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Медиен мониторинг – обобщение
07.12.2012 г. г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0

телевизии

0

радиостанции

0
9

вестници, от които:

1

- национални

0

- регионални

1

периодични издания

0

интернет издания и блогове

8

Общо за деня

9
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
Дата: 06.12.2012
Източник: в. Струма, Благоевград
Страница: 9
Брой думи: 603

Заглавие: България по криволичещия път към ста билността
Подзаглавие: Финансовото издание: Дори дясноцентристкият премиер Бойко Борисов, който
дойде на власт
Автор:
Текст: обещанието да изкорени корупцията, се затруднява да удовлетвори европейските си
партньори
Шест години след приемането на България в ЕС у българите има разочарование заради
разминаването между очакваните изгоди от членството и конкретните придобивки, пише
британският вестник Financial Times. Изданието публикува обзор на ситуацията в страната със
заглавие "По криволичещия път към стабилността", както и поредица статии, посветени на
управлението, инвестициите, автомобилостроенето, премиера Бойко Борисов, енергетиката,
икономиката като цяло, винарството, книгоиздаването и инфраструктурата. Публикацията
съвпада по време с инвестиционен форум за България, организиран в Лондон от Българската
агенция
за
инвестиции
и
FT.
Финансирането
е
по
Оперативна
програма
"Конкурентоспос обност".
Разбира се, и на Запад може да се чуе, че на София твърде рано е било предоставено
членство и че доближаването й до европейските стандарти на управление е колебливо, пише
FT и допълва, че България охотно подкрепя по-нататъшното разширяване на ЕС на Балканите.
Изданието отбелязва, че връзката между София и Скопие е по-хладна поради отношението на
македонските власти към българското малцинство. Споменава се и докладът на Европейската
комисия от юли, в който се посочва, че в България е имало присъди по някои важни случаи, но
е имало и няколко оправдателни присъди по други знакови дела, за които "в публичното
пространство е имало очаквания за осъдителни присъди".
Изданието отбелязва, че причините България да не е допусната в Шенген, въпреки че е
изпълнила техническите критерии, се коренят в политическия, икономически и правен хаос
след падането на комунизма.
"Дори и Бойко Борисов, дясноцентристки премиер, който дойде на власт с обещанието да
изкорени корупцията, се затруднява да удовлетвори европейските си партнъори". Европейската
комисия редовно получава оплаквания от български граждани и чуждестранни инвеститори за
правосъдното бездействие и предполагаеми съюзи с организираната престъпност на местно
ниво. Търпението на Брюксел се изчерпва и заради неспособността на България да усвои
изцяло щедрите регионални фондове и програми. Българските власти твърдят, че усвояван ето
на еврофондове рязко се подобрява.
В специалния материал за инвестициите се констатира, че след временния бум от 2005 до 2009
г. преките чуждестранни инвестиции в България са спаднали до нива, които "не са толкова
неестествени за икономика с такъв относително малък размер". Случи се и нещо пообещаващо, продължава финансовият всекидневник, инвестициите се прехвърлиха от
недвижимите имоти и строителството към по-плодотворни дейности, които с времето ще
тласнат напред конкурентоспособността на страната и ще модернизират нейната
промишленост.
В статия за разположението на силите на вътрешнополитическата сцена в България вестникът
констатира, че шест месеца преди следващите парламентарни избори управляващата партия
ГЕРБ е водеща сила, а премиерът Бойко Борисов "запазва популярността си на фона на
скептицизма в обществото". Борисов черпи силата си от успеха на България в борбата й с
обхваналата Европа рецесия и дългова криза, като страната му не е изпитала на гърба си
турбуленциите, засегнали съседните Гърция и Сърбия.
В статията за състоянието на българската икономика като цяло коментаторът от FT изтъква, че
някои западноевропейски страни - и то отдавнашни членки на ЕС - биха били щастливи да имат
макроикономически показатели като тези на България. Но икономистите все още си задават
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Резюме: обещанието да изкорени корупцията, се затруднява да удовлетвори европейските си
партньори
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въпроса как България ще се възстанови, когато европейската икономика започне да расте,
пише вестникът и привежда мнението на експерт, че динамиката на възстановяване на
българската икономика е далеч по-малка от статистически очакваната.
Обзорът за инфраструктурата отбелязва, че България има амбицията да стане транзитен възел
в трафика между Европа и Близкия изток, но появата на високоскоростни влакове до Турция и
възстановяването на превоза на товари през занемарените български пристанища по река
Дунав са далечна перспектива.
FT отбелязва, че в момента България много по-добре усвоява еврофонодовете за изграждане
на шосейна и жп инфраструктура, отколкото е правила това в миналото. Посочва се и
построяването на ново трасе на метрото в София, отчасти с пари от ЕС.
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Периодични печатни издания

Медиен мониторинг | 12/7/2012

Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 06.12.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1725938
Брой думи: 92
Резюме: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще връчат утре, 7 декември, договори по Оперативна
програма „Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лв., съобщиха от правителствената
информационна служба.
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Заглавие: Премиерът Борисов и министър Добрев ще връчат утре договори по ОП
„Конкурентоспособност“ за 26 млн. лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще връчат утре, 7 декември, договори по Оперативна
програма „Конкурентоспособност“ на стойност 26 млн. лв., съобщиха от правителствената
информационна служба. Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71
по четири процедури на програмата – „Подкрепа за научноизследователската и развойна
дейност на българските предприятия”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи
офиси за технологичен трансфер”, „Създаване на нови и укрепване на съществуващи
технологични центрове” и „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.
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Дата: 06.12.2012
Източник: www.investor.bg
Връзка:
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/mejdunarodna-kompaniia-proiavi-intereskym-koncesiiata-na-pristanishte-varna, 143907/
Брой думи: 164
Резюме: С решение на транспортното министерство концесията временно е спряна
Голяма международна компания е проявила интерес към концесията на пристанище Варна,
стана ясно по време на инвестиционен форум в Лондон, съобщават от Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).
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Заглавие: Международна компания прояви интерес към концесията на пристанище Варна
Подзаглавие:
Автор:
Текст: С решение на транспортното министерство концесията временно е спряна
Голяма международна компания е проявила интерес към концесията на пристанище Варна,
стана ясно по време на инвестиционен форум в Лондон, съобщават от Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).
Подготовката за отдаване на концесия на пристанище Варна е временно прекратена, показа
преди дни проверка на Investor.bg. Има проблем с обособяването на териториите за концесия,
което спира процедурата, става ясно от официалния отговор на Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
Интерес към инвестиции в България е заявила още и търговска верига за облекла, компания,
която развива логистични центрове и две аутсорсинг компании, допълват от министерството, но
на този етап без да уточняват имената на компаниите.
Инвестиционният форум в Лондон е част от кампанията на Българската агенция за
инвестициите, чиято цел е да популяризира инвестиционните предимства на България.
Проектът се финансира от ОП "Конкурентоспособност".
В дискусията в Лондон са участвали компании от широк кръг области - ИТ сектора,
електрониката, финансовите услуги и производството на мебели и облекла.

10

Дата: 06.12.2012
Източник: www.news.bg
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1036254440
Брой думи: 345
Резюме: В хотел „Four Seasons George V" в Париж преди дни се провед е първото от серията
международни събития, промотиращи инвестиционните възможности на България с цел
привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната.
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Заглавие: Шефове на чужди фирми хвалят в Париж условията за бизнес у нас
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В хотел „Four Seasons George V" в Париж преди дни се проведе първото от серията
международни събития, промотиращи инвестиционните възможности на България с цел
привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната.
Събитието, организирано от Българската агенция за инвестиции, съвместно с водещата бизнес
медия „Файненшъл таймс" и медийна агенция "Медиа Планинг Груп" - в обединение
"Файненшъл Таймс - Медиа Планинг Груп", с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика" 2007 - 2013, събра на едно място
водещи представители от бизнеса и представители на български институции, както и утвърдени
чужди компании, развиващи бизнес в България.
Фокус на дискусията бе обсъждане на някои ключови сектори за страната - „Информационни и
комуникационни технологии", „Транспортно оборудване и машиностроене" и „Аутсорсинг на
бизнес процеси", „Храни и земеделие".
От българска страна посланикът ни в Париж Марин Райков и шефовете на БАИ и Комисията по
финансов надзор Борислав Стефанов и Стоян Мавродиев представиха инвестиционните
предимства на страната - стратегическо географско положение, стабилна политическа и
икономическа обстановка, конкурентни предимства на данъчната политика.
Своя опит за работата си в България сподели изпълнителният директор на "Данон" за България
- Рено Шамонал, френският търговски представител в България - Филип Шатиньо,
председателят на Френската търговска камара, Стефан Дьолайе, изпълнителният директор на
"Виваком" - Бернар Москени и Никола Треан - изпълнителен директор на компанията "Аурубис".
"Истината е, че движеща сила за бизнеса в България са хората, които правят така, че нещата
да се случват. Моите надежди са, че България ще се превърне в хъб за френски инвестиции и
са налице всички предпоставки за това", сподели председателят на Френската търговска
камара, Стефан Дьолайе.
Мнението му беше подкрепено и от шефа на "Данон" за България, който сподели, че в
действителност историята на България винаги е била изпълнена с предизвикателства и това
кара хората да бъдат търсещи, активни и такива, които намират решения.
"Българската икономика е една истинска европейска инономика", потвърди и френският
търговски представител в България.
Шефовете на "Виваком" и "Аурубис" акцентираха от своя страна върху квалификацията на
служителите в България, които получават европейско образование и работят по международни
стандарти, което допринася за конкурентните предимства на бизнеса у нас.
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Дата: 06.12.2012
Източник: www.bta.bg
Връзка:
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%
BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%
D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters[created_on][from]=06-122012&news_filters[created_on][to]=&news_filters[_csrf_token]=e3536c3fc3e3aa5c2848236194997b72
Брой думи: 89
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев ще връчат утре договори по Оперативна програма
"Конкурентоспособност" на стойност 26 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на МС.
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Заглавие: Премиерът Бойко Борисов и министър Делян Добрев ще връчат утре на
бенефинциенти договори по Оперативна програма "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор: Христо Воденов, БТА
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев ще връчат утре
договори по Оперативна програма
"Конкурентоспособност" на
стойност 26 млн. лв., съобщ иха от пресцентъра на МС.
Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 71 по четири процедури на
програмата - "Подкрепа за
научноизследователската и развойна дейност на българските
предприятия", "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен
трансфер", "Създаване на нови и укрепване
на съществуващи технологични центрове" и
"Развитие на стартиращи
иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на
иновативни продукти, процеси и услуги".
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Източник: www.plovdiv24.com
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Брой думи: 328

Заглавие: ОИЦ Пловдив с информационен ден в Раковски
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Възможности за кандидатстване по отворените все още схеми "Първа работа",
"Подкрепа за заетост", "По-близо до работа", "Ново начало - от образование към заетост",
"Отново на работа", "Старт в администрацията", "На път" и "Ново работно място", които са
съфинансирани от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще представи
екипът на Областен информационен център - Пловдив на информационен ден утре - 7
декември, в Раковски. Събитието ще започне с информационен семинар под мотото "ДА
създаваме заедно", е от 11:00 в залата на местното Народно читалище "Св. Св. Кирил и
Методий".
За участие са поканени представители на неправителствени организации, местната власт,
бизнеса, широката общественост, образователни институции и медиите.
Новите приоритети на бъдещата Кохезионна политика на Европейския съюз и оперативните
програми в България за следващия програмен период 2014 - 2020 година, възможности на
работодатели за наемане на безработни, както и популяризиране на добри практики от
реализирани проекти по оперативните програми в област Пловдив, ще бъдат част от
разискваните темите. Ще бъде изнесена информация и за схемата "Енергийна ефективност и
зелена
икономика",
съфинансирана
от
оперативна
програма
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".
На семинара ще бъде споделен опит от добри практики и "научени уроци" по проекти,
финансирани по оперативни програми. Представители на Местната инициативна група
"Раковски" ще представят отворени схеми, както работата на екипа си. Ръководството на
местното Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий" пък ще разкаже как успешно работи по
проекти с европейско финансиране.
След семинара експерти от ОИЦ - Пловдив ще провеждат на място индивидуални срещи със
заинтересовани граждани, местната власт и бизнеса.
Това събитие е част от втория информационен цикъл, който екипът провежда на територията
на 18-те общини в Пловдивска област.
Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра
за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата
подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 "Изграждане на
областен информационен център в гр. Пловдив".
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Резюме: Възможности за кандидатстване по отворените все още схеми "Първа работа",
"Подкрепа за заетост", "По-близо до работа", "Ново начало - от образование към заетост",
"Отново на работа", "Старт в администрацията", "На път" и "Ново работно място", които са
съфинансирани от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще представи
екипът на Областен информационен център - Пловдив на информационен ден утре - 7
декември, в Раковски. Събитието ще започне с информационен семинар под мотото "ДА
създаваме заедно", е от 11:00 в залата на местното Народно читалище "Св. Св. Кирил и
Методий".
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Дата: 06.12.2012
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/400432.html
Брой думи: 277
Резюме: Новите приоритети у нас за следващия програмен период, както и стратегията
"Европа 2020" предизвикаха интереса на присъстващите на информационен семинар под
мотото "ДА създаваме заедно", организиран и проведен от Областен информационен център Пловдив в община "Родопи".
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Заглавие: Засилен интерес в община "Родопи" към следващия програмен период
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Новите приоритети у нас за следващия програмен период, както и стратегията "Европа
2020" предизвикаха интереса на присъстващите на информационен семинар под мотото "ДА
създаваме заедно", организиран и проведен от Областен информационен център - Пловдив в
община "Родопи".
"За нас са много полезни тези информационни събития, които прави Областен информационен
център - Пловдив. Радваме се, че Центърът отново ни гостува, екипът му е добър помощник в
работата на общините по еврофондовете и се надяваме занапред да продължим да работим
активно с тях". Така председателят на Общинския съвет на община Родопи Георги Ташев откри
информационния семинар, събрал кметове от малките населени места в общината,
представители на читалища, неправителствени организации и медии.
Голяма част от присъстващите проявиха интерес и към отворените схеми по оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" - "Ново работно място", "Първа работа", "Подкрепа
за заетост", "По-близо до работа" , "Ново начало - от образование към заетост" и "На път".
На срещата беше представена и възможността за кандидатстване по схемата "Енергийна
ефективност и зелена икономика", финансирана от оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".
Бяха дискутирани добрите практики в общината и бе споделен опит от "научени уроци" при
подготовката и реализацията на проекти, финансиран от оперативните програми.
С тези информационни семинари ОИЦ - Пловдив работи по втория информационен цикъл
събития, които провежда на територията на 18-те общини в Пловдивска област.
Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра
за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата
подкрепа на Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект №
BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 "Изграждане на областен информационен център в Пловдив".
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Дата: 06.12.2012
Източник: www.computerworld.bg
Връзка:
http://computerworld.bg/42232__na_balgariya_sa_nuzhni_ne_poveche_ot_dva_tehnologichni_parka
Брой думи: 1184

Заглавие: На България са нужни не повече от два технологични парка
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ сектора е подборът на все повече и
по-добре подготвени млади хора
Нашият потенциал за развитие на технологични паркове е ограничен, в София е нормално да
има един такъв, може би е добре да се направи втори в Пловдив – за агротехнологии и храни.
Това каза Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, по време на
откриването на третото издание на Международна конференция "Индустрия и иновации 2012".
“Няма смисъл да се проектират още 4-5 технологични парка в България – продължи
министърът. - Тези технологични паркове трябва да бъдат развивани около университетите и
научните звена, те не могат да бъдат на голяма поляна. В Европа от 10 техпарка, 3 са успешни,
другите имат проблеми със своята устойчивост.”
Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма
Добрев сподели, че иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, като се
надява министерството да получи повече средства за подкрепа на бизнеса. Той допълни още,
че енергийната ефективност на предприятията също не е за подценяване, защото страната ни
е на пето място в Европа по енергийна неефективност. Според него отпуснатите средства няма
да бъдат по-малко от досегашните, които са на стойност 1,17 млрд. евро.
“Развитието на индустрията и иновациите
е от същ ествено значение за икономиката през следващите години, затова правителството
прави всичко възможно да привлича повече средства в тях – продължи Делян Добрев. - В
годините преди кризата нашата икономика растеше благодарение на инвестиции във
финансовия сектор, строителството и туризма, докато след 2009 г. икономиката ни придобива
нов облик. През последните години инвестициите в индустрията се запазват и са около 2
милиарда евро на година. С промените в Закона за насърчаване на инвестициите се осигурява
конкурентно предимство на секторите с висока добавена стойност.”
Министър Добрев уточни, че след влизане в сила на промените, в рамките на две години
фирмите ще могат да получат обратно от държавата 17,4 на сто от разходите си за човешки
ресурси.
Елица Панайотова, изпълнителен директор на София тех парк
Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ сектора е подборът на все повече и подобре подготвени млади хора. Заедно с представители на бизнеса и МОМН се обсъждат
възможностите за увеличаване на приема на студенти по компютърни специалности. През 2012
г. са връчени седем сертификата клас А и Б на български и чужди инвеститори, докато през
изминалата година броят им е бил едва 4.
“В началото на следващата година пилотно ще стартира и схема за иновации по оперативна
програма “Конкурентоспособност” с възможност за електронно кандидатстване - продължи
министърът. - Това ще бъде нещо ново, което смятам, че ще се приеме добре от бизнеса. Друг
приоритет през следващия програмен период за ОП „Конкурентоспособност“ ще бъде
подкрепата на производство и износ на продукти с висока добавена стойност.” Министър
обясни, че част от общата сума за иновации ще бъде под формата на ваучерна схема за
иновации за фирмите. От цялата сума за иновации - “примерно 400 - 500 млн. евро” една част
ще се раздават под формата на ваучери, каза Добрев, без да конкретизира.
Евгени Евгениев от Световната банка
Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в това научно звено, което ще може да
направи нещо полезно за компанията. Така средствата за иновации ще се насочат към науката,
и една компания може да инвестира в определена иновация, която да бъде създадена от
дадено научно звено, уточни министър Добрев. “Аз харесвам този подход, защото той насочва
средствата за наука точно там, където се създават иновациите в полза на бизнеса – обясни
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Резюме: Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ сектора е подборът на все повече
и по-добре подготвени млади хора
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Добрев. - Парите по ОП “Конкурентоспособност” трябва да бъдат за бизнеса и за нещата, от
които бизнесът се нуждае.”
На 32 място сме в ЕС по иновации
Според проучване на Европейската комисия (ЕК) България е на 32 място от 34 страни за 2012
г., що се касае за иновации. Това каза Евгени Евгениев от Световната банка, по време на
третото издание на Международната конференция "Индустрия и иновации 2012". Според
проучване на световния икономически форум, цитирано отново от Евгениев, страната ни е вече
62-та конкурентоспособна икономика в света (сред 144 икономики), което е скок с 12 места в
сравнение с 2011 г. По “изтичане на мозъци” България е на 128 място от 144 икономики, по
качество на обучението по математика - на 68 място, по наличие на услуги за обучение – 90-то,
а по качество на началното образование – 67 място. Когато говорим за национална инвоативна
система, ние трябва да говорим за обучението, сподели Евгениев.
Той разкри данни от проучвания на Световната банка, според които България е паднала с
четири места по “лекота за правене на бизнес” за 2012 г. и е вече 66-та в света. “За стартиране
на бизнес се справяме сравнително добре – 57-мо място от 185 икономики в света, което е с 9
места спад – продължи Евгени Евгениев. - Когато имаме нужда от динамична и иновативна
система, на нас ни трябва адекватна администрация, която да реагира бързо на изискванията
на бизнеса, а също така с адекватна регулаторна рамка.
У нас трябва да се работи серизоно върху хората, които генерират идеите, още от детската
градина. Основните фактори за успеха в щата Калифорния, което е добре да го следваме и у
нас са: доверие в системата (включително и бизнес средата), менторите (които да консултират
предприемачи и това вече се прави от мениджърски фондове) и рисковото финансиране.
Трябва да придобием успешния модел на Калифорния: провалът е хубаво нещо, стига да стане
бързо и срещу по-малко пари.”
10 - 20 г. трябва да минат, преди “София тех парк” да постигне очакваните резултати
Фокусът, който технологичният парк има дългосрочно, това са spin-off компаниите, стартъпите,
малките и средни предприятия, както и децата. Това каза Елица Панайотова, изпълнителен
директор на София тех парк, по време на събитието.
“Целта на проекта за парка е да се постигне концентрация на талант на едно място, но талант,
който да има предприемаческия дух – продължи Панайотова. - Трите сфери, върху които
технологичният парк се фокусира са: ИКТ, науки за живота (life sciences), включващи природни
науки, биотехнологии и др. и енергетика от ново поколение (нови източници на енергия).
Компаниите-участници в парка трябва да имат развоен компонент (R&D).”
Панайотова каза, че съвсем скоро паркът ще има нужда от ментори под формата на
консултативен съвет. За момента проектът София тех парк разчита на публично финансиране –
еврофондове. Дългосрочно проектът ще бъде отворен към публично-частното партньорство.
“Проектът е вече на 4 месеца, а вече имаме подписан меморандуми със Софийския
университет и Техническия университет-София, скоро ще подпишем договор и с БАН – разкри
Панайотова. - Трябва обаче да минат между 10 и 20 години, преди технологичният парк да
постигне очакваните резултати.
Първата фаза предвижда от 2013 г. да бъдат изпратени млади предприемачи във веч е
функциониращи стартъп инкубатори в чужбина. Следващата трябва да стартира през 2014 г.,
когато ще бъде изградена физическата инфраструктура на парка. Година по-късно трябва да
бъдат привлечени и запълнени първите лаборатории, както и да се изгради инкубаторът за
млади предприемачи.
Екосистемата, която паркът ще развие, ще включва наука, образование, достъп до
финансиране и менторска мрежа. Всеки предприемач има нужда от подкрепа за това какви са
стъпките, през които трябва да мине, как трябва да организира процеса, как да си напише
бизнес плана, кои може да са потенциалните му клиенти, къде може да намери финансиране,
пазар.”
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Дата: 06.12.2012
Източник: www.press.dir.bg
Връзка: http://press.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=345792&df=45&dflid=3
Брой думи: 1244
Резюме: До 6 януари предприемачи от България и региона могат да кандидатстване за
финансиране в рамките на 30 000 евро
Фондът за рисково финансиране LAUNCHub обяви имената на шест компании, получили т.н.
SEED финансиране до 200 000 Евро, а именно Coherent Labs, DeskGod, Imagga, iMediaShare,
Rankur и StorPool. Основаните в България компании са с насоченост към чужди пазари и се
характеризират с факта, че техните продукти и услуги вече се радват на първи добри резултати
– брой потребители или клиенти, приходи или друго.

Информация за SEED инвестициите на LAUNCHub:
Coherent Labs
Coherent Labs предлага иновативни решения, насочени към разработчиците на компютърни
игри. Компанията разработва софтуерно решение, което позволява
използване на готови уеб компоненти, които могат да се имплементират директно в дадена
игра и така спестява време, усилия и средства. Софтуерът е базиран на модерни уеб
технологии и улеснява изграждането на интерактивнa и впечатляващa визуализация,
подобрява работните процеси и позволява на дадения бизнес да се съсредоточи върху
забавлението за своите играчи.
Website: http://coherent-labs.com/
DeskGod
DeskGod е софтуерна услуга (т.н. SaaS), която помага на компаниите, които развиват основния
си бизнес в интернет да ангажират своите потребители и да ги превърнат в лоялни клиенти
чрез уеб инструменти за маркетинг и продажби (т.н. Market automation). Базирано на облачните
технологии, интергираното решение позволява управление на всички етапи, през които даден
посетител преминава преди да пристъпи към употребата на платена услуга. Това става
възможно чрез функции за анализ на трафика (локация, честота и др.), ангажиране на
потребителя (чат в реално време и др.) и комуникационни кампании за изграждане на лоялност
(имейл маркетинг, обратна връзка и др.).
Така, DeskGod.com решава проблем, заради който близо 80% от стартиращите компании с
електронен бизнес фалират още през първата си година.
Website: http://www.deskgod.com
Imagga
Imagga разработва технологии и продукти, които позволяват по-ефективна организация на
големи колекции от снимки, както за крайния потребител, така и за бизнеси и организации,
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Заглавие: Фондът LAUNCHub обяви шест български компании получили инвестиции до
200 000 Евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До 6 януари предприемачи от България и региона могат да кандидатстване за
финансиране в рамките на 30 000 евро
Фондът за рисково финансиране LAUNCHub обяви имената на шест компании, получили т.н.
SEED финансиране до 200 000 Евро, а именно Coherent Labs, DeskGod, Imagga, iMediaShare,
Rankur и StorPool. Основаните в България компании са с насоченост към чужди пазари и се
характеризират с факта, че техните продукти и услуги вече се радват на първи добри резултати
– брой потребители или клиенти, приходи или друго.
Представители на фонда обявиха и началото на т.н. Прозорец за кандидатване за т.н.
Acceleration финансиране от 30 000 евро срещу дялово участие в компанията. До 6 януари
2013г. предприемачи от България и региона могат да представят своите проекти в сферата на
Информационните и комуникационни технологии чрез попълване на онлайн въпросник. Освен
финансиране, одобрените екипи участват и в менторската програма на LAUNCHub, която цели
да осигури по-бърз растеж на компаниите, чрез споделяне на опит и откриване на нови
партньорства. При одобрение за тази Акселераторската програма и постигане на бързи
резултати, стартиращите бизнеси могат да получат и последващо финансиране до 200 000
евро, какъвто именно е случая и с една от обявените шест компании - Coherent Labs.
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които трябва да менажират стотици хиляди снимки. Решението, което компанията разработва е
базирано на иновативни технологии позволяващи прецизното изваждане на информация за
цветове, композиция, обекти и концепции представени в изображението.
Към момента компанията има както бизнес клиенти, прилагащи технологичните й решения, така
и крайни потребители използващи публично достъпните й услуги и инструменти. Компанията
предлага решенията си на глобалния пазар, като към момента над 60% от аудиторията е от
САЩ.
Website: http://www.imagga.com
iMedia Share
Приложението позволява на iPhone и Android потребителите дистанционно да управляват
телевизорите от ново поколение и да възпроизвеждат на тях видео съдържание от интернет,
без за това да е необходим допълнителен хардуер или кабели.
iMediaShare предоставя удобството на мобилния интерфейс по отношение на търсене и
интеракция със съдържанието, мултимедийното преживяване на големия екран и
неизчерпаемия избор на Интернет.
Приложението се радва на сериозен потребителски интерес -- до момента е инсталирано над 3
млн. пъти, а потребители растат с 15% месечно. Сред партньорите на iMediaShare са компании
като Sony, MTel, Deutsche Welle & Vimeo.
Website: http://www.imediashare.tv

StorPool
StorPool е софтуерно бизнес решение за съхранение на данни, което решава редица проблеми
със съществуващите на пазара решения. Особенно подходящо е за фирми, които работят с
големи обеми данни. Със StorPool клиента може да използва стандартни компоненти, вместо
скъп специализира хардуер, и да разширява системата си за съхранение на данни в
съответствие с нуждите си. StorPool оптимизира разходите, повишава надеждността и
производителността и позволява лесно надграждане. По този начин StorPool подобрява
конкурентноспособнос тта на бизнеса. В момента продукта се тества от първи клиенти.
Website: http://www.storpool.com
Повече за LAUNCHub Seed & Acceleration фонд:
LAUNCHub (Launch hub) e Seed & Acceleration фонд, подкрепен с менторска програма, който
инвестира общо 9 милиона EUR в стартиращи компании, предимно от сектора на
информационните и комуникационни технологии, от България и региона.
LAUNCHub си партнира с един от най-успешните акселератори в Европа, Seedcamp, както и с
Института за предприемачи на Сиско в България. За международна подкрепа LAUNCHub
разчита също и на Mozilla Web FWD и DreamIt Ventures.
Освен инвестиции, LAUNCHub осигурява на екипите и менторска програма, чрез която
стартиращите предприемачи да развият идеите си по-бързо, с помощта на професионални
съвети и напътствия от над 200 ментора от България и около 1200 от чужбина.
LAUNCHub управлява 9 милиона по инструмента “Entrepreneurship Acceleration and Seed
Financing” по холдинговия фонд JEREMIE.
Акселераторската програма на LAUNCHub отваря т.н. прозорци за кандидатстване два - три
пъти годишно и фонда селектира около 15 екипа, които кани на т.н. Дълъг уикенд (4 дни). След
като се запознава отблизо с предприемачите и ги подготвя да презентират по най-добрия начин
пред Инвестиционен комитет, фонда избира около 8-9 от екипите, които получават
финансиране от 30 000 евро срещу дялово участие от 8-10%.
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Rankur
Rankur.com е лесен и достъпен инструмент за управление на онлайн репутация в социални
медии, цифрови медии, блогове и сайтове за споделяне на мнения. В основата на Rankur стои
технология за извличане на мнения и твърдения от текст в реално време. Инструментът
позволява да се проследи генерирането на новини, изследване на аудитория, както и
получаване на сигнали за спешна реакция.
Rankur е достъпен на пазара от м. януари 2012 и вече се ползва от рекламни и PR агенции на
банки, големи компании, политици и музикални групи в Европа, Северна и Южна Америка, както
и на Арабския полуостров. Предстои разширяване на продукта към туристическия бранш и
добавяне на функции за управление на онлайн маркетинг.
Website: http://www.rankur.com
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По време на следващия “SEED” етап, което е и основния фокус на фонда, LAUNCHub
предоставя последващо финансиране до 200 000 евро.
Повече за Инвестициония комитет на LAUNCHub:
Разширеният Инвестиционен комитет на фонда LAUNCHub се състои от няколко основни типа
бизнес специалисти.
Представителите на други акселератори са: Решма Сохони, партньор в “Seedcamp”, Паскал
Финет, Директор на програмата на “Mozilla WebFWD”, Пол Брагел, партньор в “i/o Ventures” и
Кери Ръп, Управляващ партньор в “DreamIt Ventures”.
Вторият тип са успешни предприемачи от България, като Светозар Георгиев (съизпълнителен
директор на “Телерик”, Елвин Гури (съосновател на ”Джет Файненс” и текущ изпълнителен
директор на “Ривърстикс кепитъл”), Антон Титов (съосновател на сайта hotfile), Адел Закут
(основател на сайта openbuildings.com и clippings.com), Костадин Йорданов, изпълнителен
директор на “Бианор”, Бостян Спетич изпълнителен директор на “Земанта”.
Други ценни членове на комитета са успешни корпоративни лидери и ангели инвеститори като
Гати ал Джебури (Изпълнителен директор на LUKOIL Mid East Ltd.), Христо Манов
(Вицепрезидент на групата компании на “Avon” за Централна и Източна Европа), Боян Калчев
(Изпълнителен директор и финансов директор на бТВ Медия груп, част от CME/Про ТВ),
Ивайло Вътев (Изпълнителен директор ”Аурубис”).
Секторът на инвестиционното банкерство е представен от Драган Маноев (Директор на
“Lazard”, Сан Франциско), Иван Димов (бивш Прецедател на Борда на Директорите на Нет
Инфо), Мартин Корбмашер (бивш регионален управител на “CSFB Germany”).
Членовете от екипа на LAUNCHub, които също участват в Инвестиционният комитет – Йенс
Миелшоф (председател на фонда “beta plus”), Тодор Брешков и Любен Белов (управляващи
партньори в LAUNCHub), Ирина Димитрова (финансов директор във фонда), Светлан Станоев
(председател на Института за предприемачи на Сиско в България).
Източник: http://launchub.com/
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