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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
1.10.2012 г. г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 5 

 вестници, от които: 3 

 - национални 3 

 - регионални 0 

 периодични издания 2 

 интернет издания и блогове 0 

Общо за деня 5 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
 
Дата: 01.10.2012  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 2  
Брой думи: 135  
 
 
Резюме: Парите за реклама на туризма минават към Министерство на икономиката. Това ще 
стане през следващия програмен период, като средствата ще бъдат преместени от програма 
"Регионално развитие" на строителното ведомство в ОП "Конкурентоспособност". Това обяви 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев във Варна. За развитие на 
културно-историческия туризъм трябват много пари. В Министерството на културата за 
разкопки тази година има 800 хиляди лева, припомни Добрев. Той отново посочи идеята да се 
отделят 20% от концесионните такси от подземните богатства за специален фонд за културно-
историческото наследство. По разчетите му тези 20% са 20 милиона лева. "Но те трябва да се 
харчат бързо и ефективно, а не да се разпиляват за всички обекти, които искаме да направим 
привлекателни. Средствата е редно да отиват при тези, които най-бързо се превръщат в 
атрактивен туристически продукт", посъветва министър Добрев.  
 
Заглавие: Рекламата отива при Добрев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Парите за реклама на туризма минават към Министерство на икономиката. Това ще 
стане през следващия програмен период, като средствата ще бъдат преместени от програма 
"Регионално развитие" на строителното ведомство в ОП "Конкурентоспособност". Това обяви 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев във Варна. За развитие на 
културно-историческия туризъм трябват много пари. В Министерството на културата за 
разкопки тази година има 800 хиляди лева, припомни Добрев. Той отново посочи идеята да се 
отделят 20% от концесионните такси от подземните богатства за специален фонд за културно-
историческото наследство. По разчетите му тези 20% са 20 милиона лева. "Но те трябва да се 
харчат бързо и ефективно, а не да се разпиляват за всички обекти, които искаме да направим 
привлекателни. Средствата е редно да отиват при тези, които най-бързо се превръщат в 
атрактивен туристически продукт", посъветва министър Добрев.  
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Дата: 01.10.2012  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 20,21  
Брой думи: 185  
 
 
Резюме: До 50% безвъзмездно финансиране на бизнес проекти, целящи подобряване на 
енергийната ефективност, предлагат от ПроКредит Банк. Банката отпуска бизнес кредити 
"Енергийна ефективност и зелена икономика" по линия на съвместната инициатива на 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейска банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР). Кредитите са за проекти на малки и средни предприятия от 
леката промишленост, които работят в областта на фармацевтичния бизнес, сладкарските 
услуги, производството на облекло, печатните услуги и др. Чрез ПроКредит Банк фирмите 
могат да се възползват от безвъзмездна помощ в размер до 50% от общо допустимите разходи 
по проекта, които се финансират със средства от ОП "Конкурентоспособност". С гранта те могат 
да погасят предсрочно кредита си без такса. За фирмите съществува възможност да получат 
авансово до 20% от размера на безвъзмездната помощ. Банката финансира до 100% от 
стойността на енергийно ефективните проекти в размер до 2 млн. евро със срок на изплащане 
до 15 г.  
 
Заглавие: До 50% безвъзмездна помощ за енергийна ефективност на фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До 50% безвъзмездно финансиране на бизнес проекти, целящи подобряване на 
енергийната ефективност, предлагат от ПроКредит Банк. Банката отпуска бизнес кредити 
"Енергийна ефективност и зелена икономика" по линия на съвместната инициатива на 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейска банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР). Кредитите са за проекти на малки и средни предприятия от 
леката промишленост, които работят в областта на фармацевтичния бизнес, сладкарските 
услуги, производството на облекло, печатните услуги и др. Чрез ПроКредит Банк фирмите 
могат да се възползват от безвъзмездна помощ в размер до 50% от общо допустимите разходи 
по проекта, които се финансират със средства от ОП "Конкурентоспособност". С гранта те 
могат да погасят предсрочно кредита си без такса. За фирмите съществува възможност да 
получат авансово до 20% от размера на безвъзмездната помощ. Банката финансира до 100% 
от стойността на енергийно ефективните проекти в размер до 2 млн. евро със срок на 
изплащане до 15 г.  
Пример за ползата от енергийно ефективен бизнес е предприятие за хляб, което работи с 29% 
по-ниски разходи за енергия в резултат на инвестиция от 164 хил. евро, 82 хил. от които са 
безвъзмездна помощ.  
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Дата: 01.10.2012  
Източник: в. Строителство Градът  
Страница: 12  
Брой думи: 791  
 
 
Резюме: Г-жо Райчева, как възникна идеята за такова партньорство между администрацията и 
бизнеса и какво точно включваше замисълът?  
 
Заглавие: Даниела Райчева, кмет на община Нови Искър: Затвърждаваме 
партньорството си с бизнеса  
Подзаглавие: Планираме нови съвместни проекти като възстановяване на спортен терен, 
изграждане на детски площадки, фитнес на открито, младежки център  
Автор:  
Текст: Г-жо Райчева, как възникна идеята за такова партньорство между администрацията и 
бизнеса и какво точно включваше замисълът?  
- От доста време обмисляхме идеята за реализацията на подобен форум. Спряхме се на името 
"Добрият пример от партньорството между администрацията и бизнеса". През времето, в което 
доразвивахме идеята, добрите примери за успешно реализирани социално отговорни кампании 
нараснаха изключително много. Тук е мястото да отбележа, че бизнесът от район "Нови Искър" 
е изключително социално ангажиран и дори в труден момент като сегашната рецесия, свито 
потребление и пазари той активно помага на местното население с каквото и когато може. Това 
беше и основният мотив да заемем с реализацията на този форум, а именно да покажем 
добрите примери за успешното партньорство между бизнеса и районната администрация в 
услуга на цялото общество. След края на събитието мога смело да заявя, че успяхме успешно 
да се справим с реализирането на нашата първоначална идея.  
Събитието беше посетено от топ мениджърите на 34-те най-успешни компании от нашия район, 
във форума взеха участие и експерти от Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма, представяйки възможностите за финансиране по програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.". Чрез кратки, но 
ефектни презентации успяхме да покажем добрите практики от съвместната ни работа с 
бизнеса.  
Още с първото издание на форума "Добрият пример от партньорството между 
администрацията и бизнеса" учредихме годишните награди "Социално отговорен партньор на 
район "Нови Искър". Целта е тези награди да се превърнат в ежегодна традиция, която да 
поощрява, мотивира и най-вече да показва компаниите и техните мениджъри, които са 
отговорни както към своя бизнес, така и към населеното място, в което работят. Тази година 
наградихме 19 фирми, а колко ще бъдат догодина - само времето ще покаже.  
Какви са конкретните проекти, осъществени заедно с бизнеса?  
- Едва ли ще мога лесно да ги изброя. Те са наистина много. Става въпрос за над 15 общи 
инициативи. Най-големите са справянето със зимното снегопочистване и осигуряване на 
транспорт до откъснати населени места поради обилните снеговалежи в началото на годината, 
предотвратяването на опасността от наводняване на селищата в близост до реките Искър, 
Лесновска и Какач чрез почистване и укрепване на речните корите, както и пролетното 
почистването на няколко от най-големите нерегламентирани сметища в района. През 2012 г. в 
град Нови Искър бе открита нова пожарна, бе изграден пешеходен тротоар между кварталите 
"Изгрев" и "Гниляне", беше възстановено уличното осветление по моста над река Искър, 
облагороди се най-големият площад в град Нови Искър, но едни от най-важните кампании 
остават тези, които върнаха усмивките върху детските лица - на територията на район "Нови 
Искър" през 2012 г. с помощта на бизнеса бяха изградени няколко детски площадки, а една 
млада сляпа жена получи възможността да отгледа своето дете, като бяха осигурени пълен 
ремонт и оборудване на нейния дом.  
Какви са настоящите или плановете за бъдещи проекти?  
- Планираме да затвърдим партньорството с бизнеса при реализация на инициативи, 
резултатите от които са за всички жители на района. Вече планираме няколко съвместни 
проекта: възстановяване на спортен терен, изграждане на детски площадки, фитнес на открито, 
младежки център - проекти, изцяло насочени към младите хора, както и инициативи за тяхното 
личностно и професионално развитие. Планираме да проведем среща между топ мениджъри от 
страната и млади предприемачи от района, на която водещите лидери в бизнеса да покажат 
трудностите, грешките и, разбира се, стъпките към успеха  
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От страна на администрацията какви улеснения може да предложите на компаниите в района?  
- Винаги от работата си сме се водили администрацията да бъде партньор на бизнеса. За нас 
най-важното е да представяме бързи и качествени административни услуги. За бизнеса 
времето е пари, а ние искаме да облекчим тяхната работа, що се отнася до бързото 
съгласуване на необходимите документи и разрешителни.  
Можете ли да улесните навлизането на нови инвеститори и по какъв начин, какви по-атрактивни 
условия можете да им предложите, за да предпочетат Нови Искър?  
- Основните ни цели са насочени в посока подобряване инфраструктурата на района, което, от 
една страна, да подобри качеството на живот за жителите, а от друга страна, да създаде 
подходящи условия за нови инвеститори. Близостта на района ни до София и добре 
обособените индустриални зони са също една от водещите предпоставки за привличане на 
нови инвеститори.  
***  
Кметът на община Нови Искър Даниела Райчева награждава Георги Копрев, представителя на 
FERROSTEEL, с приза "Социално отговорен партньор на район "Нови Искър" за 2012 г."  
***  
Бизнесът от район "Нови Искър", представен от компании като "Феростийл", "Джи Пи Груп" и 
"Холсим", е изключително социално ангажиран и дори в труден момент като сегашната 
рецесия, свито потребление и пазари той активно помага на местното население с каквото и 
когато може. Това каза преди седмица на специален форум за социална отговорност с 
участието на мениджърите на 34 най-успешни компании от района кметът на района Даниела 
Райчева, което стана повод да се обърнем към нея за специално интервю.  
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
 
Дата: 01.10.2012  
Източник: сп. Икономика  
Страница: 38,39,40,41  
Брой думи: 2192  
 
 
Резюме: Късметът със сигурност каца на рамото на всеки, но най-много се говори за онези, 
които успяват да го хванат. Любен Белов е един от тези хора. Той е предприемач, който не 
жали време, за да споделя своя опит и да пали искрата на предприемачеството у младите.  
 
Заглавие: За една шепа ЕВРО  
Подзаглавие:  
Автор: Татяна ЯВАШЕВА  
Текст: Късметът със сигурност каца на рамото на всеки, но най-много се говори за онези, които 
успяват да го хванат. Любен Белов е един от тези хора. Той е предприемач, който не жали 
време, за да споделя своя опит и да пали искрата на предприемачеството у младите.  
Ще го видите като вдъхновяващ лектор и член на жури на редица студентски инициативи за 
стартиращ бизнес. Какъв по-заразителен пример от историята на "Нет Инфо.БГ", която стана 
най-голямата българска интернет компания и по приходи, и по дял на пазара на онлайн 
реклама. След като й дават "първите седем години", основателите й я продават на 
финландската медийна група Sanoma Magazines International. Затова някак съвсем естествено 
Любен Белов със своя бизнес партньор Тодор Брешков стана фонд мениджър на LAUNCHub и 
двамата ще управляват 9 млн. евро за финансиране на стартъпи по финансовия инструмент 
"Entrepreneurship Acceleration and Seed" на програма JEREMIE.  
Белов започва бизнес през 1998 г. По онова време да правиш нещо в интернет си е истинско 
приключение, тъй като глобалната мрежа беше непозната територия на която тепърва щеше да 
се създава нов сектор в икономиката. Тогава конкуренцията все още не беше се събудила. 
Затова беше много по-лесно да завладееш голям пазарен дял и да се възползваш от 
предимството на първия, но трябваше да се фокусираш единствено в рамките на страната, 
спомня си предприемачът. Сега ситуацията очевидно не е такава, ако намерението е да се 
прави бизнес във високите технологии в България. Доброто в днешния момент според Любен 
Белов е, че новостартиращите компании имат достъп до ресурси и възможност да развият 
продукти и услуги за глобалния пазар. Ако целта е да направиш нещо значимо в България, 
вратите като че ли са затворени. С усилията, които ще положиш за разработката за местния 
пазар, може да имаш далеч по-добри постижения зад граница. "Тогава бяхме капсулирани и 
затворени на локалния пазар, но пътят към успеха бе по-лесен", спомня си Белов.  
Едно е да се мъчиш да плуваш в малка река и съвсем друго  
В световния океан където обаче не е трудно да се удавиш. Всеки от младите предприемачи в 
ICT сектора мечтае да има успеха на Google и Facebook. От кое яйце обаче ще изскочи голяма 
птица, е загадка, а Любен Белов вече се е заел с тази задача. Двамата с Тодор Брешков ще 
селектират проекти и ще подпомагат екипите да ги развият.  
Опитът има още по-голяма стойност, когато е споделен. Любен Белов е ментор, за който всеки 
абсолютно начинаещ може да мечтае, защото е създал и управлявал не една компания: 
"Упоритостта е задължителна черта за успеха. Не е достатъчно да родиш една гениална идея, 
а трябва желание и устрем да я преследваш. Усетиш ли, че трябва да я коригираш, не отлагай. 
Важна е способността да се намери нуждата на големи маси от хора и бизнесът бързо и 
адаптивно да върви в тази посока. Всичко голямо, на което днес сме свидетели, е тръгнало от 
една идея и е преминало през промени, докато стане това, което днес познаваме на пазара. 
PayPal например тръгва като SMS система за разплащания."  
За Любен Белов  
шансът да прави бизнес  
като че ли се отваря съвсем случайно. Виктор Пенев е негов съученик от Английската гимназия 
в София и в края на 90-те е инвестиционен банкер в JP Morgan и има натрупан бизнес опит в 
Америка. Тогава той разработва бизнес плана за публичното предлагане на най-големия 
интернет портал в Южна Америка - Star Media. Идва в София с идеята да приложи натрупаното 
ноу-хау, като набере финансиране и опита да развие същия бизнес модел в България. 
Предлага на Любен Белов да стане негов съдружник, макар младият юрист да няма никаква 
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представа какво е интернет. Любен е завършил право и докато го учил, бил убеден, че 
професионалната му реализация няма да е свързана с това. Така и станало. Защо обаче приел 
да се хвърли в неизвестното? "Ако в първия момент видиш приложение на една идея и можеш 
да я обърнеш в приложение за себе си, очевидно тя става" - в своя предприемачески път той 
нееднократно се е убедил в това.  
През 1988 г. Белов влязъл в казармата в една България и излязъл от нея в съвсем друга: 
"Възможностите дебнеха  
на Всеки ъгъл  
Всеки опитваше да прави нещо. Сега средата от гледна точка на чувствителност към 
предприемачите е много по-позитивна. Вече е известно, че всяка идея може да доведе до 
комерсиален успех." Според мениджъра на LAUNCHub днес предприемачеството се задушава 
от компаниите, които предлагат на способните хора големи заплати и не им оставят стимул да 
се огледат за собствен бизнес. Но кое е това, което ще накара един млад човек вместо високия 
доход като наемен служител да избере трънливия път на предприемача? "Д8е неща - едното е, 
че той носи такъв заряд у себе си и, и второ, като участници в създаването на 
предприемаческата система ние трябва да я направим по-атрактивна." Може и да не го 
наречем мисионерство, но Любен Белов е убеден, че ако днес не се положат усилия и не се 
развие добра бизнес среда, българската икономика е обречена на изчезване. Средните и 
малките предприятия по света осигуряват около 80% от цялата заетост. И колкото повече 
млади предприемачи с големи идеи привлече LauncHub, толкова повече успешни сделки 
фондът ще може да направи. Целта е пазарът да се разшири и да има по-голям комерсиален 
успех. При селекцията на проектите и на екипите сигурно събитие за крайния резултат няма, 
рискът е много голям. И MTel не са знаели, че ще достигнат до над 5 млн. клиенти, но са 
вярвали, че имат огромен потенциал за развитие.  
В бизнеса е изключително важно  
кой е твоят партньор  
Любен Белов и Тодор Брешков се познават от 2005 г., когато той е изпълнителен директор на 
Първа финансово-брокерска къща. Тогава "Нет инфо.БГ" тръгва да прави IPO и организира 
надпревара между няколко инвестиционни посредника. Решават да се доверят на екипа на 
Тодор, именно той печели доверието им. Заедно намират инвеститор в компанията, после той 
помага в поредица от  
сделки за придобивания на "Нет инфо.БГ". И съвсем естествено е, когато се появяват 
възможностите за създаване на фонд по JEREMIE, двамата да видят нова възможност да 
работят заедно. Любен и Тодор са единство на противоположностите, като партньори в 
работата те взаимно се допълват.  
Високата добавена стойност е в ICT сектора, но 8 Европа интернет технологиите не се развиват 
достатъчно интензивно и ако ЕС иска да е конкурентоспособен на този пазар, трябва да прави 
усилия, за да се раждат иновации и на Стария континент. Програма JEREMIE е логично 
решение 8 тази посока и цената, която ЕС плаща за създаването на такава среда, е 
незначителна.  
Държавата трябва да създава условия за развитие и, ако е необходимо, да подпомага частния 
сектор. През фондовете no JEREMIE тя осигурява средствата и дава шанс на хората с идеи, 
като предпочита да повери на частни предприемачи да управляват парите и да менажират 
целия процес. Подобна стъпка явно не може да бъде направена нито само от държавата, нито 
само от частния сектор, затова те си подават ръка чрез това публично-частно партньорство. За 
държавата е Важно да подбере точните фонд мениджъри, които няма да прахосат парите а 
правилно ще направляват развитието на стартиращия бизнес и ще подберат проектите така, че 
да имат успех на глобалните пазари. В IT сферата днес няма таван на Възможностите и всичко, 
което в рамките на 10 години ще върне инвестираните средства не по по-малко от пет-шест 
пъти, за мениджърите на LauncHub би било успех.  
Любен Белов има участие и в Sofia Ventures, която беше създадена от инвеститорите в "Нет 
инфо.БГ" след продажбата на бизнеса. Заедно имат компания, която се занимава с 
видеодистрибуция, друга е насочена към интернет реклама, а възнамеряват да развият и 
проект за интернет запознанства. Фондът LAUNCHub не е игра на инвестиции, а е истинско 
изпитание за професионализма и тънкия бизнес нюх на предприемача. И тук не става дума 
колко ще спечелиш, Въпрос на чест е да не загубиш.  
***  
Как добрата идея да порасне  
1. Не се страхувайте да споделяте т. нар. гениални идеи. Населението на Земята е над 7 млрд. 
и има поне 1000 души със същата идея. Разликата между всички тях е в усилията, които всеки 
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ще направи, в контактите, които ще осъществи, и в хората, които ще му помогнат. Нужно е да 
си достатъчно фокусиран и да имаш необходимата доза късмет.  
2. Не бива да се стремите да продадете идеята си във всеки един момент, тъй като не се знае 
кой ще се захване с нея. Споделяйки я с повече хора, може да попаднеш на точния човек, който 
да ти помогне да я осъществиш. Сам никой днес не би могъл да развие нещо наистина 
значимо.  
3. Търсете правилните съмишленици и партньори, но се заредете с упоритост и търпение. 
Предварително трябва да знаете, че има безсънни нощи, вратите пред вас няма да се отварят 
лесно и нееднократно ще се случва да ударите на камък.  
4. Задача номер едно на всеки предприемач е да изгради екипа си. Той трябва да открие 
точните партньори и добрите корпоративни структури. Негова задача е да намери нуждата на 
клиентите, да открие правилния пазар и да формира бизнес модела си.  
5. Дългосрочната формула за успех изисква да има разпределение на компетентностите между 
партньорите. Всеки трябва да е безспорният лидер при вземането на крайните решения по 
определени теми. Консенсус да се постига след дискусия, за да има коректив на мненията. 
Принципът при създаването на добрия екип е всеки да е най-добър В това, за което отговаря.  
6. Младите предприемачи трябва да са готови да се борят с недоверието, да следват визията и 
вътрешното си чувство, но същевременно да чуват колкото се може повече мнения. Да 
отстояват позицията си, но да не забравят, че те трябва да формират корпоративната култура и 
че Всеки човек е важен. В стартъпите, а и на по-късен етап отношенията "шеф-подчинен" не 
работят. Предприемачите трябва да са готови да минат през болката.  
7. Бързината е от съществено значение и предприемачите не бива да протакат изпълнението 
на идеята. Предимството на първия е ключово.  
8. Универсална рецепта няма. Има прекалено много движещи се фактори и във всеки момент 
трябва да се съобразявате с тях.  
***  
Избери ме, изрежи ме  
Ако инвестиционен банкер оценява един проект, той веднага ще види проблемите в него и ще 
каже, че не струва. Ако обаче предприемач погледне същия този проект, той знае, че щом 
търсите решение на проблемите, ще го намерите, твърди 27-годишният Георги Къдрев. 
Ръководената от него и други трима ентусиасти Imagga премина ситото на LAUNCHub за 
подбор на проекти и спечели 200 хил. евро финансиране като seed инвестиция. От четири 
години компанията разработва технологии за анализ на цифрови изображения и 
усъвършенства възможностите за разпознаване на снимки. Основният й бизнес е свързан с b2b 
решения, които са невидими за крайния потребител. Клиентите на Imagga не получават 
обемист пакет по пощата. В ерата на виртуалните технологии на тях са им нужни данни за 
достъп и информация как да ползват продукта.  
Някое от приложенията? Влизате в американския сайт за вдъхновение за булки http://lover.ly. 
Ако обичате синьо, кликвате върху съответното квадратче във виртуалната палитра и 
търсачката ще селектира всички снимки със зададения цвят. Тази технология не само работи, 
но е създадена от българската Imagga. Сайтът www.cropp.me също е тяхно дело. Там 
фотографиите не се режат на сляпо, а има и автоматична опция за избиране на най-важната 
част от снимката. Услугата е безплатна, но не и ако искате да обработите голямо количество 
снимки. След известно време ще има и други улеснения, които също ще бъдат платени.  
Когато Георги Къдрев завършва информатика в СУ "Св. Климент Охридски", за първа година се 
предлага магистърска програма по технологично предприемачество. Желанието му да развие 
свой бизнес се среща с възможността да учи как точно да направи това. Още на студентската 
скамейка създава Imagga, а когато завършва тази програма, Георги получава покана да се 
включи в нея като преподавател. Така вече три години обучава студенти по технологично 
предприемачество.  
Още като ученик Георги Къдрев се запалил по програмиране и анализ на фотографии. Когато 
преди четири години решава да превърне тази своя страст в бизнес, идеята се оказва 
вдъхновяваща за други трима негови приятели, които също мечтаят да станат предприемачи. 
Георги става управител и технологичен директор на Imagga, а Ставри Николов - директор по 
научноизследователската дейност. Павел Андреев е креативен директор, той е специалист по 
уеб дизайн и ползваемост. Христо Георгиев е маркетинг директор. Не се изненадвайте, в 
стартъпите е така - в началото всички са шефове.  
Надеждата и на четиримата е чрез фондовете no JEРEMIE да се създаде среда за 
високотехнологичен бизнес и хората, които правят иновации, да си взаимодействат. В момента 
в България и сам воинът е воин.  
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Георги все още не знае дали големият Външен пазар е достатъчно отворен към предложения 
от малки страни като България. Ако компанията е в Америка и фирма от САЩ потърси нейните 
услуги, нивото на доверие е много по-голямо, отколкото ако тя е от страна на Балканите. Вече е 
установил, че доверието се създава, след като тестват продукта. Видят ли, че работи, 
дестинацията, от която идва, е без съществено значение.  
Чрез финансирането от LAUNCHub младите предприемачи ще автоматизират някои от 
процесите и ще усъвършенстват технологиите, които разработват. За целта ще наемат още 
няколко специалисти. Партньорите в Imagga са се фокусирали върху създаването на собствени 
продукти и не се занимават с аутсорсинг. Около 60% от клиентите им са от САЩ. Те вече са 
сбъднали мечтата да работят в България, а да продават навън.  
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Дата: 01.10.2012  
Източник: сп. Икономика  
Страница: 46,47,48,49,50  
Брой думи: 1968  
 
 
Резюме: "Мога да кажа, че познавам добре българския бизнес. Ние се развиваме в област, 
която не търпи посредствеността, но при вземането на бизнес решения освен всичко останало, 
никога не ни е напускала интуицията. Много неща могат да се планират, но основна част в това 
планиране има шестото чувство. И смело мога да кажа, че през тези години сериозни грешки не 
сме направили." Думите са на изпълнителния директор Иван Чолаков. Ръководената от него 
компания "Оптикс" АД в Панагюрище е създадена през 1998 г. и е единствена в страната, която 
разработва и произвежда цялата гама специална оптика за нуждите на армията и полицията: от 
очила и бинокли за нощно виждане до лазерни системи за контрол и наблюдение. От 2004 г. в 
Панагюрище работи и Джойнт Венчър за производство на медицински уреди и системи за 
ендоскопия с участието на "Оптикс" и германска фирма.  
 
Заглавие: Да уцелиш десетката  
Подзаглавие:  
Автор: Светлана ЖЕЛЕВА  
Текст: "Мога да кажа, че познавам добре българския бизнес. Ние се развиваме в област, която 
не търпи посредствеността, но при вземането на бизнес решения освен всичко останало, 
никога не ни е напускала интуицията. Много неща могат да се планират, но основна част в това 
планиране има шестото чувство. И смело мога да кажа, че през тези години сериозни грешки не 
сме направили." Думите са на изпълнителния директор Иван Чолаков. Ръководената от него 
компания "Оптикс" АД в Панагюрище е създадена през 1998 г. и е единствена в страната, която 
разработва и произвежда цялата гама специална оптика за нуждите на армията и полицията: от 
очила и бинокли за нощно виждане до лазерни системи за контрол и наблюдение. От 2004 г. в 
Панагюрище работи и Джойнт Венчър за производство на медицински уреди и системи за 
ендоскопия с участието на "Оптикс" и германска фирма.  
Иван Чолаков настоява да върне лентата още в началото.  
"Трудно може да се намери друга компания, аналог на "Оптикс" -започнахме от нулата, и то 
като производствено предприятие, и останахме в сферата на високотехнологични оптико-
електронни изделия. За тези 14 години успяхме да направим модерно предприятие в област, в 
която съществува жестока световна конкуренция. Затова допринесе и нашето разбиране как си 
поставяме близките задачи и дългосрочните цели и по какъв начин ги осъществяваме.  
В началото нашите западни партньори ни помогнаха не само с поръчки за Германия и Англия, 
но и с оборудване втора ръка. С ТИР-ове сме внасяли от Украйна, Германия, Швейцария, 
Лихтенщайн, Англия. Първите 10 години заложихме на екстензивно развитие, като трябваше да 
правим инвестиции и в сгради, и то в момент, когато банките почти не даваха кредити.  
Още при създаване на предприятието ни беше ясно, че трябва да имаме собствена 
физиономия. А едно предприятие като нашето се изгражда от интелектуалния си потенциал. 
Много прецизно сме развивали не само всеки цех, но и всяко работно място".  
Днес пряко ангажирани в "Оптикс" са над 400 служители, в българо-германското предприятие 
за производство на ендоскопи "Шоли оптикс"- още 90 души, плюс екипът на няколко търговски 
фирми 6 Берлин, Лондон, София и Панагюрище - и така се оказват работодатели общо на 
около 600 човека.  
Мания за инвестиции  
"През последните 5 години - от 2007 г. насам, коренно променихме философията си. Край на 
машините втора употреба, започнахме да купуваме само най-модерното, най-новото, което 
излиза на пазара В нашата област. За да стигнем до момента, че до месец предстои да 
направим първа копка на нов завод в Панагюрище, който ще е до стария. След години работа в 
различни направления сега имаме усещането за разкъсани технологични връзки. Много от 
времето минава в транспорт, нещата се местят от една сграда, после в друга, трета и тази 
разпръснатост започва да пречи. Трябва да сме още по-ефективни и конкурентни." Въпросът, 
който стои, е не дали, а кога. Инвестицията на "зелено" е в размер на 8 млн. лв. само за 
сградния фонд, а за оборудването са предвидени още 12 млн. лв. До 2 години трябва да 
започне производството в новия завод.  
"Самото развитие на фирмата следваше логиката на развитие на пазара. Получавахме 
едновременно нови задания, проекти , а за това производство ни трябваха нови площадки. 
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Търсехме терени из цялата община. Отначало бързо намерихме една сграда в центъра на 
Панагюрище, но се оказа трудно, защото повечето терени бяха реституирани. Късметът ни 
проработи и се свързахме с д-р Райко Чочев - българин патриот, емигрант в Германия, от 
когото започнахме да купуваме. Той имаше търпението да ни изчака, докато съберем средства 
да закупим всеки нов парцел, и така развихме нашата производствена база на 25 декара", 
обяснява Чолаков.  
"За пореден наш изцяло нов проект се наложи да направим база в село Попинци, където 
закупихме бивши селскостопански постройки. В него започнахме да произвеждаме елементи за 
автомобилната индустрия. Проектът е малко по-встрани от нашата основна специализация, но 
е много интересен.  
Друг клиент поиска да правим системи за обслужване на метрото - за пропускателния режим, за 
закупуване на електронни билети и т.н.  
Това наложи да купим друга площадка. Инвестирахме много, но нашият клиент не успя да 
спечели търг в Америка. Този бизнес в момента е замразен, но на същия обект - с този екип и в 
този цех, развихме цялата си дейност за производство на специална техника".  
Става въпрос за продукти в областта на термовизията и нощното виждане. Този сегмент 
(термомерници, очила и бинокли за нощно виждане) го развиват до степен, че са без 
конкуренция. "Когато бързоразвиващата се Азия втренчи поглед в продуктите ти, тогава 
разбираш колко силен си всъщност", казва Чолаков.  
Да останеш във форма  
Компанията предпочита да наема млади хора на работа заради тяхната креативност и енергия. 
Младостта не е порок, напротив, новозавършилите специалисти могат и да сгрешат, защото са 
без опит, по-важното е да се поправят бързо и да не грешат втори път за едно и също нещо", е 
философията на Иван Чолаков.  
Заради инвестициите 6 развитие на кадрите и тоталното управление на качеството "Оптикс" - 
Панагюрище печели престижната награда "Босей" (Bosei) на японското правителство. Развиват 
бизнес на световно ниво и още в първите години от създаването на фирмата стават базово 
предприятие за обучение на мениджъри по японски технологии. И в момента продължава 
практиката да се канят лектори от Страната на изгряващото слънце.  
Чолаков признава, че единствената европрограма, в която са могли да бъдат бенефициент, но 
не са се възползвали от тази възможност, е оперативна програма "Човешки ресурси". "Искахме 
да участваме и в нея, но се оказа, че много повече пари щяхме да похарчим, за да подготвим 
документи за кандидатстване, отколкото да вземем по 90 лв. на човек. Бумащината е наистина 
голяма, което действа възпиращо. Да не говорим, че чужд лектор no никакъв начин не можеше 
да го съвместим с тази програма. Прекалено малко средства, прекалено много изисквания и 
сметките накрая не излизат. И така със собствени средства решихме да проведем обученията.  
Преди това по друга програма обучихме 100 човека, но след края на курса само двама останаха 
при нас. Анализът ни показа, че включването на такова голямо количество кандидати в 
обучението означава, че бяха попаднали хора, които определено не са за тази работа. Като 
първо участие сигурно и методиката ни на обучение не е била много правилна. Въпреки че 
проекта го направихме не заради самата програма, а за да наберем персонал, ефектът не беше 
голям", реалистично преценява мениджърът.  
Да търсиш пари на подходящите места  
За сметка на това са едни от първите, които печелят по програма "Конкурентоспособност", и 
то вече няколко пъти.  
"Нашето развитие като фирма съвпадна и с развитието на държавата. След старта в началото 
със собствени средства, после дойде подкрепата от европейските фондове".  
Само преди месец панагюрското дружество "Оптикс" АД спечели мащабен проект по схемата за 
внедряване на иновации в производството по Оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Проектът е на стойност 3 милиона евро, като безвъзмездната финансова помощ е 50% от 
сумата. С парите ще бъдат закупени 35 машини и 8 измервателни уреда, с които изцяло ще се 
модернизира производството на микрооптика - едно от направленията, които произвеждат 
елементи изключително за медицинската техника.  
В края на миналата година "Оптикс" АД модернизира производството си отново с помощта на 
европейско финансиране, като един от цеховете на компанията беше оборудван с последно 
поколение машини за оптична обработка и за нанасяне на покрития. С тяхна помощ 
дружеството стартира разработването и производството на нова гама термовизионни изделия.  
Тези проекти правят "Оптикс" -Панагюрще още no-силен играч на международните пазари и на 
практика са нов етап от развитието на фирмата.  
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"Програма "Конкурентоспособност" е изключително ефективна, бих я препоръчал на всички, 
стига да имат капацитет", добавя Иван Чолаков.  
Фирмата има голям опит в усвояване на средства още от предприсъединителни фондове, както 
и многобройни участия в обществени поръчки за армията и МВР.  
"Да, нашата работна сила е евтина, но това не означава, че трябва да я пилеем. И това е най-
голямата грешка на България, разсъждава той, и на голяма част от нашите мениджъри. Трябва 
да направим по-скъпа тази работна ръка.  
България има невероятния шанс да тръгне с много бързи стъпки в развитието си и не разбирам 
защо не го прави. Европа е малко стресната от кризата, разбра, че и трудно ще се конкурира с 
Азия в производството. И предприемачите започнаха да се оглеждат да изнесат 
производството си в Европа. Това, че имаме най-евтината работна ръка е шанс, и не трябва да 
говорим за безработица в България. Конюнктурата се променя в наша полза. Трябва да 
намерим начин и да докараме тук много европейски инвеститори, а след 5 години ще говорим 
за вече друг стандарт", разпалено обяснява Чолаков.  
"А вие може ли да говорите с такъв инвеститор и да го докарате тук, у нас?", контрирам .  
"Правя го непрекъснато и дори съм го направил. От 2004 г. в Панагюрище работи и джойнт 
венчър за производство на медицински уреди и системи за ендоскопия с участието на "Оптикс" 
и германска фирма. За такова производство винаги съм мечтал", казва мениджърът.  
Да Винчи срещу Айнщайн  
У нас, в Плевен, много успешно работи медицинският робот "Да Винчи", който вече е направил 
стотици операции в онкохирургията. Този модел има вградена ендоскопска техника, която е 
дело на германските партньори на "Оптикс".  
От догодина обаче ще ги правят вече тук, в България. Сега на дневен ред излиза модел 
"Айнщайн", който е с по-малко електроника и повече ръчни умения, за него ендоскопите ще ги 
правят в Панагюрище в българо-германската фирма "Шоли Оптикс". В момента се правят 
медицинските тестове и се очаква серийното производство да започне след броени месеци.  
Сериозните средства по програма "Конкурентостпособност" ще се влеят за развитие на 
микро-оптиката. А това направление е стратегическо за фирмата. Компанията смята да развива 
нови изделия, включително и за летателната техника, не е достигнат и максимумът в ловния 
бизнес.  
Охранителният бизнес по света се развива много мощно и този тренд ще продължи и в 
следващите десетилетия по понятни причини - Шенген, мобилно наблюдение на границите, 
военните мисии по света.  
Участието в международни изложения като Eurosatory страшно им помага, защото фирмата 
отдавна е осъзнала, че не е достатъчно да продаваш в тези страни, трябва да те виждат на 
специализираните форуми. Съдбата отново се усмихнала на компанията, след контакт от 
изложението буквално в последната минута.  
Били в Мюнхен, форумът вървял към своя край, както се казва "дори си били вече събрали 
багажа" и влетели партньорите. Поговорили си, видели, че те са точните хора, но партньорите 
им не повярвали, че от раз са намерили хората, с които да работят. Казали им, че ще направят 
проучване в Източна Европа и тогава ще продължат разговора. "Където и да ходите, пак при 
нас ще дойдете", казал им на изпроводяк Чолаков. Така и станало. След 3 месеца договорът за 
българо-германското предприятие бил факт, а след 9 месеца то работело.  
Ето такива шансове не бива да се изпускат.  
Разместване на столовете  
Между другото оптическото производство е много интересно, разказва Чолаков. Изисква да 
поддържаш постоянна температура от 22 градуса , нонстоп през цялата година, чисто е, сякаш 
е операционна. Комфортно е, служителите се чувстват добре. Модерното предприятие 
изглежда много различно отвътре - не само е спокойно и притегателно място за работа, но 
служителите се радват на корпоративен фитнес, от своя персонал фирмата е сформирала и 
футболен тим за аматьори. Който го влече, може да играе и таекуон-до.  
През малкото свободно време Иван Чолаков обича да ходи на лов. Няма как да произвеждаш 
нещо и да не знаеш как действа, пък и така има информация от първа ръка от авджиите. 
Новата му страст обаче е ездата и участието в конни състезания. С конете попада в съвсем 
друг емоционален свят и това го прави по-работоспособен и ефективен. На 20 минути от 
София, заедно с приятели от клуба по езда "Конкур", са направили една от най-добрите конни 
бази у нас- НИЕСА, а любимият му кон се казва Арканзас. През зимата пък вдига адреналина 
със сноуборд.  
***  
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Иван Чолаков, изпълнителен директор на "Оптикс" -Панагюрище, ще направи първа копка на 
нов завод до края на тази година. Инвестицията "на зелено" е в размер на 20 млн. лв. Когато 
бързоразвиваща се Азия втренчи поглед в продуктите ти, тогава разбираш колко силен си 
всъщност, казва мениджърът в първото си интервю за списание "Икономика".  
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Интернет издания и блогове 
 
Няма намерена информация. 


