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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
03.09.2012 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: 9 

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 3 

 интернет издания и блогове 5 

Общо за деня 9 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии 
 
Дата: 03.09.2012  
Източник: в. Труд  
Страница: 23  
Брой думи: 272  
 
 
Резюме: Нов потребителски кредит на ОББ позволява клиентите да обединят съществуващите 
си задължения в различни финансови институции в един продукт. Така те ще плащат само една 
месечна вноска, но освен това могат да получат и допълнителни средства. Общата сума на 
кредита може да е от 1000 до 20 000 лв., а срокът на изплащане да достигне до 10 години. 
"Обединен кредит" е с лихва 9,95% при превод на работна заплата в ОББ и 13,25% в 
останалите случаи. До 31 декември 2012 г. кандидатстването е с 50% пониска такса за 
разглеждане на искането.  
 
Заглавие: ОББ с нова оферта - всички заеми в един  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Нов потребителски кредит на ОББ позволява клиентите да обединят съществуващите си 
задължения в различни финансови институции в един продукт. Така те ще плащат само една 
месечна вноска, но освен това могат да получат и допълнителни средства. Общата сума на 
кредита може да е от 1000 до 20 000 лв., а срокът на изплащане да достигне до 10 години. 
"Обединен кредит" е с лихва 9,95% при превод на работна заплата в ОББ и 13,25% в 
останалите случаи. До 31 декември 2012 г. кандидатстването е с 50% пониска такса за 
разглеждане на искането.  
През есента ОББ ще предложи и нов жилищен кредит с еднакъв лихвен процент за левове и 
евро в размер на 6,50% при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка 
"Комфорт" в банката. В допълнение офертата включва преференциална такса за усвояване от 
0,75% от размера на кредита в зависимост от условията за превод на работна заплата и пакета 
"Комфорт" и 0% такса за предсрочно погасяване със собствени средства след 3-тата година. 
Това предложение е валидно за нови кредити до 30 септември.  
Ипотечните заеми за покупка на жилище от ОББ са с размер до 500 хил. лева или 250 000 евро 
и срок на изплащане до 35 години.  
Освен съществуващите инвестиционни и оборотни кредити в рамките на инициатива JEREMIE 
от есента ОББ ще предложи и възможности за револвиращо финансиране за оборотен капитал 
в предприятията под формата на кредитни линии и овърдрафти.  
До края на ноември земеделските стопани ще могат да се възползват от промоционалните 
условия на "Земеделски заем срещу европейска субсидия от ОББ". В кампания "2012" ОББ 
предлага фиксирана лихва от 6,5% при финансиране до 85% от очакваните субсидии за ниви.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания 
 
Дата: 03.09.2012  
Източник: Икономика  
Страница: 8,9,10,12,14,15,16,18,19,20  
Брой думи: 5281  
 
 
Резюме: Използването на парите на другите хора отваря вратата за шанса. То ви дава 
възможност да започнете бизнеса на вашите мечти и да участвате в сделки, дори и да не 
разполагате с необходимите средства. Това е начин да влезете в играта, твърди Майкъл 
Лехтър в своята именита книга "Парите на другите хора". Сигурно мнозина внимателно са я 
чели в стремежа да намерят свой път в предприемачеството, но са установявали, че много от 
тези рецепти у нас не работят. Достъпът до финансиране за малки и средни предприятия е 
труден, но в още по-сложна ситуация са стартиращите компании. Наред с това битува и 
мнение, че цената на капитала в България е прекалено висока. Скоро обаче страницата с тези 
проблеми може да бъде затворена.  
 
Заглавие: Старт назаем  
Подзаглавие: Достъпът до финансиране е сериозен проблем, но в момента се появяват златни 
възможности за развитие на предприемачеството  
Автор: Татяна ЯВАШЕВА  
Текст: Използването на парите на другите хора отваря вратата за шанса. То ви дава 
възможност да започнете бизнеса на вашите мечти и да участвате в сделки, дори и да не 
разполагате с необходимите средства. Това е начин да влезете в играта, твърди Майкъл 
Лехтър в своята именита книга "Парите на другите хора". Сигурно мнозина внимателно са я 
чели в стремежа да намерят свой път в предприемачеството, но са установявали, че много от 
тези рецепти у нас не работят. Достъпът до финансиране за малки и средни предприятия е 
труден, но в още по-сложна ситуация са стартиращите компании. Наред с това битува и 
мнение, че цената на капитала в България е прекалено висока. Скоро обаче страницата с тези 
проблеми може да бъде затворена.  
Инициативата JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за малки и средни предприятия) 
предлага и в нашата страна Все повече Възможности за финансиране. Стига да изполваме 
разумно парите, може да направим чудеса. Европейският инвестиционен фонд (ЕИф) получи 
мандат да управлява тези пари по оперативната програма "Конкурентоспособност". 
Средствата по JEREMIE стигат до бизнеса не безвъзмездно и не чрез администрацията, а чрез 
финансови посредници - банки, гаранционни фондове, фондове за рисков капитал, които 
посредством различни финансови инструменти подпомагат дейността на фирмите. Избрани 
бяха пет фонд мениджъра за фондовете за дялово инвестиране. LAUNCHub и Eleven 
стартираха това лято. Другите три фонда се очаква да започнат работа най-късно до края на 
тази година. Neveq II е за рисков капитал, Axxess е за растеж, а Bulgaria Mezzanine Capital е т. 
нар. мецанин фонд - хибрид между дялово и дългово финансиране. Условие за тези три фонда 
е да наберат съответен частен капитал, за да получат публичния ресурс. "Невек" е със 70% 
финансиране по JEREMIE и 30% частен капитал, другите два са с 50:50% публични и частни 
средства. И трите фонда имат напредък в привличането на инвестиции, но те все още не са 
достатъчни, за да станат оперативни.  
По JEREMIE вече се усеща раздвижване  
Първо има банкови продукти и второ фондове за дялово инвестиране. Гаранционният продукт 
стартира в пет банки през миналата година и вече са отпуснати над 400 кредита с гаранция. 
ЕИф поиска от Еврокомисията банките да получат позволение да отпускат револвиращи 
кредитни линии, както и овърдрафт. След като вече има съгласие от Брюксел, очакванията са 
от 1 септември кредитирането да се ускори и да се дават по над 100 заема на месец.  
Ще има нова процедура за избор на банки за друг продукт по JEREMIE - така наречената 
лихвена субсидия, за която са предвидени 150 млн. евро., отново по оперативната програма 
"Конкурентоспособност". По тази схема лихвите по кредитите за малките и средните 
предприятия поне наполовина ще се намаляват. Процедурата започва след споразумение с 
българското правителство, което трябва да бъде ратифицирано от парламента след лятната 
ваканция. Очаква се продуктът да е на пазара от началото на следващата година, информира 
Христо Стоянов от офиса на Европейския инвестиционен фонд в София. Ако банката би 
отпуснала кредит при 10% лихва, по новите условия лихвата не бива да надвишава 5%. 
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Таксите за обслужване на заемите също би трябвало да спаднат поне наполовина, изчислява 
Христо  
Стоянов. Новият продукт има конкретен адресат: един добър проект може да намери банково 
финансиране и може да се изплати, но често възвръщаемостта е по-ниска от банковите лихви. 
За да се отпуши финансирането, се намаляват лихвите. Стартиращите предприемачи няма 
какво да заложат и затова трябва да се намерят подходящи канали за привличане на средства.  
Според Христо Стоянов българският бизнес свикна с грантовите схеми, но ситуацията се 
променя, тъй като структурните фондове в старите страни членки се ползват в по-малка степен 
за грантове и повече като финансов инженеринг. C времето това ще се случва и с програмите 
за България, тъй като ЕС не желае да насърчава развитие, което става само чрез 
безвъзмездна помощ. C гаранционното финансиране става възможно отпускането на кредити, 
които иначе банките не биха отпуснали заради високите изисквания за обезпеченост. 
Гаранцията сваля тези изисквания и така жизнеспособният бизнес може да си осигури средства 
за развитие.  
Доброто намерение в България да се създаде подходяща среда за предприемачи вече става 
факт, а и заради глобализацията хората вече са доста подвижни, фондът за инвестиции в 
стартиращи иновативни компании  
Eleven ще е с капитал от 12 млн. Евро финансирането се чака през септември, заради 
бюрократични процедури първият транш ще дойде със значително закъснение. В името на 
добрата кауза и предвид сравнително краткия програмен период, още преди средствата да са 
пристигнали, Eleven започна работа и това лято избра 11 проекта сред 500 кандидати от цял 
свят. Около 60% от тях са от България, но има и от Индия, Тайван, Аржентина, от САЩ дори. 
Няма географски прегради за основателите, условието е да регистрират компанията у нас. 
"Винаги има опасност някой от най-перспективните да е пропуснат, или да се направи грешка в 
селекцията, затова на всеки три месеца ще има подобен избор", обясняват от фонда. 
Управляващите Eleven стоят близко до кандидатите, дават им възможност за консултациии, за 
да се представят по най-добрия начин. Менторството не се заплаща, това са професионалисти, 
чиято житейска философия и нагласа е, че след като самите те са получили помощ, за да 
стигнат до своя връх, вече е време да помагат на други предприемачи.  
Смятаме, че и в 11-те имат потенциал за бързо развитие, посочва Ивайло Симов, управляващ 
партньор в Eleven. В основата на всички представени разработки има някаква технология.  
"В Америка повечето от стартиращите компании са свързани със социалните мрежи, тъй като 
им се ще да мултиплицират успеха на Facebook, докато в Европа са насочени към решаването 
на определен житейски проблем", посочва Даниел Томов, управляващ партньор в Eleven.  
За фазата на акселерацията (доразвиване на идеята) компаниите на траншове получават 50 
хил. евро срещу дял от 10-15%. След това има възможност част от екипите да вземат 
допълнително финансиране, за което са предвидени общо 200 хил. евро, но получаването им 
ще зависи от напредъка. В един момент обаче Всички проекти ще трябва да намерят друг 
източник на средства, за да продължат да се развиват.  
Плановете са проектите да имат бърз напредък и след 2-3 години Eleven да се освободи чрез 
продажба от своите дялове в тези компании. Инвестицията в стартиращ бизнес е много 
рискова, но от Eleven имат нагласа, че някои от разработките може да не успеят, но пък други 
бързо ще пораснат и продуктите им ще намерят пазарна реализация.  
Какво да правят Всички онези, които имат порива да станат предприемачи? Съветът на Ивайло 
Симов е "Да правят!", а Даниел Томов добавя: "Да следват сърцето си и да Вървят напред с 
много хъс." Когато работят върху даден проект, първо да мислят какъв проблем решават и 
какво ново предлагат. Ако нещо е наистина страхотно и от него има силна необходимост, ако 
продуктът е добре измислен, няма начин да не се наложи.  
Екипите са много важни, в развитието на всеки проект има тежки моменти, но чрез добрата 
спойка между хората всичко се преодолява. Препоръката към младите предприемачи е да 
продължават да работят върху идеите си и да кандидатстват отново. Вярват ли в продукта си, 
нека го разработят. Това увеличава шанса им да намерят финансиране. Но конкуренцията в 
тези програми само ще нараства. Най-късно през октомври е следващият прием на 
кандидатури за финансиране от Eleven. Намерението на управляващите партньори е на всеки 
3-4 месеца да има нова сесия за селекция на проекти.  
LAUNCHub управлява 9 млн. евро по инструмента "Entrepreneurship Acceleration and Seed 
Financing" на JEREMIE. В края на юли фондът избра първите 9 екипа, в които ще инвестира по 
30 000 евро срещу дялово участие от 8-10%. фондът е подкрепен с менторска програма. Той е 
насочен към стартиращи компании от България и региона, предимно от сектора на 
информационните и комуникационните технологии, като няма ограничение за възрастта на 
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предприемачите. В първата селекция попаднаха два чуждестранни проекта от Хърватска. 
Намеренията са акселераторската програма на LAUNCHub да отваря прозорци за 
кандидатстване три пъти годишно и фондът да селектира екипи, които ще кани на т.нар. Дълъг 
уикенд (4 дни). След като се запознае отблизо с предприемачите и ги подготви да презентират 
по най-добрия начин пред Инвестиционен комитет, фондът избира 8-9 от екипите, които 
получават финансиране от 30 000 евро срещу дялово участие от 8-10%. По време на 
следващия SEED eman, LAUNCHub предоставя последващо финансиране до 170 000 евро.  
"Водещият принцип в избора е екипът да е отдаден на бизнеса и да работи върху проект с 
интересна концепция и с потенциал за развитие  
Освен това имаме и лимит на възможностите като брой фирми, с които да работим", разказва 
Любен Белов, партньор в LAUNCHub. Според него най-важното е, че с европейските пари 
младите предприемачи имат изключителния комфорт да получат финансиране. "Вярваме,че 
ако проектите бъдат разбити по правилния начин, те ще стигнат до големия пазар 
финансираме високотехнологични компании, а тимът е особено важен, тъй като хората правят 
продуктите. И най-добрата идея да се роди, хората трябва да я осъществят, и най-добрата 
технология да е разработена, пак хората трябва да я обърнат в продукт и да намерят нейното 
приложение."  
Очаква се LAUNCHub да финансира около 90 компании. Намеренията са да се инвестира в 
около 20 фирми годишно. Основното взаимодействие между фонд мениджърите и младите 
предприемачи ще е в първата 1 година. В рамките на 10-годишен период LAUNCHub трябва да 
излезе от всичките си инвестиции. Това не  
В България има пари за бизнеса, уверяват от Българската банка за развитие (ББР). 
Предприемачите срещат трудности в достъпа до финансиране и за да е полезна при справяне 
с проблема, тя е подписала редица международни кредитни линии с други банки за развитие. В 
началото на 2012 г. ББР предостави кредитни линии , за 100 млн. лева на шест търговски 
банки, които те да отпуснат на малки и средни предприятия (МСП) под формата на заеми с 
преференциални условия. Лихвеният процент не може да превишава 7% годишно, а таксите и 
комисионите също са лимитирани от изискванията на самата програма. До края на годината 
ББР има възможност да "налее" в икономиката още 200 млн. лева. Друг плюс е, че чрез 
Националния гаранционен фонд ББР може да гарантира до 50% от заема, който малко или 
средно предприятие Взема от търговска банка. Има обаче и възможност кредитът да се вземе 
директно от ББР.  
Българската банка за развитие вече е в сътрудничество с браншовите организации, за да може 
парите по-лесно и безпрепятствено да стигнат до онези, които остро се нуждаят от тях. При 
отпускането на кредити предимство имат компаниите с експортна ориентация, но заем може да 
получи и всеки друг, който отговаря на изискванията. Консултантите на ББР са на 
разположение на заинтересованите компании, те дават пълна информация от кои кредитни 
линии, как и при какви условия биха могли да се означава, че с Всяка компания ще са 10 
години. Средно за сферата на технологиите периодът е между 5 и 7 години. "Ще стоим в 
инвестицията до момента, до който можем да добавяме стойност, или докато видим, че 
възможността за растеж вече е наситена - уточнява Любен Белов. - Нашата индустрия се 
нарича рисков капитал и не е изненадващо да сме инвестирали с по-големи очаквания, а да се 
окаже, че няма съвпадение между продукта и интереса на пазара. Пътищата са два - или  
Възползват. Предприемачите е добре да изяснят от какви средства се нуждаят и каква ще е 
целевата насоченост на заема. От ключово значение в момента е, че банката опитва да се 
настрои и да отговори на нуждите на бизнеса, вместо да му налага обратното. Това ще позволи 
на фирмите да се развиват да растат и да просперират а не да се свиват. "Бизнесът ще получи 
кредит при условия, които са изпълними от самия него. Още повече че му помагаме да намери 
най-изгодния модел на финансиране", обяснява Илия Йовчев, проектен ръководител в ББР. 
Връзката между консултанта и заемополучателя продължава и след отпускането на парите, тя 
е съществена за живота на кредита, тъй като ако възникнат проблеми, те своевременно се 
решават. При променени обстоятелства се предприема незабавна реакция, за да може 
бизнесът да стои изправен на крака.  
Живеем в ерата на комуникациите и затова може да кандидатствате онлайн, като попълните 
апликацията на сайта на ББР. Обещанието е в рамките на 24 часа консултант от банката да се 
свърже с Вас. В централата на ул. "Стефан Караджа" 10 в столицата вече са разбрали, че за 
бизнеса е Важно, ако отговорът е "не", ръководството на компанията да го знае навреме, така 
че решенията се Вземат бързо. Не Всеки кандидат за кредит, може да получи одобрение, но 
ако не опита, със сигурност няма да вземе заем, коментира Илия Йовчев. Варианти биха могли 
да се намерят, ако дейността на фирмата има потенциал за развитие. Внимателно се 
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преценява състоянието на всеки конкретен бизнес, гледат се паричните потоци, възможните 
обезпечения. Някои може да получат отказ, но други ще постигнат живителната глътка Въздух.  
Размерът на лихвите зависи от типа бизнес, от неговото състояние, от целта на кредита, а 
съответно и от включената рискова премия. Инвестиционните кредити започват от 8% лихва, а 
заемите за оборотни средства - от 7% лихва. От ключово значение са гъвкавостта и 
партньорството, което ББР предлага и на практика реализира чрез персоналния консултант, 
който остава в услуга на предприятието и в периода на изплащане на заема.  
ББР има задължение към другите банки за развитие, които са й оказали доверие да управлява 
техни средства. В момента кредитните линии са отпуснати от Банката за развитие към Съвета 
на Европа, Черноморската банка за търговия и развитие, Японската банка за международно 
сътрудничество. Има договорености с други финансови институции, но те ще бъдат подписани 
само когато има увереност, че в България има конкурентоспособен бизнес, който се нуждае от 
кредити. "Ако българските компании имат нужда от пари, ние ще намерим начин да ги 
осигурим", уверява Илия Йовчев. Според него бизнесът има свободата да търси финансиране и 
извън рамките на нашата страна, друг Въпрос е доколко някой ще приеме обезпечение в 
България.  
Има много фактори при формиране цената на финансовите ресурси ББР оперира със средства 
по международни кредитни линии и тя също плаща рискови премии за този капитал. За 
търговските банки от важно значение е и факторът "пари на депозит" - много малко са 
държавите с толкова високи лихви. Рано или късно пазарът в рамките на ЕС ще се уеднакви. 
Стабилизирането след кризата ще ни постави в друга конюнктура, още повече че в момента 
България е в процес на реиндустриализация, коментира Илия Йовчев. Микро и малки 
предприятия, в това число стартиращи предприемачи, биха могли да получат достъп до 
финансиране чрез Микрофинансираща институция ДЖОБС, която е част от групата на ББР. 
Чрез този инструмент се намалява тяхната "изключеност" от пазара на финансови услуги и с 
подобна финансова инжекция те биха могли да развият своя бизнес и да изградят добра 
кредитна история. В момента който търси Възможности, има шанс да ги открие. В ББР бизнесът 
ще намери "ухо", което да изслушва проблемите му, ще получи съдействие да се намери 
финансов инструмент, който да отговори на неговите нужди, и ще има партньор, който да стои 
рамо до рамо с предприятието и да му помага в периода на изплащане на кредита. да се 
направи промяна в стратегията и продукта, така че той да е в синхрон с очакванията на пазара. 
Или ако стане ясно, че е безперспективен, да излезем от инвестицията си на минимална цена."  
В LAUNCHub вярват, че няма нужда от усилия за задържане на младите в България, те трябва 
да са на мястото, което е най-добро за тях. В момента за тях огромните възможности за 
финансиране са тук, като при поносими разходи биха могли да сформират екип и да се 
конкурират на световния пазар. В България вече се случват неща, които ще направят страната 
привлекателна за правенето на бизнес, и това ще се предпочита пред алтернативата да си 
поредният служител в някоя компания в Америка. В технологичната сфера в България има 
много талант, освен него със средствата по JEREMIE ще бъдат привличани и предприемачи от 
цял свят, които да припознаят страната ни като притегателния център, в който да започнат своя 
бизнес. Колкото повече такива успешни компании се появят, толкова повече техни 
последователи ще дойдат. Това ще даде други перспективи и няма да се фокусираме само 
Върху нашия малък пазар, казва още Любен Белов. "Набирането на капитал е процес, който 
отнема време но към фондовете за рисков капитал проявяват интерес както институционални, 
така и частни инвеститори", посочва Константин Петров, управляващ партньор на фонда за 
рисково финансиране Neveq. Това е неговият отговор на въпроса кога Neveq II, който е част от 
схемите по JEREMIE, ще стане активен. По негови думи тази европейска инициатива се 
префокусира и това дава възможност професионалисти да подбират качествените проекти, в 
които има потенциал за развитие. Стана ясно, че вариантът добрата идея за бизнес да се 
развие в проект и да се кандидатства по ОП "Конкурентност", където след 12-16 месеца 
евентуално да получи одобрение, не е работещ вариант в сферата на технологиите. 
Създаването на тези пет целеви фонда ще подпомогне изграждането на т. нар. екосистема за 
предприемачество. В Израел например работят около 1000 фонда за финансиране. Чрез тях се 
управлява икономика с много висока добавена стойност. Но това, което се случва в момента в 
България, е едно добро начало  
Важно според Константин Петров е как броят на фондовете в България да нарасне. Според 
него необходимо условие е да има образовани хора с дух на предприемачи, както и ментори, 
готови да помагат в развитието на компаниите. Нужна е цялостната стратегическа визия за 
развитие на държавата за години напред - кои са нейните силни и слаби страни и как искаме 
икономиката да се развие в следващите 15 до 50 години.  
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Константин Петров е с голям опит в рисковото финансиране и с охота коментира ситуацията, в 
която се намираме: "IT, нано- и биотехнологишпе, новите източници на енергия в момента са 
най-перспективните сфери. Таланти се раждат непрекъснато, както по света, така и у нас. Има 
много българи, които работят в чужбина, и за тях е предизвикателство в България да направят 
проекти. За да се развиват нано- и биотехнологиите, или невронните технологии, свързани с 
човешкия мозък, първо трябва информационните технологии да се усъвършенстват. Без 
мощните компютри, интернет мрежите, взаимодействието между учените и отделните екипи 
развитието не е възможно. Ако се върнем 10-20 години назад, ще видим, че нямаше интернет, 
нямаше и мобилни телефони. Но светът коренно се промени в този много кратък период от 
време." Когато създават Neveq (New Europe Venture Equity) през 2006-а, основният подтик е, че 
в България има талант, но липсва рисков капитал. Той е необходимо условие, за да може 
дадена компания да се развие и да излезе на нови пазари. Особено в сферата на Високите 
технологии компаниите няма какво да заложат, освен ума на своите служители. Константин 
Петров е сред основателите и на Българската мрежа на бизнес ангелите. Тя концентрира 
информация за проектите, които търсят финансиране, за инвеститорите, но привлича и 
менторите, а това е особено ценно в началото на Всяка бизнес идея - да има кой да те поведе 
по пътя. Парите са важни, но те не са Всичко.  
"В началото са бизнес-ангелите, после са рисковите фондове, фондовете за растеж, мецанин 
фондовете. На следващ етап актуален ще е и въпросът как тези компании да излязат извън 
България, тъй като нашият пазар е прекалено малък. Разходите за налагане на един продукт са 
сходни в отделните страни, но размерът и потенциалът на пазарите е различен", казва още 
Константин Петров. Неговата рецепта за растеж на икономиката: Колкото може повече 
фондове, колкото може повече предприемачи, колкото може повече успешни проекти.  
"Axxess е фонд за дялови инвестиции по програма JEREMIE, в момента той набира капитал и в 
края на 2012-а или в началото на 2013 г. този процес трябва да е приключил. Имаме и друг 
фонд, който е отборен за предприемачи", посочва Павлин Петков от Axxess Capital. Emerging 
Europe Accession Fund е за дялови инвестиции в България, Румъния, Турция, като 
инвестицията е 3-8 млн. Евро а за България - поне 3 млн. евро. Тази есен се очаква 
финализирането на няколко сделки.  
Axxess Capital управлява 250 млн. евро в няколко различни фонда. Romanian American 
Enterprise Fund и Balkan Accession Fund също са фондове под тяхно управление. Изключени от 
фокуса на внимание са недвижимите имоти, тютюнопушене, хазарт, оръжие. Нужно е 
компанията да е с добра финансова отчетност, иначе няма как да се вземе решение за дялова 
инвестиция, обяснява Павлин Петков. Преценява се и възможността за изход от сделката.  
Традиционно за Axxess Capital са интересни компаниите финансови услуги, IT бизнесът, който 
не работи само за българския пазар, фирмите в сферата на аутсорсинг услугите. В 
здравеопазването се очаква раздвижване, понеже страната изостана доста, но въпреки това 
вече има ниши, които са привлекателни за дялово инвестиране. Историята показва, че най-
добрите сделки на фондовете за дялово инвестиране са правени в подобна ситуация - когато 
не е имало ликвидност от банките, фондовите борси не са били надежден източник на капитал, 
както е сега. Тогава фондовете се явяват канал за свежо финансиране. Предприятие, в което 
като партньор е Влязъл дялов инвеститор, след време би могло да привлече мултинационална 
компания, тъй като тя ще е сигурна, че няма да купи "скелети в гардероба", и след продажбата 
бизнесът ще продължи да расте. Ние сме като гарант и даваме сигурност, уверява Павлин 
Петков.  
Bulgaria Mezzanine Capital е новосъздаващ се фонд с обща сума 60 млн. евро. Той е частично 
финансиран по програмата JEREMIE. Bulgaria Mezzanine Partners е фирмата, която ще го 
управлява. Тя е джоинт венчър между Growth Capital Partners AG и Иво  
Евгениев, основател и изпълнителен директор на Rosslyn Capital Partners. Growth Capital 
Partners е част от Водещото австрийско дружество за мецанин инвестиции в Централна и 
Източна Европа Mezzanine Management Group (31 мецанин инвестиции в района на обща 
стойност 370 млн.евро, от които 9 на стойност над 95 млн.евро са в България). "Рослин" е 
водещо българско дружество за управление на инвестиционни фондове, в последните години 
неговите експерти са управлявали инвестиции и активи, надхвърлящи 160 млн.евро.  
"Когато предприемач или собственици на дадена компания търсят финансиране те биха могли 
да се обърнат към консултант по сливания и придобивания, който ще им помогне да намерят 
максимално добрата алтернатива - съветва Антон Добрев, изпълнителен директор на Bulgarian 
Business Consultants. - в момента най-голям е интересът към дялово финансиране или 
цялостно придобиване на бизнес в сфери, които са малко засегнати от кризата, като IT сектора 
например. Медицински услуги, фармация, енергетика са отрасли, в които има раздвижване. 
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Застрахователният бизнес все още е интересен. Дейностите, свързани със строителството и 
недвижимите имоти силно пострадаха и има отдръпване от тях."  
Решите ли да търсите дялово финансиране или продавате бизнес, потърсете опитен 
консултант, който ще е с Вас в целия този процес. Той знае Всички стъпки, а има и 
необходимите контакти. Придобиването на бизнес е много по-сложна сделка от обикновената 
покупко-продажба. Консултантът би могъл много да допринесе и всичко да стане много по-
успешно, отколкото ако предприемачът сам се заеме с това. Друг плюс е, че може да стигнете 
до точния партньор чрез консултанта, казва още Антон Добрев.  
Бизнесът все повече ще трябва сам да намира финансиране, вместо да чака държавната 
администрация да направи нещо. Освен познатите форми - банки, лизингови и факторингови 
компании, има и множество инвестиционни фондове и някои от тях ползват помощ от 
структурните фондове, което ще рече, че биха могли да Ви предложат финансиране при 
облекчени условия.  
И ако сте предприемач, със сигурност ще се интересувате как бизнесът в България да порасне. 
Разговорът трябва да започне от образованието и от това, как ще се създава предприемаческа 
класа в България. Стига се до данъчните условия и държавната администрация. Колкото и 
бюрократична да е една икономика, голямата компания ще намери начин да лавира. Но 
малката фирма по-трудно ще се справи. Относително лесно е да се стартира бизнес, но не е 
лесно да се намерят пари той да расте.  
В момента се появяват златни възможности, каквито в последните 20 години не е имало. Наред 
със структурираните схеми за финансиране по JEREMIE, заедно с предложенията на ББР, има 
и активни частни предприемачи, "ловци" на перспективен бизнес.  
***  
400 млн. евро за заеми  
През юли миналата година по линия на инициативата JEREMIE бяха подписани гаранционни 
споразумения с пет български банки - СИБАНК, ПроКредит, Райфайзенбанк, Обединена 
българска банка и УниКредит Булбанк, за да отпускат заеми за малки и средни предприятия в 
размер общо на 400 млн. евро. Договореностите предвиждат да бъдат покрити загубите за 
институциите в размер до 25% от общия кредитен портфейл. Банките кредитират със свой 
ресурс. Срокът, през който се отпускат пари по тази програма, е 30 месеца и той тече от 
септември 2011 г. Размерът на заемите към един кредитополучател за всяка банка е различен - 
в СИБАНК и ОББ е до 1.875 млн. евро, Уникредит Булбанк дава до 1 млн. евро, Прокредит банк 
- до 800 хил. евро. Срокът на кредитите е до в години. Освен инвестиционни, кредитите може 
да са и за оборотни средства, но само ако допълват инвестиционен проект.  
Тези кредити се отпускат при облекчени условия за обезпеченията (с до 50%), тъй като 
Европейският инвестиционен фонд (ЕИф), който управлява средствата по JEREMIE, покрива 
загуба от 80% за всеки отделен кредит, в случай че не бъде върнат.  
Размерът на лихвата, при която се договарят и отпускат средствата в отделните банки, е 
различен, но в общи линии тя е с около 2-3 процентни пункта по-ниска от средното за пазара 
ниво, което е около 10% годишна лихва за инвестиционен заем за малко или средно 
предприятие.  
Освен облекченията, свързани с осигуряване на значително по-нисък размер на обезпеченост 
от страна на кредитополучателите от обичайно изисквания от банките, и финансиране при по-
благоприятни лихвени условия, други преференции към заемите са по-ниските или премахнати 
такси. Кредитите по JEREMIE са насочени към фирмите от всички сектори на икономиката с 
изключение на строителството и селското стопанство.  
***  
* Bancroft управлява парите на институционални инвеститори като пенсионни фондове, банки, 
застрахователни компании, както и по-големи частни инвеститори.  
* Едно от условията да влязат в дадена компания е и мениджмънтът й да им хареса.  
* Много от собствениците не са склонни да продават, чакат някак си кризата да се размине и се 
обръщат към нас, когато е твърде късно. В такава компания обаче никой не иска да влезе,  
* Bancroft не инвестира в стартиращ бизнес, фондовете по Jeremie са добър шанс, те са нещо 
уникално за региона. Особено за стартиращия бизнес възможностите са ограничени. Няма 
добре развити мрежи на бизнес ангелите, тъй като няма развита инвестиционна култура в 
региона, а няма и чак толкова много богати хора, които да са склонни към голям риск. Идеи 
има, но някой трябва да ги селектира и подпомага.  
***  
От Илия Йовчев, проектен ръководител в ББР  
1. за да може някой да получи финансиране, той първо трябва да го поиска.  
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2. Когато търсите кредит, опитайте на няколко места и задължително някъде, където ще е за 
първи път. Пробвайте дори в различни клонове на една и съща банка.  
3. Предприятията имат нужда от финансиране сега, тъй като това ще им позволи да разраснат 
присъствието си на ключовите пазари на бъдещето - като азиатските пазари и Средния Изток. В 
момента съотношението на силите в световната икономика се пренарежда и българските 
фирми имат шанс да се възползват от това. Търсете пари сега, за да растете на нови пазари.  
4. Предприемачите е добре да знаят, че и кредитиращата институция търси увереност, че с 
парите, които тя отпуска, бизнесът ще постигне стабилност и растеж. Споделете плановете си с 
банката и коментирайте различни варианти за финансиране.  
5. за фирмите е много важно да не изпадат в невъзможност да обслужват кредита си към 
дадена финансова институция, тъй като попадат в групата на т. нар. лоши платци, което ще 
промени условията за взимане на заеми от всички други банки.  
6. Кредит не се тегли само когато нямаш пари. Когато си на върха, е добре да се подсигуриш за 
времената на несигурност, които може да не те подминат. Ако ситуацията се влоши, 
предприятието ще има средства не само да оперира, но и да просперира.  
7. Винаги трябва да имате един-двама финансови консултанти, на които да се доверявате и да 
се допитвате до тях за различни инвестиционни проекти.  
***  
Под лупата на Axxess Capital V  
1. Всеки случаи е индивидуален и няма универсална рецепта за всеки.  
2. Ако дадена компания има интерес към привличане на дялов инвеститор, трябва да осигури 
прозрачност на бизнеса.  
3. Колкото повече са вътрешнофирмените транзакции, при които липсва отчетност, толкова по-
трудно е да вземем решение да влезем в компанията.  
4. Ако индустрията, в която работите, няма растеж в кризата, управлявайте компанията 
консервативно, фокусирайте се върху генерирането на максимална печалба. Внимавайте с 
разходите, не прахосвайте пари в странични дейности и се фокусирайте върху основния си 
бизнес.  
***  
Валери Петров, партньор в Bancroft: Инвестираме само в здрави компании  
Страхът от кризата, несигурността от бъдещето, липсата на видим ръст карат банките, а и 
инвеститорите, да са по-предпазливи и да оглеждат внимателно проектите. Цената на парите е 
по-висока, тъй като се предвижда по-голям риск, и затова няма интерес. Ние сме по-
внимателни в избора. Предпочитаме производства, доказали се във времето. Това са 
класическите индустрии, в които и Уорън Бъфет инвестира. Производство на авточасти, бои и 
лакове, керамични плочки, транспорт в Турция, логистика в Румъния, куриерски услуги в 
Хърватия, кабелна телевизия в Естония... Минимумът, който трябва да Вложим в една сделка, 
е 10 млн. евро. В България Bancroft Все още няма сделка, защото или не сме идентифицирали 
подходящ проект, или не сме се договорили за цената. Купуваме мажоритарен дял, ако не 
цялата фирма. Това е начинът да влияем върху стратегията и върху управлението, за да 
постигнем инвестиционните си цели. Интерес представляват компании с добро управление и 
мениджмънт, който има ясни цели в развитието на бизнеса, компании с възможности за ръст и 
за износ, но не и предприятия пред фалит или закъсали фирми. Търсят се относително здрави 
компании, които имат планове за развитие, но в момента може да нямат достатъчно 
възможности сами да осъществят това и се нуждаят от партньор. Собствениците и 
мениджърите е добре да знаят, че ако са в подобна ситуация, е необходимо да подготвят 
компанията за сделката с финансов инвеститор, фирмата трябва да е с чисти и прозрачни 
отчети, да е с професионален мениджмънт, да има достатъчно данни за собствения си бизнес, 
но и за пазара и за индустрията, в която работят, и не бива да е в сивия сектор. Добре е да 
имат виждане как биха искали да развият компанията, бизнес планът им трябва да е надежден 
и реалистичен.  
Често собствениците и предприемачите подценяват този момент от подготовката за разговори 
с потенциалния инвеститор. Затова ги съветваме да си наемат консултант по сливания и 
придобивания, който да им помогне. Често предприемачите мислят, че това са излишни 
разходи. Но то многократно би увеличило шансовете им да привлекат партньор, а и да бъдат 
по-добре оценени като бизнес.  
Когато инвеститорът придобие мажоритарен дял, собствениците " губят контрола над 
компанията, но те не спират да управляват. Същевременно печелят надежден финансов 
партньор с опит в много индустрии и ако е с инвестиции в региона, може да се получат 
различни синергии. Освен всичко, те влизат в мрежа от контакти, ще имат достъп до по-голяма 
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информация, ще получат и средства, с които плановете им за растеж да се финансират. 
"Минусите" от това, в компани-  
ята да Влезе финансов инвеститор, са, че отчетността ще трябва да се затегне. За да се 
разраства бизнесът, трябва да има корпоративна структура и планиране, финансовият 
инвеститор може да помогне при преминаването от един етап на друг. Понякога самият 
предприемач е тясно място за развитието на бизнеса, тъй като той е свикнал всичко да минава 
през него, не знае как да реорганизира фирмата, а и не иска да делегира отговорности. Това е 
спънка компанията да расте и ръстът се блокира. След 5-6 години обикновено финансовият 
инвеститор продава на стратегически инвеститор. Но фирмата вече е придобила друга 
стойност и собственикът може да вземе многократно повече, макар и само като партньор. За 
някои продажбата на бизнеса определено е проблем, тъй като предпочитат да си го запазят. С 
парите обаче биха могли да разбият нов бизнес, може да се доверят на специализирани 
компании, които да управляват средствата.  
Кризата показа, че рискът трябва да се оценява по-добре, използването на дълг за развитието 
на бизнеса трябва да е в умерени граници. Дългът помага за разрастването, когато бизнесът 
върви нагоре, и пречи много, когато Върви надолу. Възможностите не бива да се надценяват, 
Важно е какви хора управляват бизнеса и какви са заетите в него. Онези, които навреме 
предвиждат нещата и навреме Вземат мерки, са най-ценни.  
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Резюме: СИБАНК е сред петте банки, които от година насам отпускат заеми за малкия и 
средния бизнес с гаранции по инициативата JEREMIE. Какъв е интересът към тези кредити от 
страна на бизнеса?  
 
Заглавие: Анна АТАНАСОВА, директор на дирекция "Малки и средни предприятия" в 
СИБАНК: Без такси по кредита  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: СИБАНК е сред петте банки, които от година насам отпускат заеми за малкия и средния 
бизнес с гаранции по инициативата JEREMIE. Какъв е интересът към тези кредити от страна на 
бизнеса?  
- Банките продължават да привличат интереса на компаниите поради облекчения достъп до 
финансиране за малките и средните предприятия. Знаете, че банките бяха по-консервативни 
при отпускането на нови кредити и основната причина бе влошаването на кредитните им 
експозиции. Значение имат, разбира се, и преференциалните условия на кредитиране. За 
компаниите, които продължават да инвестират и да се развиват, много важни са разходите по 
кредита - колкото по-малки са те, толкова повече свободен ресурс ще остане в компанията. И 
не на последно място фирмите са привлечени от тази инициатива поради по-ниските 
изисквания за обезпечения. В момента пазарът за недвижими имоти е слаб и оттам оценките 
на активите, които имат фирмите, са доста ниски. Това спира достъпа им до финансиране 
поради недостатъчно обезпечение. Включвайки гаранция по JEREMIE, конкретно в СИБАНК 
кредитът се счита за обезпечен на 50 %.  
- в какъв диапазон са лихвите, а съответно и таксите по обслужването, за кредите, които 
СИБАНК отпуска за бизнеса, и как финансирането по JEREMIE Влияе върху тяхното 
снижаване, а и като цяло върху достъпа до средства?  
- За отстъпките за клиентите се споразумяхме още преди подписване на договора с Европейски 
инвестиционен фонд. При кредитите с гаранция по JEREMIE клиентите не дължат такса за 
кандидатстване, а останалите такси по кредита са наполовина по-ниски от стандартните 
условия. При лихвените нива отстъпката стига до 2.5%, сравнено със стандартните лихви на 
банката. Освен това всички клиенти, кандидатстващи по инициативата JEREMIE до края на 
ноември, могат да се възползват от новите по-добри условия на СИБАНК - без такси по 
кредита.  
- Как селектирате компаниите, на които да дадете заем?  
- Насочваме се основно към секторите търговия, производство и услуги, желаещи да 
реализират нов инвестиционен проект. Важно е да се отбележи, че ако по инвестиционния 
проект има очаквана субсидия от еврофондовете, то кредитът няма да бъде допустим по 
програмата JEREMIE. Но търсим и други преференциални програми за финансиране на 
клиента. За да се одобри бързо един кредит, е много важно фирмите да преценят ясно какъв 
ще е ефектът от инвестицията за компанията.  
- Какво сочи статистиката на СИБАНК по тази програма до момента - представителите на кои 
сектори са най-активни, с каква цел най-често се вземат заеми?  
- Засега над 90% от одобрените и усвоени кредити са за инвестиционни нужди. Те са за 
дълготрайни активи, изграждане на нови производства, закупуване на машини, оборудване или 
транспортни средства. Най-активни са фирмите от производствения сектор.  
- Появиха ли се проблемни кредити, отпуснати с гаранция по JEREMIE?  
- Програмата стартира преди една година и проблемни кредити няма.  
- Вашата банка е една от тези, които отпускат до 1.875 млн. евро, което е най-високият размер 
според споразумението с ЕИф. Това своеобразна привилегия ли е?  
- Максималният размер е част от условията, които договорихме с ЕИф. Фондът взе решението, 
след като направи анализ на предложенията от всички банки.  
- Кой е най-големият заем, който сте отпуснали по тази инициатива, има ли проблеми с 
обслужването му?  
- Най-големият кредит е за максималния размер от 1.875 млн. евро. Той е за инвестиционни 
нужди - закупуване на машини, и очакваме съвсем скоро да бъде подписан.  
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- Кой печели от това, че парите не се дават директно като грант, а като гаранция за отпускане 
на кредити с по-ниска лихва?  
- Печелят и двете страни. Клиентът печели, защото получава кредити с по-ниски лихви и такси. 
Изискванията за обезпечението са по-малки, разходите за оценка на обезпеченията и за 
учредяване на обезпеченията също са по-малки, тъй като и предлаганото обезпечение е по-
малко. А ползата за банката е, че гаранцията по JEREMIE се приема за бързо ликвидно 
обезпечение, като има и преференциално третиране на включените кредити от гледна точка 
наредбите на БНБ.  
- Как се разпределя между петте банки общият ресурс от 400 млн. евро? Има ли принцип на 
състезателност?  
- Ресурсът бе разпределен между петте спечелили банки още преди година чрез провеждането 
на публичен конкурс, отворен за всички банки в България. Това, което в момента прави всяка 
една, е да привлича нови клиенти и бързо да запълни портфейла от кредити по тази програма.  
 
 
 
  



 

 

17 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 9

/3
/2

0
1
2
 

Дата: 03.09.2012  
Източник: Икономика  
Страница: 74,75,76,77,78,79  
Брой думи: 2010  
 
 
Резюме: Безвъзвратно ще изостанем, ако чак през 2015 г. пуснем първия технологичен парк, а 
и при толкова празни сгради ще е разточителство да строим нова  
 
Заглавие: София Парк vs София Тех  
Подзаглавие:  
Автор: Татяна ЯВАШЕВА  
Текст: Безвъзвратно ще изостанем, ако чак през 2015 г. пуснем първия технологичен парк, а и 
при толкова празни сгради ще е разточителство да строим нова  
България може да е Силициевата долина на Европа... Овладейте усмивките, защото тази 
фантастична мечта се роди у някои български IT специалисти, след като чуха идеята за 
изграждане на "София Тех Парк", но преди да са разбрали, че трябва да почакат до далечната 
за технологиите 2015 г.  
Как ще ги стигнем американците  
Несъмнено би било добре да се да се насърчи развитието на технологиите и иновациите в 
нашата страна, още повече, че не липсва потенциал за това, макар статистиката от години да 
алармира: България е с най-ниски показатели за иновации в Европа, българските предприятия 
изнасят предимно продукти с ниска добавена стойност, те не инвестират достатъчно средства в 
новости и в технологии от последно поколе ние. Патентната активност е слаба, страната е с 
най-ниски Възможности за творчество и иноваиии - и като финансиране, и като търсене на 
научни решения. Българската икономика е сред най-слабо обновяващите се икономики, 
вследствие на което тя е с много нисък дял на високотехнологичния износ.  
В такъв случай сама по себе си идеята за технологичен парк е навременна, за да не кажем, че 
вече е твърде закъсняла. Според добрите намерения на управляващите паркът ще разполага с 
офис площи, в него ще се провеждат обучения, той ще осигури и възможност за разработване 
на технологични проекти, в които да си сътрудничат хора, които се занимават с наука и с 
бизнес. Създаването на "София Тех Парк" ще се финансира със 100 млн. лв. по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност". Технологичният център ще се намира на "Четвърти 
километър", на бул. "Цариградско шосе" в столицата и ще бъде завършен през 2015 г. Там ще 
бъде разположен и музей на науката и технологиите "Джон Атанасов", който също ще бъде част 
от технологичния парк.  
Хоризонта на надеждите  
Както се казва, дяволът е в детайлите - на последно място сме по иновации, нямаме и един 
съвременен технологичен парк, но впрягаме каруцата пред коня и вече мислим за музей, 
вместо за бъдещото развитие. Освен това когато си закъснял много, дори и утре е далече, а 
отлагането за 2015 г. е като да тръгнеш към хоризонта - може никога да не го достигнеш. За 
"София Тех Парк" бизнесът се раздели на две: тези, които не се занимават с наука и 
технологии, искат да се построи нещо ново и модерно, и другите - които са от сферата на 
технологиите, иновациите, науката и образованието, не виждат смисъл да се хвърлят пари и да 
се губи време в строителство. Обособява се и трета група, в която са представители на 
технологичните индустрии, които вече нямат съмнения, че ще се прави сграда, щом за 
изпълнителен директор е назначен архитект. Затова те питат не как ще се отдават площите в 
бъдещото съоръжение, а как биха могли да участват в разпределението на парите. 
Строителните компании имат най-ясен бизнес интерес, още повече че за същото място 
правителството на Сергей Станишев изостри апетита им с идеята там да се обособи втори 
градски център с най-модерните правителствени сгради. Тази грандоманска идея бе 
съпътствана дори от международен конкурс, спечелен от френския архитект Доминик Перо, 
който трябваше да получи 10 млн. лв. за своя идеен проект.  
Защо не и виртуално  
Само ако този бъдещ парк ще е катализатор за технологично развитие, ако ще се създаде 
бизнес инкубатор и ако стартиращи компании ще намират подкрепа, има смисъл от подобен 
център, смятат повечето представители на бизнеса и науката, които имат отношение към 
темата. Но в ситуация като сегашната, когато цели институти на БАН стоят полупразни, а 
безброй офис сгради продължават да чакат своите наематели, всяко ново строителство ще е 
само разточителство. "Сгради има много, Въпросът е какво ще се прави в тях", уверяват 
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представители на IT индустрията. Според председателя на БАСКОМ Георги Брашнаров в 
момента най-важно е съдържанието на идеята за технологичен център и няма никакъв проблем 
той да е виртуализиран: "Време е да се изясни какво точно искаме да се случи, а не първо да 
търсим физическото място, където това да се прави. Имаме нужда от виртуална среда, добра 
комуникация и поглед към резултатите, които ще се стремим да постигнем." (Не)удобните 
обувки  
В момента на българския технологичен бизнес му убива липсата на свежи и качествени 
кадрови попълнения, както и недостигът на средства за осъществяване на иновативните идеи. 
Има нужда от силни университети, които не само да създават добре подготвени специалисти, 
но и самите те да развиват научват дейност на високо ниво. За предприемачите е Важно да се 
създава подходяща среда за високо технологичен бизнес, а държавата да се намесва просто за 
да определи правила на играта и да помага с поръчки.  
Силициевата долина не може да се каже, че е най-високо организираният технологичен център, 
но там ври и кипи, има научна дейност и там стават най-големите открития, иновации и 
нововъведения. Държавата не е инвестирала директно във фирмите, нито в няколко сгради, но 
тя е подпомогнала създаването на инвестиционни фондове и е осигурила поръчки {за военната 
индустрия например). Ето защо историите за технологични гении и серийни предприемачи едва 
ли щяха да се родят, ако я нямаше огромната институционална подкрепа. Американците със 
своя прагматизъм прилагат този модел и на други места в страната, така Бостън и Ню Йорк се 
оформиха като центрове на технологиите, които се крепят на стожери като Масачузетския 
технологичен институт, Харвард, Колумбийския университет. На територии около 
университетите с подкрепа и от държавата се създават стартиращи компании, които после се 
развиват чрез бизнес ангели, сийд фондове и фондове за рисков капитал. В Европа моделът е 
друг - държавата или общините основават и финансират технологични центрове. Технопаркът 
"София Антиполис" например дълги години беше звездата на франция, но когато 
правителството спря да налива средства, тя залезе. В Германия има много научни и 
технологични центрове, добър пример за високи достижения е немското научно сдружение 
"Макс Планк". Всяка година федералната държава заделя милиарди евро за наука и 
технологии, които обаче не носят пряка възвръщаемост.  
Бързи или бавни  
САЩ дори плануват изграждането на плаваща Силициева долина, това ще е кораб инкубатор 
на идеи, където ще се развиват науката, новите технологии, бизнесът, стана ясно в началото на 
тази година. Проектът Blueseed предвижда тази платформа да е трамплин за млади компании, 
работещи в сферата на високите технологии. Малкото градче в океана, разположено близо до 
бреговете на Калифорния, ще "отглежда" таланти от цял свят, а може би дори нови звезди за 
голямата Силициева долина.  
Примери много - не само добри, но и лоши ще се намерят. Въпросът е да осъзнаем, че най-
Важното конкурентно предимство са хората и техните идеи и само от тях зависи дали сградите 
ще бъдат оживени от технологична динамика тук и сега, независимо дали самите те са от 
миналия век или са архитектурни пространства най-ново поколение. Днес все повече бързите и 
предвидливите изяждат бавните, а не големите - малките.  
Виена е центърът на австрийската научноизследователска дейност: с над 1000 частни и 
публични изследователски центъра, с близо 35 000 специалисти, или близо 40% от общия им 
брой в Австрия. Годишните инвестиции в тази сфера са над 2 млрд. евро. Насърчава се 
развитието на области като науки за живота, креативни индустрии, информационни и 
комуникационни технологии, транспорт и логистика. От местния БВП за научни изследвания се 
заделят 3,13% което е над средния процент в страните от ЕС. Над 20% от Всички наети във 
Виена са в областта на технологиите. По броя на заетите в научни изследвания австрийската 
столица е на второ място след Стокхолм и на четвърто място в ранглистата на европейските 
градове по разходи за изследвания и развитие на публичния сектор като процент от брутния 
регионален продукт.  
Виена създаде нови центрове за Високи технологии като Tech Gate Vienna, първия научен и 
технологичен парк от другата страна на Дунав при комплекса на ООН, TECHbase във 
"Флоридсдорф", който е парк за бизнес и наука, Business & Research Center на "Хохщедплаи", 
Campus Vienna Biocenter и Media Quarter Marx. Наред c тях сред най-важните технологични 
паркове са и Aspern, ТЕСН21, ENERGYbase Vienna. Някои от тези центрове ползват стар 
сграден фонд, който е цялостно саниран и модернизиран, други са специално проектирани и 
изградени чрез най-съвременни технологии в строителството.  
ENERGYbase Vienna и Techbase Vienna се управляват от Икономическата агенция на Виена. Тя 
отговаря и за най-новия проект Aspern IQ Неговото откриване е планирано за тази есен. 
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Технологичният център Aspern IQ е първата сграда на територията на новостроящия се район 
Зеещадт Асперн, който е един от най-големите градоустройствени проекти в Европа. В 
строителството на новия технологичен парк се прилагат методи на нискоенергийно 
строителство - Plus-Energy, т.е. В сградата се произвежда повече енергия, отколкото е 
необходима за поддръжката й. Това става с помощта на фотоволтаична система, монтирана на 
покрива на сградата, както и с използването на вятърни електростанции. В Aspern IQ на 70 000 
кв. м. площ ще работят до 300 души.  
Пример за технологичен парк, управляван от частна организация, е Siemens City, открит през 
2010 г.  
Tech Gate Vienna също е сред най-значимите центрове. В него работят 800 души, заети в 60 
фирми и научни институции, сред които Австрийският институт за технологии и Австрийската 
академия на науките. Основните сфери на дейност са телекомуникации, телематика, 
информационни технологии и софтуер, биотехнологии и науки за живота, нанотехнологии и 
измервателна техника, материалознание и технология на материалите.  
Campus Vienna Biocenter от своя страна обединява научни и промишлени изследвания и е един 
от най-важните центрове в Австрия, който развива науките за живота. В кампуса работят около 
1400 учени от около 40 страни.  
"Насърчаване на отлична наука и значими проекти" и "Засилване на силните страни" - под това 
мото работи Виенският научен, изследователски и технологичен фонд (WWTF), създаден през 
2001 г. с подкрепата на кмета д-р Михаел Хойпл. фондът може да планира годишен бюджет от 
средно 7 млн. евро. Към тях се прибавят и парите за Центъра за инобаиия и технология (ZIT), 
който вече се утвърди като стимулатор на технологиите в предприемаческия сектор. Така 
WWTF дава своя принос за доизграждането на гигантски изследователски институции във 
Виена, за интензивното свързване в мрежи помежду им и с изследователски групи, особено в 
рамките на международни партньорства. Освен това фондът подкрепя изследователските 
институции във функцията им на притегателен магнит за интензивно работещи 
изследователски предприятия. Виенският научен, изследователски и технологичен фонд 
създаде програмата ..Vienna Research Groups for Young Investigators", която насърчава млади 
изследователи, работещи във важни области. ZIT отговаря за насърчаването на 
вътрешнофирмените изследвания и иновации и за материализирането им. ZIT, или Центърът 
за иновативни технологии, е технологичната агенция на община Виена. Целите, които са й 
поставени, са подпомагане и насърчаване на иновациите и технологиите, за проекти за 
сградния фонд Във важни области на икономиката и за привличане на частни партньори в 
изграждането на технологичните центрове. Развитието му започва през 2000 г. В него се 
намира и Media Quarter Marx - най-големият в АВстрия център за медии и креативни индустрии, 
разположен на обща площ от 40 000 кв.м. Той разполага със съвременни офиси и завидно 
добри филмови и телевизионни студия. Идеята за създаването му е на двама виенски 
продуценти, които с помощта на ZIT купуват стара сграда която е паметник на културата и е на 
територията на бившата кланица "Св.  
Маркс", санират я, построяват студията и ги оборудват с най-модерна техника. Проектът има 
успех от самото начало: още преди реконструкцията всички помещения са отдадени под наем. 
Започват с три студия, а днес разполагат със седем. ZIT съдейства за развитието на проекта и 
в близост е купен допълнителен терен, където се изгражда друга техническа инфраструктура. 
До 2015 г. В разширението на Media Quarter Marx трябва да бъдат създадени още 15 000 нови 
работни места.  
Основна причина за построяването на такива технологични центрове от обществени 
институции е грижата за насърчаване на развитието на градовете и икономиката. От своя 
страна технологичните клъстери към  
Икономическата агенция на Виена са помощни структури за компании от различни сектори - 
мобилни технологии, екология или IT, Идеята, която стои зад това, е, че свързани фирми и 
предприятия могат да постигнат по-голяма печалба и по този начин да допринесат за района, в 
който се намират.  
Община Виена насърчава и сектора биотехнологии. Освен че има изграден клъстер (http://www. 
lisavienna.at/en), се обявяват и конкурси, които се финансират от общината - такъв е Call Life 
Sciences. По този начин в Трети виенски район бе построен Campus Vienna Biocenter, където 
през последните години са се установили множество фирми. 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 02.09.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11909189  
Брой думи: 251  
 
 
Резюме: Към края на август 90% от ресурса на Оперативна програма “Конкурентоспособност“ е 
отворен за кандидатстване или вече е договорен и разплатен, заяви Кирил Гератлиев, главен 
директор в „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. Пред БТА Гератлиев уточни, че ресурсът на програмата е 
1.162 млрд. евро.  
 
Заглавие: Активизира се усвояването на средствата па ОП “Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Към края на август 90% от ресурса на Оперативна програма “Конкурентоспособност“ 
е отворен за кандидатстване или вече е договорен и разплатен, заяви Кирил Гератлиев, главен 
директор в „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. Пред БТА Гератлиев уточни, че ресурсът на програмата 
е 1.162 млрд. евро.  
“Общо 311 млн. евро са разплатени по всички сключени договори по програмата, в това число и 
по инициативата “Джереми“, каза експертът. Това е 27 на сто от общата стойност на 
оперативната програма. Без средствата по “Джереми“ процентът пада на 14, което означава, 
че реално в бизнеса са постъпили 111 млн.евро. За тази година са договорени проекти на обща 
стойност 325 млн.евро. В процес на оценка са проекти на стойност 253 млн.евро. “Към момента 
са сключени над 1 800 договора по програмата. До края на тази година ще бъдат сключени 
още около 300 и в навечерието на новата 2013 г. ще имаме 2 100 договора“ - посочи Кирил 
Гератлиев. По думите му това, което остава, са средствата, предназначени за “София Тех 
Парк“ в размер на 50 млн.евро, за изграждането на газовата връзка със Сърбия на същата 
стойност и малка грантова схема за научно-изследователските организации. “Концентрирахме 
се върху договаряне на средствата за технологична модернизация и на системи за управление 
на качеството, както и в схемите по приоритетна ос 1“ - добави той, като подчерта, че по 
схемата за технологична модернизация се предвижда дори известно наддоговаряне. 
Електронното подаване и обработка на документите по програмата се очаква да стане 
възможно до края на годината.  
Ekip News  
 
 
 
  

file:///C:/Users/m.ivanov.MEDIAZOOM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2IFYAOLA/3D%22http:/novini.dir.bg/news.php%3fid=3D11909189
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Дата: 02.09.2012  
Източник: www.ekipnews.com  
Връзка: 
http://www.ekipnews.com/news/ikonomika/bylgarska_ikonomika/aktivizira_se_usvoqvaneto_na_sredst
vata_pa_op_konkurentosposobnost_/138153/  
Брой думи: 249  
 
 
Резюме: Към края на август 90% от ресурса на Оперативна програма "Конкурентоспособност" е 
отворен за кандидатстване или вече е договорен и разплатен, заяви Кирил Гератлиев, главен 
директор в „Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. Пред БТА Гератлиев уточни, че ресурсът на програмата е 
1.162 млрд. евро.  
 
Заглавие: Активизира се усвояването на средствата па ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Към края на август 90% от ресурса на Оперативна програма "Конкурентоспособност" 
е отворен за кандидатстване или вече е договорен и разплатен, заяви Кирил Гератлиев, главен 
директор в „Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. Пред БТА Гератлиев уточни, че ресурсът на програмата 
е 1.162 млрд. евро.  
"Общо 311 млн. евро са разплатени по всички сключени договори по програмата, в това число 
и по инициативата "Джереми", каза експертът. Това е 27 на сто от общата стойност на 
оперативната програма. Без средствата по "Джереми" процентът пада на 14, което означава, 
че реално в бизнеса са постъпили 111 млн.евро.  
За тази година са договорени проекти на обща стойност 325 млн.евро. В процес на оценка са 
проекти на стойност 253 млн.евро. "Към момента са сключени над 1 800 договора по 
програмата. До края на тази година ще бъдат сключени още около 300 и в навечерието на 
новата 2013 г. ще имаме 2 100 договора" - посочи Кирил Гератлиев. По думите му това, което 
остава, са средствата, предназначени за "София Тех Парк" в размер на 50 млн.евро, за 
изграждането на газовата връзка със Сърбия на същата стойност и малка грантова схема за 
научно-изследователските организации.  
"Концентрирахме се върху договаряне на средствата за технологична модернизация и на 
системи за управление на качеството, както и в схемите по приоритетна ос 1" - добави той, като 
подчерта, че по схемата за технологична модернизация се предвижда дори известно 
наддоговаряне.  
Електронното подаване и обработка на документите по програмата се очаква да стане 
възможно до края на годината.  
 
 
 
  

file:///C:/Users/m.ivanov.MEDIAZOOM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2IFYAOLA/3D%22http:/www.ekipnews.com/news/ikonomika/bylgarska_ikonomika/aktivizira_se_usvoqvaneto_na_sredstvata_pa_op_konkurentosposobnost_/138153/
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Дата: 02.09.2012  
Източник: www.moreto.net  
Връзка: http://www.moreto.net/novini.php?n=184055  
Брой думи: 250  
 
 
Резюме: Към края на август 90% от ресурса на Оперативна програма "Конкурентоспособност" е 
отворен за кандидатстване или вече е договорен и разплатен, заяви Кирил Гератлиев, главен 
директор в „Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. Пред БТА Гератлиев уточни, че ресурсът на програмата е 
1.162 млрд. евро.  
 
Заглавие: Активизира се усвояването на средствата па ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Към края на август 90% от ресурса на Оперативна програма "Конкурентоспособност" 
е отворен за кандидатстване или вече е договорен и разплатен, заяви Кирил Гератлиев, главен 
директор в „Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. Пред БТА Гератлиев уточни, че ресурсът на програмата е 
1.162 млрд. евро.  
"Общо 311 млн. евро са разплатени по всички сключени договори по програмата, в това число и 
по инициативата "Джереми", каза експертът. Това е 27 на сто от общата стойност на 
оперативната програма. Без средствата по "Джереми" процентът пада на 14, което означава, 
че реално в бизнеса са постъпили 111 млн.евро.  
За тази година са договорени проекти на обща стойност 325 млн.евро. В процес на оценка са 
проекти на стойност 253 млн.евро. "Към момента са сключени над 1 800 договора по 
програмата. До края на тази година ще бъдат сключени още около 300 и в навечерието на 
новата 2013 г. ще имаме 2 100 договора" - посочи Кирил Гератлиев. По думите му това, което 
остава, са средствата, предназначени за "София Тех Парк" в размер на 50 млн.евро, за 
изграждането на газовата връзка със Сърбия на същата стойност и малка грантова схема за 
научно-изследователските организации.  
"Концентрирахме се върху договаряне на средствата за технологична модернизация и на 
системи за управление на качеството, както и в схемите по приоритетна ос 1" - добави той, като 
подчерта, че по схемата за технологична модернизация се предвижда дори известно 
наддоговаряне.  
Електронното подаване и обработка на документите по програмата се очаква да стане 
възможно до края на годината.  
EkipNews.bg  
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Дата: 02.09.2012  
Източник: www.speshno.info  
Връзка: http://www.speshno.info/news.php?id=213964  
Брой думи: 253  
 
 
Резюме: Към края на август 90% от ресурса на Оперативна програма "Конкурентоспособност" е 
отворен за кандидатстване или вече е договорен и разплатен, заяви Кирил Гератлиев, главен 
директор в „Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. Пред БТА Гератлиев уточни, че ресурсът на програмата е 
1.162 млрд. евро.  
 
Заглавие: Активизира се усвояването на средствата па ОП „Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Към края на август 90% от ресурса на Оперативна програма "Конкурентоспособност" е 
отворен за кандидатстване или вече е договорен и разплатен, заяви Кирил Гератлиев, главен 
директор в „Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. Пред БТА Гератлиев уточни, че ресурсът на програмата е 
1.162 млрд. евро.  
"Общо 311 млн. евро са разплатени по всички сключени договори по програмата, в това число и 
по инициативата "Джереми", каза експертът. Това е 27 на сто от общата стойност на 
оперативната програма. Без средствата по "Джереми" процентът пада на 14, което означава, 
че реално в бизнеса са постъпили 111 млн. евро.  
За тази година са договорени проекти на обща стойност 325 млн. евро. В процес на оценка са 
проекти на стойност 253 млн. евро. "Към момента са сключени над 1 800 договора по 
програмата. До края на тази година ще бъдат сключени още около 300 и в навечерието на 
новата 2013 г. ще имаме 2 100 договора" - посочи Кирил Гератлиев. По думите му това, което 
остава, са средствата, предназначени за "София Тех Парк" в размер на 50 млн. евро, за 
изграждането на газовата връзка със Сърбия на същата стойност и малка грантова схема за 
научно-изследователските организации.  
"Концентрирахме се върху договаряне на средствата за технологична модернизация и на 
системи за управление на качеството, както и в схемите по приоритетна ос 1" - добави той, като 
подчерта, че по схемата за технологична модернизация се предвижда дори известно 
наддоговаряне.  
Електронното подаване и обработка на документите по програмата се очаква да стане 
възможно до края на годината.  
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Дата: 02.09.2012  
Източник: www.tvevropa.com  
Връзка: http://www.tvevropa.com/bg/news/economics/view/75320  
Брой думи: 249  
 
 
Резюме: Към края на август 90% от ресурса на Оперативна програма "Конкурентоспособност" е 
отворен за кандидатстване или вече е договорен и разплатен, заяви Кирил Гератлиев, главен 
директор в „Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. Пред БТА Гератлиев уточни, че ресурсът на програмата е 
1.162 млрд. евро.  
 
Заглавие: Активизира се усвояването на средствата па ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Към края на август 90% от ресурса на Оперативна програма "Конкурентоспособност" 
е отворен за кандидатстване или вече е договорен и разплатен, заяви Кирил Гератлиев, главен 
директор в „Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. Пред БТА Гератлиев уточни, че ресурсът на програмата 
е 1.162 млрд. евро.  
"Общо 311 млн. евро са разплатени по всички сключени договори по програмата, в това число и 
по инициативата "Джереми", каза експертът. Това е 27 на сто от общата стойност на 
оперативната програма. Без средствата по "Джереми" процентът пада на 14, което означава, 
че реално в бизнеса са постъпили 111 млн.евро.  
За тази година са договорени проекти на обща стойност 325 млн.евро. В процес на оценка са 
проекти на стойност 253 млн.евро. "Към момента са сключени над 1 800 договора по 
програмата. До края на тази година ще бъдат сключени още около 300 и в навечерието на 
новата 2013 г. ще имаме 2 100 договора" - посочи Кирил Гератлиев. По думите му това, което 
остава, са средствата, предназначени за "София Тех Парк" в размер на 50 млн.евро, за 
изграждането на газовата връзка със Сърбия на същата стойност и малка грантова схема за 
научно-изследователските организации.  
"Концентрирахме се върху договаряне на средствата за технологична модернизация и на 
системи за управление на качеството, както и в схемите по приоритетна ос 1" - добави той, като 
подчерта, че по схемата за технологична модернизация се предвижда дори известно 
наддоговаряне.  
Електронното подаване и обработка на документите по програмата се очаква да стане 
възможно до края на годината.  
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