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Медиен мониторинг – обобщение
31.03.2013 г.
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции

Медиен мониторинг | 3/31/2013

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: 29.03.2013
Източник: в. Черно море, Варна
Страница: 5
Брой думи: 1667

Заглавие: Проф. д.н. Веселин Пейчев, вр.и.д. директор на Института по рибни ресурси:
Търсим нови хоризонти за овладяване на морските ресурси
Подзаглавие: Откриват отдел "Океанология", който ще разшири научно- приложната дейност
на института извън рибните запаси и аквакултурите
Автор: Стефан ДЕНКОВ
Текст: Овладяването на морските богатства, което става все по- важна задача пред
научноприложните звена, определи темата на нашия разговор с проф. д.н. Веселин Пейчев,
вр.и.д. директор на Института по рибни ресурси (ИРР) към Селскостопанската академия. Той е
роден на 21 май 1959 г. в гр. Летница, Ловешко. Завършва Минно-геоложкия университет,
специалност "Хидрогеология и инженерна геология", и целият му трудов стаж преминава в
Института по океанология (ИО) към БАН, където започва като млад специалист през 1984 г. и
става професор през 2011 г. През последните 5 г. е зам.- директор по научноизследователската
дейност на ИО. От две седмици е назначен за вр. и. д. директор на ИРР.
Той е автор (заедно с колегата си доц. д-р Димитър Димитров от ИО) на първия български
учебник по океанология, в който са обхванати основните проблеми на морската физика, химия,
биология и геология. Особено внимание е отделено на Черно море и на българския сектор от
него, като по-голямата част от учебника е въз основа на оригинални изследвания, проведени
основно в ИО, а една част от данните са и от ИРР. На заседание на общото събрание на
учените на ИРР е взето решение първият по рода са учебник по океанология да бъде
предложен пред "Общинския съвет за награда "Варна" в раздел "Природни науки" за 2013 г.
- Като нов ръководител на един от най-старите институти у нас, основан през 1932 г., какви
задачи си поставяте?
- На първо място, те са свързани с разширяване дейността на института. Идвайки тук, намирам
два отдела, които са посветени на морската биология: ихтиология и хидробиология. Смятам, че
трябва да се изучават не само живите организми, но и околната среда - водното тяло, морското
дъно и бреговете. С тази идея предложих на общото събрание на учените на Института по
рибни ресурси да бъде създаден трети отдел - "Океанология". Преди няколко дни беше взето
решение и отделът вече е факт с одобрението на ръководството на Селскостопанска академия.
Това ще даде възможност да поемаме много повече задачи, свързани не само с живата
материя, но и с цялата околна среда. Другото, което ми направи впечатление, е много свитият
кадрови състав на ИРР. В целия институт е останало само едно хабилитирано лице, докато
преди 20 - 30 г. тук работеха 10 професори, от които двама член-кореспонденти на БАН. За
сравнение, преди 30 г., когато започнах трудовия си стаж в ИО, там имаше 5-има доценти, а
всички професори, най-изтъкнатите морски специалисти на България, бяха в ИРР. Постепенно
през годините заради недалновидната, а може би и егоистична политика на предишни
ръководства се е стигнало до сегашното положение в целия институт да остане само едно
хабилитирано лице и още 7 асистенти. В момента в моята секция "Морска геология и
археология", която ръководех в ИО, има 8 доценти и още 4-ма главни асистенти, доктори и
докторанти. С други думи, втората ми основна задача ще бъде повишаването на
квалификацията на състава и разкриването на конкурси за по- високи научни степени и звания.
- Преди години нямаше ли идея и за ликвидиране на ИРР, като прелее в друг институт?
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Резюме: Овладяването на морските богатства, което става все по- важна задача пред
научноприложните звена, определи темата на нашия разговор с проф. д.н. Веселин Пейчев,
вр.и.д. директор на Института по рибни ресурси (ИРР) към Селскостопанската академия. Той е
роден на 21 май 1959 г. в гр. Летница, Ловешко. Завършва Минно-геоложкия университет,
специалност "Хидрогеология и инженерна геология", и целият му трудов стаж преминава в
Института по океанология (ИО) към БАН, където започва като млад специалист през 1984 г. и
става професор през 2011 г. През последните 5 г. е зам.- директор по научноизследователската
дейност на ИО. От две седмици е назначен за вр. и. д. директор на ИРР.

6

Медиен мониторинг | 3/31/2013

- За ликвидация не е ставало дума, но имаше период, когато той беше слят с Института за
рибарство и аквакултури в Пловдив. Това създаде големи затруднения в неговата дейност, тъй
като директорът на обединението беше в Пловдив, и всички решения трябваше да се
съгласуват с него. Заповедите и молбите му се изпращаха с факсове, което беше много трудна
комуникация. Другият проблем, който видях тук, е свързан с Аквариума. Той непрекъснато се
нуждае от поддръжка и текущ ремонт, тъй като е на 100 г. Има течове, много тръби и
електроинсталации трябва да бъдат подменени. Не се виждат, но под Аквариума има още два
етажа надолу в мазите, където са необходими сериозни ремонти. Има и още един голям
проблем, може би най-тежкият за института - научноизследователският кораб "Проф.
Александър Вълканов" е с изтекъл срок за класов ремонт, а такъв не е направен. При това
положение корабът няма разрешение да плава. Дадена му е 3-месечна отсрочка, през която да
се извърши ремонтът, и ако това не стане, ще му бъдат отнети документите. А в случай, че те
бъдат отнети, повторното пускане в действие е изключително трудно. Все едно един автомобил
да бъде спрян от движение и след това да се опиташ отново да го пуснеш. В момента водим
преговори със Селскостопанската академия за съдбата на кораба.
- Всичко това е свързано с доста средства, откъде ще ги намерите?
- Тук се сблъкваме с друг голям проблем. Бюджетът на Селскостопанската академия е намален
с 10 млн. лв. в сравнение с преди 5 г. и дейностите й са сведени до екзистенц-минимум, тоест
до борбата за оцеляване. Освен това за разлика от БАН институтите на Селскостопанска
академия не са второстепенни, а третостепенни разпоредители с бюджета. Това означава, че
приходите от всякаква дейност, включително от билетчетата за Аквариума, отиват в София,
след това изпращаме писма, за да молим да ни се връщат пари за покриване на нашите
разходи. Това е най-голямото неудобство в работата на академията. Минава време, докато
получим обратно собствените си средства, което спъва оперативната дейност. Понякога се
забавят експедиции и други изследователски дейности, изпуска се хубавото време за
провеждането им. Смятам да предложа на председателя на Селскостопанска академия по
възможност тя да се превърне, както БАН, във второстепенен разпоредител с бюджетните
средства. Също така да се създаде фонд "Развитие", в който да се акумулират средства за
съфинансиране по различни проекти, тъй като и тук се създава голямо неудобство. Печелят се
проекти, обаче е необходимо 10 - 15% съфинансиране от страна на кандидатстващата
организация, а такива средства не са заделени в академията. Проблеми има и при
провеждането на конкурси за докторантури, доценти, главни асистенти и т.н., тъй като и за тях
липсва фонд, който да финансира процедурите, докато в БАН има такъв. Там отделните
институти обявяват конкурси, след което разходите по процедурата се поемат централизирано
от академията. Тук няма такъв фонд, което принуждава всеки институт да си осигури средства
за процедурата, или този, който кандидатства, сам да си ги намери, което е доста
несправедливо решение и забавя израстването на академичния състав. Дори, когато човек е
готов, по финансови причини не може да придобие по-високо научно звание.
- Идвате от институт, известен с многото спечелени проекти по различни линии - НАТО, ЕС. Тук
каква е ситуацията и какво смятате да правите в тази насока?
- В ИРР също се работи по международни проекти, само че са по-малко, защото и хората тук са
по-ограничени като бройка. Основно те са в областта на биоразнообразието в българския
сектор на Черно море и изследванията на екосистемите в условията на климатичните промени.
Всички тези проекти ще продължат да се разработват. Те са свързани най-вече с рибните
ресурси, с мидите, рапаните, водораслите и т.н. Моята амбиция е да продължи развитието на
института и с овладяването на другите видове ресурси -минерални, енергийни, рекреационни и
др. Моята идея е това да бъде институт не само за рибни ресурси, а за морски ресурси. С други
думи, дейността му да се разшири и да обхване овладяването на всички видове ресурси в
Черно море. В тази насока ще бъдат и новите проекти.
- Какво мислите да направите, за да спасите кораба?
- Имаше идея да се участва с проект от фонд "Конкурентоспособност" за закупуване на нов
плавателен съд. Обаче трябват 400 000 лв., тъй като корабът струва 4 млн. лв., а
съфинансирането е 10 % от стойността му. Селскостопанската академия, заради силно свития
си бюджет, не може да осигури тази сума, въпреки че става дума само за 10%.
- Тогава какво ще правите?
- В краен случай, ако останем без кораб, ще наемаме плавателни съдове за експедиционните
изследвания по различните проекти. Другата възможност е академията да намери 150 000 - 200
000 лв. за класовия ремонт.
- Разликата е само 200 000 от средствата, за да има нов кораб?!
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* При това новия кораб ще го ползваш 30 г. напред, а този вече е на предела - построен е в
Астрахан през 1979 г. за Каспийско море и е превозен дотук по Волгодонския канал. А да не
говорим, че новият кораб е престиж, голямо удобство за провеждане на експедиции. Мисли се
за някакъв по-рационален вариант, но за момента няма решение.
- Каква е програмата на института за 2013 г.?
- Тази година се предвижда вземане на хидробиологични проби за определяне на морското
биоразнообразие, което трябва да започне в началото на април. Има определени станции,
откъдето периодично се вземат проби и се изследват. От тази година ми се иска да ги
разширим, като се обхванат и изследванията на дънните утайки, на бреговите процеси,
абразията на бреговете, влиянието на климатичните промени върху водното ниво, тяхното
отражение върху рисковите геологични зони и т.н.
- Поддържате ли пряка връзка с бизнеса?
- Колеги дават научни консултации на рибари, на собственици на мидени стопанства.
Получаваме дарения от физически лица, фирми, но те са скромни като размер. Можем да
поемаме и задачи с чиста практическа насоченост, възложени от бизнеса, но пак стигаме до
неудобството всеки приход да се превежда в София и после да се молим да ни върнат
собствените пари, за да си свършим работата. Обикновено ни влизат в положение и
възстановяват сумите, но неудобството е, че минава известен период, а в това време трябва
спешно да се закупи нещо.
- Голям ли е потенциалът за овладяването на морските ресурси в Черно море?
- Много голям и това е бъдещето. Полезните изкопаеми на сушата отиват към изчерпване.
Например нефтът, който се извлича, е по-малък от новооткритите запаси. Най-богатите
находища на руди и други полезни изкопаеми са били изчерпани още в античността.
Постепенно остават все по-бедни находища и на все по-голяма дълбочина. Като резултат
добивът на полезните изкопаеми на сушата непрекъснато поскъпва, а в морето с развитието на
технологиите поевтинява. В един момент ще стане по-изгодно да се добиват ресурси от
морето, отколкото от сушата. И смятам, че това време не е далече. Черно море е много богато
на газови хидрати. Става дума за газ-метан, който се намира под формата на ледени кубчета
на голяма дълбочина и при високо налягане. Преди няколко дни четох, че в Япония започват
добива на газови хидрати. Явно в света усилено се работи в тази насока.
29.03.2013 г.
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Дата: 26.03.2013
Източник: в. Сливенско дело
Страница: 3
Брой думи: 582

Заглавие: Заседава регионалният съвет за развитие на Югоизточния район
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На 19 март. G залата на областната администрация в Сливен се проведе заседание на
Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район за планиране под председателството на
Марин Кавръков, областен управител на област Сливен. Участие взеха представители на
министерства, областни управители, кметове на общини в Югоизточния район, представители
от организациите на работодателите и социалните партньори, както и представители на
академичните среди, на регионални инспекторати по образование и областни пътни
управления на територията на района.
Акценти на заседанието бяха напредъка по изпълнение на операциите по оперативните
програми в Югоизточния район, дейността на работните групи по изготвяне на договора за
партньорство на България с Европейската комисия и оперативните програми за периода 20142020 г.. предварителната и екологичната оценка на регионалния план за развитие на
Югоизточния район 2014 - 2020г., Концепцията за ОП "Наука и образование за интелигентен
растеж 2014 - 2020 г." и състояние и тенденции в развитието на транспорта.
На членовете и гостите на регионалния съвет бе представена обобщена информация за
напредъка по усвояване на финансови средства по оперативните програми, съфинансирани от
фондовете на ЕС. Общият брой сключени договори по оперативните програми в ЮИР е 679.
Най-голям брой проекти има област Бургас - 241, следван Стара Загора -207, Ямбол -112 и
Сливен - 101. От общата стойност на сключените договори в страната (19 219 668 271 лв.) към
18.02.2013 г., Югоизточният район бележи дял от 13% (2 540 659 932лв), като област Бургас е с
най-висок дял - 31% (769 420 907.), следвана от Стара Загора с 15% (386 062 420 лв.), Ямбол с
9% (237 950 955 лв.) и Сливен с 5 % (133 019 088 лв.).
С най-висок относителен дял (39%) от средствата за реализацията на Регионалния план за
развитие на Югоизточния район за периода 2007 - 2013 г. се отличава ОП "Транспорт" с 1 003
239 703 лв. Останалата сума в размер на 1 537 420 229 лв. се разпределя за останалите шест
програми - ОПРР, ОПК, ОПАК. ОПЧР. ОПОС и ОПТП. Въздействието и ефектът от успешното
реализиране на проектите по оперативните програми на територията на района е база за
постигане на устойчиво и балансирано регионално развитие.
Регионалният съвет за развитие обсъди предварителната оценка и екологичната оценка на
регионалния план за развитие на Югоизточния район 2014 - 2020 г.
Целта на предварителната оценка е да разгледа външната и вътрешната съгласуваност;
устойчивото градско развитие на територията на района; хоризонталните принципи на ЕС.
интегриране въпросите на околната среда и глобалните екологични цели; адекватност на
необходимите ресурси и партньорство, както и осигуряване на информация и публичност.
Целта на доклада за екологична оценка е да допринесе за интегриране на въпросите на
околната среда в подготовката и изпълнението на регионалния план, с което да се осигури повисоко ниво на защита на околната среда и устойчивото развитие в района.
Представителите на регионалния съвет за развитие в тематичните работни групи на
оперативните програми (2014-2020 г.) предоставиха актуална информация относно
проведените заседания на групите, взетите решения, както и достигнатия етап на разработване
на програмите.
Участниците в заседанието обсъдиха състоянието и тенденции в развитието на транспорта.
Състоянието на транспортната инфраструктура е актуална тема по повод разработването на
инвестиционната стратегия на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"
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Резюме: На 19 март. G залата на областната администрация в Сливен се проведе заседание
на Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район за планиране под председателството
на Марин Кавръков, областен управител на област Сливен. Участие взеха представители на
министерства, областни управители, кметове на общини в Югоизточния район, представители
от организациите на работодателите и социалните партньори, както и представители на
академичните среди, на регионални инспекторати по образование и областни пътни
управления на територията на района.
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2014 - 2020 г. Стратегията се изготвя на базата на изводите и препоръките, дефинирани в
анализа на текущото състояние на транспортния сектор и SWOT анализа на програмата. В тази
връзка бяха обсъдени актуалните въпроси за състоянието на републиканската пътна мрежа на
територията Югоизточния район - експлоатационното състояние на настилките, необходимост
от ремонт и поддръжка, необходимост от инвестиции за развитие на пътната инфраструктура.
26.03.2013 г.
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Заглавие: Борислав Стефанов: Какво ще се случи на изборите през май до голяма степен
ще определи интереса на инвеститорите към нашата страна
Подзаглавие:
Автор: Димитър ДРАГАНОВ
Текст: Борислав Стефанов, директор на Българската агенция за инвестиции, в предаването
„Това е България” на Радио „Фокус”
Водещ: Господин Стефанов, какво показват данните за равнището на инвестиции от началото
на годината?
Борислав Стефанов: Най-актуалните данни, с които разполагаме са от мартенския доклад на
БНБ, които обхващат периода до края на януари 2013 г. Те показват, че за първия месец на
2013 г. в преките чуждестранни инвестиции в България са в размер на 30 милиона, по точно на
31,4 милиона евро. Това на пръв поглед изглежда много малко на фона на същия период на
миналата година, когато инвестициите са били 326 милиона евро. От друга страна, една от
може би най-основната причина за тази голяма разлика е, че при съставянето на платежния
баланс БНБ работи с данни на няколко десетки хиляди фирми, няколко стотици хиляди
транзакции. Eдин огромен обем информация, който се обработва много време и типично има
много голяма разлика между първоначалните данни и финалните. За справка, точно преди
една година, когато излезе докладът за януари 2012 г. се казваше, че за този период са
привлечени 40 милиона евро при 180 милиона за януари 2011 г., т.е. отново се беше създало
едно впечатление, че има голям спад на инвестициите. След това, в течение на една година,
тези 44 милиона евро бяха ревизирани до 326. Виждате каква голяма разлика и е твърде
възможно точно това да се повтори още веднъж. Т.е. сегашните 30 милиона евро за януари да
бъдат по-скоро от порядъка на 200 или 300 милиона. С две думи е прекалено рано да се прави
детайлен анализ на базата на един месец информация.
Водещ: Оставката на правителството на ГЕРБ и уличните протести дадоха ли отражение на
интереса на инвеститорите към нашата страна? Какви са вашите впечатления?
Борислав Стефанов: Засега не. Всъщност, през последния месец Агенцията за инвестиции
проведе няколко конференции и в чужбина с участието на няколко от големите световни бизнес
медии, в случая „Файненшъл таймс”, като ние самите имахме големи притеснения доколко
това, което се случва в България ще даде отражение на тези конференции. Всъщност, те се
възприеха много добре от фирмите, с които се видяхме и в повечето случаи инвеститорите ни
убедиха, че това което се случва в България по никакъв начин не е нещо, което е странно и
необичайно. Примерно в Япония казаха, вижте при нас поне пет правителства в последните 10
години подадоха оставка предсрочно. В Щатите на срещи с различни фирми инвеститорите
казаха, че всъщност това, което ги интересува тях са бизнес условията, които предлага една
държава- данъци, цени за правене на бизнес и т.н. Докато политическата обстановка сама по
себе си не е нещото, което би ги накарало да дойдат или да не дойдат. Естествено, тези неща
са много свързани. Ако един период на политическа нестабилност продължава прекалено
дълго, ясно е, че това ще изплаши потенциалните инвеститори. Но мисля, че у нас ситуацията
е съвсем нормална. Виждаме, че вече има служебно правителство, което заработи много бързо
и работи добре. Оттук нататък какво ще се случи на изборите до голяма степен ще определи и
интереса на потенциалните инвеститори в месеците след това.
Водещ: Предвид кризата в Кипър, може ли да се върне образът на Балканите като недобра
дестинация за инвестиции?
Борислав Стефанов: Това е един много добър въпрос, защото по принцип това, че България е
разположена близо до Гърция, близо до Кипър от една страна може да изплаши потенциалните
инвеститори. Много често, особено в дестинации извън Европа, бизнесмени и потенциални
инвеститори казват: „Да, вие сте в Южна Европа, най-вероятно ситуацията при вас е същата
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като в Гърция”. След това, когато започнем да говорим по-детайлно, като стане въпрос
примерно как държавният дълг тук е много по-нисък, бюджетният дефицит е много по-нисък,
т.е. когато инвеститорите видят, че макроикономически България е съвсем различна от Гърция
или от Кипър, това естествено ги успокоява. Един от големите проблеми за България, който е
хубаво да се адресира е, че нашата страна по принцип няма тази познаваемост, за много
инвеститори това, че сме до Гърция автоматично означава, че политически или
макроикономически България е същата. Затова аз съм много щастлив, че през последните
няколко месеца на държавно ниво се започна една кампания за промотирането на България
като място за инвестиции. В последните две или три седмици ние публикувахме няколко
печатни реклами в четири от най-влиятелните бизнес медии в света. Това са два бизнес
ежедневника „Файненшъл таймс” и „Уолстрийт джърнъл” и два седмичника „Икономист” и
„Бизнес уик”. Също така предвиждаме излъчването на три рекламни видеоклипа, които да
наблягат точно на тези факти, че България има нисък държавен дълг, че България е
единствената държава в Европа, чиито кредитен рейтинг е бил повишен. Тези клипове ще се
излъчат около 500 пъти в три от най-големите световни бизнес телевизии. Това са „Блумбърг”,
CNBC и CNN. И отделно от това имаме една онлайн кампания, която ще трае три или четири
месеца, където информация за България и промоционални материали ще присъстват на
сайтовете на тези медии, които изброих. Така че се надяваме това да помогне тези основни
неща за България, тези основни факти да могат да достигнат до колкото се може повече хора.
Водещ: Тази рекламна кампания, наречена „Инвестирай в България” е част от проект на
Агенцията за инвестиции, който се финансира през европейските фондове. Какво ще се
предвижда по нея и какво ще включва тя?
Борислав Стефанов: Освен тази рекламна кампания, този проект, който е финансиран по
програма „Конкурентоспособност”, включваше и провеждането на около 20 мероприятия за
популяризиране на България като инвестиционна дестинация. Това са точно тези събития, за
които говорих, които бяха в различни държави на Европа, на Азия, също така на Съединените
щати. Освен това бяха разработени новите промоционални материали, които бяха изпратени
на всички търговски служби към посолствата в България. Изобщо, през последните няколко
години едно от основните оплаквания от страна на нашите търговски служби беше, че те просто
нямат материали, които да използват, за да показват България и различни икономически
сектори в страната в благоприятна светлина. Така че, за да отговорим на това ние
интервюирахме над 300 български и чужди инвеститори у нас, разработихме материали, които
показват 8 ключови икономически сектора, основно в сферата на производството, където
искаме да привлечем нови фирми. Така че се надявам, че всички тези мерки ще дадат
резултат. Естествено, когато става въпрос за инвестиции, взимането на решение е един много
дълъг процес. Например един от последните проекти, по които работихме, който е с една
германска фирма, голям доставчик в сферата на автомобилната промишленост, взеха
решението си да дойдат в България след около 10 месеца и над 20 посещения в страната. Така
че, естествено тази рекламна кампания и изобщо целият проект за промотиране на България
ще даде резултати след много месеци и години. Но пък от друга страна това е нещо, което е
много важно за привличането на нови инвеститори.
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