  
Томислав Дончев: Очевидно сте добре информиран. Част от реформите, които текат към 
момента в цялата политика по сближаване предполагат тя да се превърне не само в 
инструмент за развитие и за сближаване, за намаляване на разликата между държавите, но 
примерно като инструмент за гарантиране на финансова дисциплина, това са така наречените 
макроикономически условности. Освен тях обаче имаме и така наречените предварителни 
условности. Това е точно това, за което споменахте – списък от реформи, в който редица 
сфери, изискуеми документи, изискуеми действия във всяка една сфера. Това е вид таблично 
приложение, което засяга почти всички сфери от обществено-икономическия живот, специално 
тези, които се финансират с европейски пари. Има конкретни изисквания, както казах, за 
документ, закон, който да бъде прилаган. Всяка държава-членка ще бъде следена по какъв 
начин напредва с тези предписани реформи до края на 2016 г. Ако има напредък, това е добре. 
Ако няма напредък, може да се окаже, че съответната страна ще й бъдат спрени средствата в 
съответната сфера, където няма необходимите реформи. Между другото тази иновация в 
политиката на сближаване е подкрепяна от България. Ние считаме, че това е изключително 
добър инструмент за мотивация или пък ако предпочитате за натиск по отношение на 
държавите-членки да провеждат подобни реформи. Колкото конкретно до България, ние в 
момента си пишем домашното. Има определени отговорни институции за всяко едно от 
изискванията. Има крайни срокове, които трябва да гони всяко от министерствата или от 
ведомствата, това ще се следи на ежемесечна база. 2016 година е далеч, но за да нямаме 
проблеми в 2016 година, аз искам нещата да се движат с добри темпове сега и впоследствие 
да няма неприятни изненади. Искам да кажа, че една част от предварителните условности 
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може да кажем, че са изпълнени в момента, в други имаме вече разработен документ, имаме 
разработена стратегия или имаме разработен закон. Предстои те да бъдат, както се казва, 
претворени в реални действия. По отношение на други работата сега започва. Но е създадена 
необходимата мобилизация, за да не допуснем възможността да ограничим европейското 
финансиране вследствие непроведени реформи. Няма да допуснем нещо подобно.  
Водещ: С една дума – както слушам, вие сте оптимист за бъдещите програмни период, парите 
от ЕС. Това означава, че възлови сектори в България трябва да се развиват, например като 
земеделието. Там и сега има пари. Очаква ли се България наистина да стъпи здраво на 
европейския пазар? Изнасяли сме години наред, а сега внасяме – зеленчуци, плодове, всичко 
останало.  
Томислав Дончев: Оптимизъм или песимизъм са малко или много емоционални състояние, а 
аз нямам право на емоции. Когато имам положителни очаквания, това е на база данни и 
конкретна информация, която ползвам. Колкото до земеделието и европейските средства за 
земеделските райони, само ще обърна внимание, че те финансират не само земеделските 
производители, а те финансират и общините, малките населени места, които се намират в 
селските райони. В тях има много инвестиционни мерки. Вследствие Програмата за развитие на 
селските райони се подобрява и инфраструктурата в най-малките населени места. Това също 
не бива да се забравя. Колкото до българското земеделие, там трябва да има реформа, имам 
предвид начина за финансиране с европейски пари. Лично аз считам, мисля, че имам 
необходимото разбиране сред колегите в Министерство на земеделието и храните, че трябва 
да има доста по-силен акцент върху такива традиционни браншове от българското земеделие 
като зеленчукопроизводство, като овощарство, като животновъдство, където България има 
дълъг опит, има позиции, дори бих казал, че има позитивно отношение на клиентите в други 
държави. Ние не бива да пропускаме тази възможност. Още повече, храната, производството 
на храни от нещо рутинно, ако следите какво се случва в Европа и в света, се превръща все 
повече в стратегически отрасъл. Страните, които произвеждат храни, особено храни с добро 
качество, с високо качество след десетилетия ще бъдат толкова богати, колкото страните, 
които произвеждат петрол. Ние сме длъжни да използваме всеки евроцент европейско 
финансиране, за да гарантираме подобни позиции на България.  
Водещ: Благодаря ви за това интервю. Министърът по управление на средствата от ЕС 
Томислав Дончев в „Нещо повече”.  
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Национални печатни медии  
 
 
Дата: 14.08.2012  
Източник: в. Монитор  
Страница: 14,15  
Брой думи: 1483  
 
 
Резюме: - Господин Стефанов, агенцията работи по мащабен проект за популяризиране на 
страната ни като добро място за инвестиране. Какво включва той?  
- Проектът се финансира по програма "Конкурентоспособност" и общият му бюджет е малко под 
16 млн. лева. Тези пари се разделят в четири големи сфери, първата от които е аналитичната и 
тя включва изработване на различни видове стратегии и анализи. За нея са заделени около 1,2 
млн. лева. Основната част от средствата са заделени за рекламна кампания и изготвяне на 
промоционални материали.  
 
Заглавие: Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция за 
инвестиции: Имаме шанс за инвестиции в автомобилната индустрия  
Подзаглавие: Привлекли сме седем пъти повече чужди средства тази година  
Автор: Паулина ЙОРГОВА  
Текст: - Господин Стефанов, агенцията работи по мащабен проект за популяризиране на 
страната ни като добро място за инвестиране. Какво включва той?  
- Проектът се финансира по програма "Конкурентоспособност" и общият му бюджет е малко 
под 16 млн. лева. Тези пари се разделят в четири големи сфери, първата от които е 
аналитичната и тя включва изработване на различни видове стратегии и анализи. За нея са 
заделени около 1,2 млн. лева. Основната част от средствата са заделени за рекламна 
кампания и изготвяне на промоционални материали.  
За тази дейност има предвидени около 6 млн. лева, от които 4,5 млн. са конкретно за 
рекламната кампания. Целта й е да се публикуват реклами за България както във водещи 
световни бизнес издания, така и в големи новинарски канали. За първи път имаме средства за 
подобна реклама, досега сме представяли само туризма си, но няма нищо общо между хората, 
които идват да изкарат две седмици на морето, и тези, които искат да построят завод.  
- Кога ще се публикуват тези рекламни материали?  
- Идеята е да има 36 рекламни карета, които трябва да се отпечатат в различните списания, и 
три вида клипове, които да се пуснат в новинарските канали. Между ноември и април ще се 
покажат всички подготвени материали. По принцип два-три месеца рекламна кампания са 
достатъчни, за да се генерира интерес. Хубавото е, че това съвпада с различните 
конференции, които ще направим.  
- Какви конференции ще правите и къде?  
- Конференциите са другите големи събития, които ще организираме в скоро време. Там 
бюджетът е около 4 млн. лева, като по-голяма част от тях ще се направят между ноември и 
март догодина. Предвидили сме да се организират девет конференции в различни държави - 
Франция, Белгия, Германия, Англия, Русия и по една в САЩ, Обединените арабски емирства, 
Китай и Япония.  
Всяка от тези конференции е за около 50 човека и целта е да бъдат секторно ориентирани. 
Предстои до края на годината да има конференция във Франция, която е посветена на 
хранителната индустрия, една в Русия - с акцент медицински туризъм и храни, както и в Китай, 
където ще има по-голям обхват.  
През следващата година ще имаме една конференция в Щатите, най-вероятно в Сан 
Франциско, която ще бъде посветена на информационни технологии и аутсорсинг и една в 
Белгия, която засега предвиждаме да е с теми транспорт и логистика.  
Освен това предвиждаме да се организират още три големи конференции и девет кръгли маси. 
Важното в случая е да бъдат проведени с подкрепата на голяма световна бизнес медия. 
Поръчката ще се изпълнява от консорциум между Файненшъл таймс и една от водещите 
агенции в сферата на медийните услуги.  
Генерирането на интерес се оказа нещо много сложно, защото хората, които вземат 
инвестиционни решения, не могат да отидат на 300 конференции годишно. Прави впечатление, 
че на такива събития идват фирми, които не са стратегически инвеститори, но помагат при 



 

 

9 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/1
4
/2

0
1
2
 

подобен избор - консултантски фирми, банки и журналисти, които формират мнението на 
хората, които вземат крайните решения.  
Решили сме четири от мероприятията да бъдат в Европа, четири в САЩ и останалите четири в 
Азия.  
Една от най-важните дейности по проекта беше да се направи стратегически анализ, който да 
уточни кои индустрии са важни за нас. Оттам излязоха осемте направления, към които сега са 
насочени нашите усилия. Това са машиностроене, електроника и електротехника, химическа 
промишленост, транспорт и логистика, информационни технологии, аутсорсинг, медицински 
туризъм и хранително-вкусова индустрия.  
- Аутсорсингът беше хит миналата година, продължава ли тази тенденция?  
- Аутсорсингът продължава да се развива и според мен той е много важен за България, под 
всичките му форми - от колцентрове до фирми за финансови услуги, защото дава възможност 
на хората, които ползват чужди езици, да усетят как се работи по света в големите фирми. В 
крайна сметка независимо дали след това тези българи ще се върнат в наши фирми, или ще се 
развиват в чужда компания, те вече имат натрупан един опит, който няма как да се получи, ако 
работиш в магазинче с трима човека. Освен това тези фирми предлагат на работниците си 
заплати, които са по-високи от средните за България. Това подтиква и българските компании да 
подобряват заплащането, за да задържат специалистите си. Цялата ситуация е много добра за 
пазара на труда, защото ниското заплащане е проблем за нашата страна. Около 15 000 човека 
са заети засега в този бранш.  
- Много коментари има в последно време за промените в Закона за насърчаване на инвестиции, 
които предвиждат да се връщат осигуровки на работодателите. Защо трябва държавата да го 
прави?  
- Съдейки по проектите, които имахме през последните две-три години, ако тази мярка 
съществуваше преди, сега щеше да има пет или десет големи инвеститори у нас. Веднага след 
връщането на парламента от ваканция ще бъдат предложени за разглеждане промените в 
закона. Подготвя се да се добавят няколко насърчителни мерки към сега съществуващите. В 
момента реално има четири - възможността да се купи държавна или общинска земя без търг, 
да се помогне с изграждане на инфраструктура, третата мярка е за обучаване на персонал, 
плащат се до 25 % от разходите в този случай. Последната мярка е сертификатът за клас на 
инвеститора, който трябва да намали с една трета времето за административно обслужване.  
- Какви са новите моменти, които ще трябва да одобри парламентът?  
- Една от промените дава възможност на повече фирми да получат сертификат, в момента се 
гледа какви вложения имат инвеститорите в дълготрайни материални активи. При това 
положение фирмите, които се занимават с информационни технологии или аутсорсинг, нямат 
никакъв шанс да покажат високи разходи за сгради и машини. При тях над 60% отиват за 
заплати, а останалите са наем. Предлагаме и разходите за заплати да се включат към общата 
стойност на проекта или при отварянето на определен брой работни места също да се дава 
сертификат независимо от другите инвестиции. Като насърчителна мярка е възможността да се 
възстановяват част от направените разходи на работодателите. Обсъждахме възможността да 
се дава фиксирана сума за разкрито работно място, но в крайна сметка в проекта се заложи да 
се възстановяват част от разходите за осигуровки. Това е по-елегантното решение, при което е 
сигурно, че инвеститорът е платил заплатата на работника, щом има внесени осигуровки. Това 
ще важи за заплати над средните за съответната индустрия и за срок от пет години.  
- Всеки инвеститор ли ще получи възможност да му се възстановят разходите за осигуровки?  
- Става дума за инвеститори клас А и клас Б, и то от определени сфери - производство, 
образование, здравеопазване, високотехнологични услуги и транспорт и логистика. Това 
съответства на типа фирми, които се опитваме да привлечем.  
- Имате мисии в Далечния изток, с какво може да привлечем тук инвеститори от Китай или 
Япония?  
- Ако привличаме фирми от Далечния изток, нашето най-голямо предимство е членството ни в 
Евросъюза и цените за правене на бизнес. Фирмите, които идват засега тук, се интересуват от 
големи проекти, а за нас е важно да покажем добре работещи китайски фирми в България. В 
това отношение съм много щастлив, че заводът в Ловеч заработи. Това е много добре, защото 
от завода казват, че вече доста от доставчиците на Грейт уол се интересуват да отворят бизнес 
тук. За Китай, Корея и Япония ни трябва точно това - от една страна, да рекламираме, че сме в 
ЕС, а от друга, че предоставяме едни от най-атрактивните условия в цялата общност.  
- Има ли вероятност скоро у нас да дойдат други автомобилни компании?  
- Аз лично съм скептичен по отношение на автомобилната индустрия като краен продукт, но 
съм оптимист за техните доставчици. Причина за това е, че в автомобилната индустрия се 
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изградиха най-много производствени мощности в годините преди кризата. В Европа има 
капацитет за производство на 20 млн. автомобила годишно, като пазарът е за ниво 12-13 млн. 
коли. За фирмите производители не стои на дневен ред да правят нови заводи за окончателно 
сглобяване. В това отношение обаче може да има изключение при фирмите от Китай, защото 
там има и други производители, които имат интерес към европейския пазар, но нямат 
производство. Но за европейските и американските производители аз съм скептичен, но имаме 
добри шансове за производство на всякакви детайли, електрически части и електроника за 
автомобили.  
- Кои са проектите, по които работите в момента?  
- Повечето фирми, с които работим тази година, са немски и централноевропейски, и то в 
производствената сфера, което е доста по-различно от преди. Тази година повечето проекти са 
свързани с автомобилната индустрия. До края на май имаме 470 млн. евро привлечени 
инвестиции, което е 7 пъти повече от миналата година по същото време. Очаквам между 1,5 и 2 
млрд. евро инвестиции да бъдат направени у нас до края на годината.  
***  
Визитка  
Борислав Стефанов има бакалавърска степен по бизнес администрация от Американския 
университет в България  
Завършил е магистратура по международен мениджмънт в Regents Business School, Лондон, и 
МВА в Harvard Business School, Бостън  
Член е на Mensa International  
Работил е в московския офис на консултантската компания Boston Consulting Group, където е 
участвал в проекти в Сърбия, Полша, Индия и Русия  
Бил е директор продажби и развитие на "Лада Имидж"  
От 2003 до 2005 г. е работил в DaimlerChrysler - Дубай  
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
 
Дата: 13.08.2012  
Източник: www.bnr.bg  
Връзка:  
http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Society/Nashiat-
den/Society/Pages/120813_Pari_za_vashya_biznes.aspx  
Брой думи: 30  
 
 
Резюме: В новата рубрика на БНР и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
ви представяме успешни проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: Пари за вашия бизнес: „Сонико” Стара Загора  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В новата рубрика на БНР и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ви 
представяме успешни проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност”. За фирма 
„Сонико” разказва Аделина Добрева, консултант за усвояване на еврофондове. 
/към статията има звуков файл/. 
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