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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
09.11.2012  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 10 

 вестници, от които: 5 

 - национални 4 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 5 

Общо за деня 10 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 09.11.2012  
Източник: в. Земя  
Страница: 6  
Брой думи: 750  
 
 
Резюме: Промишлената дейност е основната дейност на кооперацията в Черни Осъм. 
Производственият комплекс има модерния вид на съвременно предприятие. Навсякъде се 
чувства ред, всеки е зает с пряката си работа, извън определеното време е невъзможно да се 
види човек из района. Резултатите, които постига кооперацията в тази дейност, убедително 
говорят са сигурно настояще и уверено бъдеще.  
 
Заглавие: Кооперация "Обнова" - Черни Осъм реализира проект на стойност близо 
четиристотин хиляди лева  
Подзаглавие:  
Автор: Асен Станимиров  
Текст: Промишлената дейност е основната дейност на кооперацията в Черни Осъм. 
Производственият комплекс има модерния вид на съвременно предприятие. Навсякъде се 
чувства ред, всеки е зает с пряката си работа, извън определеното време е невъзможно да се 
види човек из района. Резултатите, които постига кооперацията в тази дейност, убедително 
говорят са сигурно настояще и уверено бъдеще.  
През миналата година са инвестирани сто тридесет и пет хиляди лева, а до месец септември 
тази година инвестициите са триста седемдесет и шест хиляди лева.  
Повече от очевидно е, че кооперацията гледа спокойно в бъдещето и още по-важното - работи 
за него.  
Кооперация "Обнова" реализира успешно проект по оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Закупени са хидравлични преси, 
високочестотен генератор, обработващ център. Тези технически придобивки пряко влияят на 
още по-високото качество на продукцията.  
Господин Андрей Андреев, председател на кооперацията, сподели, че ръководството сега се 
насочва към подготовката и зашитата на нов проект, за да бъдат привлечени и други 
европейски пари. Този път в проекта ще бъдат заложени мероприятия, свързани с екологията, с 
опазването на прекрасната природа, с решаване на жизненоважни ходове, свързани със 
здравето на работниците, със запрашеността, влажността и т.н. С този проект ще се оформи 
окончателно видът и същността на кооперативното предприятие като модерен производител и 
като екологично чиста среда по най-съвременните изисквания.  
История, по-интересна от роман  
Когато сега човек гледа производственото предприятие на кооперация Обнова" с неговото 
модерно и рационално излъчване, трудно може да си представи историята, интересна като 
роман.  
Тя започва в началото на миналия век. България кипи от вълнение и разнородни процеси. 
Черни Осъм е селце, поставено като гнездо в шепите на балкана. Но хората се вълнуват и 
живеят с градусите на кипящата епоха. Доскорошният рай край тях, създаван от вековните 
разнородни дървета, постепенно става терен на посегателства. Намират се хора, които посягат 
на природното богатство. Будните хора на Черни Осъм не могат мълчаливо да търпят това и 
търсят начин да се противопоставят. Изход намират в модерните по онова време идеи на 
кооперативизма.  
Обединени в кооперацията си, хората успяват да се противопоставят на ограбването на 
природното богатство и да създадат ред, при който всеки да има полза от това, което предлага 
горската среда.  
Добиването на дървесина става отговорен процес. Организира се продажба на готова 
продукция.  
Кооперацията полага грижи за хората, като с действията си ги предпазва от своеволията на 
лихвари и търговци.  
Организират се общи доставки на храни, варива и фуражи. Открива се кооперативен склад за 
брашно, жито и царевица, произведени от хората, и така те са защитени от спекулата на 
местните търговци.  



 

 

6 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 9

/1
1
/2

0
1
2

 

Кооперативният магазин подпомага домакинствата с разумните си цени. Кооперацията 
изкупува от частните стопанства семена, пушени и печени сливи, боб, орехи, картофи и др.  
Организира се изгоден износ на плодове, но за целта е нужен амбалаж. Така се разкрива 
временна работилница за амбалаж и понеже няма подходяща собствена постройка, 
кооперацията приютява производството си в свободния навес на Троянския манастир.  
Истински прелом настъпва, когато кооперацията започва да изгражда собствена дъскорезно-
амбалажна фабрика.  
За да се модернизира напълно фабриката, трябва да се ползва електричество. Но водният 
синдикат в Троян не се отзовава. Тогава кооперацията започва да изгражда собствена 
електроцентрала. През хиляда деветстотин тридесет и девета година кооперацията вече 
произвежда собствен ток.  
Няколко щриха от днешния ден  
Много хора от населението сега работят в производственото предприятие на кооперацията. Тя 
подпомага млади хора, които завършват висше образование като инженери, технолози, 
икономисти и се завръщат да работят тук. Днес в село Черни Осъм се усеща живот. И в 
основната част този бодър ритъм се гарантира от кооперацията.  
В селото има училище за високопланински спасители. Ето още един повод тук да идват и да 
живеят млади хора. Кооперация "Обнова" и сега е дала силно рамо, както се казва. Тя 
предоставя безплатно на училището своя кооперативен дом, където живеят бъдещите 
високопланински спасители.  
Попаднах на една подробност, която също е показателна. В едно от съставните селища 
кооперацията има свой магазин. Той е даден под наем. Малко хора живеят в това селце. 
Наемателят се готви да прекъсне договора и така хората ще бъдат предоставени на произвола 
на съдбата, тъй като никой друг не си прави труда да ги снабдява с храна и всичко, необходимо 
за живота. И за да не остане селището без магазин, кооперацията се наема да... плаща тока на 
наемателя, само и само магазинът да не затвори...  
Когато си тръгвах, беше обедната почивка. Две красиви жени си приказваха на най-подходящия 
фон - вековен бор. Това бяха инженерите Николина Георгиева и Павлета Пламенова. Когато ги 
снимах, те делово и съвсем технократски ме попитаха: колко да ми платят за снимката? Засмях 
се. Подарявам им тази снимка. 
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Дата: 09.11.2012  
Източник: в. Политика  
Страница: 7  
Брой думи: 328  
 
 
Резюме: Кметовете да внимават с процедурите, с качеството и с начина, по който се 
изразходват европейските пари. Това предупреди премиерът Бойко Борисов в Смядово, където 
бе за откриването на реконструирани и рехабилитирани площи в града. Той бе придружен от 
земеделския министър Мирослав Найденов.  
 
Заглавие: Борисов: Кметовете да внимават с харчовете  
Подзаглавие: Турският посланик иска консулство в Шумен  
Автор: Красимир КРУМОВ, Мариана ТОДОРОВА  
Текст: Кметовете да внимават с процедурите, с качеството и с начина, по който се изразходват 
европейските пари. Това предупреди премиерът Бойко Борисов в Смядово, където бе за 
откриването на реконструирани и рехабилитирани площи в града. Той бе придружен от 
земеделския министър Мирослав Найденов.  
"България е една от държавите в ЕС, които в момента нямат нито една спряна оперативна 
програма и е важно да продължи така и занапред", заяви премиерът. Като положителен пример 
той даде преустройството на централния градски площад и изграждането на Водното огледало 
в Смядово. "Мисля, че ако се огледаме, освен това, което ние сме направили за тази една 
година, не мога да видя какво е направено през последните 20 г. Опитвам се - освен това, което 
сме направили ние - площада и читалището, не виждам друго", каза още Борисов. Заедно с 
кметът Иванка Петрова той преряза лентата на обновения център с водно огледало и 
ремонтирано градско читалище. Рехабилитация-та на центъра е по проект за развитие на 
селските региони и е на обща стойност 1 млн. лв. По-късно премиерът Борисов, министърът на 
икономиката Делян Добрев, кметът на Шумен Красимир Костов и турският посланик Исмаил 
Арамаз прерязаха лентата на нова поточна линия за 15 млн. евро в алуминиевия комбинат 
"Алкомет" в Шумен. Добрев пресметна, че от 1999 г. досега производството на завода е 
увеличено 20 пъти. Той обясни още, че по ОП "Конкурентоспособност" заводът ще получи 4 
млн. евро за енергийна ефективност. Това ще доведе до съкращаване на разходите с 30 на сто.  
Турският посланик у нас Исмаил Арамаз пък се възползва от присъствието на българския 
премиер и поиска три неща, които щели да бъдат отправени като молба и към Росен 
Плевнелиев по време на визитата му в Анкара на 27 и 28 ноември. Турската страна искала 
разкриването на генерално консулство в Шумен, улеснен визов режим и премахване на 
визовите пречки пред бизнеса си. Освен това южната ни съседка ще настоява за изграждането 
на магистрала от Шумен до Ямбол, която ще помогне за привличането на повече инвестиции от 
Турция.  
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Дата: 09.11.2012  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 15  
Брой думи: 1413  
 
 
Резюме: Столът на здравния министър е най-горещият от началото на управлението на ГЕРБ. 
Десислава Атанасова е -4 на този пост и засега се справя на трудния фронт. Какво успя да 
направи, откакто е министър, и какво иска да промени до края на мандата? "Стандарт" 
публикува отговорите на най-парливите въпроси в здравеопазването от министър Атанасова.  
 
Заглавие: Ще сливаме болници, пестим от чиновници  
Подзаглавие: Министерството вече няма да погасява борчовете на клиниките, казва 
Десислава Атанасова  
Автор: Румяна МИЛЕВА  
Текст: Столът на здравния министър е най-горещият от началото на управлението на ГЕРБ. 
Десислава Атанасова е -4 на този пост и засега се справя на трудния фронт. Какво успя да 
направи, откакто е министър, и какво иска да промени до края на мандата? "Стандарт" 
публикува отговорите на най-парливите въпроси в здравеопазването от министър Атанасова.  
- Министър Атанасова, наскоро председателят на лекарския съюз д-р Цветан Райчинов каза, че 
за кратко време сте свършили повече работа в сравнение с много бивши здравни министри. 
Други обаче смятат, че големите реформи в системата пак се отлагат?  
- Оценката на съсловието е много важна за мен, защото единствено лекарите могат да дадат 
обективна оценка дали усещат някаква промяна или не. Винаги съм казвала, че няма да правя 
големи реформи, а в краткия период до края на мандата искам да направя няколко малки 
стъпки, които ще се отразят позитивно на здравната система у нас. Първо, искам здравните 
работници да бъдат удовлетворени. Второ - пациентите реално да усетят, че е настъпила 
някаква промяна.  
- Вие успяхте да вдигнете заплатите в спешната помощ с 18% от 1 юни т. г. Наскоро д-р 
Красимир Йорданов от столичната Бърза помощ сподели, че взима месечно 120 лв. и оценява 
това. В същото време обаче в центъра има 89 незаети места, които могат да се попълнят с 
добри специалисти само ако заплатата стане 1200 лв. Възможно ли е да се случи това?  
- Когато станах министър, заявих, че спешната помощ ще бъде един от моите приоритети. Там 
проблемите бяха в няколко посоки, сред които и ниските възнаграждения. Именно затова 
използвах спестените пари от капиталови разходи на министерството, за да увелича заплатите. 
Наясно съм, че тези 18% в никакъв случай не са много за голямото напрежение и рискове. 
Втората стъпка беше, че с промени в наредба 34 дадохме възможност на лекарите в Бърза 
помощ да специализират абсолютно всички специалности. Третата промяна стартирахме 
заради оплаквания на пациенти от големите градове, че линейките закъсняват. Този проблем е 
особено крещящ за София и затова преди месец заедно със Столична община започнахме 
проект за откриване на филиали на Бърза помощ в четири района. На 8 октомври т. г. открихме 
първия в "Кремиковци", а вчера - втория в "Люлин". До края на годината врати ще отворят още 
два - в "Надежда" и Студентски град. И не на последно място бе стъпката за квалификацията на 
лекарите. Вече се реализира проектът ПУЛСС за 6,5 млн. лв. от европрограми. До края на 2013 
г. всички 6500 лекари, фелдшери, медсестри и шофьори в спешните центрове ще преминат 
теоретично и практическо обучение за повишаване на квалификацията. Вярвам, че тези мерки 
ще дадат резултат и ще подобрят работата на спешната помощ.  
- Как вашите експерти успяха да извоюват в рамките на 5 месеца 16 млн. лв. по ОП "Развитие 
на човешките ресурси" за обучението на 1000 специализанти?  
- Недостигът на кадри е един от най-големите проблеми в здравеопазването. Заради лоши 
управленски решения 4 г. са били нулеви за младите лекари, т.е. те не са имали възможност да 
кандидатстват за желаната специалност. Затова са търсили реализация в чужбина. Другата 
причина да напускат България са по-високите заплати в чужбина. Тези 16 млн. лв. дават 
огромен шанс на системата да се рестартира, като се влеят млади кадри. Специализантите ще 
получават месечно възнаграждение в рамките на 2 минимални работни заплати и ще им се 
плаща таксата за обучение.  
- Кризата в Девинската общинска болница беше преодоляна, след като общинският съвет в 
града реши да предостави управлението на болничното заведение на медицинско дружество с 
51% държавно участие. Според вас ще бъде ли успешен този модел?  
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- Ситуацията в Девин е предизвикана от натрупаните 1,8 млн. лв. дългове през годините. Други 
общински болници дължат между 1 млн. и 2 млн. лв. Категорично не мога да приема 
становището на опозицията, че държавата има политика за закриването на малки общински 
болници. Всичките ни действия показват точно обратното. Болницата в Оряхово е добър 
пример как могат да работят заедно местната и изпълнителната власт. Многопрофилната 
болница във Враца разкри там две отделения - вътрешно и детско. В Девин също можеше да 
се намери далеч по-бърз и по-лесен изход, като Смолянската болница разкрие там няколко 
отделения.  
- През февруари т. г. дълговете на болниците бяха 378 млн. лв. За 5 месеца те бяха стопени с 
34 млн. лв. Ще излязат ли скоро болниците от клопката на задълженията?  
- Практиката Министерството на здравеопазването да погасява задълженията на болниците в 
края на годината вече не съществува. Сега ръководствата са отговорни за медицинските и 
финансовите резултати. Всички те представиха оздравителни планове и засега се справят 
доста адекватно. Една от мерките, които предприехме с цел финансово оздравяване на 
областната и университетската болница в Стара Загора, беше тяхното сливане в едно лечебно 
заведение. Техните дългове бяха в размер на 22 млн. лв. и те дори физически бяха в една и 
съща сграда.  
- Практиката няколко болници, разположени наблизо, да имат една администрация широко се 
прилага във Франция. Предвиждате ли още инициативи в тази посока?  
- Възможно е това да се случи със Специализираната болница по онкология и 
Онкохематологията В София, които се намират в съседни сгради. Моите аргументи винаги са 
били в полза на лесния достъп на пациентите до качествена помощ. Никой от медиците в двете 
болници няма да загуби работата си, ще има съкращения само на административен персонал.  
- Кога ще започнат скрининговите прегледи по програма "Спри и се прегледай"?  
- Тази програма е на стойност 20 млн. лв. За съжаление изпълнителят, който трябваше да 
подготви информационните материали, се отказа и сега сме обявили нова обществена 
поръчка. В момента се изгражда информационна система, която ще позволи да се регистрират 
всички прегледи и изследвания. Тя трябва да бъде напълно завършена през януари 2013 г., 
което ще позволи да започнат прегледите за рак на гърдата, маточната шийка и дебелото 
черво.  
- Наскоро заедно с премиера Бойко Борисов открихте в болница "Св. Иван Рилски" гама-камера 
съчетана с 16-срезов компютърен томограф, която може да направи оценка на всички органи за 
20 мин. Тя със средства по програма "Регионално развитие" ли е закупена?  
- Не, тази техника е закупена с пари по Оперативна програма "Конкурентоспособност". "Св. 
Иван Рилски" е първата болница, която усвоява такива средства. Моите поздравления! 
Ръководството успя да санира и сградата.  
- Здравни експерти от Катар посетиха наши санаториуми. Можем ли да очакваме инвестиции от 
тяхна страна?  
- В края на май т. г. подписахме договор за сътрудничество между двете здравни министерства. 
На първо място за обмен на лекари и медсестри, както и обучение на техни студенти и 
специализанти у нас. В края на септември катарската делегация посети наши болници за 
рехабилитация - в Павел баня, Банкя, Хисаря. Останаха много впечатлени. Базата ни има 
нужда от обновяване и ние сме готови с идеи, ако те решат да инвестират. Стана дума и за 
медицински туризъм - Катар да изпраща свои пациенти в наши бази.  
- Българската агенция по лекарствата започва да изгражда електронен регистър на 
медицинските изделия, който ще позволи на фирмите да получават разрешително за 
продукцията си по електронен път. Какви ще бъдат другите ползи от този проект?  
- С промени в закона задължихме всички лечебни заведения да провеждат процедури на 
обществени поръчки и да закупуват медицински изделия само чрез болничните си аптеки, т. е. 
пациент не може да си купи медицинско изделие от гараж или от някакъв адрес.  
Надяваме се на базата на конкуренцията между фирмите да постигнем по-ниски цени. От друга 
страна, болничните мениджъри ще могат да направят разумно планиране на необходимите им 
изделия на базата на качество и цена.  
- В някои болници се получава проблем с доставките на лекарства. Ще осъществяват ли 
болниците общи поръчки и какви са предимствата на този модел?  
- В момента проблем с доставките съществува предимно в онкологичните центрове. В някои 
случаи фирмите, които притежават разрешение за употреба, не се явяват на търговете и това 
прави невъзможно доставянето на лекарства. Специалисти от болничните аптеки предложиха 
вариант няколко възложители да се обединяват за обща поръчка. Това ще позволи да се 
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обявяват по-големи количества, което ще предизвика интереса на фирмите производители и 
доставчици. Вярвам, че с подобна мярка можем да решим възникналите затруднения.  
- Някои депутати застанаха зад идеята да се отмени пълната забрана за пушенето, като се 
аргументираха със загубите, които търпи бизнесът и най-вече ресторантьорите. Каква е вашата 
позиция по този въпрос?  
- Моята позиция не се е променила. Смятам, че въвеждането на пълната забрана за 
тютюнопушене е стъпка в правилната посока, това е европейско поведение и решението не 
следва да бъде отменено. Тютюнопушенето е един от основните рискови фактори, които водят 
до редица заболявания.  
За да бъдем по-здрава нация, трябва да се откажем от вредните си навици.  
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Дата: 09.11.2012  
Източник: Свободен народ  
Страница: 8  
Брой думи: 168  
 
 
Резюме: За да се спасят от загуба поредните евросредства вместо към бизнеса за създаване 
на клъстъри, близо 30 млн. лв. ще отидат към сдружения, в които водещи партньори са общини. 
Причината е, че година преди крайния срок от планирания бюджет са договорени по-малко от 5 
млн. лв., а усвоените средства възлизат на скромните 522 хил. лв.  
 
Заглавие: Общини спасяват пари за клъстерите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За да се спасят от загуба поредните евросредства вместо към бизнеса за създаване на 
клъстъри, близо 30 млн. лв. ще отидат към сдружения, в които водещи партньори са общини. 
Причината е, че година преди крайния срок от планирания бюджет са договорени по-малко от 5 
млн. лв., а усвоените средства възлизат на скромните 522 хил. лв.  
За пет години обаче бяха създадени едва 14 клъстъра с помощта на европейските средства, 
като по-голямата част от тях през тази година.  
Максималната стойност на безвъзмездната помощ за създаване на клъстър е 2 млн. лв., като 
един проект трябва да бъде реализиран в рамките на 2 години.  
Парите се дават за изграждане на административното тяло на клъстъра, привличането на нови 
членове и за инвестиране в офис и техника.  
До момента нито един проект не се е възползвал от максималната помощ. Тези, които са в ход, 
са на стойност от 190 хил. до 480 хил. лв.  
Масово дейностите, които се реализират в рамките на един проект, са създаване на интернет 
страница или нейното разширяване.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 06.11.2012  
Източник: в. Янтра Днес, Велико Търново  
Страница: 6  
Брой думи: 303  
 
 
Резюме: Райфайзенбанк (България) ЕАД финансира проекти на малки и средни предприятия 
по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" - съвместна инициатива на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР). Целта е да подпомогне българските предприятия да 
намалят вредните въздействия върху околната среда и да повишат енергийната ефективност и 
конкурентоспособността си, като ще се финансират инвестиции в енергоспестяващи 
технологии, както и проекти за възобновяеми енергийни -източници, използвани за собствено 
потребление на предприятието.  
 
Заглавие: Райфайзенбанк финансира енергоефективни проекти на българските малки и 
средни фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Райфайзенбанк (България) ЕАД финансира проекти на малки и средни предприятия по 
програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" - съвместна инициатива на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР). Целта е да подпомогне българските предприятия да 
намалят вредните въздействия върху околната среда и да повишат енергийната ефективност и 
конкурентоспособността си, като ще се финансират инвестиции в енергоспестяващи 
технологии, както и проекти за възобновяеми енергийни -източници, използвани за собствено 
потребление на предприятието.  
За кредитиране в рамките на инициативата могат да кандидатстват фирми по смисъла на 
Закона за малките и средните предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или 
съгласно Закона за кооперациите, чийто брой на персонала е по-малък от 250 души годишният 
им оборот не превишава 97 5 млн. лв. и/или стойността на активите не надхвърля 84 млн. лв.  
Министерството на икономиката осигурява безвъзмездната помощ по програмата в размер на 
150 млн. евро в рамките на ОП "Конкурентоспособност", която ще бъде отпускана при 
успешното изпълнение на инвестиции, подобряващи енергийната ефективност на 
предприятията. ЕБВР е одобрила кредитна линия в размер на 150 млн. евро за банки - 
участнички в програмата за финансиране на проекти, които отговарят на критериите за 
допустимост за безвъзмездна помощ. Размерът на безвъзмездната помощ зависи от вида на 
проекта, като максималният и размер е до 50 % от допустимите разходи по отделен 
проект."Средствата ще бъдат управлявани и ще се изплащат от МИЕТ.  
Райфайзенбанк е банка - участничка в програмата, като е сключила договор за кредит с ЕБВР 
и ще финансира МСП, които имат желание да изпълнят проект за енергийна ефективност по 
програмата. Банката, като участник в програмата, ще дава удостоверение на малките и 
средни предприятия, кандидатстващи за отпускане на безвъзмездни средства, че могат да 
осигурят не по-малко от 80 % от стойността на общите допустими разходи за изпълнение на 
проекта чрез кредит или със собствени средства.  
06.11.2012 г. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
 
Дата: 08.11.2012  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: 
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0
%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1
%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-726-
%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D1%81%D0%B0-
%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-15-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.398212_at.1.html  
Брой думи: 344  
 
 
Резюме: Да започнеш бизнес в условията на икономическа криза е шанс и предизвикателство, 
заяви Делян Добрев  
Иновативни идеи в областта на дизайна на мебели, енергийната ефективност, социалното 
дело, обновяването на градската среда, онлайн услугите и други днес бяха представени на 
заключителната  
конференция по проект “Създаване и развитие на центрове за насърчаване на 
предприемачеството във висшите училища в България”.  
 
Заглавие: По проект за насърчаване на предприемачеството за 726 хил. лв. са създадени 
15 студентски фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Да започнеш бизнес в условията на икономическа криза е шанс и предизвикателство, 
заяви Делян Добрев.  
Иновативни идеи в областта на дизайна на мебели, енергийната ефективност, социалното 
дело, обновяването на градската среда, онлайн услугите и други днес бяха представени на 
заключителната конференция по проект “Създаване и развитие на центрове за насърчаване на 
предприемачеството във висшите училища в България”. В проекта участваха студенти от 
четири висши учебни заведения в България – Лесотехнически университет-София, Техническия 
университет-Габрово, Технически университет- София, филиал Пловдив и Висше училище 
Международен колеж-Добрич, съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма (МИЕТ).  
Проектът на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се реализира в периода 
ноември 2009 г.- ноември 2012 г. и е на стойност 726 840 лв. В рамките на проекта са  
обучени по предприемачество повече от 1300 студенти, създадени са 15 студентски и 13 
учебно-тренировъчни фирми, проведени са 13 конкурса по предприемачество и 67 студенти са 
подпомогнати с награден  
фонд.  
По време на днешните демонстрации в Руския културно-информационен център бяха показани 
иновативни мебели с широко приложение. По проект на студенти от Лесотехническия  
университет в момента се реконструира подлез на бул. „Ботевградско шосе“ в София. 
Същевременно с подкрепата на район Лозенец в столицата ще бъде реализиран проект за 
фитнес на открито, създаден също от възпитаници на Лесотехническия университет. 
Представени бяха и онлайн проекти на фирми, регистрирани от студенти във Варна, Габрово и 
Пловдив.  
"Обучението на младите хора в България в предприемачески дух и умения е част от политиката 
на МИЕТ за насърчаване на предприемачеството и подкрепа на малкия и средния бизнес. Да 
започнеш бизнес  
в условията на икономическа криза е едновременно и шанс, и предизвикателство за младите 
предприемачи,“ това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев  

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-726-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-15-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.398212_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-726-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-15-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.398212_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-726-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-15-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.398212_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-726-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-15-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.398212_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-726-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-15-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.398212_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-726-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-15-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.398212_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-726-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-15-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.398212_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-726-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-15-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.398212_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-726-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-15-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.398212_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-726-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-15-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.398212_at.1.html


 

 

15 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 9

/1
1
/2

0
1
2

 

към студентите, участвали в проекта на МИЕТ. Той лично се убеди в предимствата на 
показаните мебели.  
Предприемаческият дух осигурява на младите хора възможност сами да се опитат да 
управляват живота си, но едновременно с това гарантира развитието на икономиката, посочи 
още Добрев.  
По думите на министъра ще се търсят възможности проектът да бъде продължен с 
финансиране по ОП „Конкурентоспособност“ в рамките на следващия програмен период 
2014-2020 г.  
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Дата: 08.11.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1715543  
Брой думи: 258  
 
 
Резюме: София. Обучението по предприемачество е изключително важно за младите хора в 
България и то ще получи подобаващо място в следващия програмен период на Оперативна 
програма „Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Обучението по предприемачество е изключително важно за 
младите хора в България  
Подзаглавие:  
Автор: Ванина НЕДКОВА  
Текст: София. Обучението по предприемачество е изключително важно за младите хора в 
България и то ще получи подобаващо място в следващия програмен период на Оперативна 
програма „Конкурентоспособност”. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев, който обяви края на тригодишен проект за създаване на 
предприемачески центрове в университетите, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Проектът 
„Създаване и развитие на центрове за насърчаване на предприемачеството към висшите 
училища в България”, започнал още през ноември 2009 г., е осъществен с подкрепата на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и е на обща стойност 726 840 лева.  
По думите на министър Добрев – в рамките на проекта са създадени четири центъра за 
насърчаване на предприемачеството – в Лесотехническия университет в София, Техническия 
университет в Габрово, във Висшето училище Международен колеж в Добрич, както и в 
Техническия университет в София, филиал Пловдив.  
Предприемаческият дух осигурява на младите хора един съвременен начин на мислене, който 
ги кара сами да се опитат да създават съдбата, но и едновременно с това и гарантира 
развитието на икономиката, отбеляза министърът на икономиката. Той посочи, че в откритите 
центрове по проекта над 1300 студенти са обучени по предприемачество, създадени са 15 
студентски и 13 учебно-тренировъчни фирми, проведени са 13 конкурса по предприемачество и 
67 студенти са подпомогнати с награден фонд.. Някой от проектите вече се реализират и ние 
можем да ги видим, като например - проектът за реконструкция на подлези на бул. 
„Ботевградско шосе” в столицата. Днес отчитаме само част от резултатите, но аз вярвам, че и 
за напред ще виждаме плодовете на това обучение, коментира министър Делян Добрев.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1715543
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Дата: 08.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12371254  
Брой думи: 324  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Иновативни идеи в областта на дизайна на мебели, енергийната 
ефективност, социалното дело, обновяването на градската среда, онлайн услугите и други бяха 
представени на заключителната конференция по проект “Създаване и развитие на центрове за 
насърчаване на предприемачеството във висшите училища в България”. В проекта участваха 
студенти от четири висши учебни заведения в България - Лесотехнически университет-София, 
Техническия университет-Габрово, Технически университет- София, филиал Пловдив и Висше 
училище Международен колеж-Добрич.  
 
Заглавие: Студенти от четири ВУЗ-а показаха иновативни идеи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Иновативни идеи в областта на дизайна на мебели, енергийната 
ефективност, социалното дело, обновяването на градската среда, онлайн услугите и други бяха 
представени на заключителната конференция по проект “Създаване и развитие на центрове за 
насърчаване на предприемачеството във висшите училища в България”. В проекта участваха 
студенти от четири висши учебни заведения в България - Лесотехнически университет-София, 
Техническия университет-Габрово, Технически университет- София, филиал Пловдив и Висше 
училище Международен колеж-Добрич.  
По време на днешните демонстрации в Руския културно-информационен център бяха показани 
иновативни мебели с широко приложение. По проект на студенти от Лесотехническия 
университет в момента се реконструира подлез на бул. «Ботевградско шосе“ в София. С 
подкрепата на район Лозенец в столицата ще бъде реализиран проект за фитнес на открито, 
създаден също от възпитаници на Лесотехническия университет. Представени бяха и онлайн 
проекти на фирми, регистрирани от студенти във Варна, Габрово и Пловдив.  
«Обучението на младите хора в България в предприемачески дух и умения е част от 
политиката на МИЕТ за насърчаване на предприемачеството и подкрепа на малкия и средния 
бизнес. Да започнеш бизнес в условията на икономическа криза е едновременно и шанс, и 
предизвикателство за младите предприемачи.“ С тези думи министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев се обърна към студентите, участвали в проекта на МИЕТ. 
Той лично се убеди в предимствата на показаните мебели.  
Предприемаческият дух осигурява на младите хора възможност сами да се опитат да 
управляват живота си, но едновременно с това гарантира развитието на икономиката, посочи 
още Добрев.  
Проектът на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се реализира в периода 
ноември 2009 г.- ноември 2012 г. и е на стойност 726 840 лв. В рамките на проекта са обучени 
по предприемачество повече от 1300 студенти, създадени са 15 студентски и 13 учебно-
тренировъчни фирми, проведени са 13 конкурса по предприемачество и 67 студенти са 
подпомогнати с награден фонд. По думите на министър Добрев ще се търсят възможности 
проектът да бъде продължен с финансиране по ОП «Конкурентоспособност“ в рамките на 
следващия програмен период 2014-2020 г.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12371254
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Дата: 08.11.2012  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/163998  
Брой думи: 326  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката Делян Добрев пробва дизайнерски стол, наподобяващ 
трон, сътворен от студенти. Иновативни идеи в областта на дизайна на мебели, енергийната 
ефективност, социалното дело, обновяването на градската среда, онлайн услугите и други бяха 
представени на заключителната конференция по проект “Създаване и развитие на центрове за 
насърчаване на предприемачеството във висшите училища в България”.  
 
Заглавие: Делян Добрев пробва студентски трон  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката Делян Добрев пробва дизайнерски стол, наподобяващ трон, 
сътворен от студенти. Иновативни идеи в областта на дизайна на мебели, енергийната 
ефективност, социалното дело, обновяването на градската среда, онлайн услугите и други бяха 
представени на заключителната конференция по проект “Създаване и развитие на центрове за 
насърчаване на предприемачеството във висшите училища в България”.  
В проекта участваха студенти от четири висши учебни заведения в България – Лесотехнически 
университет-София, Техническия университет - Габрово, Технически университет- София, 
филиал Пловдив и Висше училище Международен колеж-Добрич.  
По време на днешните демонстрации в Руския културно-информационен център бяха показани 
иновативни мебели с широко приложение. По проект на студенти от Лесотехническия 
университет в момента се реконструира подлез на бул. „Ботевградско шосе“ в София. С 
подкрепата на район Лозенец в столицата ще бъде реализиран проект за фитнес на открито, 
създаден също от възпитаници на Лесотехническия университет.  
Представени бяха и онлайн проекти на фирми, регистрирани от студенти във Варна, Габрово и 
Пловдив. „Обучението на младите хора в България в предприемачески дух и умения е част от 
политиката на МИЕТ за насърчаване на предприемачеството и подкрепа на малкия и средния 
бизнес.  
Да започнеш бизнес в условията на икономическа криза е едновременно и шанс, и 
предизвикателство за младите предприемачи.“ С тези думи министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев се обърна към студентите, участвали в проекта на МИЕТ.  
Предприемаческият дух осигурява на младите хора възможност сами да се опитат да 
управляват живота си, но едновременно с това гарантира развитието на икономиката, посочи 
още Добрев.  
Проектът на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се реализира в периода 
ноември 2009 г.- ноември 2012 г. и е на стойност 726 840 лв. В рамките на проекта са обучени 
по предприемачество повече от 1300 студенти, създадени са 15 студентски и 13 учебно-
тренировъчни фирми, проведени са 13 конкурса по предприемачество и 67 студенти са 
подпомогнати с награден фонд. По думите на министър Добрев ще се търсят възможности 
проектът да бъде продължен с финансиране по ОП „Конкурентоспособност“ в рамките на 
следващия програмен период 2014-2020 г./БЛИЦ  
 

http://www.blitz.bg/news/article/163998
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Дата: 08.11.2012  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1336949  
Брой думи: 324  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Иновативни идеи в областта на дизайна на мебели, енергийната 
ефективност, социалното дело, обновяването на градската среда, онлайн услугите и други бяха 
представени на заключителната конференция по проект “Създаване и развитие на центрове за 
насърчаване на предприемачеството във висшите училища в България”. В проекта участваха 
студенти от четири висши учебни заведения в България – Лесотехнически университет-София, 
Техническия университет-Габрово, Технически университет- София, филиал Пловдив и Висше 
училище Международен колеж-Добрич.  
 
Заглавие: Студенти от четири ВУЗ-а показаха иновативни идеи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Иновативни идеи в областта на дизайна на мебели, енергийната 
ефективност, социалното дело, обновяването на градската среда, онлайн услугите и други бяха 
представени на заключителната конференция по проект “Създаване и развитие на центрове за 
насърчаване на предприемачеството във висшите училища в България”. В проекта участваха 
студенти от четири висши учебни заведения в България – Лесотехнически университет-София, 
Техническия университет-Габрово, Технически университет- София, филиал Пловдив и Висше 
училище Международен колеж-Добрич.  
По време на днешните демонстрации в Руския културно-информационен център бяха показани 
иновативни мебели с широко приложение. По проект на студенти от Лесотехническия 
университет в момента се реконструира подлез на бул. „Ботевградско шосе“ в София. С 
подкрепата на район Лозенец в столицата ще бъде реализиран проект за фитнес на открито, 
създаден също от възпитаници на Лесотехническия университет. Представени бяха и онлайн 
проекти на фирми, регистрирани от студенти във Варна, Габрово и Пловдив.  
„Обучението на младите хора в България в предприемачески дух и умения е част от политиката 
на МИЕТ за насърчаване на предприемачеството и подкрепа на малкия и средния бизнес. Да 
започнеш бизнес в условията на икономическа криза е едновременно и шанс, и 
предизвикателство за младите предприемачи.“ С тези думи министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев се обърна към студентите, участвали в проекта на МИЕТ. 
Той лично се убеди в предимствата на показаните мебели.  
Предприемаческият дух осигурява на младите хора възможност сами да се опитат да 
управляват живота си, но едновременно с това гарантира развитието на икономиката, посочи 
още Добрев.  
Проектът на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се реализира в периода 
ноември 2009 г.- ноември 2012 г. и е на стойност 726 840 лв. В рамките на проекта са обучени 
по предприемачество повече от 1300 студенти, създадени са 15 студентски и 13 учебно-
тренировъчни фирми, проведени са 13 конкурса по предприемачество и 67 студенти са 
подпомогнати с награден фонд. По думите на министър Добрев ще се търсят възможности 
проектът да бъде продължен с финансиране по ОП „Конкурентоспособност“ в рамките на 
следващия програмен период 2014-2020 г. 
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