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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
15.08.2012 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: 3 

 вестници, от които: 2 

 - национални 2 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 1 

Общо за деня 4 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 13.08.2012  
Източник: БНР, Програма Христо Ботев  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 6  
Брой думи: 750  
 
 
Резюме: Тема: Успешните проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност” – фирма 
Сонико  
Гост: Аделина Добрева, консултант за усвояване на еврофондове  
Аделина Добрева: Бих искала да ви разкажа за опита на един успешен предприемач, който 
вече е направил два успешни проекта и мисли за трети проект по ОП Конкурентоспособност. 
Това е Крум Нанев, български предприемач, 39-годишен, собственик на една от водещите 
български фирми за високотехнологични заключващи системи, обков и сложни метални 
конструкции за строителството. Към днешния ден той дава работа на повече от 230 души във 
фирмите Сонико и Код кий технолоджис. С него се срещнах през лятото на 2008 година, за да 
му разкажа, че съществува програма на Министерство на икономиката, финансирана с 
европейски фондове, по която български производствени фирми могат да получат до 65% 
безвъзмездно финансиране на свои инвестиции в оборудване. Като човек, постигнал всичко 
сам, не повярва безрезервно, че шансът българска фирма да получи до 1 млн. лв. пари 
подарък е особено реалистичен. Но явно следвайки философията, която всъщност го е довела 
до днешния мащаб на бизнеса му, който е значим, просто реши да опита. Каза ми, че за 
фирмата му Сонико така или иначе е настъпил моментът, в който неизбежно трябва да се 
инвестират доста пари в цялостно технологично преоборудване, за да може да премине на 
следващо ниво и да бъде конкурентен на западноевропейските производители. Така че 
подготвихме проект на стойност над 1,4 млн. лв. за инвестиция в стругови автомати, фрезови 
център, машини за пресоване, за огъване, за рязане на метала.  
 
Текст: Тема: Успешните проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност” – фирма 
Сонико  
Гост: Аделина Добрева, консултант за усвояване на еврофондове  
 
Аделина Добрева: Бих искала да ви разкажа за опита на един успешен предприемач, който 
вече е направил два успешни проекта и мисли за трети проект по ОП Конкурентоспособност. 
Това е Крум Нанев, български предприемач, 39-годишен, собственик на една от водещите 
български фирми за високотехнологични заключващи системи, обков и сложни метални 
конструкции за строителството. Към днешния ден той дава работа на повече от 230 души във 
фирмите Сонико и Код кий технолоджис. С него се срещнах през лятото на 2008 година, за да 
му разкажа, че съществува програма на Министерство на икономиката, финансирана с 
европейски фондове, по която български производствени фирми могат да получат до 65% 
безвъзмездно финансиране на свои инвестиции в оборудване. Като човек, постигнал всичко 
сам, не повярва безрезервно, че шансът българска фирма да получи до 1 млн. лв. пари 
подарък е особено реалистичен. Но явно следвайки философията, която всъщност го е довела 
до днешния мащаб на бизнеса му, който е значим, просто реши да опита. Каза ми, че за 
фирмата му Сонико така или иначе е настъпил моментът, в който неизбежно трябва да се 
инвестират доста пари в цялостно технологично преоборудване, за да може да премине на 
следващо ниво и да бъде конкурентен на западноевропейските производители. Така че 
подготвихме проект на стойност над 1,4 млн. лв. за инвестиция в стругови автомати, фрезови 
център, машини за пресоване, за огъване, за рязане на метала. Искахме безвъзмездна помощ 
от ОПК от над 850 хил. лв. Внесохме проекта в първите дни на януари 2009 година и четири 
месеца по-късно той вече беше одобрен за безвъзмездно финансиране от оперативната 
програма. А реално това беше първата сериозна грантова схема за частни фирми с европейски 
структурни фондове. Така че за всички ни – за фирмите, за държавата, за консултантите пътят 
беше абсолютно нов. И постепенно стана ясно, че правилата за изпълнение на инвестиция, 
одобрена за европейско финансиране, са изключително детайлни и стриктни, и изпълнението 
на инвестицията с е оказа твърде различна от обикновения инвестиционен процес. Но тогава 
личният координатор на проекта от страна на държавата – звеното на ИАНМСП в Стара Загора, 
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както и мениджърите по изпълнението на цялата грантова схема на централно ниво в София 
помогнаха много този проект да бъде изпълнен по правилата и да завърши успешно. И няколко 
месеца след края на инвестицията Сонико получи по сметката си договорената с оперативната 
програма безвъзмездна помощ, тоест 60% от инвестираните средства за оборудване. И 
резултатът е, че всъщност безвъзмездната помощ позволи на Сонико наистина да закупи 
Мерцедеса в металообработващото оборудване. На днешния ден фирмата произвежда и 
изнася, прави дръжки, ключалки, сложни строителни конструкции по поръчка на ниво, което по 
абсолютно нищо не отстъпва на висококачествената западноевропейска продукция, 
произвеждаше цифрово кодирани заключващи механизми от много висок клас на базата на 
швейцарски лиценз. Фирмата вече имаше договор за доставки на заключващи системи на 
всички ЕРП-та в България, както и на EVN – Македония, на EVN, ЧЕЗ, на Е.ОН – България и 
приходите от тези договори вече се инвестираха в ново оборудване, развой на нови продукти, 
маркетинг и създаване на дистрибуторски мрежи, естествено с цел експанзия на външни 
пазари. За една година делът на износа на Котки вече беше нараснал 11 пъти и инвестицията 
по първия проект този на Сонико още не беше завършила, когато през 2010 отвори нова 
грантова схема за безвъзмездно финансиране на оборудване по ОП Конкурентоспособност. 
А по тези грантови схеми са с голямо преимущество при отпускането на финансиране се 
ползват фирми, които реално имат документи и могат да докажат значим износ. Явно 
Министерство на икономиката и тогавашната Агенция за малки и средни предприятия оцени 
нарастването на износа при Котки, потенциала за по-нататъшно нарастване на обемите на 
износа и одобри проекта, и то на пето място от 75 фирми в категория „Средно предприятие”. 
Котки вече достави цялото оборудване, включени в проекта, с което практически модернизира 
напълно целия производствен цикъл в тази структура Сонико – Котки. Тя вече разполага с най-
модерното в световен мащаб оборудване за производство на заключващи системи и обков. А 
сега вече с Котки и със Сонико мислим и за трети проект – за инвестиции в енергийна 
ефективност, този път за саниране на производствените сгради и за промяна на източниците на 
енергия, за по-енергийноефективно оборудване. И в крайна сметка в заключение, ОП 
Конкурентоспособност помогна на една наистина здрава и прогресивна бизнес структура, 
лидер в своя сектор да излезе на следващо радикално различно технологично ниво дори и във 
времена на икономическа криза. С една дума, това беше изключително успешен опит и се 
надявам той да продължи.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 15.08.2012  
Източник: в. Сега  
Страница: 12  
Брой думи: 975  
 
 
Резюме: На първото си заседание през септември депутатите ще гласуват създаването на 
парламентарна комисия, която да контролира Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР). Представители на опозицията и експерти вече изразиха мнение, че това 
ще наруши сериозно независимостта на регулаторния орган, който според тях може да бъде 
контролиран само и единствено от някоя европейска структура.  
 
Заглавие: Парламентът е помощен орган за пиар на ГЕРБ  
Подзаглавие: С тази роля са натоварени множеството извънредни комисии за контрол на 
ресори на изпълнителната власт, от които реална полза няма, но и никой не я иска  
Автор: Любен Обретенов  
Текст: На първото си заседание през септември депутатите ще гласуват създаването на 
парламентарна комисия, която да контролира Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР). Представители на опозицията и експерти вече изразиха мнение, че това 
ще наруши сериозно независимостта на регулаторния орган, който според тях може да бъде 
контролиран само и единствено от някоя европейска структура.  
По-големият проблем е, че каквото и да се случи, новата парламентарна комисия едва ли ще 
постигне някакви сериозни резултати, които да бъдат усетени от гражданите. Отсега може да се 
прогнозира, че нейната основна роля ще бъде да омекоти чрез различни пиар хватки удара, 
който ГЕРБ получи след последното повишаване на цената на тока. Достатъчно е само да се 
отбележи, че тази комисия се създава няколко месеца преди следващите парламентарни 
избори. Просто Борисов ритна ДКЕВР като горещ картоф към парламента. През 2010 и 2011 г. 
разигра пиески пред публиката как ще свали цената на тока, после на бензина. Естествено, че 
не намали, но вероятно спомогна за вдигането на цената. Тъй като този номер вече не върви, 
Борисов прехвърли тегобата ДКЕВР на парламента.  
Досегашната практика на парламентарните комисии, които пряко контролират даден сектор - в 
случая икономически, не дава особено големи поводи за оптимизъм. Обикновено тези комисии 
се създават на паритетен принцип и се ръководят от опозицията. На думи звучи добре, но 
практическият ефект от тяхната работа клони към нулата.  
Парламентарната комисия за контрол на ДАНС например заседава сравнително редовно и 
често излиза с най-различни становища. За последно членовете на комисията бяха недоволни, 
че в годишния доклад за състоянието на националната сигурност за миналата година е 
пренебрегнат и подценен рискът от международния тероризъм. Тази препоръка обаче дойде 
пост фактум, след атентата в Бургас. В края на миналата година от комисията разкритикуваха 
правителството, тъй като според тях бюджетът, предвиден за ДАНС, е твърде малък. За 2012 г. 
за ДАНС са заделени 75 млн. лв., докато преди това цифрите са били доста по-големи - 133 
млн. лв. при създаването на агенцията.  
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се помни най-вече с  
колоритното съкращение на наименованието си - КЕВКЕФ  
Основното й занимание е да прави пиар на изпълнителната власт и по-специално на онази част 
от нея, която е отговорна за еврофондовете. "На 30 май 2012 г. комисията по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове обсъди текущото състояние и напредъка при 
усвояването на европейските средства в страната по линия на оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. 
Народните представители пожелаха успех за справяне с нелеката задача за съществено 
ускоряване на процесите на договаряне и разплащане по програмата. На заседанието, 
проведено на 28 март 2012 г., комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове съвместно с представители на Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, национална компания "Железопътна инфраструктура" и агенция 
"Пътна инфраструктура" обсъдиха напредъка при усвояването на средства от оперативна 
програма "Транспорт". Министър Ивайло Московски заяви, че България има всички шансове да 
се превърне в първата държава в ЕС, която може да усвои целия финансов ресурс по 
програма". В този дух са издържани съобщенията, касаещи работата на комисията.  
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Постоянно действаща подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността 
на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба "Военна 
информация" към Министерството на отбраната. Това е  
дългото заглавие на една от най-безсмислените комисии в парламента  
На нейните заседания обикновено се прелива от пусто в празно, без да се достига до някакъв 
съществен краен резултат. Не че няма нужда от сериозна работа в тази област. За НРС и НСО 
все още няма закони, по които да работят. Депутатите от комисията обаче предпочитат да 
говорят общи приказки като това да се създаде ли специален орган към МС, който да има 
управляващи, контролни и аналитични функции по отношение на разузнавателните 
спецслужби.  
Подкомисията за контрол на специалните разузнавателни средства е единствената от тази 
група парламентарни комисии, за която може да се каже, че върши работа. От това обаче също 
няма особена полза,  
защото изпълнителната власт отказва да се съобразява  
с нейните препоръки. Особено показателно бе поведението на комисията в края на 2010 и 
началото на 2011 г., когато избухна скандалът "Мишо Бирата" с изтичането на СРС, в който 
беше замесен и Бойко Борисов. /По думите му първо беше натопен, година по-късно призна, че 
е водил такъв разговор./ Сравнително бързо комисията излезе с доклад, в който много точно 
констатираше проблемите. Депутатите установиха липса на регламент за прилагане на СРС 
чрез непосредствен достъп до информацията, което води до намаляване на гаранциите за 
законосъобразното им използване. Според тях информацията, придобита чрез подслушване, 
не се ползва само в рамките на досъдебното производство, както е по-закон, а се докладва на 
висшите ръководители на ДАНС и МВР. В доклада се изтъкваше, че липсва разграничаване на 
правилата за използване на СРС по отношение на организираната престъпност и за опазване 
на националната сигурност, което създава предпоставки за използването на данните за 
политически цели. В доклада бяха директно посочени отговорниците за проблемите, а именно 
преките ръководители на сектора за сигурност, сред които и вътрешният министър Цветан 
Цветанов. Той обаче, както е известно, отказа да поеме отговорност. От тогава насетне от 
подкомисията настояват за законови промени, с които подслушването да мине към 
правосъдното министерство, а разрешението за използване на СРС, когато става дума за 
национална сигурност, да се дава от парламента. Тези идеи обаче очевидно няма да се 
реализират в този мандат, въпреки че по темата в правосъдното министерство отдавна 
заседава работна група.  
Въпросът с парламентарния контрол върху изпълнителната власт е твърде голям  
И е много спорно дали въобще у нас някога е бил истински и ефективен. По правило 
нашенските парламенти са добавка към изпълнителната власт, въпреки че по конституция би 
трябвало да е точно обратното. В момента има достатъчно много комисии, на които пряко се 
делегират контролни функции. Тъй като мандатът вече върви към края си, може да обобщим, 
че тези комисии не допринесоха съществено за ефективен парламентарен контрол върху 
правителството. Същата работа ще е и с комисията за ДКЕВР.  
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Дата: 15.08.2012  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 9  
Брой думи: 466  
 
 
Резюме: Половината от проекта за 7.3 млн. лв. се финансира с европейски средства  
 
Заглавие: "Аурубис България" разширява рециклиращия бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Половината от проекта за 7.3 млн. лв. се финансира с европейски средства  
Аурубис България" започва проект за оползотворяване на отпадъчни суровини и въвеждане на 
нов продукт в производството на стойност 7.3 млн. лв. Половината от средствата се осигуряват 
от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет като безвъзмездно 
съфинансиране по оперативна програма "Конкурентоспособност" за инвестиции в зелена 
индустрия. Проектът ще бъде изпълнен на няколко части за срок от 20 месеца.  
Материали за строителството  
Целта е да се въведе в експлоатация ново оборудване за обработка на скрап и фаялит 
(железен силикат) в завода на германската група Aurubis в Пирдоп. Фаялитът се получава при 
преработката на шлаката с цел извличане на остатъчната мед в нея. Макар че е безвреден, той 
се третира като отпаден продукт. В същото време може да намери приложение най-вече в 
строителната индустрия, например като инертна добавка при производството на цимент. 
Железният силикат може да се преработва на гранули, които да се използват като абразив, или 
на камъни, които заради по-голямото си тегло са много подходящи за укрепване на речни 
брегове и изграждане на други хидротехнически съоръжения. Въпреки че отстраненият фаялит 
в Пирдоп е намалял с над 30% между 2004 и 2010 г. заради разширяването на флотационната 
система за шлака, което завърши през есента на 2010 г., компанията очаква количеството му да 
нарасне. Новият проект ще помогне за оползотворяване му. "Аурубис България" е най-големият 
преработвател на вторични суровини на мед в Югоизточна Европа и ние непрекъснато 
инвестираме в ново оборудване, за да осигурим най-модерния стандарт за рециклиране по 
устойчив път", каза изпълнителният директор на компанията Никола Треан при подписване на 
договора.  
Усещане за криза  
Кризата в Европа и икономическата несигурност в света са се отразили на резултатите на 
групата, показва отчетът за третото тримесечие на финансовата година, която започва през 
октомври. В българския завод е бил преработен 6% по-малко меден концентрат (259 хил. т) 
отколкото година по-рано, въпреки че за деветте месеца има повишение от 5% до 773 хил. т. 
Без промяна остава количеството произведена катодна мед за тримесечието - общо 57 хил. т.  
Като цяло звеното за производство на първична мед, към което принадлежи българското 
предприятие и което включва също заводите в Хамбург и Олен (Белгия), е увеличило леко 
брутните си приходи за деветмесечието, а оперативната печалба преди данъци е скочила с 
цели 29% до 6.3 млрд. евро.  
Цялата група също отчита леко повишение на брутните си приходи за деветте месеца, а 
оперативната печалба преди данъци нараства с 13% до 147 млн. евро. Само за третото 
тримесечие обаче оперативната печалба спада с 24%, а нетният резултат е с 59% по-нисък и е 
в размер на 33 млн. евро. Според Aurubis дълговата криза в Европа, бавното възстановяване в 
САЩ и несигурността за растежа в Китай се отразяват на пазарите на мед. Значителен спад се 
наблюдава при продажбите на медни продукти, особено в Южна Европа.  
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Регионални печатни издания  
 
Няма намерена информация 

  



 

 

10 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 8

/1
5
/2

0
1
2

 

Периодични печатни издания  
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове 
 
 
Дата: 14.08.2012  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=350301  
Брой думи: 1413  
 
 
Резюме: Привлекли сме седем пъти повече чужди средства тази година  
 
Заглавие: Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция за 
инвестиции  
Подзаглавие: Имаме шанс за инвестиции в автомобилната индустрия  
Автор:  
Текст: Привлекли сме седем пъти повече чужди средства тази година  
- 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 
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 
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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 
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 
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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.  
ПАУЛИНА ЙОРГОВА  
 
 
 

 


