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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
19.11.2012 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: 7 

 вестници, от които: 5 

 - национални 4 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 2 

Общо за деня 7 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 19.11.2012  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 13  
Брой думи: 1542  
 
 
Резюме: През 2013-а ще тушираме безработицата с 379 млн. от Европа, казва Тотю Младенов  
От лятото насам безработицата расте и през октомври чукна 11%. В същото време и в кризата 
бизнесът се оплаква от дефицит на кадри. Могат ли европарите за заетост и обучение да 
изкарат пазара на труда от този "параграф 22"? Колко българи вземат "заплата" от Брюксел? 
Колко средства ще похарчи държавата догодина за заетост и социални дейности? И има ли 
българи, които ще посрещнат Коледа и Нова година на празна трапеза - заради забавени 
заплати? "Стандарт" попита социалния министър Тотю Младенов.  
 
Заглавие: Тотю Младенов, минстър на труда и социалната политика: Натискаме бизнеса 
да плати забавените заплати до Коледа  
Подзаглавие: Догодина Брюксел ще дава хляб на 100 000  
Автор: Мила КИСЬОВА  
Текст: През 2013-а ще тушираме безработицата с 379 млн. от Европа, казва Тотю Младенов  
От лятото насам безработицата расте и през октомври чукна 11%. В същото време и в кризата 
бизнесът се оплаква от дефицит на кадри. Могат ли европарите за заетост и обучение да 
изкарат пазара на труда от този "параграф 22"? Колко българи вземат "заплата" от Брюксел? 
Колко средства ще похарчи държавата догодина за заетост и социални дейности? И има ли 
българи, които ще посрещнат Коледа и Нова година на празна трапеза - заради забавени 
заплати? "Стандарт" попита социалния министър Тотю Младенов.  
- Г-н Младенов, от лятото насам безработицата расте. За октомври е 11%, притеснен ли сте?  
- В края на октомври според броя на регистрираните в бюрата по труда нивото на безработица 
е 11%. Средно за деветмесечието на годината също е 11%. Според Националния 
статистически институт (НСИ) пък за деветмесечието е 11,5%. Виждате, че вече се скъсява 
много разликата между това, което отчита Агенцията по заетостта, и НСИ. Бюрата по труда 
отвориха 600 изнесени работни места в страната и стигат до малките селища и така много 
обезкуражени и икономически неактивни лица се регистрират като безработни. И да се включат 
в различни мерки и програми за обучение и заетост. Неслучайно в момента 70 000 души в 
цялата страна работят, благодарение на тях.  
- Да, но безработицата е по-голяма в сравнение с 2011 г. - въпреки активирането на толкова 
европейски схеми?  
- За съжаление кризата все още силно се чувства, особено в малките и средните предприятия. 
Месечно все още потокът от хора, които биват освобождавани, е много голям и се опитваме да 
компенсираме с тези програми.  
- Ако не беше европрограмата "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР), колко щеше да е 
безработицата днес?  
- С около 2-3% по-висока, а може и повече. Защото тези 70 000 души са само заетите, не 
говорим за хилядите безработни, преминали допълнителна квалификация или 
преквалификация и запазили работата си или намерили нова. Т.е. ако не е финансирането по 
ОП РЧР, както и от Националния план за насърчаване на заетостта с пари от бюджета, 
безработицата щеше да е много по-висока.  
- И догодина ли ще се залага основно на това?  
- Догодина не очакваме сътресения на пазара на труда. Безработицата ще е средно между 11 и 
12%, както през 2012. В Националния план по заетостта са предвидени 73 млн. лв. Към тях, 
като прибавим 379 млн. лв. от ОП РЧР, стават общо 452 млн. лв. за заетост и обучение. И аз се 
надявам, че ако сега работят 70 000, благодарение на тези мерки догодина ще са над 100 000. 
Над 5600 млади хора стажуват вече във фирмите, като плащаме заплатите и осигуровките им. 
Отделно 70 млн. лв. получава бизнесът за подобряване на условията на труд. Всички тези 
мерки са глътка въздух за малките и средните фирми и вместо да съкращават, може да 
назначават по 2-3 работници. - Малкият и средният бизнес започна ли активно да кандидатства 
за евросубсидии за заетост?  
- Да, вече навсякъде виждам пълни зали при посещенията ни из страната. Заявките валят и 
дори мисля как да укрепим капацитета на Агенцията по заетостта, защото там вече изнемогват 
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с толкова много проекти и програми. Изключително съм щастлив от интереса към ваучерната 
схема за обучение "Аз мога повече". За първи път в България хората се редят на опашка за 
знания! Вече разбират, че квалификацията е изключително важна във все по-бързо 
променящия се пазар на труда. Мина времето, когато човек започва работа на едно място и се 
пенсионира там. Динамиката е изключително голяма, навлизането на информационните 
технологии е изключително бързо в нашия живот. И човек, за да бъде пригоден, трябва 
непрекъснато да се квалифицира. Да не забравяме обаче и другите оперативни програми, 
които също създават условия за наемане на нова работна ръка. Особено 
"Конкурентоспособност", която набира скорост. Все по-често подобряването на 
технологичното оборудване в предприятията с пари по нея се съчетава с финансиране по 
"Развитие на човешките ресурси" за обучение на работниците, които трябва да обслужват това 
оборудване.  
- Задълбочава ли се проблемът със забавянето на заплати?  
- Мисля, че се овладя. На много места все още има проблеми с неплатени заплати, но се скъси 
периодът на забавяне - 1-2, максимум до 3 месеца, и то - не на цялата заплата, а на част от 
нея. За последните 3 г. и 4 месеца след намесата на Инспекцията по труда са изплатени над 
210 млн. лв. забавени заплати. Тази година са за 56 млн. лв. С 30% са намалели случаите на 
работа без трудови договори. А благодарение на съвместните проверки на Инспекцията по 
труда и Националната агенция по приходите (НАП) от миналата година досега над 40 000 
работещи са преминали от 4на 8-часов работен ден. За тях се е установило по безспорен 
начин, че работят повече от 4 ч. Дал съм разпореждания на Инспекцията по труда следващите 
2 месеца да акцентират при проверките си на забавените плащания в цялата страна и да се 
предприемат всички законови действия за въздействие върху работодателите да се разплатят.  
- Преди година предложихте различни законови промени, които да гарантират защитата на 
работниците в случаи на фалит, забавени заплати и осигуровки. Защо още не са факт?  
- Обсъждат се все още в комисии, тези дни говорих с министъра на правосъдието. Всички 
промени се оказа, че не може да станат толкова бързо. Но ме увериха, че се работи и ще има 
предвижване напред.  
- По отношение на социалната политика догодина къде ще бъде акцентът?  
- Пенсиите. Вдигаме ги средно с 9,3%от 1 април, като за целта ще има 600 млн. лв. повече. 
Минималната работна заплата, знаете, става 310 лв. от 1 януари 2013 г. С 10% се увеличава 
издръжката на социалните домове и заплатите на работещите в тях. Това са 16 млн. лв. върху 
досегашните 160 млн. лв. годишно. Между първо и второ четене на бюджета остана да се търси 
възможност да увеличим с още 5% издръжката и заплатите в социалните домове - още 7-8 млн. 
лв. допълнително. Ще искам и малко повече пари по Националния план за заетостта, за да 
обхванем повече хора с увреждания и млади. Става дума за около 10 млн. лв.  
- Няма ли обаче да се появи проблем за бизнеса - толкова много субсидии за младите и в 
същото време невъзможност да се освобождават възрастни работници?  
- На пазара на труда има място както за млади, така и за възрастни работници. Неслучайно 
комбинираме стажантските програми с опитни наставници, които получават допълнително 
заплащане за това. Преди 10 г. на всеки 100 излизащи в пенсия влизаха 120 млади работници. 
Сега на всеки 100 излизащи в пенсия, влизат 68 млади работници. Виждате колко тежка е 
демографската картина. Населението застарява и затова направихме пенсионната реформа в 
тази посока - да мотивираме възрастните да оставят колкото може по-дълго на работа. В 
същото време подпомагаме младите да работят. Например в националната стратегия за 
заетост на младите поехме ангажимент Агенцията по заетостта (A3) и Министерството на 
образованието (МОМН) да си обменят информация за ранно отпадналите от училище деца и за 
тези, които завършват средно или висше образование, с цел до 4 месеца да им бъде намерена 
работа или обучение. Резултатите вече започват да се появяват - през второто тримесечие на 
тази година с 3% намаляла младежката безработица, в сравнение с първото тримесечие. А за 
10-те месеца на годината близо 30 000 млади хора са намерили работа с посредничеството на 
бюрата по труда. Непрекъснато се правят борси за младежи. Въпреки кризата бизнесът 
изпитва недостиг на работна ръка. Не трябва да пилеем малкия човешки ресурс, който имаме.  
- От 2013-а част от инвалидните пенсии трябваше да бъдат извадени от НОИ и да преминат 
към социалното подпомагане. Защо няма да се случи?  
- Защото се оказа много скъпо. Би струвало на държавата над 35 млн. лв., които няма откъде 
да вземем. Затова остават на този етап към НОИ. Но затегнахме режима при отпускането им. 
Експертите на НОИ излязоха от лекарските комисии и вече имат право да обжалват решенията 
на ТЕЛК и НЕЛК. От януари до края на септември т.г. са проверили 117 674 решения и са 
обжалвали 3000 от тях. До момента вече има резултат за 738 обжалвани решения, като при 
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14% е отказана инвалидна пенсия, а в 27% от случаите е намалял броят на лицата с 
инвалидност от 71 до 90%. Работната група по темата препоръча системата на ТЕЛК и НЕЛК да 
бъде окрупнена под една шапка към Министерството на здравеопазването (МЗ) и там да се 
подобри методологията за експертизата.  
- Как ще коментирате призивите от КТ "Подкрепа" за премахване на втория стълб на 
пенсионния модел - задължителните универсални фондове?  
- Това беше емоционално изказване. Тристълбовата система е добра. Дали вторият стълб 
работи или не, много е рано да се каже. Чак след 10 г. те ще започнат да плащат пенсии за 
родените след 31 декември 1959 г. Това са "дълги пари" и ако в дадена година доходността е 
била твърде ниска, не означава, че през следващите няма да е по-висока. Но за 
професионалните фондове, в които се правят вноските за категорийните работници и ще 
започнат да плащат пенсии от 1 януари 2015 г., трябва да се направи задълбочен анализ и да 
има дебат.  
- Ясно ли е вече дали ще има коледни добавки за пенсионерите и за кои?  
- Надявам се да има. Просто от Министерството на финансите помолиха да се изчака краят на 
ноември, за да се види каква сума може да се задели и как да бъде разпределена.  
 



 

 

8 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

1
/1

9
/2

0
1
2
 

Дата: 19.11.2012  
Източник: в. Строителство Градът  
Страница: 8,9  
Брой думи: 1455  
 
 
Резюме: Град Бургас е динамично развиващ се град с разнообразна икономика, която заема 
водещо място в общината, областта и Югоизточния район за планиране. Градът има 
относително балансирано развитие по отношение на основните сектори на икономиката и 
разполага със структуроопределящи предприятия, които са със силни позиции на вътрешните и 
международни пазари. Конкурентоспособността на икономиката е резултат от действието на 
множество фактори като благоприятно географско положение, наличие на четири вида 
транспорт (въздушен, воден, автомобилен, железопътен), стабилни традиции в производствата, 
квалифицирана работната ръка и др. През последните близо 20 години градът се изправя пред 
множество предизвикателства - икономически, социални и екологични. Възникват проблеми, 
които засягат дълбоко пространственото и институционално развитие на града.  
 
Заглавие: Бургас ще поощрява икономиката на знанието  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Град Бургас е динамично развиващ се град с разнообразна икономика, която заема 
водещо място в общината, областта и Югоизточния район за планиране. Градът има 
относително балансирано развитие по отношение на основните сектори на икономиката и 
разполага със структуроопределящи предприятия, които са със силни позиции на вътрешните и 
международни пазари. Конкурентоспособността на икономиката е резултат от действието на 
множество фактори като благоприятно географско положение, наличие на четири вида 
транспорт (въздушен, воден, автомобилен, железопътен), стабилни традиции в производствата, 
квалифицирана работната ръка и др. През последните близо 20 години градът се изправя пред 
множество предизвикателства - икономически, социални и екологични. Възникват проблеми, 
които засягат дълбоко пространственото и институционално развитие на града.  
С разработването на ИПГВР за Бургас се цели развиването на потенциалите на града и 
региона. Възможностите за развитие на икономиката на Бургас са обещаващи и насочени към 
привличането на компании с щадящи околната среда политики и производства, с висока 
добавена стойност, с приоритет към висококвалифицирани специалисти и др. Приоритет за 
града е повишаването на инвестициите в научната дейност и стимулирането на връзките 
бизнес-наука, стимулиране на креативните идеи и политики, чрез създаване на работни места и 
ангажираност в градската икономиката. Интегрирането и максимално ефективното ползване на 
четирите вида транспорт също е във фокуса на планиране.  
Черноморски лидер град в темпото  
Във визията на ИПГВР до 2020 г. ясно са описани възможностите за развитие на града и 
поконкретно на бившите промишлени зони:  
•пълноценното използване на научноизследователския потенциал за развитие на икономиката 
на знанието  
•подобряване на обслужващата инфраструктура в промишлените зони  
•развитие и внедряване на иновации в индустрията  
•формиране на клъстерни образувания в отраслите на транспорта и логистиката, високите 
технологии и др.  
•реализация на ПЧП в социални и инфраструктурни проекти  
•развитие на интермодален транспортен модел  
•изграждане на достъпна инфраструктура и "дружелюбна градска среда" за хора в 
неравностойно положение  
•подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в гр. Бургас чрез оптимизация и 
модернизация на техническата инфраструктура, развитие и използване на алтернативни 
методи за предвижване.  
Зоната с потенциал за икономическо развитие заема 32% от площта на града  
Обхваща териториите на производствени зони "Север", "Юг" и "Лозово", жилищните квартали 
"Акациите" и "Победа" и индустриалната част на пристанище Бургас, като заема приблизително 
32% от площта на града. Граничи със защитените територии на две от Бургаските езера 
(Мандренско и Бургаско), както и с Черно море. Градът е отличен пример за отрицателното 
влияние върху защитените територии от страна на тежката и замърсяваща промишленост, 
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каквато се е развивала през последните години. Предизвикателство за Бургас и настоящия 
интегриран план е да се опазват и използват ефективно природните ресурси, докато градът 
постепенно се развива в насока на чисти производства и зелено строителство. Една от 
основните цели на плана е да възстанови социално-икономическия баланс на територията 
(работни места, висока квалификация и др.) и да обнови и подобри амортизираната 
производствена структура на цялата зона за икономически растеж.  
Зоната - какво предлага?  
Избраната зона за въздействие предлага индустриални терени с удобен достъп до градското 
ядро и до основните транспортни центрове на Бургас - летище, пристанище, автогара, жп гара, 
автомагистрала. Основната цел при разработване на подобен тип територия е разгръщането на 
нейните възможности за развитие на разнообразни дейности, които биха имали ефект върху 
цялостния облик на зоната (в сферата на малкия и средния бизнес, уютна среда за 
работа/обитаване/спорт, удобен достъп до международни канали за дистрибуция). Територията 
предлага физическа и социално-икономическа среда с огромен потенциал за развитие в 
сферата на високите технологии, стимулирането на традиционни производства, науката на 
знанието, зеленото строителство и енергийната ефективност.  
Зоната - какво "търси"?  
С динамиката, с която се развива градът, се променят и изискванията към качеството на 
средата, стандарта на живот, отношението към околната среда и др. За стимулирането на една 
нова икономика не е достатъчна само предлагането на възможности за развитие. Важна е и 
обратната връзка, а именно какво всъщност "търси" такъв тип зона. Приоритет за зоната за 
икономически растеж са чистите и високотехнологични производства, щадящи околната среда, 
създаването на условия за сформиране на отраслови клъстъри, изработването на креативни 
политики за развитие на индустриални терени (повишаване на качеството на средата, 
стимулирането на ВЕИ, "рециклиране на сгради"), поощряване на икономиката на знанието и 
др. Различната гледна точка и креативните подходи, особено в областта на ПЧП в различни 
проекти, са добра предпоставка за развитието на динамична и гъвкава икономика.  
Какво залага ИПГВР за тази зона?  
По своята същност интегрираният план има за цел да обхваща широк диапазон от проблеми и 
потенциали, обвързани с определена територия и нейните обитатели. Това, което ИПГВР може 
да гарантира, е качеството на изпълнение на различни проекти, които да стимулират 
потенциала на всяка зона и да канализират ресурси и идеи в решаването на други проблеми и 
за в бъдеще. ИПГВР се фокусира основно върху:  
1. Развитие на градската инфраструктура  
•развитие на транспортната инфраструктура за улесняване на достъпа  
•развитие на мрежите на техническата инфраструктура (вода, енергия, газ)  
•стимулиране на МОПТ и велосипедния транспорт чрез подобряване на базата  
•интегриране на 4 вида транспорт.  
Реализирането на тези мерки ще се осъществи чрез:  
•създаване на единна интелигентна информационна система, която да информира гражданите 
за състоянието на градската среда и инфраструктура: ГИС система за съхраняване и 
управление на информацията за инфраструктура и др.; подпомага общината във вземането на 
решения при избор за проекти и програми; предлага актуална информация за ремонти, трафик, 
паркоместа, велостоянки и др.  
•прокарване на велоалеи във вътрешността на зоната за лесен и безопасен достъп до 
работното място  
•рехабилитация и модернизация на техническата и транспортната инфраструктура  
•въвличане на местни власти, бизнес и наука чрез обединяване на ресурси и експерти за 
решаване на предизвикателни проблеми, свързани с Бургас.  
2. Разработване на изоставени (занемарени) неразвити територии  
•подобряване на качеството на средата и добър "диалог" със съседните територии  
•създаване на динамична среда, която да стимулира развитието на зоната  
•търсене на алтернативни начини за привличане на интерес и ресурси.  
Реализирането на тези мерки ще се осъществи чрез:  
•предлагане на добри икономически условия за инвеститори, които искат да използват 
изоставени/ занемарени или неразвити терени  
•обвързване на проектните предложения с морската и риболовна индустрия чрез създаване на 
среда за провеждане на курсове по водене на яхти, клубове по ветроходство и др.  
•развиване на спортен туризъм  
•развиване на водни спортове в морето и езерото - кану-каяк, гребане, уиндсърф, яхтинг и др.  
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•рехабилитация на зелени зони и пространства  
•създаване на достъп до езерото  
•създаване на различни обучителни и преквалификационни центрове  
•спазване принципите на устойчивото развитие и зелените технологии при всякакви намеси.  
3. Създаване на условия за развитие на съществуващите и изграждане на нови предприятия  
•създаване на връзки между различните производства за постигане на устойчиво социално и 
икономическо развитие  
•ориентиране към иновации, икономика на знанието (връзки бизнес-наука).  
За реализирането им се предвижда:  
•изработване на общинска политика за ПЧП  
•стимулиране и привилегии за инвеститори, които предлагат интересен и "зелен" дизайн на 
сгради и съоръжения  
•стимулиране на предприятия и фирми с чисти производства  
•стимулиране на научната дейност - създаване на център за научни изследвания в сферата на 
туризма, информационните технологии, химичната индустрия, екология, биология и изследване 
на морето и другите водни басейни  
•стимулиране на морската и риболовната индустрия.  
4. Подобряване на енергийната ефективност и модернизация на производствените структури  
•създаване на център за рециклиране - стимулиране на рециклирането като процес и 
преимуществото му (повторно използване на материалите)  
•споделена отговорност - инициативи за въвличане на гражданите в опазването на околната 
среда (community gardens, образователни инициативи за деца, принципи на енергийната 
ефективност)  
•участие на науката в процеса на грижа за околната среда и хората - ВЕИ  
•реализиране на локални проекти с измерими резултати в кратък срок.  
Как ИПГВР ще привлича бъдещите инвеститори?  
Една от основните цели на план като ИПГВР е да предлага насоки за решаването на наболели 
градски проблеми, като също така стимулира развиването на потенциала на всяка една зона. В 
контекста на зоната за икономически растеж ИПГВР цели да предлага гъвкава работна среда 
по отношение на инфраструктура и достъп, да стимулира инвеститорите да участват в повече 
проекти за ПЧП. Едно от основните предизвикателства пред реализацията на ИПГВР е фактът, 
че повече от 80% от територията на избраната зона е частна собственост. Успехът във 
въвличането на частните инвеститори ще гарантира и успеха в реализирането на голяма част 
от предвижданията на ИПГВР. Стимулирането на бъдещите инвеститори може да се 
осъществява под формата на финансова подкрепа (кредити, намалени данъци, повече 
възможности за кандидатстване по различни линии на ЕФ за подкрепа в рамките на периода за 
реализация на ИПГВР). Концентрацията на различни предприятия и участници от своя страна 
ще стимулира доверието в новите инвеститори и ще предоставя възможност за разработване 
на нови, чисти и енергоефективни производства.  
Основните стимули за градската икономика са:  
•инвестиране в ПЧП проекти, включени в ИПГВР по линия на еврофондовете (JESSICA/ 
JEREMIE)  
•стимулиране на "рециклиране" на средствата - успешните проекти генерират ресурси, които да 
бъдат влагани в нови  
•използването на инструментите за стимулиране/мотивиране на малкия и средния бизнес да 
вземат участия в съвместни проекти и търсенето на сътрудничество  
•алтернативи - влагане на инвестиции по линия на ЕФ/ИПГВР под формата на заеми, гаранции.  
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Дата: 19.11.2012  
Източник: в. Труд  
Страница: 12  
Брой думи: 92  
 
 
Резюме: Два големи европроекта за близо 100 млн. евро ще започнат до края на годината по 
оперативната програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: €50 млн. отиват за технопарк  
Подзаглавие:  
Автор: Зорница ЛАТЕВА  
Текст: Два големи европроекта за близо 100 млн. евро ще започнат до края на годината по 
оперативната програма "Конкурентоспособност".  
През декември се очаква да бъдат подписани договорите за изграждане на технологичния парк 
в София (50 млн. евро) и на газовата връзка със Сърбия (48 млн. евро), съобщи ръководителят 
на управляващия орган на програмата Кирил Гератлиев. Строителството на двата обекта 
трябва да приключи най-късно през 2014 г.  
В началото на следващата година пък би трябва да стартира и отпускането на нисколихвени 
кредити за бизнеса. Ресурсът по тази схема ще е около 300 млн. евро.  
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Дата: 19.11.2012  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 17  
Брой думи: 811  
 
 
Резюме: Още е само идея. Току - виж обаче до няколко месеца вече се е превърнала в още 
една възможност за младите български предприемачи да черпят опит и финансиране от най-
развитата за момента в света екосистема за startup - Силициевата долина.  
 
Заглавие: До Силициевата долина и назад  
Подзаглавие: Икономическото министерство и Sofia Tech Park обмислят програма за 
изпращане на млади компании в Калифорния  
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА  
Текст: Още е само идея. Току - виж обаче до няколко месеца вече се е превърнала в още една 
възможност за младите български предприемачи да черпят опит и финансиране от най-
развитата за момента в света екосистема за startup - Силициевата долина.  
От първоизточника  
След създаването на seed фондовете по JEREMIE, които донесоха както финансиране, така и 
менторство на местните предприемачи, сега министерството на икономиката обмисля да 
създаде програма, с която да изпраща млади български компании за няколко месеца до 
Силициевата долина. Целта е те да черпят опит как могат да развият идеята си от най-
развитата в момента екосистема за иновации в Калифорния. Това заяви Ивайло Грънчаров, 
директор на отдела за бизнес среда и политика за малките и средните предприятия в 
министерството, по време на StartUP конференция. Той изрази надежда проектът да има 
пилотен старт през пролетта на 2013 г.  
По думите на Грънчаров идея за подобна програма има отдавна. Тя е заимствана от Чехия. 
Първоначално е било замислено да е част от оперативна програма "Конкурентоспособност", 
така че да има финансиране. Тъй като обаче наближава краят на програмния период, няма 
време за подобни промени в програмата. Затова министерството е започнало разговори със 
Sofia Tech Park, който да участва във финансирането. Идеята е няколко млади български 
компании да бъдат изпращани на обучителни семинари в инкубатор в САЩ. Предложение да 
приеме компаниите министерството има от инкубатора Plug and Play, Калифорния.  
За да се реализира идеята обаче, е нужно финансиране, първо, за влизане в инкубатора и, 
второ, за престоя на компаниите там. Елица Панайотова, изпълнителен директор на Sofia Tech 
Park, потвърди, че една част от финансирането не е проблем да се осигури през парка, но все 
още се обмисля точно как да се структурира програмата.  
Да станеш първоизточник  
И докато американската Силициева долина наистина има какво да предложи като ресурс и 
познания на всеки предприемач, то България все повече напредва в осигуряването на подобна 
среда.  
"България вече има една нелоша екосистема за иновации. Двете големи предизвикателства 
оттук нататък са в приоритeтизирането на държавните средства и в консолидацията на 
различните институции, отговарящи за подпомагането на иновативния бизнес", заяви 
икономическият съветник на президента Евгени Ангелов. Като основни обогатители на тази 
екосистема той определи създадените по JEREMIE фондове за инвестиции в компании от най-
ранния им стадий, изплуването на много нови организации в подкрепа на младия бизнес, както 
и все по-големия интерес на местните университети към сътрудничество с чуждестранни 
институции. "Надяваме се и Sofia Tech Park да обедини всичко това в една платформа", каза 
Ангелов.  
"С това ние имаме екосистема. Сега тя трябва да заработи заедно, да се консолидира и да 
започне да се координира", обобщи Ангелов. Според него един от начините това да стане е да 
се създаде национален иновативен борд, в който да участват всички заинтересовани страни. 
Предложението обаче тепърва ще се разглежда на политическо ниво.  
Освен това Ангелов посочи, че с цел облекчаване на административните тежести за 
иновативни предприемачи в предложението за изменения на Закона за насърчаване на 
инвестициите е заложена и промяна, която частично адресира пропуските в областта на 
интелектуалната собственост. Идеята е както на инвеститорите във физическа инфраструктура 
да им се връщат част от внесените осигуровки, така и на инвеститорите в интелектуална 
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собственост да се прави същата отстъпка след създаването на определен брой работни места, 
поясни Ангелов.  
Съветът  
на опарилите се  
"Има много пари наоколо, просто е нужен малко повече талант", описва ситуацията Питър 
Бродски, основател на компанията SoundCloud и ментор на фонда LaunchHub.  
"Моят съвет е опитайте да рискувате поне веднъж. Който не поема рискове, той не печели и не 
успява... А икономиката може да се движи напред само от компании, които са създали нещо 
ново", каза предприемачът Васил Величков, който и в момента е ментор на фонда Eleven. Той 
обясни как няколко пъти е стартирал компании и е фалирал, но въпреки трудностите си е 
стъпвал на крака. "Лично съм стартирал от нулата и дори под нулата. Трудно е, но е супер 
готино", каза Величков.  
Той обясни как един от провалите му се дължи и  
на държавата, защото не се е разплатила навреме с компанията му. Затова според него, ако 
държавата иска да подпомага предприемачеството, първото нещо, което трябва да се опита да 
направи, е да не пречи с бюрокрация и лоши практики.  
Вторият важен съвет за младите предприемачи от Величков бе не просто да търсят пари, 
защото такива има много, а да търсят умни пари - пари, идващи от хора, които имат опит в 
стартирането на собствен бизнес.  
Такива умни пари са финансиране от фондове като Eleven и LaunchHu, които, освен че имат на 
разположение 21 млн. евро по инициативата JEREMIE, се управляват от професионален екип 
от мениджъри с опит. Те осигуряват средства както на фаза акселерация, така и на фаза seed, 
когато компаниите имат някакъв развит продукт. Срещу средствата си получават дял от 
бизнеса, но в същото време помагат с менторство и връзки. Както Дилян Димитров, 
управляващ партньор в Eleven, обобщи: "С партньорството ни с Google ние вече сме в 
Силициевата долина."  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 17.11.2012  
Източник: в. Струма, Благоевград  
Страница: 9  
Брой думи: 564  
 
 
Резюме: България е добър пример за спазването на стриктна бюджетна политика, но 
възстановяването на икономиката върви по-бавно от очакваното, заяви началникът на отдел 
България в Генерална дирекция "Регионална и градска политика" на Европейската комисия 
Реналдо Мандметс. Според него, за Да се почувства максимално ефектът от членството на 
страната ни в Европейския съюз, икономическият растеж трябва да бъде 5.5% годишно.  
 
Заглавие: ЕК: Отличници сте във фискалната дисциплина, но растежът е слаб, искаме 
европейските пари ла стигнат до всеки българин  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България е добър пример за спазването на стриктна бюджетна политика, но 
възстановяването на икономиката върви по-бавно от очакваното, заяви началникът на отдел 
България в Генерална дирекция "Регионална и градска политика" на Европейската комисия 
Реналдо Мандметс. Според него, за Да се почувства максимално ефектът от членството на 
страната ни в Европейския съюз, икономическият растеж трябва да бъде 5.5% годишно.  
За 2011 г. икономическият ръст на страната е 1.7%, по данни на НСИ. Две трети от него се 
дължи на еврофондовете, каза министърът по еврофондовете Томислав Дончев, позовавайки 
се на математическия модел СИБИЛА, който мери макроикономическия ефект върху 
икономиката от използването на евросредствата.  
Добре е, че средствата от европейския социален фонд са достигнали до всеки десети 
българин, но това не е достатъчно. Искам средствата да достигнат до всеки един българин, 
дори и повече, заяви началникът на отдел "Румъния, България, Малта" в Генерална дирекция 
на ЕК Филип Хат. Той отбеляза, че за да настигнем развитите страни в ЕС, е необходимо 
удвояване на темпото, а това става с обучение на кадрите и внедряване на нови технологии.  
Ако в момента производителността на труда в България е 1, то в развитите страничленки тя е 
2. Това означава, че гражданите на други страни-членки произвеждат два пъти повече спрямо 
българите и следователно харчат два пъти повече от тях. За да се промени това, е нужно 
България да има добре обучени работници и ефективни машини", обясни Хат.  
Риск от загуба на средства през 2013 г.  
Няма риск за България от загуба на средства през 2012 г., но той остава за 2013 г., каза 
Реналдо Мандметс. В момента България очаква Европейската комисия да й възстанови 
плащания за 400 млн. евро. Мандметс увери, че тези пари ще бъдат възстановени на страната 
ни до края на годината, въпреки дупката от близо 9 млрд. евро в бюджета на ЕС.  
В двата фонда, за които отговарям - за регионално развитие и кохезионния - пари има за 
подадените искания за плащания до октомври, каза Мандметс. Няма да има проблем за 
България, допълни той, без да се ангажира с исканията, които ще бъдат подадени през 
ноември. По думите на министъра на еврофондовете Томислав Дончев България ще внесе още 
един сертификат за 120-130 млн. евро.  
Рисковете България да загуби евросредства през 2013 г. обаче остават. Причините са 
известни, хубавото е, че се взимат мерки, каза Мандметс. По думите му всичко ще зависи от 
това как ще приключат търговете. Заради непрекъснатите обжалвания и забавянето на 
проектите от страна на общините в най-тежка ситуация е Оперативна програма "Околна среда". 
"Регионално развитие" също изпитва затруднения поради същия проблем, като рискови са 
проекти за около 1 млрд. лева.  
Програмата за бизнеса остава рискова  
Програмата за бизнеса "Конкурентоспособност" също остава рискова заради проблема със 
съфинансирането на проектите от страна на банките. Поради тази причина много безвъзмездни 
плащания бяха отменени, посочи Мандметс.  
Без политически турболенции в администрацията  
Представителите на Брюксел посочиха, че искат силна и устойчива администрация, която да не 
се променя след идването на поредното правителство на власт. Това, което върви добре, не 
трябва да се променя, каза Мандметс. Искаме да има последователност в системата, повече 
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обучения за модернизация на администрацията, каза Филип Хат. Това е много важно и 
абсолютно необходимо, за да вървите напред, допълни той.  
Около 1500 чиновници управляват системата по усвояването на 15.6 млрд. лв. безвъзмездна 
помощ от Европа. Надяваме се създадената система да е устойчива, със силни имунни сили и 
независима от политическите турболенции, каза министърът по еврофондовете Томислав 
Дончев.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 18.11.2012  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/11/18/1949669_do_silicievata_dolina_i_nazad/  
Брой думи: 837  
 
 
Резюме: Икономическото министерство и Sofia Tech Park обмислят програма за изпращане на 
млади компании в Калифорния  
 
Заглавие: До Силициевата долина и назад  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Икономическото министерство и Sofia Tech Park обмислят програма за изпращане на 
млади компании в Калифорния  
Още е само идея. Току виж обаче до няколко месеца вече се е превърнала в още една 
възможност за младите български предприемачи да черпят опит и финансиране от най-
развитата за момента в света екосистема за startup - Силициевата долина.  
Да почерпиш от първоизточника  
След създаването на seed фондовете по JEREMIE, които донесоха както финансиране, така и 
менторство на местните предприемачи, сега министерството на икономиката обмисля да 
създаде програма, с която да изпраща млади български компании за няколко месеца до 
Силициевата долина. Целта е те да черпят опит как могат да развият идеята си от най-
развитата в момента екосистема за иновации в Калифорния. Това заяви Ивайло Грънчаров, 
директор на отдела за бизнес среда и политика за малките и средните предприятия в 
министерството, по време на StartUP конференция. Той изрази надежда проектът да има 
пилотен старт през пролетта на 2013 г.  
По думите на Грънчаров идея за подобна програма има отдавна. Тя е взаимствана от Чехия, 
която вече изпраща млади чешки компании. Първоначално е било замислено да се структурира 
като част от оперативна програма "Конкурентоспособност", така че да има финансиране. Тъй 
като обаче наближава краят на програмния период, няма време за подобни промени в 
програмата. Затова министерството е започнало разговори със Sofia Tech Park, който да 
участва във финансирането. Идеята е няколко млади български компании да бъдат изпращани 
на обучителни семинари в инкубатор в САЩ. Предложение да приеме компаниите 
министерството има от инкубатора Plug and Play, Калифорния.  
За да се реализира идеята обаче, е нужно финансиране, първо, за влизане в инкубатора и, 
второ, за престоя на компаниите там. Елица Панайотова, изпълнителен директор на Sofia Tech 
Park, потвърди, че една част от финансирането не е проблем да се осигури през парка, но все 
още се обмисля точно как да се структурира програмата.  
Да станеш първоизточник  
И докато американската Силициева долина наистина има какво да предложи като ресурс и 
познания на всеки предприемач, то България все повече напредва в осигуряването на подобна 
среда.  
"България вече има една нелоша екосистема за иновации. Двете големи предизвикателства 
оттук нататък са в приоритизирането на държавните средства и в консолидацията на 
различните институции, отговарящи за подпомагането на иновативния бизнес", заяви 
икономическият съветник на президента Евгени Ангелов. Като основни обогатители на тази 
екосистема той определи създадените по JEREMIE фондове за инвестиции в компании от най-
ранния им стадий, изплуването на много нови организации в подкрепа на младия бизнес, както 
и все по-големия интерес на местните университети към сътрудничество с чуждестранни 
институции. "Надяваме се и Sofia Tech Park да обедини всичко това в една платформа", каза 
Ангелов.  
"С това ние имаме екосистема. Сега тя трябва да заработи заедно, да се консолидира и да 
започне да се координира", обобщи Ангелов. Според него един от начините това да стане е да 
се създаде национален иновативен борд, в който да участват всички заинтересовани страни. 
Предложението обаче тепърва ще се разглежда на политическо ниво.  
Освен това Ангелов посочи, че с цел облекчаване на административните тежести за 
иновативни предприемачи в предложението за изменения на Закона за насърчаване на 
инвестициите е заложена и промяна, която частично адресира пропуските в областта на 
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интелектуалната собственост. Идеята е както на инвеститорите във физическа инфраструктура 
да им се връщат част от внесените осигуровки, така и на инвеститорите в интелектуална 
собственост да се прави същата отстъпка след създаването на определен брой работни места, 
поясни Ангелов.  
Съветът на опарилите се  
"Има много пари наоколо, просто е нужен малко повече талант", описва ситуацията Питър 
Бродски, основател на компанията SoundCloud и ментор на фонда LaunchHub.  
"Моят съвет е опитайте да рискувате поне веднъж. Който не поема рискове, той не печели и не 
успява... А икономиката може да се движи напред само от компании, които са създали нещо 
ново", каза предприемачът Васил Величков, който и в момента е ментор на фонда Eleven. Той 
обясни как няколко пъти е стартирал компании и е фалирал, но въпреки трудностите си е 
стъпвал на крака. "Лично съм стартирал от нулата и дори под нулата. Трудно е, но е супер 
готино", каза Величков.  
Той обясни как един от провалите му се дължи и на държавата, защото не се е разплатила 
навреме с компанията му. Затова според него, ако държавата иска да подпомага 
предприемачеството, първото нещо, което трябва да се опита да направи, е да не пречи с 
бюрокрация и лоши практики.  
Вторият важен съвет за младите предприемачи от Величков бе не просто да търсят пари, 
защото такива има много, а да търсят умни пари - пари, идващи от хора, които имат опит в 
стартирането на собствен бизнес.  
Такива умни пари са финансиране от фондове като Eleven и LaunchHu , които освен че имат на 
разположение 21 млн. евро по инициативата JEREMIE, се управляват от професионален екип 
от мениджъри с опит. Те осигуряват средства както на фаза акселерация, така и на фаза seed, 
когато компаниите имат някакъв развит продукт. Срещу средствата си получават дял от 
бизнеса, но в същото време помагат с менторство и връзки. Както Дилян Димитров, 
управляващ партньор в Eleven, обобщи: "С партньорството ни с Google ние вече сме в 
Силициевата долина."  
Татяна Пунчева-Василева  
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Дата: 18.11.2012  
Източник: www.topnovini.bg  
Връзка: http://www.topnovini.bg/node/45384  
Брой думи: 392  
 
 
Резюме: Близо 30 представители на малкия и среден бизнес и земеделски стопани от 
Шуменски регион участват в обучителен семинар на тема: „Разработване и управление на 
проекти в сферата на земеделието и малкия бизнес”, организиран в Шумен от евродепутата 
Метин Казак.  
 
Заглавие: Експерти обучават предприемачи от Шуменско в разработването на 
европроекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Близо 30 представители на малкия и среден бизнес и земеделски стопани от Шуменски 
регион участват в обучителен семинар на тема: „Разработване и управление на проекти в 
сферата на земеделието и малкия бизнес”, организиран в Шумен от евродепутата Метин Казак.  
В зала “Тича” на хотелски комплекс “Шумен” форумът откри Айсун Авджиев, координатор на 
информационните офиси на евродепутата Метин Казак в страната. След приветствието към 
участници и гости Айсун Авджиев запозна участници и гости с дейността на петте 
информационните офиса на българския евродепутат от групата на АЛДЕ, като подчерта, че от 
особена важност са дейностите и инициативите, насочени към повишаване капацитета на 
местната общност за разработване и управление на европроекти, както и организирането на 
тематични конференции по различни важни въпроси.  
В рамките на обучителния семинар изпълнителният директор на Националното сдружение на 
малкия и средния бизнес Елеонора Негулова подчерта, че сред основните фактори за успешен 
бизнес в условията на икономическа криза, са знанията, добрата информираност и базисната 
подготовка за разработване и управление на проекти, финансирани с пари от оперативните 
програми.  
“Вече 12 години Националното сдружение на малкия и средния бизнес има за основна цел 
подобряването на бизнес средата, като се стремим да бъдем полезни на колегите от малкия и 
средния бизнес. Като хора, които имаме отговорност не само към себе си, но и към нашите 
работници, трябва да имаме ясна визия и да търсим варианти не само да оцеляваме, но и да 
печелим”, заяви пред журналисти в началото на форума Елеонора Негулова. По думите й 
отделни фирми, развиващи дейност в сферата на малкия и среден бизнес, вече имат опит в 
разработването и управлението на европроекти, а други все още не са наясно как да подготват 
проекти и затова са необходими широки информационни кампании и провеждането на 
обучителни семинари. “Оказва се, че малка прослойка фирми, който са ползвали консултантски 
услуги и са осмислили логиката на движение на парите от европейските фондове към 
бенефициентите, вече готвят втори или трети проект, а немалко фирми никога не са 
подготвяли, дори не са и планирали такъв проект в своите инвестиционни намерения”, обобщи 
Елеонора Негулова.  
Наред с презентациите на Оперативна програма “Конкурентоспособност” и Оперативна 
програма “Развитие на селските райони” изпълнителният директор на Националното сдружение 
на малкия и средния бизнес и управителят на „Динамика консулт” ООД Иван Иванов дадоха 
практически насоки на участниците, съобразени с техните конкретните намерения за 
разработване на проекти. Двамата експерти заложиха на интерактивния подход, дискусии и 
работата в групи.  
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