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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
2.4.2014 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: 21 

 вестници, от които: 5 

 - национални 4 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 16 

Общо за деня 21 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 02.04.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 9  
Брой думи: 472  
 
 
Резюме: Медицински университет-Плевен завърши успешно втория етап от проекта 
BG161PO003-1.2.04-0001 "Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност в 
Медицински университет - Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за 
роботизирана хирургия" с ръководител проф. д-р Григор Горчев, първият сертифициран хирург 
на конзола за работа с роботизираната система в нашата страна.  
 
Заглавие: Медицински университет - Плевен инсталира втора роботизирана система с 
тренировъчен симулатор за обучение и научноизследователска дейност по оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-
2013 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Медицински университет-Плевен завърши успешно втория етап от проекта BG161PO003-
1.2.04-0001 "Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност в Медицински 
университет - Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана 
хирургия" с ръководител проф. д-р Григор Горчев, първият сертифициран хирург на конзола за 
работа с роботизираната система в нашата страна. Вече е факт доставката и инсталацията на 
новата роботизирана система с тренировъчен симулатор за провеждане на обучения и 
развиване на научноизследователска дейност. Сформиран е нов екип по обща хирургия за 
работа с роботизираната система, който завърши обучителен курс в Страсбург, Франция в 
следния състав: проф. д-р Ташко Делийски, зам.-декан на Факултет "Здравни грижи", доц. д-р 
Сергей Илиев, гл. асистент в катедра "Пропедевтика на хирургическите болести" и д-р Добромир 
Димитров, асистент в катедра "Сестрински терапевтични грижи".  
Целта на проекта е чрез въвеждане на последно поколение система за роботизирана хирургия с 
тренировъчен симулатор да се задълбочи развитието на научноизследователската и 
обучителната дейност в областта на роботизираната хирургия и телемедицината. Това ще 
повиши конкурентоспособността и ще затвърди облика на висшето училище като модерен 
образователен център по телехирургия за обучение с авангардни технологии.  
Въвеждането на роботизирана система от най-ново поколение с тренировъчен симулатор ще 
допринесе за развитието и напредъка на следните основни направления на дейност на МУ-
Плевен и постигане на дълготрайни положителни ефекти:  
• Научноизследователска дейност - ще се разгърне научноизследователският потенциал на 
висшето училище в нови области - разработване на нови оперативни техники в гинекологията, 
урологията и общата хирургия. Разработването на научни проекти, базирани на роботизираната 
система, ще допринесе за издигане на роботизираната хирургия на качествено ново ниво в 
регионален, национален и световен мащаб.  
• Образователна дейност - новата роботизирана система разполага с тренировъчен симулатор 
за придобиване на умения по роботична хирургия, чрез който ще се оптимизира процесът на 
обучение на нови екипи за работа с роботизираната система, както и провеждането на регулярни 
специализирани курсове по роботизирана хирургия. По този начин МУ-Плевен ще се превърне в 
център за обучение по иновативна хирургия в регионален, национален и международен мащаб. 
Това ще доведе до разширяване на възможностите за превръщане на България в регионален 
референтен център по телемедицина.  
• Развитие на клиничната практика - разширяване на развитието на асистираната с робот 
гинекологична и урологична хирургия и въвеждане на асистирана с робот коремна хирургия в 
клиничната практика.  
С въвеждането в експлоатация на новата роботизирана система ще бъдат обучени и 
сформирани два нови хирургични екипа - по урология и по обща хирургия, които ще извършват 
асистирани с робот операции и също ще провеждат обучения. Това ще доведе до реализиране 
на по-добри резултати от оперативната и лечебната дейност. Ще бъдат доказани многобройните 
ползи за пациента: намаляване на болничния престой, ниска кръвозагуба, намаляване на 
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постоперативната болка и дискомфорт, редуциране на риска от инфаркт, бързо възстановяване 
и връщане на пациентите към нормален социален живот. Неминуемо ще се подобрят 
икономическите показатели на лечебните заведения, ще се увеличи тяхната ефективност и ще 
се оптимизира използването на ресурсите.  
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Дата: 02.04.2014  
Източник: в. Земя  
Страница: 2  
Брой думи: 87  
 
 
Резюме: система Да Винчи в Плевен беше доставена и инсталирана в последните дни на март. 
Тя е от последно поколение и е снабдена с тренировъчен симулатор за провеждане на обучение 
и извършване на научноизследователска дейност във висшето училище. На вчерашната 
пресконференция в БТА беше представена реализацията на втория етап от проекта на МУ-
Плевен по ОП "Развитие конкурентоспособността на българската икономика", свързан със 
закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия.  
 
Заглавие: Втората роботизирана  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: система Да Винчи в Плевен беше доставена и инсталирана в последните дни на март. Тя 
е от последно поколение и е снабдена с тренировъчен симулатор за провеждане на обучение и 
извършване на научноизследователска дейност във висшето училище. На вчерашната 
пресконференция в БТА беше представена реализацията на втория етап от проекта на МУ-
Плевен по ОП "Развитие конкурентоспособността на българската икономика", свързан със 
закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия.  
Ръководител на проекта е проф. Григор Горчев, който е първият в България сертифициран 
хирург за работа с роботизираната система.  
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Дата: 02.04.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 5  
Брой думи: 342  
 
 
Резюме: Опасната игра на държавата с парите от ЕС по една от най-затлачените програми - 
"Околна среда", продължава. Екоминистърът Искра Михайлова съобщи, че 1.2 млрд. лв. са били 
изплатени от държавния бюджет за проекти по програмата, след като Брюксел блокира 
междинните плащания заради нарушения. "Така спирането на парите от ЕС не спира 
изпълнението на програмата", каза Михайлова пред БНР. Това обаче е нож с две остриета, тъй 
като не е съвсем ясно какво ще последва от финалното решение на Брюксел и каква част от 
платените пари ще останат за сметка на хазната.  
 
Заглавие: Хазната платила 1.2 млрд. лв. по "Околна среда"  
Подзаглавие:  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Опасната игра на държавата с парите от ЕС по една от най-затлачените програми - 
"Околна среда", продължава. Екоминистърът Искра Михайлова съобщи, че 1.2 млрд. лв. са били 
изплатени от държавния бюджет за проекти по програмата, след като Брюксел блокира 
междинните плащания заради нарушения. "Така спирането на парите от ЕС не спира 
изпълнението на програмата", каза Михайлова пред БНР. Това обаче е нож с две остриета, тъй 
като не е съвсем ясно какво ще последва от финалното решение на Брюксел и каква част от 
платените пари ще останат за сметка на хазната.  
ЕК спря през ноември 2013 г. междинните плащания по програмата заради сериозни нарушения 
при провеждането на търгове в периода 2010-2013 г. На базата на сигналите от ЕК България 
започна проверка на договорите. Михайлова доложи, че вече са проверени 250 търга и припомни 
предупрежденията от Брюксел. "Последното писмо, изпратено до министерството е с дата 13 
февруари, с което ни се определя срок от 2 месеца за реакция. Този срок изтича на 13 април и 
това е окончателен срок, за да се изпратят данните за всички предприети мерки, наложени 
корекции и регистрирани нередности според изискванията на ЕК", обясни Михайлова пред БНР. 
По думите й България най-вероятно ще бъде глобена с около 100 млн. лв.  
Ситуацията обаче не била толкова мрачна, тъй като по програмата са разплатени вече 52% с 
парите от бюджета й от 3.6 млрд. лв. За да се намалят сроковете за разглеждане на проектите, 
се премахва т.нар. междинно звено. "В множество одитни доклади много пъти е повтаряно, че не 
е необходимо да има междинно звено, защото това затруднява работата на бенефициентите и 
комуникацията с тях. Това дава възможност да се размива отговорността, особено когато става 
дума за предварителен и последващ контрол, и да се изпращат разнопосочни сигнали към 
общините, които са бенефициенти по програмата", каза Михайлова. Във връзка с това от 
екоминистерството са били освободени 50 души.  
Подобна промяна имаше преди 2 г. и за програмата за бизнеса - "Конкурентоспособност". 
Дотогава проектите бяха оценявани както в междинното звено, така и в управляващия орган, 
което значително удължаваше пътя на фирмите до европарите.  
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Дата: 02.04.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 4  
Брой думи: 745  
 
 
Резюме: КЗК върна търга за 17.6 млн. лв. на етап разглеждане на документите  
 
Заглавие: Рестарт на най-голяма поръчка на "София тех парк"  
Подзаглавие:  
Автор: Кристина КЛИМЕНТИЕВНА  
Текст: КЗК върна търга за 17.6 млн. лв. на етап разглеждане на документите  
След като в началото на февруари държавното дружество "София тех парк" спря най-големия си 
търг - за инфраструктурата на целия проект (осветление, окабеляване, ВиК и т.н.), и паркови 
територии - спортни площадки, паркинг и обслужваща сграда, на обща стойност 17.6 млн. лв. без 
ДДС, сега Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени това решение. Нещо повече, 
регулаторният орган връща процедурата до етап на разглеждане на документите на участниците 
за съответствие с критериите за подбор. Това означава, че ако "София тех парк" не обжалва 
решението пред Върховния административен съд (ВАС), ще има ново класиране на допуснатите 
кандидати в търга. Освен това държавното дружество трябва да осигури и средства за търга, тъй 
като в края на март директорът на управляващия орган (УО) Ели Милушева заяви пред "Капитал 
Daily", че част от 100 млн. лв., с които се финансира технологичният парк по програма 
"Конкурентоспособност", ще бъдат върнати и използвани в следващия програмен период. Все 
още не е ясна точната сума, но най-вероятно ще бъде над 50 млн. лв. До момента парите, за 
които има подписани договори и се избират изпълнители, е около 41.4 млн. лв., като в тази 
сметка не влиза поръчката, която КЗК рестартира.  
Според антимонополния регулатор "София тех парк" е издала незаконосъобразно решение, 
отменяйки процедурата и допускайки само един кандидат до техническо оценяване - консорциум 
"Страбаг" (Strabag AG,  
"Щрабаг България"). До редакционното приключване на броя изпълнителният директор на друже 
-ството Елица Панайотова не беше открита за коментар.  
Сива прозрачност  
Решението на КЗК идва след две жалби до нея - на обединение "Инженеринг парк" между "Джи 
Пи груп", "Понсстройинженеринг" и ,"Би Ес проект" и на обединение "Арго мега София тех", 
съставено от "Аргогруп екзакт" и "Мега ел". Те бяха сред трите кандидата в обществена поръчка 
за изграждане на инфраструктурата на площадката, която започна още през октомрви 2013 г. В 
крайната фаза на тръжната процедура - отваряне на ценовите оферти, остана само 
консорциумът "Страбаг". Според комисията на държавното дружество предложението на 
участника от 23.1 млн. лв. за строителството на обекта надхвърля заложената от възложителя 
прогнозна стойност от 17.6 млн. лв. без ДДС.  
Другите два кандидата бяха отстранени един етап по-рано от процедурата -при оценката на 
техническите оферти, заради неспазване на план-графика за изпълнение на строителните 
дейности и откритите пропуски в професионалния опит на двата екипа.  
След решението на КЗК двете обединения отново се връщат в процедурата. Според сегашните 
условия на публичната покана участниците трябва да докажат общ оборот от минимум 34 млн. 
лв. без ДДС за последните три години и изпълнени договори за същия период за поне 17 млн. лв. 
без ДДС. Цената в офертата ще носи 50% от оценката, техническото задание - 40%, и срокът на 
изпълнение - 10%.  
В последната минута  
Решението на регулаторния орган ще забави още повече и без това изоставащия от график 
проект за първия научно-технологичен парк в страната. Срокът, в който трябва да бъде изграден 
паркът на 4-ти километър в част от военния парцел между новата зала "Армеец" и ИПК "Родина", 
е до октомври 2015 г. Въпреки че разчистването на терена от бившите казарми вече започна, 
изграждането на новите елементи от инфраструктурата продължава да се бави заради редица 
жалби в КЗК. Две от поръчките за изграждане на иновационен форум и бизнес инкубатор, за 
които дружеството избра съответно "Монолит София" с цена 4.5 млн. лв. без ДДС и "Адванс 
2002" и "Нивел" с цена от 9 млн. лв. без ДДС, се обжалват от общо шест кандидата в тръжните 
процедури. "Капитал Daily" няколко пъти се опита да получи публична информация за избраната 
компания за етажния паркинг, както и за хода на останалите поръчки, но тя така и не беше 
предоставена. В крайна сметка обжалванията на поръчки може да се проточат доста по-дълго от 
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първоначалния срок за изпълнение на проекта и той със сигурност няма да бъде спазен, тъй като 
плащанията ще могат да започнат най-рано през 2015 г.  
***  
Първият договор  
Въпреки съмненията дали технологичният парк ще успее да се превърне в инкубатор за бизнес и 
наука преди дни държавното дружество подписа договор с Walltopia за изграждането на 
научноизследователски и развоен център (R&D) за 4 млн. лв. Компанията предвижда да 
инвестира общо 15 млн. лв. в проекта си на територията на парка. Целта е да бъде създадено 
звено за приложни научноизследователски дейности, които да допринесат за бизнеса на 
Walltopia в изработването на катерачни стени. Очаква се проектът да разкрие около 100 нови 
работни места. Walltopia получи сертификат за инвеститор клас А в областта на високите 
технологии и иновациите за изграждането R&D центъра.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 27.03.2014  
Източник: в. Янтра Днес, Велико Търново  
Страница: 4  
Брой думи: 300  
 
 
Резюме: Започна националният конкурс за младежки проекти под надслов “Да създаваме 
ЗАЕДНО европейски проекти". Проявата е под патронажа на зам.-премиера и министър на 
правосъдието Зинаида Златанова. Конкурсът продължава до юни т.г. Инициативата е на 
мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в 
България. Кампанията е насочена към младежи на възраст от 17 до 21 г. и има за цел да ги 
запознае с оперативните програми за новия програмен период 2014-2020 г. и с основните 
правила и процедури при подготовка на проект, финансиран с евросредства, съобщи Светослав 
Стефанов от ОИЦ във Велико Търново.  
 
Заглавие: Стартира национален конкурс за младежки проекти по новите оперативни 
програми  
Подзаглавие:  
Автор: Здравка МАСЛЯНКОВА  
Текст: Започна националният конкурс за младежки проекти под надслов “Да създаваме ЗАЕДНО 
европейски проекти". Проявата е под патронажа на зам.-премиера и министър на правосъдието 
Зинаида Златанова. Конкурсът продължава до юни т.г. Инициативата е на мрежата от 28 
информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България. 
Кампанията е насочена към младежи на възраст от 17 до 21 г. и има за цел да ги запознае с 
оперативните програми за новия програмен период 2014-2020 г. и с основните правила и 
процедури при подготовка на проект, финансиран с евросредства, съобщи Светослав Стефанов 
от ОИЦ във Велико Търново.  
Конкурсът се провежда в регионален и в национален кръг. Според регламента всеки участник 
трябва да подготви само едно проектно предложение по една от седемте оперативни програми: 
“Транспорт и транспортна инфраструктура", “Околна среда", “Региони в растеж", “Иновации и 
конкурентоспособност", “Развитие на човешките ресурси", “Наука и образование за 
интелигентен растеж" и “Добро управление". Предложенията от участниците от Великотърновска 
област се изпращат по електронната поща на ОИЦ в старата столица: oic.vt@eufunds.bg. 
Предложенията се приемат до 17 часа на 26 май 2014 г. Оценката от регионалния кръг на 
конкурса ще бъде направена от 27 май до 13 юни 2014 г. Отличените проекти на всички първи 
места от регионално ниво ще участват в националния кръг на инициативата, който ще се 
проведе от 16 до 27 юни 2014 г. Награждаването от националния кръг ще е на 30 юни 2014 г. в 
София. Победителите в регионалния кръг ще получат по един електронен четец за книги, а 
голямата награда за отличения проект на национално ниво е смартфон.  
До 24 април Областен информационен център ще проведе информационни срещи за 
разясняване на изискванията за участие в конкурса и с ученици от средните училища и студенти 
от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий. Повече информация и подробности за конкурса са публикувани 
на: http://eufunds.bg/bg/page/1024/.  
27.03.2014 г.  
 



 

 

13 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
4
/2

/2
0
1
4
 

Периодични печатни издания  
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
 
Дата: 01.04.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Добри-практики/ИТ-компания-и-земеделско-дружество-спечелиха-
наградите-за-иновативност-на-БТПП_l.a_i.535968_at.11.html  
Брой думи: 412  
 
 
Резюме: Компания, произвеждаща микрочипове за автомобилната индустрия и дружество, 
разработващо екстракти от слузта на градински охлюви спечелиха първите награди на Съвета по 
иновации и енергийна  
ефективност при Българската търговско-промишлена палата (БТПП).  
Наградите бяха раздадени от заместник-икономическия министър Анна Янева и председателят 
на БТПП Цветан Симеонов. На компанията „Мелексис България“ бе присъден приза за най-
успешна иновативна фирма,  
а „Биокомпоненти“ АД получи наградата за иновативен проект.  
 
Заглавие: ИТ компания и земеделско дружество спечелиха наградите за иновативност на 
БТПП  
Подзаглавие: Конкурсът породи голям интерес сред българските фирми  
Автор:  
Текст: Компания, произвеждаща микрочипове за автомобилната индустрия и дружество, 
разработващо екстракти от слузта на градински охлюви спечелиха първите награди на Съвета по 
иновации и енергийна ефективност при Българската търговско-промишлена палата (БТПП).  
Наградите бяха раздадени от заместник-икономическия министър Анна Янева и председателят 
на БТПП Цветан Симеонов. На компанията „Мелексис България“ бе присъден приза за най-
успешна иновативна фирма, а „Биокомпоненти“ АД получи наградата за иновативен проект.  
Екстрактът от охлюви е известен с факта, че регенерира тъканта и възстановява счупена черупка 
на охлюва. Фирмата за разработване на научни открития при охлювите работи заедно с 
германски, белгийски и италиански компании. Специалистите разработват нови, 
висококачествени и полезни за здравето природни компоненти от охлювения секрет. Фирмата си 
е развила проекта по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика". Той е на стойност 177 хил. лв.  
"Българските фирми имат добър иновационен потенциал, могат успешно да се конкурират и да 
излизат на пазара с нови продукти и услуги. Пилотното издание на конкурсите породи голям 
интерес сред българските компании, което е ясен знак за важността на иновациите за 
икономиката", заяви заместник-министър Янева по време на церемонията, цитирана от 3e-news.  
Тя обясни, че в бюджета за 2014 г. са предвидени 20 млн. лв. за развитие на иновациите, докато 
през 2013 г. за тази цел не са били отделени никакви средства.  
"Още на 15 януари правителството отдели 10 млн. лв. за дейността на Националния 
иновационен фонд през 2014 г. Близо 6 млн. лв. от тях са предвидени за финансирането на нови 
проекти на българските фирми, 2 млн. лв. са за вече сключените договори по Шестата конкурсна 
сесия на фонда, а 1 млн. лв. - за участието на български фирми в международните програми 
ЕВРИКА и ЕВРОСТАРС. През февруари подписахме първия договор по програмата ЕВРОСТАРС 
с българската фирма „Ай Ен Джи Технолоджи”, класирана в международна конкуренция с над 500 
проекта", подчерта заместник-министър Янева.  
Тя увери, че МИЕ работи по реализацията на още идеи като възстановяването на т. нар. 
„ваучерна схема”, която е финансова схема за трансфер на знания към предприятията. Чрез нея 
държавата финансира помощта, която изследователски организации от ЕС оказват на малките и 
средните компании у нас. 
"Насочили сме вниманието си и към насърчаването на студентски фирми, към финансиране 
пребиваването на представители на българския бизнес във високотехнологичен инкубатор в 
САЩ, към стимулиране участието на наши дружества в европейски технологични платформи и 
др.", обобщи заместник-министър Янева. По думите й тези проекти са от ключово значение, за да 
се промени структурата на икономиката от преобладаващо ниско и среднотехнологични дейности 
към високотехнологични сектори и интензивни на знание услуги.  

http://www.econ.bg/Добри-практики/ИТ-компания-и-земеделско-дружество-спечелиха-наградите-за-иновативност-на-БТПП_l.a_i.535968_at.11.html
http://www.econ.bg/Добри-практики/ИТ-компания-и-земеделско-дружество-спечелиха-наградите-за-иновативност-на-БТПП_l.a_i.535968_at.11.html
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Дата: 01.04.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16424163  
Брой думи: 489  
 
 
Резюме: На пресконференция в пресклуба на БТА в Плевен беше представена реализацията на 
втория етап от проекта ма МУ-Плевен по ОП“Развитие конкурентоспособността на българската 
икономика“, свързан със закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана 
хирургия. Ръководител на проекта е проф. Григор Горчев, който е първият в България 
сертифициран хирург за работа с роботизираната система.  
 
Заглавие: С втория си робот Да Винчи, Плевен се нарежда сред малкото градове в Европа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На пресконференция в пресклуба на БТА в Плевен беше представена реализацията на 
втория етап от проекта ма МУ-Плевен по ОП “Развитие конкурентоспособността на 
българската икономика“, свързан със закупуване на високотехнологично оборудване за 
роботизирана хирургия. Ръководител на проекта е проф. Григор Горчев, който е първият в 
България сертифициран хирург за работа с роботизираната система.  
Втората роботизирана в Плевен беше доставена и инсталирана в последните дни на месец март. 
Тя е от последно поколение и е снабдена с тренировъчен симулаторза провеждане на обучение 
и извършване на научноизследователска дейност във висшето училище.  
С пристигането на новата роботизирана система завърши един изключително важен етап на 
проекта, защото със стъпването на тази система в Медицинския университет и на територията на 
града, Плевен ще се превърне в един от малкото градове в Източна, а и изобщо в Европа, който 
да има две роботизирани системи“, каза ректорът на МУ-Плевен проф. Славчо Томов.Той 
обясни, че чрез новата система висшето училище ще стъпи на нов етап в осъществяването на 
заложените цели за превръщането му във водещ център в иновативните технмологии за 
обучение и за научноизследователска дейност.  
Проф. Горчев припомни, че проектът за миниинвазивната хирургия стартира преди пет години, 
основно в онкогинекологията. “Смея да каза, че за тези пет години станахме едни от водещите в 
Европа по отношение на този вид хирургия“, каза проф. Горчев и обясни, че мисията на екипа му 
е в промяната в мисленето у колегите хирурзи. Той каза, че по проект започва да се работи и в 
областта на урологията като за целта има вече двама сертифицирани хирурзи за работа с 
роботизираната система. - проф. Делийски и доц. Илиев.  
Той сподели впечатленията си от първите операции, които бяха извършени миналия петък и в 
последния ден на месец март. “Разликата е огромна по отношение на бързината на сигнала, на 
камерата и на ергонмомията, но главно на софтуера на системата“, каза проф. Горчев. Той 
добави още, че във “Флорида хоспитал“, която е партньор на МУ-Плевен има 12 робота, като те 
саз разпределени за работа в областта на урологията, кардиохирургията, коремната хирургия и 
т.н., така, че акцентът е в миниинвазивната методика на работа, което позволява връщането на 
пациента в реалния живот още на втория или третия ден след операцията.  
“Когато ми задават въпрос, че тази хирургия е много скъпа, аз отговарям, че това е най-евтината 
хирургия, защото за жалост в България все още не се гледа на пациента, когато иалезе от 
болницата, а се гледа на пациента, когато е в болницата, т.е. болничният период е много скъп, а 
ние го спестяваме“, обясни проф. Горчев.  
Преди дни от Страсбург - Франция се завърна новообучен и новосформиран първи хирургичен 
екип по обща хирургия, който ще работи с роботизираната система. В съставът му са проф. Д-р 
Ташко Делийски - зам.-декан на факултет “Здравни грижи“ към МУ-Плевен, доц. д-р Сергей 
Илиев, който е главен асистент на катедра “Пропедефтика на хирургическите болести и д-р 
Добромир Димитров - асистент в катедра “Сестрински терапевтични грижи“, който отсъстваше от 
срещата с медиите заради специализацията си в “Лондон Колидж“.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16424163


 

 

16 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
4
/2

/2
0
1
4
 

Дата: 01.04.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16425564  
Брой думи: 399  
 
 
Резюме: Втората роботизирана система Да Винчи в Плевен беше доставена и инсталирана в 
последните дни на месец март. Тя е от последно поколение и е снабдена с тренировъчен 
симулаторза провеждане на обучение и извършване на научноизследователска дейност във 
висшето училище.  
 
Заглавие: В Плевен вече заработи втори робот Да Винчи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Втората роботизирана система Да Винчи в Плевен беше доставена и инсталирана в 
последните дни на месец март. Тя е от последно поколение и е снабдена с тренировъчен 
симулаторза провеждане на обучение и извършване на научноизследователска дейност във 
висшето училище.  
Днес на пресконференция беше представена реализацията на втория етап от проекта на МУ-
Плевен по ОП „Развитие конкурентоспособността на българската икономика”, свързан със 
закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия. Ръководител на 
проекта е проф. Григор Горчев, който е първият в България сертифициран хирург за работа с 
роботизираната система.„С пристигането на новата роботизирана система завърши един 
изключително важен етап на проекта, защото със стъпването на тази система в Медицинския 
университет и на територията на града, Плевен ще се превърне в един от малкото градове в 
Източна, а и изобщо в Европа, който да има две роботизирани системи”, заяви ректорът на МУ-
Плевен проф. Славчо Томов.Той обясни, че чрез новата система висшето училище ще стъпи на 
нов етап в осъществяването на заложените цели за превръщането му във водещ център в 
иновативните технологии за обучение и за научноизследователска дейност.Проф. Горчев 
припомни, че проектът за миниинвазивната хирургия стартира преди пет години, основно в 
онкогинекологията. „Смея да каза, че за тези пет години станахме едни от водещите в Европа по 
отношение на този вид хирургия”, каза проф. Горчев и обясни, че мисията на екипа му е в 
промяната в мисленето у колегите хирурзи. Той каза, че по проект започва да се работи и в 
областта на урологията като за целта има вече двама сертифицирани хирурзи за работа с 
роботизираната система - проф. Делийски и доц. Илиев.Проф. Горчев сподели и впечатленията 
си от първите две операции (гинекологични). „Разликата е огромна по отношение на бързината 
на сигнала, на камерата и на ергономията, но главно на софтуера на системата”, каза 
професорът.  
Той добави още, че във „Флорида хоспитал”, която е партньор на МУ-Плевен има 12 робота, като 
те са разпределени за работа в областта на урологията, кардиохирургията, коремната хирургия и 
т.н., така, че акцентът е в миниинвазивната методика на работа, което позволява връщането на 
пациента в реалния живот още на втория или третия ден след операцията.„Когато ми задават 
въпрос, че тази хирургия е много скъпа, аз отговарям, че това е най-евтината хирургия, защото 
за жалост в България все още не се гледа на пациента, когато излезе от болницата, а се гледа 
на пациента, когато е в болницата, т.е. болничният период е много скъп, а ние го спестяваме”, 
обясни проф. Горчев.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16425564
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Дата: 01.04.2014  
Източник: www.money.ibox.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_366695889  
Брой думи: 611  
 
 
Резюме: Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Генералния директор на ДП 
„Пристанищна инфраструктура" за класиране на участниците и определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет „Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на 
Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна". КЗК намира за основателно твърдението на 
жалбоподателя „Консорциум Одесос инженеринг" ДЗЗД, че незаконосъобразно е бил отстранен 
от участие в процедурата с мотива, че предложената от него цена за изпълнение на поръчката 
надхвърля определената от възложителя прогнозна стойност.  
 
Заглавие: КЗК отмени решения по обществени поръчки на „Пристанищна инфраструктура" 
- Варна, София Тех Парк и ЕВН  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Генералния директор на ДП 
„Пристанищна инфраструктура" за класиране на участниците и определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет „Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на 
Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна".  
КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя „Консорциум Одесос инженеринг" 
ДЗЗД, че незаконосъобразно е бил отстранен от участие в процедурата с мотива, че 
предложената от него цена за изпълнение на поръчката надхвърля определената от 
възложителя прогнозна стойност.  
В конкретния случай в обявлението възложителят е посочил единствено прогнозната стойност на 
обществената поръчка, като не е уточнил, че това е и максималната стойност, която е способен 
да заплати за извършените дейности. Поради това същата не следва да се приема като горна 
граница за ценовите оферти на участниците, доколкото залагането на условия към кандидатите 
става чрез изричното им упоменаване в документацията по обществената поръчка, а в 
конкретния случай изискване към участниците офертите им да са в рамките на предвидената 
прогнозна стойност липсва. Поради това КЗК счита, че представянето на ценово предложение, 
надхвърлящо посочената сума за прогнозна стойност, не е основание за отстраняване от 
участие в процедурата.  
КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците в 
съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.  
КЗК отмени прекратяване на обществена поръчка на София Тех Парк  
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на София 
Тех Парк АД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Инженеринг на обект площадкова техническа инфраструктура и парк по проект „Научно- 
технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 г.".  
По жалбите на ДЗЗД „Обединение „Инженеринг парк" и ДЗЗД „Арго Мега София Тех" 
проучването показа, че жалбоподателите са отстранени незаконосъобразно от участие в 
процедурата.  
След като се запозна с фактите по преписката КЗК счита, че констатираните от комисията 
несъответствия в техническите предложения на участниците спрямо изискването в 
документацията да се дефинира етап в изпълнението на строителните дейности, чието 
приключване да съвпада с 50% завършеност на строежите по Подобект № 1 и Подобект № 2, не 
са основание за отстраняване, а за присъждане на по-малък брой точки по методиката. 
Подробно изискуемите от възложителя етапи не липсват в представените технически оферти от 
участниците.  
По отношение на втория мотив, с който ДЗЗД „Обединение „Инженеринг парк" е отстранен от 
участие, а именно че не се е съобразил с императивно заложения от възложителя краен срок за 
изпълнението на поръчката, производството установи, че офертата съответства на 
предварително обявените условия, а именно изпълнение на дейностите по предмета на 
поръчката в рамките до 540 дни от влизане в сила на договора.  
КЗК връща процедурата на етап разглеждане на техническите предложения на участниците 
съобразно мотивите в решението.  

http://money.ibox.bg/news/id_366695889
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КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на ЕВН България Електроразпределение  
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на УС на „ЕВН България 
Електроразпределение" ЕАД за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
„Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени 
позиции", в частта по обособена позиция № 20.  
Проучването по преписката показа, че възложителят не е включил в състава на оценителната 
комисията лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит в 
съответствие със сложността и предмета на поръчката.  
КЗК приема, че комисията не разполага с експерти с необходимите знания и опит в областта на 
строителството съобразно характера на дейностите по конкретните части от предмета на 
поръчката, в т.ч. пътно строителство.  
Необосновано е решението на възложителя да включи основно в състава на комисията експерти 
с една и съща квалификация „електроинженер" при положение, че само една от дейностите 
касае електромонтажни работи.  
КЗК връща процедурата от етап назначаване на оценителна комисия в законосъобразен състав 
при спазване на дадените задължителни указания в мотивите на решението.  
Автор: money.bg  
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Дата: 01.04.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1241864  
Брой думи: 490  
 
 
Резюме: На пресконференция в пресклуба на БТА в Плевен беше представена реализацията на 
втория етап от проекта ма МУ-Плевен по ОП"Развитие конкурентоспособността на българската 
икономика", свързан със закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана 
хирургия. Ръководител на проекта е проф. Григор Горчев, който е първият в България 
сертифициран хирург за работа с роботизираната система.  
 
Заглавие: С втория си робот Да Винчи, Плевен се нарежда сред малкото градове в Европа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На пресконференция в пресклуба на БТА в Плевен беше представена реализацията на 
втория етап от проекта ма МУ-Плевен по ОП "Развитие конкурентоспособността на 
българската икономика", свързан със закупуване на високотехнологично оборудване за 
роботизирана хирургия. Ръководител на проекта е проф. Григор Горчев, който е първият в 
България сертифициран хирург за работа с роботизираната система.  
Втората роботизирана в Плевен беше доставена и инсталирана в последните дни на месец март. 
Тя е от последно поколение и е снабдена с тренировъчен симулаторза провеждане на обучение 
и извършване на научноизследователска дейност във висшето училище.  
С пристигането на новата роботизирана система завърши един изключително важен етап на 
проекта, защото със стъпването на тази система в Медицинския университет и на територията на 
града, Плевен ще се превърне в един от малкото градове в Източна, а и изобщо в Европа, който 
да има две роботизирани системи", каза ректорът на МУ-Плевен проф. Славчо Томов.  
Той обясни, че чрез новата система висшето училище ще стъпи на нов етап в осъществяването 
на заложените цели за превръщането му във водещ център в иновативните технмологии за 
обучение и за научноизследователска дейност.  
Проф. Горчев припомни, че проектът за миниинвазивната хирургия стартира преди пет години, 
основно в онкогинекологията. "Смея да каза, че за тези пет години станахме едни от водещите в 
Европа по отношение на този вид хирургия", каза проф. Горчев и обясни, че мисията на екипа му 
е в промяната в мисленето у колегите хирурзи. Той каза, че по проект започва да се работи и в 
областта на урологията като за целта има вече двама сертифицирани хирурзи за работа с 
роботизираната система. - проф. Делийски и доц. Илиев.  
Той сподели впечатленията си от първите операции, които бяха извършени миналия петък и в 
последния ден на месец март. "Разликата е огромна по отношение на бързината на сигнала, на 
камерата и на ергонмомията, но главно на софтуера на системата", каза проф. Горчев.  
Той добави още, че във "Флорида хоспитал", която е партньор на МУ-Плевен има 12 робота, като 
те саз разпределени за работа в областта на урологията, кардиохирургията, коремната хирургия 
и т.н., така, че акцентът е в миниинвазивната методика на работа, което позволява връщането на 
пациента в реалния живот още на втория или третия ден след операцията.  
"Когато ми задават въпрос, че тази хирургия е много скъпа, аз отговарям, че това е най-евтината 
хирургия, защото за жалост в България все още не се гледа на пациента, когато иалезе от 
болницата, а се гледа на пациента, когато е в болницата, т.е. болничният период е много скъп, а 
ние го спестяваме", обясни проф. Горчев.  
Преди дни от Страсбург - Франция се завърна новообучен и новосформиран първи хирургичен 
екип по обща хирургия, който ще работи с роботизираната система. В съставът му са проф. Д-р 
Ташко Делийски - зам.-декан на факултет "Здравни грижи" към МУ-Плевен, доц. д-р Сергей 
Илиев, който е главен асистент на катедра "Пропедефтика на хирургическите болести и д-р 
Добромир Димитров - асистент в катедра "Сестрински терапевтични грижи", който отсъстваше от 
срещата с медиите заради специализацията си в "Лондон Колидж".  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1241864
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Дата: 01.04.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1242000  
Брой думи: 404  
 
 
Резюме: Втората роботизирана система Да Винчи в Плевен беше доставена и инсталирана в 
последните дни на месец март. Тя е от последно поколение и е снабдена с тренировъчен 
симулаторза провеждане на обучение и извършване на научноизследователска дейност във 
висшето училище.  
 
Заглавие: В Плевен вече заработи втори робот Да Винчи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Втората роботизирана система Да Винчи в Плевен беше доставена и инсталирана в 
последните дни на месец март. Тя е от последно поколение и е снабдена с тренировъчен 
симулаторза провеждане на обучение и извършване на научноизследователска дейност във 
висшето училище.  
Днес на пресконференция беше представена реализацията на втория етап от проекта на МУ-
Плевен по ОП „Развитие конкурентоспособността на българската икономика”, свързан със 
закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия. Ръководител на 
проекта е проф. Григор Горчев, който е първият в България сертифициран хирург за работа с 
роботизираната система.  
„С пристигането на новата роботизирана система завърши един изключително важен етап на 
проекта, защото със стъпването на тази система в Медицинския университет и на територията на 
града, Плевен ще се превърне в един от малкото градове в Източна, а и изобщо в Европа, който 
да има две роботизирани системи”, заяви ректорът на МУ-Плевен проф. Славчо Томов.  
Той обясни, че чрез новата система висшето училище ще стъпи на нов етап в осъществяването 
на заложените цели за превръщането му във водещ център в иновативните технологии за 
обучение и за научноизследователска дейност.  
Проф. Горчев припомни, че проектът за миниинвазивната хирургия стартира преди пет години, 
основно в онкогинекологията. „Смея да каза, че за тези пет години станахме едни от водещите в 
Европа по отношение на този вид хирургия”, каза проф. Горчев и обясни, че мисията на екипа му 
е в промяната в мисленето у колегите хирурзи. Той каза, че по проект започва да се работи и в 
областта на урологията като за целта има вече двама сертифицирани хирурзи за работа с 
роботизираната система - проф. Делийски и доц. Илиев.  
Проф. Горчев сподели и впечатленията си от първите две операции (гинекологични). „Разликата 
е огромна по отношение на бързината на сигнала, на камерата и на ергономията, но главно на 
софтуера на системата”, каза професорът.  
Той добави още, че във „Флорида хоспитал”, която е партньор на МУ-Плевен има 12 робота, като 
те са разпределени за работа в областта на урологията, кардиохирургията, коремната хирургия и 
т.н., така, че акцентът е в миниинвазивната методика на работа, което позволява връщането на 
пациента в реалния живот още на втория или третия ден след операцията.  
„Когато ми задават въпрос, че тази хирургия е много скъпа, аз отговарям, че това е най-евтината 
хирургия, защото за жалост в България все още не се гледа на пациента, когато излезе от 
болницата, а се гледа на пациента, когато е в болницата, т.е. болничният период е много скъп, а 
ние го спестяваме”, обясни проф. Горчев.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1242000
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Дата: 01.04.2014  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://computerworld.bg/45811_ofisat_za_tehnologichen_transfer_v_oblastta_na_ikt_veche_raboti  
Брой думи: 875  
 
 
Резюме: Националният офис за технологичен трансфер в областта на информационните и 
комуникационни технологии (ОТТ-ИКТ) към Българската асоциация по информационни 
технологии (БАИТ) вече предоставя услуги за заинтересованите страни. Звеното е създадено 
през 2012 г. в рамките на проект BG161PO003-1.2.02-0051-C0001 “Създаване на национален 
офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии” по процедура 
"Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България.  
 
Заглавие: Офисът за технологичен трансфер в областта на ИКТ вече работи  
Подзаглавие: В съвременните центрове за съхранение на данни навлиза все повече и видео 
наблюдението с цел по–добро техническо обезпечаване  
Автор:  
Текст: Националният офис за технологичен трансфер в областта на информационните и 
комуникационни технологии (ОТТ-ИКТ) към Българската асоциация по информационни 
технологии (БАИТ) вече предоставя услуги за заинтересованите страни.  
Звеното е създадено през 2012 г. в рамките на проект BG161PO003-1.2.02-0051-C0001 
“Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните 
технологии” по процедура "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за 
технологичен трансфер", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от ЕС чрез 
Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.  
Центърът си е поставил за задача да улесни обмена на технологии между 
научноизследователската дейност и потребителите на иновации в практиката като насърчи 
комуникацията между предприемачи, компании в ИКТ сектора в страната и изследователите, 
предлагащи иновации от страна на висшите училища, научни организации и други.  
Основната мисия на офиса е да подпомага сътрудничеството между двете страни чрез 
определяне на технологичните потребности от иновации в предприятията, предлагане на 
подходящи изследователски решения за внедряване в практиката и съдействие на учените в 
процеса на комерсиализация на готови иновационни предложения.  
Дейността на офиса е концентрирана върху извършването на технологичния трансфер между 
разработчик на научно-технологичния продукт (научноизследователски организации) и получател 
(основно МСП, които имат нужда както от внедряване на нови конкурентни продукти и от 
решаване на конкретни проблеми, възникнали в процеса на тяхната производствена дейност).  
Центърът ще предоставя множество полезни услуги:  
Провеждане на срещи и събития за идентифициране на технологични потребности и иновации в 
целевите компании и възможностите за удовлетворяването им чрез разработки от страна на 
доставчиците на знания.  
Провеждане на срещи и събития (информационни услуги) за представяне на иновативни 
разработки пред предприятия (основно МСП, които работят в други сектори, но желаят да 
направят инвестиции, свързани с внедряване на информационни и комуникационни технологии).  
Консултантски или юридически услуги, свързани със защита правата върху интелектуална 
собственост на иновативни продукти, процеси или услуги (патентоване, лицензиране, 
споразумения за ноу-хау, регистриране на изобретения и полезни модели; търговски марки, 
създаване на високотехнологични смесени предприятия).  
Изработване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната 
собственост на иновативни продукти, процеси или услуги – съдействие за технологичен 
трансфер и технологично развитие относно технологична оценка на производството чрез 
провеждане на технологичен одит на фирма, съдействие при пазарната реализация на научни 
разработки – трансфер на нови продукти и процеси.  
Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или 
реализиране на конкретен иновативен продукт, процес или услуга.  

http://computerworld.bg/45811_ofisat_za_tehnologichen_transfer_v_oblastta_na_ikt_veche_raboti
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Разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация на конкретни 
иновативни продукти, процеси или услуги.  
Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на 
иновативни продукти, процеси или услуги.  
Създаване на прототипи на иновативни продукти и/или процеси, съвместно с университети и 
научни звена.  
Осигуряване на достъп до виртуален офис за технологичен трансфер с цел достъпност и 
възможност за комуникация и взаимодействие до бази данни за разработки, продуктови, 
процесни иновации, разработчици на иновации, както и връзка и взаимодействие с други 
национални, европейски и международни мрежи на офиси за технологичен трансфер.  
Услугите на центъра ще са безплатни до края на 2014 г., когато изтича срокът за изпълнение на 
проекта, разкри за Computerworld България Соня Петкова, ръководител на ОТТ-ИКТ. „След това 
офисът ще продължи дейността си. В момента се опитваме да създадем устойчива стратегия за 
развитие на офиса за технологичен трансфер, затова създаваме много контакти с партньори и 
мрежи, за да може да предоставяме тези услуги и след приключването на проекта. Затова 
провеждаме толкова много кампании и информационни семинари, за да стигнем по-близо до 
реалните ползватели – иноваторите, за да разберем техните реални нужди“, посочи Петкова.  
До момента партньори на ОТТ-ИКТ са Българска мрежа за технологичен трансфер (БМТТ), 
Център за трансфер на технологии при „Софийски университет "Св. Климент Охридски", 
Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Технически университет-София, Технически 
университет-Габрово, Технически университет-Варна, Технически университет-Пловдив, 
Американски университет в България-Благоевград, Нов български университет-София, 
Софтуерен университет-София, двата фонда за рискови инвестиции – LAUNCHub и Eleven 
Accelerator Venture Fund, Enterprise Europe Network (EEN) и Steinbeis-Германия.  
Вече има няколко постъпили заявки за ползване на услугите на ОТТ-ИКТ, но тепърва се очаква 
активизиране на ползвателите, допълни Петкова.  
Към центъра работи експертна работна група, която има капацитет и познания, и ще оценява 
постъпилите разработки. Основен критерий за оценка от страна на комисията ще бъде 
иновативността на предложението.  
„Всяка иновация или нужда от иновация, която стигне до нас като запитване за ползване на 
услугите, ще бъде оценена от наши консултанти в комисията. Водещи критерии са дали идеята е 
иновативна и дали има приложимост на пазара. При една голяма част от иновациите, които 
пристигат при нас, се оказва, че вече има сходна версия на предложението, а това не отговаря 
на критериите за иновативност. Разработките трябва да са за нещо подобрено, ново, нещо, което 
към момента го няма на пазара като готов или патентован продукт или услуга“, уточни Соня 
Петкова.  
В рамките на проекта е създаден и виртуален офис за технологичен трансфер, в който 
заинтересованите страни могат да направят безплатна регистрация като разработчици или като 
ползватели на иновативните продукти и услуги.  
Виртуалният офис за технологичен трансфер е портал, чрез който ОТТ-ИКТ предоставя 
възможност за достъп до база данни, с фирми, разработчици и ползватели на иновации, 
предоставяне и търсени от тях услуги, продукти, разработки.  
Чрез регистрация и създаване на индивидуален профил във виртуалния офис ОТТ-ИКТ 
осигурява достъп, връзка и взаимодействие с други национални, европейски и международни 
мрежи на офиси за технологичен трансфер, и партньори.  
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Дата: 01.04.2014  
Източник: www.haskovo.net  
Връзка: http://www.haskovo.net/news/153716/Rodopska-kozmetichna-firma-na-targovska-misiya-v-
Germaniya  
Брой думи: 293  
 
 
Резюме: От 31 март до 3 април 2014 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП) провежда търговска мисия до Хамбург с участието на 
представители на 15 български фирми от сектор козметика и парфюмерия.  
 
Заглавие: Родопска козметична фирма на търговска мисия в Германия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От 31 март до 3 април 2014 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП) провежда търговска мисия до Хамбург с участието на 
представители на 15 български фирми от сектор козметика и парфюмерия.  
В състав ан атърговската мисия до Хамбург освен „Вентони-Козметик ООД – Рудозем са 
включени представители на Билка Лайфстайл ООД – София, Биотрейд България ООД – София, 
Боди - Бюти ЕООД – Пловдив,, Веселино ЕООД – Казанлък, Икаров ЕООД – Пловдив, Интермед 
1 ЕООД – София, Лидера трейдинг ЕООД – София, Масе Продакшън ООД – София, Розаимпекс 
ООД – Пловдив, Стар Нейлз - България ООД – Пловдив, СТС Холдинг Груп ООД – Габрово, Томи 
Шоу Козметикс ЕООД – Казанлък, Тонеш ООД – Бургас, ЕТ Христина - Христина Ганджулова – 
Костенец.  
Нашите производители ще присъстват на официално откриване на Международната изложба 
InCosmetics 2014 в Хамбург, ще участват в двустранни срещи и семинари по интереси, където ще 
се запознаят с актуални тенденции в козметично-парфюмерийния бранш. В програмата на 
търговската мисия е предвидена среща с ръководител СТИВ – Берлин и дискусия на тема „Как 
да изнасяме за Федерална Република Германия?“  
Провеждането на търговски мисии в чужбина е един от инструментите, които ИАНМСП прилага в 
дейността си по развитието на експортния потенциал на българските малки и средни 
предприятия.Те предоставят възможност за осъществяване на преки контакти между български 
предприятия с потенциални чуждестранни партньори, насърчаване на производствено 
коопериране и сключване на обвързани сделки.  
Търговската мисия до Германия се организира по Проект „Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален 
бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. Със 
средствата на проекта Агенцията поема разходите на участниците за: самолетен билет, 
вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване и логистика на място.  
 

http://www.haskovo.net/news/153716/Rodopska-kozmetichna-firma-na-targovska-misiya-v-Germaniya
http://www.haskovo.net/news/153716/Rodopska-kozmetichna-firma-na-targovska-misiya-v-Germaniya
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Дата: 01.04.2014  
Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://www.3e-news.net/българия/компания-за-микрочипове-и-дружество-за-използване-
на_35897  
Брой думи: 478  
 
 
Резюме: Компания, произвеждаща микрочипове за автомобилната индустрия и дружество, 
разработващо екстракти от слузта на градински охлюви спечелиха първите награди на Съвета по 
иновации и енергийна ефективност при Българската търговско-промишлена палата. Наградите 
бяха раздадени от заместник-икономическия министър Анна Янева и председателят на БТПП 
Цветан Симеонов. На компанията „Мелексис България“ бе присъден приза за най-успешна 
иновативна фирма, а „Биокомпоненти“ АД получи наградата за иновативен проект.  
 
Заглавие: Компания за микрочипове и дружество за използване на екстракт от охлюви 
спечелиха наградите за иновативност на БТПП  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Компания, произвеждаща микрочипове за автомобилната индустрия и дружество, 
разработващо екстракти от слузта на градински охлюви спечелиха първите награди на Съвета по 
иновации и енергийна ефективност при Българската търговско-промишлена палата. Наградите 
бяха раздадени от заместник-икономическия министър Анна Янева и председателят на БТПП 
Цветан Симеонов. На компанията „Мелексис България“ бе присъден приза за най-успешна 
иновативна фирма, а „Биокомпоненти“ АД получи наградата за иновативен проект. Екстрактът от 
охлюви е известен с факта, че регенерира тъканта и възстановява счупена черупка на охлюва. 
Фирмата за разработване на научни открития при охлювите работи заедно с германски, 
белгийски и италиански компании. Специалистите разработват нови, висококачествени и полезни 
за здравето природни компоненти от охлювения секрет. Проектът фирмата си е развила по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  и 
е на стойност 177 хиляди лева.  
Българските фирми имат добър иновационен потенциал, могат успешно да се конкурират и да 
излизат на пазара с нови продукти и услуги, заяви Анна Янева по време на церемонията снощи. 
Янева обясни, че предприятието „Мелексис“ е въвело в експлоатация 8 нови проекта с 
приложение в автомобилния сектор. Зам.-министър Анна Янева поздрави от името на министър 
Драгомир Стойнев изпълнителния секретар на съвета инж. Любен Машкин за приноса му в 
развитието на промишлената енергетиката и енергийната ефективност и му връчи специалната 
награда.  
Пилотното издание на конкурсите породи голям интерес сред българските фирми, което е ясен 
знак за важността на иновациите за икономиката, каза още зам.-министърът. Тази тема е във 
фокуса и на разработваната „Иновационна стратегия за интелигентна специализация”. В 
бюджета за 2014 г. са предвидени 20 млн. лв. за развитие на иновациите, докато през 2013 г. за 
тази цел не бяха отделени никакви средства, припомни зам.-министър Янева. Тя съобщи, че още 
на 15 януари правителството отдели 10 млн. лв. за дейността на Националния иновационен 
фонд през 2014 г. Близо 6 млн. лв. от тях са предвидени за финансирането на нови проекти на 
българските фирми, 2 млн. лв. са за вече сключените договори по Шестата конкурсна сесия на 
фонда, а 1 млн.лв. - за участието на български фирми в международните програми ЕВРИКА и 
ЕВРОСТАРС. През февруари подписахме първия договор по програмата ЕВРОСТАРС с 
българската фирма „Ай Ен Джи Технолоджи”, класирана в международна конкуренция с над 500 
проекта, подчерта зам.-министър Янева.  
Тя увери, че съвместно с бизнеса МИЕ работи по реализацията на още идеи като 
възстановяването на т. нар. „ваучерна схема”, която е финансова схема за трансфер на знания 
към предприятията. Чрез нея държавата финансира помощта, която изследователски 
организации от ЕС оказват на малките и средните компании у нас. Насочили сме вниманието си 
и към насърчаването на студентски фирми, към финансиране пребиваването на представители 
на българския бизнес във високотехнологичен инкубатор в САЩ, към стимулиране участието на 
наши дружества в европейски технологични платформи и др., обобщи зам.-министърът. По 
нейните думи тези проекти са от ключово значение, за да се промени структурата на 
икономиката от преобладаващо ниско- и среднотехнологични дейности към високотехнологични 
сектори и интензивни на знание услуги.  

http://www.3e-news.net/българия/компания-за-микрочипове-и-дружество-за-използване-на_35897
http://www.3e-news.net/българия/компания-за-микрочипове-и-дружество-за-използване-на_35897
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Дата: 01.04.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/stoinev-op-inovacii-i-konkurentosposobnost-se-bazira-na-
nujdite-na-bulgarskiq-biznes-992653.html  
Брой думи: 229  
 
 
Резюме: Новата оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” се базира най-вече на 
нуждите на българския бизнес. Концепцията й е обсъдена с всички работодателски организации 
и заинтересовани лица. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев 
в Габрово на среща с кметовете на общините в региона, представители на бизнеса и 
работодателски организации.  
 
Заглавие: Стойнев: ОП “Иновации и конкурентоспособност” се базира на нуждите на 
българския бизнес  
Подзаглавие: В МИЕ се работи по 33 проекта на стойност от 2.2 млрд. лв, по които ще бъдат 
разкрити около 7 100 работни места  
Автор:  
Текст: Новата оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” се базира най-вече 
на нуждите на българския бизнес. Концепцията й е обсъдена с всички работодателски 
организации и заинтересовани лица. Това каза министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев в Габрово на среща с кметовете на общините в региона, представители на 
бизнеса и работодателски организации.  
От началото на управлението на настоящето правителство до 28 февруари 2014 г. по ОП 
“Конкурентоспособност” са сключени 563 договора с бенефициенти на стойност 477 653 846 лв. 
Извършените плащания към бизнеса и публични бенефициенти са в размер на близо 316 млн. 
лв., което представлява над 40% от общите плащания от началото на оперативната програма. 
“Желанието ми за следващия програмен период е да бъдат провеждани опростени процедури за 
кандидатстване по програмата и по-ефективна администрация“, заяви Драгомир Стойнев.  
Стойнев припомни, че е рестартирана работата на Националния иновационен фонд. Като 
средство за повишаване на конкурентоспособност на българските предприятия – за иновациите 
за първи път се отпуска рекордна сума от 20 млн. лева бюджетни средства, добави 
икономическият министър.  
По отношение на предприетите мерки за привличане на инвеститори, министър Стойнев заяви, 
че се подготвя нов Закон за насърчаване на инвестициите и нов правилник за неговото 
прилагане. Съкратени са осем от декларациите, които инвеститорите трябва да попълват.  
"В МИЕ се работи по 33 проекта на стойност от 2.2 млрд. лв, по които ще бъдат разкрити около 7 
100 работни места", каза министърът на икономиката и енергетиката.  
projectmedia.bg |  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/stoinev-op-inovacii-i-konkurentosposobnost-se-bazira-na-nujdite-na-bulgarskiq-biznes-992653.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/stoinev-op-inovacii-i-konkurentosposobnost-se-bazira-na-nujdite-na-bulgarskiq-biznes-992653.html
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Дата: 01.04.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=59870  
Брой думи: 229  
 
 
Резюме: Новата оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” се базира най-вече на 
нуждите на българския бизнес. Концепцията й е обсъдена с всички работодателски организации 
и заинтересовани лица. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев 
в Габрово на среща с кметовете на общините в региона, представители на бизнеса и 
работодателски организации.  
 
Заглавие: Стойнев: ОП “Иновации и конкурентоспособност” се базира на нуждите на 
българския бизнес  
Подзаглавие: В МИЕ се работи по 33 проекта на стойност от 2.2 млрд. лв, по които ще бъдат 
разкрити около 7 100 работни места  
Автор:  
Текст: Новата оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” се базира най-вече 
на нуждите на българския бизнес. Концепцията й е обсъдена с всички работодателски 
организации и заинтересовани лица. Това каза министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев в Габрово на среща с кметовете на общините в региона, представители на 
бизнеса и работодателски организации.  
От началото на управлението на настоящето правителство до 28 февруари 2014 г. по ОП 
“Конкурентоспособност” са сключени 563 договора с бенефициенти на стойност 477 653 846 лв. 
Извършените плащания към бизнеса и публични бенефициенти са в размер на близо 316 млн. 
лв., което представлява над 40% от общите плащания от началото на оперативната програма. 
“Желанието ми за следващия програмен период е да бъдат провеждани опростени процедури за 
кандидатстване по програмата и по-ефективна администрация“, заяви Драгомир Стойнев.  
Стойнев припомни, че е рестартирана работата на Националния иновационен фонд. Като 
средство за повишаване на конкурентоспособност на българските предприятия – за иновациите 
за първи път се отпуска рекордна сума от 20 млн. лева бюджетни средства, добави 
икономическият министър.  
По отношение на предприетите мерки за привличане на инвеститори, министър Стойнев заяви, 
че се подготвя нов Закон за насърчаване на инвестициите и нов правилник за неговото 
прилагане. Съкратени са осем от декларациите, които инвеститорите трябва да попълват.  
"В МИЕ се работи по 33 проекта на стойност от 2.2 млрд. лв, по които ще бъдат разкрити около 7 
100 работни места", каза министърът на икономиката и енергетиката.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=59870
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Дата: 01.04.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-04-01&article=487441  
Брой думи: 128  
 
 
Резюме: Проектът "Южен поток" ще открие над 5000 работни места в най-бедните райони на 
България, каза в Габрово министърът на икономиката Драгомир Стойнев. По време на 
строителството ще работят изцяло български фирми, а инвестицията ще бъде около 3 млрд. 
евро. Стойнев отбеляза още, че проектът е необходим на страната не само заради отварянето 
на работа за бизнеса и хората, но той ще помогне и за увеличаване на сигурността на доставките 
на газ.  
 
Заглавие: “Южен поток” открива 5000 работни места  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът "Южен поток" ще открие над 5000 работни места в най-бедните райони на 
България, каза в Габрово министърът на икономиката Драгомир Стойнев. По време на 
строителството ще работят изцяло български фирми, а инвестицията ще бъде около 3 млрд. 
евро. Стойнев отбеляза още, че проектът е необходим на страната не само заради отварянето 
на работа за бизнеса и хората, но той ще помогне и за увеличаване на сигурността на доставките 
на газ.  
В момента икономическото министерство работи по 33 проекта на обща стойност 2,2 млрд. евро, 
по които ще бъдат разкрити 7100 работни места, каза още министърът. Той насърчи фирмите да 
ползват новата ОП "Конкурентоспособност и иновации" и даде пример, че от началото на 
управлението на сегашното правителство по старата програма са сключени 563 договора за над 
477,6 млн. лв.  
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-04-01&article=487441
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Дата: 01.04.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995  
Брой думи: 57  
 
 
Резюме: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=906  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди около час  
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=906  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува:  
Актуализиран Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007 – 2013. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
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Дата: 01.04.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995  
Брой думи: 203  
 
 
Резюме: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по 
процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ 
 
Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по 
процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ 
С оглед на успешното приключване на етапа на подаване на проектни предложения по 
процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" Управляващият 
орган на ОПРКБИ стартира писмена процедура за вземане на решение от членовете на 
Комитета за наблюдение на ОПРКБИ за удължаване на срока за подаване на проектни 
предложения пред Договарящия орган до 30.04.2014 чрез одобрение на изменение в т. 6 „Краен 
срок за кандидатстване” от критериите за избор на операции по процедурата.   
Промяната в крайния срок влиза в сила при условията на Решение на Комитета за наблюдение и 
в случай на изменение на т. 6 „Краен срок за кандидатстване” от Критериите за избор на 
операции, съгласно Заповед № РД-16-428/31.03.2014 на Ръководителя на Управляващия орган. 
Промените се прилагат за всички проектни предложения, подадени пред Асистента  по проекта 
до 30.09.2013 г. 
Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет 
страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg, Единния информационен портал 
за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в 
Република България – www.eufunds.bg и на интернет страницата на програма „Енергийна 
ефективност и зелена икономика“  – www.beeciff.org.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
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Дата: 01.04.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87/250425788450504  
Брой думи: 203  
 
 
Резюме: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган 
по...  
 
Заглавие: Областен информационен център - Добрич сподели връзка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 4 часа  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по 
процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ 
С оглед на успешното приключване на етапа на подаване на проектни предложения по 
процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" Управляващият 
орган на ОПРКБИ стартира писмена процедура за вземане на решение от членовете на 
Комитета за наблюдение на ОПРКБИ за удължаване на срока за подаване на проектни 
предложения пред Договарящия орган до 30.04.2014 чрез одобрение на изменение в т. 6 „Краен 
срок за кандидатстване” от критериите за избор на операции по процедурата.   
Промяната в крайния срок влиза в сила при условията на Решение на Комитета за наблюдение и 
в случай на изменение на т. 6 „Краен срок за кандидатстване” от Критериите за избор на 
операции, съгласно Заповед № РД-16-428/31.03.2014 на Ръководителя на Управляващия орган. 
Промените се прилагат за всички проектни предложения, подадени пред Асистента  по проекта 
до 30.09.2013 г. 
Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет 
страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg, Единния информационен портал 
за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в 
Република България – www.eufunds.bg и на интернет страницата на програма „Енергийна 
ефективност и зелена икономика“  – www.beeciff.org.  

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87/250425788450504
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87/250425788450504
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87/250425788450504
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87/250425788450504
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87/250425788450504
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Дата: 01.04.2014  
Източник: www.gradat.bg  
Връзка: 
http://www.gradat.bg/news/2014/04/01/2273151_do_30_april_se_uduljava_sroka_za_kandidatstvane_z
a/  
Брой думи: 114  
 
 
Резюме: Подаваните проектни предложения са по приоритетна ос 2:"Повишаване ефективността 
на предприятията и развитие", чрез въвеждане на енергоспестяващи технологии и  
използването на възобновяеми енергийни източници.  
 
Заглавие: До 30 април се удължава срока за кандидатстване за енергийна ефективност и 
зелена икономика  
Подзаглавие: Управляващият орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност" 
удължава срока за подаване на проектни предложенияпо процудурата "Енергийна ефективност и 
зелена икономика до 30.04.2014.  
Автор:  
Текст: Подаваните проектни предложения са по приоритетна ос 2:"Повишаване ефективността 
на предприятията и развитие", чрез въвеждане на енергоспестяващи технологии и  
използването на възобновяеми енергийни източници.  
Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика е съвместна инициатива на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за 
възстановяване и развитие, насочена към насърчаване на устойчивите енергийни решения за 
малки и средни предприятия. Целта е въвеждане на енергоефективни и енергоспестяващи 
технологии, намаляване на енергоемкостта на производствата, както и на неблагоприятното 
въздействие върху околната среда.  
Промените се прилагат за всички проектни предложения, подадени пред Асистента по проекта до 
30.09.2013 г.  
Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет 
страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg, и www.beeciff.org.  
 
 

http://www.gradat.bg/news/2014/04/01/2273151_do_30_april_se_uduljava_sroka_za_kandidatstvane_za/
http://www.gradat.bg/news/2014/04/01/2273151_do_30_april_se_uduljava_sroka_za_kandidatstvane_za/

