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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
10.4.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 20 

 вестници, от които: 5 

 - национални 3 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 15 

Общо за деня 20 
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Телевизии и радиостанции 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 10.04.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 10  
Брой думи: 73  
 
 
Резюме: Рекорден брой български фирми представят своите продукти на Международния 
панаир за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe в Германия. Родните фирми, 
чиито продукти могат да се видят на панаира, са 50, съобщиха от икономическото 
министерство.  
 
Заглавие: Рекорден брой БГ фирми на панаира в Хановер  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Рекорден брой български фирми представят своите продукти на Международния панаир 
за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe в Германия. Родните фирми, чиито 
продукти могат да се видят на панаира, са 50, съобщиха от икономическото министерство. 
Ведомството заедно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия са организирали родното участие на 37 компании на националния щанд със 
средства по ОП "Конкурентоспособност", а още 13 фирми участват с индивидуални щандове 
на собствени разноски.  
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Дата: 10.04.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 12  
Брой думи: 773  
 
 
Резюме: Преди почти две години фондът за рискови инвестиции Eleven стартира с една мечта 
- да помогне за развитието на предприемачеството в страната, което с иновациите си да 
промени живота на хората.  
 
Заглавие: Следващите 11 иноватора  
Подзаглавие: Фондът за рискови инвестиции Eleven представи пред инвеститори и 
предприемачи прогреса на млади компании от портфолиото си  
Автор: Калина ЧЕРНЕВА  
Текст: Преди почти две години фондът за рискови инвестиции Eleven стартира с една мечта - 
да помогне за развитието на предприемачеството в страната, което с иновациите си да 
промени живота на хората. Двата начина да бъде постигнато това според Даниел Томов, който 
е партньор в Eleven, са били, като заедно с другия фонд за стартиращи компании Launchub 
работят за създаването на изключително динамична предприемаческа екосистема, която да 
създава иновации с глобален ефект и така да бъде своеобразен мост между Източна Европа и 
останалия свят.  
Две години по-късно Eleven вече са помогнали за създаването на 70 иновативни компании с 200 
основатели и над 300 ментори. Общо инвестираната сума от фонда възлиза 4.5 млн. евро, а 
допълнително привлеченият капитал от различни бизнес ангели е достигнал 2 млн. евро. Това 
са резултатите, които един от двата фонда за рисково финансиране, които получиха средства 
по европейската инициатива JEREMIE, е постигнал за последната година и половина. Те бяха 
оповестени по време на петия така наречен Demo Day на фонда, където 11 от младите 
компании в него представиха идеите си в търсене на нови инвестиции или пък контакти.  
Мечтата в числа  
Другият фонд за рискови инвестиции Launchub пък в момента е инвестирал около 3 млн. евро в 
общо 35 компании, а дружествата в портфейла му са привлекли допълнително още толкова (4.6 
млн. долара). Общият брой на младите компании, получили инвестиция от лятото на 2012 г. 
досега, вече надминава 100, а вложените средства заедно с допълнително привлечените 
капитали са над 12 млн. евро.  
Така двата фонда заедно са се преборили да наредят София на трето място сред столиците в 
Европа по брой финансирани млади компании. Те бяха създадени през лятото на 2012 г. по 
европрограма JEREMIE, като капиталът им възлиза на общо 21 млн. евро. Капиталът на Eleven 
е общо 12 млн. евро, а на Launchub - 9 млн. евро. Средствата трябва да се инвестират до края 
на 2015 г.  
Търсенето продължава  
Идеята на провелия се в сряда пети пореден Demo Day на Eleven беше единадесет компании 
от портфолиото на фонда да представят идеите си пред потенциални инвеститори и пред 
предприемаческата общност. Серийният предприемач Майкъл Джейкъбсен откри събитието с 
препоръка към предприемачите да работят умно и да иновират, вместо да работят по 25 часа 
на ден, 8 дни в седмицата, което е повече от ясно, че няма как да се случи. За да успее една 
компания, й е необходима визия, убеден е Джейкъбсен.  
Визиите си представиха общо 11 компании. Първата от тях беше сръбският проект Yanado, 
който облекчава управление на задачи в Gmail, като ги пренася от текста на имейла, вкарва ги 
директно в календара и дори изпраща покана за среща/събитие до съответния контакт на 
потребителя. Предприемачите смятат да печелят, като въведат абонаментна такса от 5 долара 
на месец. Друг сръбски проект е  
Farmia. Младата компания таргетира животновъдите и цели да ги улесни в продажбата на 
техните животни. Идеята си представи и екипът на първата компания на Eleven, която идва от 
Черна гора - TourVia.me. Тя представлява платформа, която предлага лесно достъпна 
информация за организирани пътувания, които туроператорите предлагат. TourVia.me ще 
печели, като взима 10% комисиона от продажбите през платформата.  
Българската компания Stepsss спечели петото издание на Startup Weekend в София и след 
това влезе в акселератора на Eleven. Умните стелки за обувки са разработка на учениците от 
професионална гимназия "Джон Атанасов" и могат да показват натоварването на човешкия 
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крак. Това лято младежите смятат да буквално да "изтичат" първите тестове и вероятно ще ги 
пуснат в продажба до края на годината, разказа Стефан, който е съосновател на компанията.  
Partywithme също е български проект, чийто екип разработва специална гривна за безконтактно 
разплащане, която позволява на потребителите да посещават фестивали, без да чакат на 
опашки и без да си носят портфейла, защото билетите им вече ще са заредени в гривната 
заедно с парите им. Първият словенски екип на Eleven - Edgar е инструмент за създаване на 
дигитални истории, който може да помогне на малките компании да маркетират продуктите си. 
Maj.io е онлайн платформа, която съчетава кандидатстващи за работа с отворени позиции, 
подходящи за тях. Join The Players също е български проект, който предоставя видеозаписи и 
репортажи на любителски спортни мачове. Leap пък представлява платформа за любителите 
на екстремни спортове, където хората могат да се информират за интересни събития и хора, 
свързани с техния спорт.  
Дроните идват  
Един от по-големите хардуерни проекти - в портфолиото на Eleven пък е Quadro Dynamics. 
Неговият екип е разработил собствени дрони (безпилотни летателни апарати). Идеята им е да 
популяризират дроните и сред непрофесионалисти, но едновременно с това могат да 
предоставят решения за куриерски фирми, които да пренасят пратките си чрез дрони. Те са 
интересно решение и за филмовата индустрия, където екипът на Quadro Dynamics скоро също 
ще навлезе.  
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Дата: 10.04.2014  
Източник: в. Аз Буки  
Страница: 5,8  
Брой думи: 1170  
 
 
Резюме: - Г-н Заместник-министър, през септември 2013 г. казахте, че ще направите и 
невъзможното, за да сведете до минимум неусвоените средства по 3. и 4. ос на ОП "Развитие 
на човешките ресурси". Какви са резултатите към този момент?  
 
Заглавие: Иван Кръстев, зам.-министър на образованието и науката: Целта е 4% от БВП 
да бъдат за образование  
Подзаглавие: Тази година ще стартират продължения на европроентите за средищните 
училища, за включващото обучение и извънкласни занимания  
Автор: Галя МЛАДЕНОВА  
Текст: - Г-н Заместник-министър, през септември 2013 г. казахте, че ще направите и 
невъзможното, за да сведете до минимум неусвоените средства по 3. и 4. ос на ОП "Развитие 
на човешките ресурси". Какви са резултатите към този момент?  
- Не само че не загубихме средства, но е налице, макар и малко, но съществено преизпълнение 
на финансовия план. Благодарение на добрата работа на екипа само за 6 месеца успяхме да 
увеличим усвояването на средствата с над 80 процента на база верифицирани разходи. Към 
момента няма забавяне в плащанията към бенефициентите, висшите училища, училищата и 
детските градини.  
Ако има проблем, то той е в огромния интерес към проекти с европейско финансиране. 
Средствата от текущия програмен период дори не достигат. Пример за това е проект 
"Студентски практики" - интересът надхвърля съществено бюджета на проекта. През миналата 
година намалихме средствата по него заради забавяне на изпълнението. През март обаче с 
решение на комитета за наблюдение възстановихме стария размер на средствата, които 
разпределихме много бързо за удовлетворяване на постъпилите заявки. Сега търсим 
възможности за допълнително увеличение на бюджета от спестени средства по други проекти.  
Търсим възможности за увеличаване на финансирането и на проекта за осигуряване на 
целодневна форма на обучение в средищните училища, на изключително популярния проект 
УСПЕХ и този за включващото обучение. Очакваме размерът на усвоените суми по ОП 
"Развитие на човешките ресурси" за тази година да бъде около 253 млн. лв. при минимално 
необходими за избягване на риска от загуба на средства 171 млн. лв.  
- Заработи интернет платформата "Наука и бизнес". Има ли интерес към нея?  
- Въпреки че стартира наскоро, в платформата са се регистрирали 165 работодатели, 
интересуващи се от сътрудничество с научни институти и висши училища. Бюджетът на проекта 
е малко над 3 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси". "Наука и бизнес" дава възможности за създаване на партньорства, за 
комерсиализация на разработки на българските научни организации. Интересът към 
платформата е голям. За първи път бизнесът у нас получи онлайн достъп до 89 000 патента и 
полезни модела, съхранявани в Българското патентно ведомство. 19 660 от тях са достъпни за 
детайлно разглеждане в съответствие с патентното право и Закона за защита на авторското 
право и сродните му права.  
"Наука и бизнес" съпътства няколко значително по-големи инициативи - схемите за 
предоставяне на безвъзмездна помощ, които се реализират през Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" . Идеята е да създадем 
действени връзки между бизнеса и българските научни организации и така да използваме 
капацитета на добавената стойност на научните продукти за развитието на икономиката.  
- Осигурено ли е съфинансирането за спечелени проекти по 7. Рамкова програма на ЕС?  
- Миналата година имаше забавяне при изплащането на средствата за съфинансиране на 14 
спечелени проекта по 7. Рамкова програма. По разпореждане на министъра на образованието и 
науката бе разработена специална методика, по която съфинансирането бе прехвърлено от 
Фонд "Научни изследвания" към Министерството. Изплащането на сумите върви поетапно и 
голяма част от дължимите пари вече са преведени.  
В момента се обработват документите за съфинансирането на 5 договора по други програми. 
Забавянето е по административни причини, но се надявам, че в рамките на настоящия месец 
договорите ще бъдат подписани и ще могат да се превеждат средства.  
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- На какъв етап е новата Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"? 
Възможно ли е успешни мерки от сегашния програмен период да стартират преди началото на 
програмата?  
- Не само е възможно, но сме планирали да започнем още тази година с няколко стандартни 
процедури, които така или иначе изпълняваме със средства от сегашния програмен период. 
Това са проектите за средищните училища, включващото обучение и актуализираната форма 
на проекта УСПЕХ. Планираме началото и на още една или две нови процедури, насочени към 
сферата на професионалното образование и връзката на висшето и професионалното 
образование с пазара на труда. За всички предстоящи процедури ще осигурим устойчива 
нормативна рамка.  
В началото на първия за България програмен период имаше доста проблеми и неясноти в 
организацията. Натрупали сме опит, за да не позволим това да се повтори и през новия 
програмен период. Най-важното от гледна точка на администрацията е да зададем ясна, 
прецизна и устойчива рамка както за кандидатстване, така и за изпълнение на проекти.  
- А проектът "Студентски стипендии"?  
- Проектът има място в новия програмен период, но рамката му ще се различава от 
досегашната. Средствата за първия семестър на учебната 2014 - 2015 г. са осигурени - 
заложени са в рамките на средствата от текущия програмен период.  
- Какъв е крайният срок за изпълнението на предварителните условия за Оперативната 
програма за наука и образование?  
- По регламент крайният срок е 2016 г. Но не е в наш интерес да го изчакваме. Още повече че 
реформите в образователната система отнемат много време и дават резултати най-рано след 
5 години при идеално стечение на обстоятелствата. Имаме програма за действие по отношение 
на стратегическите нормативни документи, които трябва да изготвим. От началото на тази 
година се приеха или бяха подложени на публично обсъждане някои ключови документи - 
Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система, 
Стратегия за развитие на педагогическите кадри, Стратегия за учене през целия живот, 
Стратегия за развитие на висшето образование. След изготвянето и приемането на тези важни 
документи ще пристъпим към законови и подзаконови мерки за изпълнението им.  
Но в никакъв случай не считам, че ще е полезно да се прибързва в този процес. Те дават 
отражение върху живота на много хора и би било крайно безотговорно да претупваме нещата.  
- Какви са целите, които си поставяте за бюджета за образование и наука за 2015 г.?  
- За тази година, въпреки сложната ситуация, успяхме да постигнем близо 10 % увеличение на 
средствата за образование и наука. Признавам - това не е достатъчно, но е добро постижение.  
Надявам се, че за 2015 г. ще преминем заветната граница от 4 % от БВП. Мисля, че това е 
разумно и обосновано и ще се случи. Аргументите ни да искаме повече средства от 
законодателната власт са свързани с устойчивите резултати, които дава образователната 
система. Налице е и желание за реформи в сферата както на политическо ниво, така и от 
страна на гражданите. Общата ни цел е да направим училищата и университетите 
привлекателни и да върнем българската образователна система на пиадестала, който й се 
полага.  
По отношение на науката целта е публичните разходи да достигнат 1,5 на сто от брутния 
вътрешен продукт до 2020 г. Научните ни организации имат безкрайно поле за действие и по 
новата програма на ЕС"Хоризонт 2020", чийто бюджет е 80 милиарда евро, както и в 
допълнение по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".  
***  
Иван Кръстев заема поста заместник-министър на образованието и науката през септември 
2013 г. Преди това той оглавява Главна дирекция "Европейски фондове и международни 
проекти" в Агенцията по заетостта. Има професионален опит в Главна дирекция "Европейски 
фондове, международни програми и проекти" в Министерството на труда и социалната 
политика.  
Има две магистърски степени - по финанси от Университета за национално и световно 
стопанство и по международни отношения от Софийския университет "Св. Климент Охридски". 
Завършил е и допълнителни квалификации в сферата на управление на средствата от ЕС, 
управление на проекти, обществени поръчки и социален диалог.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 09.04.2014  
Източник: в. Марица, Пловдив  
Страница: 1,2,3  
Брой думи: 347  
 
 
Резюме: Докато у нас се чудим с колко милиона да вдигнем няколко километра телена мрежа 
на браздата с Турция, пловдивска фирма пази границата на САЩ с Мексико. Американска 
компания, спечелила куп държавни поръчки, е изнесла част от дейността си у нас.  
 
Заглавие: Наша фирма пази границата на САЩ  
Подзаглавие: IT спецовете предлагат ново картографиране на Пловдив с безмоторни 
самолети  
Автор: Вяра ПОРЯЗОВА  
Текст: Докато у нас се чудим с колко милиона да вдигнем няколко километра телена мрежа на 
браздата с Турция, пловдивска фирма пази границата на САЩ с Мексико. Американска 
компания, спечелила куп държавни поръчки, е изнесла част от дейността си у нас. "Ние сме 
главен разработчик на софтуера, който от videoNext Federal използват за наблюдение и 
контрол на американскомексиканската граница. Тя е дълга повече от 3000 километра", 
обяснява собственикът на пловдивската компания Тенко Диманов. Системата за наблюдение е 
много прецизна, при подходящо зададени параметри може да различи димяща цигара на 
разстояние 12 мили, разказва IT специалистът. На практика системата може да класифицира 
всичко - коли, хора или животни. Засича обектите, пресичащи границата, и ги различава според 
вибрациите или формата на следите. Има и още една важна характеристика - може да 
картографира, като данните се използват от много министерства и държавни агенции, както и 
от частни компании. Картографирането се извършва с летателни апарати.  
За подобен проект пловдивската компания чака финансиране по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". "Идеята ни е да създадем система за картографиране благодарение 
на три безпилотни самолети, които ще бъдат произведени в града на тепетата", анонсира 
идеята си Тенко Диманов. Летящата платформа ще е с разпереност на крилата 7 метра, тежи 
едва 130 килограма и се задвижва от 30-киловатов двигател.  
В зависимост от прецизността на задачата безпилотните самолети ще могат да развиват 
скорост между 95 и 110 километра в час. Проек-т тът по европрограмата е' на стойност 1.7 
милиона лева. С помощта на безпилотните самолети можем да изработим лесно карта на 
Пловдив, уточни Тенко Диманов. Според него сега често се използват неактуални данни, 
защото информацията в Гугъл например върви с три години назад. В Америка използват 
летателни апарати дори при актуализиране на данъчната оценка на имоти, посочва 
специалистът. Те просто заснемат и наслагват данни през различните години и така 
недвусмислено става ясно къде има нови пристройки или промяна в статута на имота.  
Тенко Диманов е пловдивчанин, който емигрира за дванайсет години в САЩ, след като със 
съпругата си печеш Зелена карта. Трябваха ми шест години, за да вляза в IT сектора, признава 
възпитаникът на Техническия университет в Пловдив.  
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Дата: 03.04.2014  
Източник: в. Тревненска седмица  
Страница: 1  
Брой думи: 142  
 
 
Резюме: На 31 март кметът на Трявна инж. Драгомир Николов присъства на среща с 
министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, която се проведе в Община 
Габрово.  
 
Заглавие: КМЕТЪТ ПРИСЪСТВА НА СРЕЩА С МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И 
ЕНЕРГЕТИКАТА В ГАБРОВО  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 31 март кметът на Трявна инж. Драгомир Николов присъства на среща с министъра 
на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, която се проведе в Община Габрово. В нея 
взеха участие кметовете на общините в региона, представители на бизнеса и работодателски 
организации. Министър Стойнев представи новата оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност", а съветникът на министъра Любомир Ганчев запозна присъстващите 
с нейните приоритети, условията за кандидатстване и бюджет.  
В дискусията взе участие и инж. Николов, който постави пред министър Стойнев и екипа му 
въпроси, свързани с финансирането на проекти за енергийна ефективност на обществени 
сгради, бъдещето на фонд "Козлодуй" в частта за наличие на финансов ресурс. «Предвижда ли 
правителството финансова подкрепа за недостига на висококвалифицирани кадри в 
производството и туризма, и дали по ОП "Иновации и конкурентоспособност,, е предвидена 
целенасочена подкрепа на населените места в нашия регион», попита още г-н Николов.  
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Периодични издания 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 09.04.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=739320  
Брой думи: 424  
 
 
Резюме: Варна. Изключително много реформи са направени с цел ускоряване на плащанията 
към бенефициентите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 г. Това каза за Радио „Фокус” – Варна Любомир Ганчев, 
съветник на министъра на икономиката и енергетиката.  
 
Заглавие: Ускорени са плащанията към бенефициентите по ОП 
„Конкурентноспособност”, заяви Любомир Ганчев  
Подзаглавие:  
Автор: Марияна ВАЛЕНТИНОВА  
Текст: Варна. Изключително много реформи са направени с цел ускоряване на плащанията 
към бенефициентите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 г. Това каза за Радио „Фокус” – Варна Любомир Ганчев, 
съветник на министъра на икономиката и енергетиката. Той припомни, че ако в началото на 
програмния период за едно плащане е трябвало да бъдат събрани над 40 подписа, сега нещата 
са до три-четири пъти по опростени. „Съкратени са много звена, които видяхме в процеса на 
работа, че не са ефективни и не носят допълнителна увереност, че всички дейности и разходи 
отговарят на принципите за законосъобразност, както и че са в съответствие с европейските 
регламенти”, допълни Любомир Ганчев. В момента Управляващият орган събира минимума 
документи, който е необходим, за да внесе увереност, че проектното предложение отговаря на 
критериите за допустимост, както и че всички разходи са реалистични. „Съкрати се една степен 
от проверката на ниво кандидатстване. До голяма степен част от документите се събират при 
одобрен проект и не се изискват на етап кандидатстване, тъй като в случай, че един проект не е 
одобрен, минимално да е усилието от страна на кандидатите. При изплащане на средствата до 
голяма степен бяха редуцирани нивата на проверка и по този повод при качествено подготвени 
документи едно плащане може да се случи за месец”, каза още Любомир Ганчев. Това са част 
от мерките за оптимизиране на темповете за оценка и договаряне по отворените процедури, 
така че да не се допусне връщане на пари. Любомир Ганчев каза още, че рискът от връщане на 
пари е бил висок и за 2013 година. „Благодарение на предприетите мерки точно по 
съкращаване на сроковете за отчитане и за верифициране на разходите и изплащане на суми, 
100 млн. лева, които бяха рискови за 2013 година, бяха неутрализирани и влязоха ефективно в 
бизнеса. За тази година рискът е 120 млн. лева, но Управляващият орган има амбицията 
отново да преодолее този риск”, коментира Ганчев. Една от мерките, предприети още през 
миналата година, е увеличаването на бюджетите на процедурите, по които има добри проекти, 
но поради недостиг на финансиране, те са били в резервните списъци. „Такава е и първата 
процедура, която бе обявена в рамките на новия мандат на ръководството - за внедряване на 
иновации. Бюджетът от 45 млн. евро е увеличен на 118 млн. евро. От първоначално 100 
одобрени проекта, в момента имаме 223 договора в изпълнение на стойност 224 млн. лева. 
Тези пари ще влязат ефективно в икономиката в рамките на тази година. Ако не бяхме 
пристъпили към увеличаване на бюджетите на процедурите, тази година нямаше да получим 
реално искания за плащане”, посочи Любомир Ганчев.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=739320
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Дата: 09.04.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/evroproekti/264/a/s-koi-shemi-shte-startirat-novite-operativni-
programi,170256/  
Брой думи: 356  
 
 
Резюме: Първите схеми, които ще бъдат отворени, след като се задействат новите оперативни 
програми за периода 2014-2020 г., са били представени на заседание на Съвета за 
координация при управление на средствата от ЕС с председател вицепремиера Зинаида 
Златанова.  
 
Заглавие: С кои схеми ще стартират новите оперативни програми?  
Подзаглавие: Ще бъдат отворени нови процедури по програма "Административен капацитет" 
2007-2013  
Автор: Надежда Бочева  
Текст: Първите схеми, които ще бъдат отворени, след като се задействат новите оперативни 
програми за периода 2014-2020 г., са били представени на заседание на Съвета за 
координация при управление на средствата от ЕС с председател вицепремиера Зинаида 
Златанова. За да се задействат мерките по програмите, е необходимо първо Еврокомисията да 
одобри изпратеното от България Споразумение за партньорство, което е базовият документ за 
изразходването на средствата от еврофондовете.  
Ресорните министерства възнамеряват да обявят тези схеми в следващите месеци.  
По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, предстои да бъдат обявени 
процедури за насърчаване на активни работещи младежи, подкрепа за заетост и независим 
живот, съобщи пресцентърът на кабинета.  
С подкрепа на инвестициите за технологично обновление в предприятията ще стартира 
оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.  
Програма „Наука и образование за интелигентен растеж” ще се задейства с двете приоритетни 
направления: образование и учене през целия живот и образователна среда за активно 
социално приобщаване.  
По програма „Региони в растеж” се предвижда да бъдат обявени мерки за интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие; инвестиции в образованието; опазването и развитието 
на природно културното наследство, регионални пътища и техническата помощ по програмата.  
По оперативна програма „Околна среда“ предстои да бъдат обявени схеми и мерки в 
направления „Води“, „Натура 2000“, „Биоразнообразие“ и „Превенция на риска от наводнение“.  
Към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се предвижда да бъдат обявени: 
прием за млад фермер, целеви прием за сектор „Овощарство и зеленчукопроизводство“, както 
и прием по мярката „Основни услуги и обновяване на селата”.  
По Програмата за морско дело и рибарство се предвижда се да бъдат отворени за прием мерки 
за насърчаване на устойчиво рибарство и аквакултури и преработване, както и мерки за 
стимулиране на прилагането на общата политика в областта на рибарството и повишаване на 
заетостта и териториалното сближаване.  
На заседанието са били представени проектите с най-висока степен на готовност по 
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.  
По време на заседанието е решено да бъдат отворени нови процедури по Оперативна 
програма „Административен капацитет“ 2007-2013 за 2014 г. Предложението на Управляващия 
орган на програмата касае сключването на нови договори в размер на 20 млн. евро на база 
реализирани икономии при изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ по 
програмата.  
 

http://investor.bg/evroproekti/264/a/s-koi-shemi-shte-startirat-novite-operativni-programi,170256/
http://investor.bg/evroproekti/264/a/s-koi-shemi-shte-startirat-novite-operativni-programi,170256/
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Дата: 09.04.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=739349  
Брой думи: 456  
 
 
Резюме: Варна. Три приоритетни оси са формулирани в проекта на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Това каза за Радио „Фокус” – Варна Любомир Ганчев, 
съветник на министъра на икономиката и енергетиката. „Предприемачество, експортен и 
производствен потенциал“ е първата приоритетна ос, формулирана в проекта на програмата.  
 
Заглавие: Предприемачество, експортен и производствен потенциал е основната 
приоритетна ос в проекта на ОП „Иновации и конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор: Марияна ВАЛЕНТИНОВА  
Текст: Варна. Три приоритетни оси са формулирани в проекта на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Това каза за Радио „Фокус” – Варна Любомир Ганчев, 
съветник на министъра на икономиката и енергетиката. „Предприемачество, експортен и 
производствен потенциал“ е първата приоритетна ос, формулирана в проекта на програмата. 
Тя е насочена към инвестиции в НИРД и иновационна дейност, насърчаване на 
предприемачеството и капацитета за растеж на малките и средни предприятия. Средствата по 
приоритетната ос представляват 72% от ресурса по програмата. Втората приоритетна ос 
„Зелена и ефективна икономика“ е насочена към мерки за енергийна и ресурсна ефективност в 
предприятията и разполага с 25% от ресурса по програмата. „Техническа помощ“ е третата 
приоритетна ос, която съставлява 3% от ресурса по програмата. В проекта се предвижда 
секторно фокусиране на интервенции в съответствие с Националната стратегия за 
насърчаване на малките и средни предприятия 2014-2020 и проекта на Иновационната 
стратегия за интелигентна специализация. Любомир Ганчев припомни, че с разпореждане на 
Министър Стойнев първата концепция на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020, изготвена през април-май 2013 г., е блокирана, тъй като 
не е възприета от българския бизнес. От началото на юни миналата година се провеждат 
активни дискусии с всички заинтересовани страни – обединения на българския бизнес, 
социално-икономическите партньори, регионални и местни власти, структури на гражданското 
общество, академичната общност, водещи министерства и ведомства. Идентифицирани са 
реалните нужди и проблеми на бизнеса, чието адресиране ще спомогне за постигането на 
целите на Европа 2020 и България 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 
Постигнат е консенсус за балансиране между мерките, които имат бърз и непосредствен ефект 
върху бизнеса - технологично обновление, въвеждане на международни стандарти и 
сертификация, интернационализация, както и такива, които изискват по-дълъг период за 
постигане на определен резултат и по-големи инвестиции - инфраструктура за иновации и 
изследвания, развитие и внедряване на иновации. Разработен е нов проект на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020, който е съгласуван с Тематичната работна група през м. 
юли 2013 г. и е одобрен от заинтересуваните страни и българския бизнес. Любомир Ганчев 
допълни, че проектът на програмата е в процес на финализиране. Съгласно индикативния 
график за разработване на програмата, тя следва да бъде изпратена на Европейската 
комисия за стартиране на официални преговори до три месеца след изпращане на 
Споразумението на партньорство, не по-късно от 30.06.2014 г. Съгласно финансово 
разпределение на средствата от ЕСИФ между отделните оперативни програми, за ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ са предвидени 1 201,82 млн. евро от ЕФРР. 
Общият бюджет на ОПИК с включено националното съфинансиране възлиза на 1 413,91 млн. 
евро. Предвид натрупания до момента опит и голям интерес от страна на българския бизнес 
Управляващият орган предвижда като първа процедура по програмата до края на 2014 г. да 
бъде обявена процедура за подкрепа на инвестициите за технологично обновление с цел 
повишаване на ефективността и продуктивността на предприятията, допълни Любомир Ганчев.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=739349
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Дата: 09.04.2014  
Източник: www.vlastta.com  
Връзка: http://www.vlastta.com/displaynews/68844  
Брой думи: 156  
 
 
Резюме: Пет български компании ще представят страната ни на Международната 
специализирана изложба за лека авиация AERO 2014, която се провежда в германския град 
Фридрихсхафен в периода 9 – 12 април 2014 г.  
 
Заглавие: Пет български компании представят страната ни на AERO 2014  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пет български компании ще представят страната ни на Международната 
специализирана изложба за лека авиация AERO 2014, която се провежда в германския град 
Фридрихсхафен в периода 9 – 12 април 2014 г.  
На тазгодишното издание на изложението ще вземат участие Авио дизайн ЕООД - Казанлък 
(едноместни и двуместни делтатрайкове, крила, двуместни паратрайкове), Аероплани ДАР 
ЕООД – София (самолет ДАР Соло 120-230, самолет ДАР Соло XF 40, самолет ДАР 23 Дуо), 
Еколония ООД – София (паратрайк), Ники ЕООД – Правец (автожир - хибрид между самолет и 
хеликоптер), Пак Дизайн ООД – Хасково (паратрайк).  
AERO е най-мащабният форум за представяне на актуални постижения на науката и тяхното 
приложение в авиацията с общо предназначение, който се провежда ежегодно и отбелязва 
непрекъснат ръст на изложители и заети експозиционни площи.  
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект, финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.  
 

http://www.vlastta.com/displaynews/68844
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Дата: 09.04.2014  
Източник: www.zdrave.net  
Връзка: http://zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=D1AbvfDMLuI%3d  
Брой думи: 1095  
 
 
Резюме: През последните 4 години УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив е пример за отличен 
финансов резултат. Това съобщават в прессъобщение от ръководството на болницата по 
повод 135-годишнината от нейното основаване.  
 
Заглавие: УМБАЛ „Свети Георги“ отбелязва 135 години от основаването си  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През последните 4 години УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив е пример за отличен 
финансов резултат. Това съобщават в прессъобщение от ръководството на болницата по 
повод 135-годишнината от нейното основаване. По време на пресконференция днес 
изпълнителният директор на лечебното заведение проф. д-р Карен Джамбазов е обявил, че при 
встъпването си в длъжност през юни 2010 г. краткосрочни задължения на болницата са били в 
размер на 35 664 000 лв. От тази сума просрочията са били 19 228 000 лв., като всички тези 
дългове са натрупани в периода 2004-2009 г.  
В настоящия момент просрочените задължения, които на практика са критерий за 
платежоспособността на една институция, са намалени на 7-8 млн. лева вследствие на 
изпълнени поредица от мероприятия за стабилизиране и подобряване на финансовите 
показатели. Затова и пловдивската УМБАЛ „Свети Георги“ се приема за най-динамично 
намалящата дълговете си и най-активно инвестиращата в нова апаратура и обучение на 
персонала си държавна болница. Тя е инвестирала над 28 млн. лева собствени средства, за да 
поддържа най-високото трето ниво на компетентност – влага средства в апаратура и ремонти и 
в мотивацията и подготовката на служителите си. Със спечелени проекти по оперативни 
програми на ЕС е внедрена техника за над 7 млн. лева. Това е предпоставка лечебното 
заведение да бъде една от шестте високотехнологични университетски болници в България. 
Персоналът получава навреме и в пълен размер възнагражденията си. Дори в сравнение с 
предходната година през 2013 г. заплатите на служителите са увеличени с общо 3 млн. лева.  
В болницата работят 2586 души – като от тях 57 или 21,54% са висш медицински персонал – 
хабилитирани лица: 26 професори и 40 доценти. Лекарите с една специалност са 290 човека 
или 52,07 % от висшия медицински персонал, а тези с 2 специалности – 156 души или 28%. 
Лекарите без специалност са 111, което е приблизително 20 на 100. Висшият немедицински 
персонал е съставен от 72-ма души – 2,8% от общата численост. Медицинските специалисти са 
1006, а в категория „друг персонал спадат 948 души, в т.ч. влизат 558 санитари.  
Всички тези служители са помогнали за лечението на 75 925 пациенти, преминали лечение в 
болницата през 2013 г. През най-посещаваното спешно отделение в Южен Централен Регион – 
Спешно приемно отделение на УМБАЛ „Свети Георги”, през 2013 г. са преминали 108 196 
пациенти, като 76 482-ма от тях не са били хоспитализирани, но на всеки един от тях са 
направени изследвания и консултации в зависимост от здравословния проблем, заради който е 
бил транспортиран до УМБАЛ „Свети Георги”.  
Броят на леглата във всички 35 клинични звена на болницата е 1345 – най-големият за 
страната. Очакваме, че след като заработи новото Отделение по фтизиатрия към Клиниката по 
пулмология, общият брой на местата за прием ще се увеличи на 1385, уточни изпълнителният 
директор. Ако се върнем назад в историята, при основавено си през 1879 г. като Областна 
болница „Свети Пантелеймон“ тя е разполагала с 30 легла, разпределени в 3 дървени бараки в 
подножието на Джендем тепе. Това припомни на персконференцията летописецът на УМБАЛ 
„Свети Георги“ проф. д-р Иво Димитров.  
В настоящето, само през миналата година са извършени 27 675 операции. Тези, които са с 
много голяма сложност, са 4733, големите са 7216, средните – 11 718, а малките – 4008. От 
изброяването е видно не само, че броят на извършените операции е изключително голям, но и 
че най-сложните спешни операции в региона се извършват именно в Университетска 
многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги”. Тя разполага и с няколко уникални 
за региона звена – Отделение по инвазивна кардиология, Клиника по кардиохирургия, Клиника 
по неврохирургия, Клиника по изгаряния, пластична и реконструктивна хирургия, Лицево-
челюстна хирургия, Хематология, Онкохематология, Клиника по детска хирургия.  

http://zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=D1AbvfDMLuI%3d
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В началото на май 2013 г. заработиха обновеното Спешно приемно отделение и хибридната 
операционна зала в Клиниката по съдова хирургия и ангиология. Сред мащабните мероприятия 
на лечебното заведение е и новият високотехнологичен център за образна диагностика на 
стойност 6,7 милиона лева. Финансирането е изцяло със средства по Оперативна програма 
„Регионално развитие”.  
По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българските предприятия 2007 - 2013” е 
финансиран проектът „Интегрален център за хирургично лечение на тумори и травми на глава 
и шия”. Технологичното оборудване за него е на стойност близо 2,8 милиона лева, от които 50 
процента са собственото участие на болницата. Апаратурата е уникална и иновативна за 
България. УМБАЛ „Свети Георги” вложи 200 хил. лева за реализиране на проект за оборудване 
на зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия. 90% от сумата бе предоставена по 
Програма за донорска помощ на японското правителство.  
Сред останалите успешни инициативи на УМБАЛ „Свети Георги” е и проектът „Създаване на 
високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии в Южен Централен 
район – телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-
рино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия”. Той е по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”. 
Заложената инвестиция възлиза на 3 324 740,85 лева и 50 на сто от нея е собственото 
финансово участие. Проектът се реализира в рамките на 24 месеца съвместно с Медицински 
университет – Пловдив.  
Лечебното заведение реализира и обучение на 2490 от всички свои служители по проект 
„Развитие на човешкия капитал – път за подобряване качеството на болничните услуги в 
УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Общата стойност на проекта е над 344 хил. лева, като с 
него се гарантира устойчива заетост на служителите над 55 години.  
През 2012 г. бяха стартирани и енергоефективни мерки със сключен „договор за ЕСКО услуга” с 
фирма, специализирана в областта на този вид дейности за реновиране с гарантиран резултат. 
Контрактът е на стойност 3,68 млн. лв. и е със 7-годишен срок на изпълнение. Благодарение на 
подмяната на дограма, изолационните дейности и оптимизацията на отоплителните абонатни 
станции, енергийното потребление е намалено с 20%.  
Клиниката по лъчева терапия на УМБАЛ „Свети Георги“ е единствената в страната, която 
разполага с два линейни ускорителя от висок клас, което позволява на Университетската 
болница „Свети Георги” да лекува по 140 раковоболни на ден при 7-часово натоварване на 
апаратите в петте работни дни на седмицата.  
Днешната Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” е 
приемник на разкритата веднага след Освобождението през 1879 г. болница на Дружество 
„Свети Пантелеймон”. Първият й управител е д-р Стоян Чомаков, а персоналът включва петима 
лекари и една старша сестра. В последвалите няколко години лечебницата е наречена 
Пловдивска първостепенна болница и придобива статут на държавно лечебно заведение. От 
Джендем тепе постепенно се премества в настоящата си База 1 на бул. „Васил Априлов“ №15А. 
База 2 – Хирургичният блок на бул. „Пещерско шосе“ №66, е построена през 1987 г., разказа 
проф. д-р Иво Димитров. В наши дни УМБАЛ „Свети Георги“ е единствената база за обучение 
на студенти на Медицински университет – Пловдив.  
Болницата официално ще отбележи годишнината си на 9 май т.г.  
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Дата: 09.04.2014  
Източник: www.manager.bg  
Връзка: 
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BF%D0%B5%D1
%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-aero-2014  
Брой думи: 156  
 
 
Резюме: Пет български компании ще представят страната ни на Международната 
специализирана изложба за лека авиация AERO 2014, която се провежда в германския град 
Фридрихсхафен в периода 9 – 12 април 2014 г.  
 
Заглавие: Пет български компании представят страната ни на AERO 2014  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пет български компании ще представят страната ни на Международната 
специализирана изложба за лека авиация AERO 2014, която се провежда в германския град 
Фридрихсхафен в периода 9 – 12 април 2014 г.  
На тазгодишното издание на изложението ще вземат участие Авио дизайн ЕООД - Казанлък 
(едноместни и двуместни делтатрайкове, крила, двуместни паратрайкове), Аероплани ДАР 
ЕООД – София (самолет ДАР Соло 120-230, самолет ДАР Соло XF 40, самолет ДАР 23 Дуо), 
Еколония ООД – София (паратрайк), Ники ЕООД – Правец (автожир - хибрид между самолет и 
хеликоптер), Пак Дизайн ООД – Хасково (паратрайк).  
AERO е най-мащабният форум за представяне на актуални постижения на науката и тяхното 
приложение в авиацията с общо предназначение, който се провежда ежегодно и отбелязва 
непрекъснат ръст на изложители и заети експозиционни площи.  
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект, финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.  
 

http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-aero-2014
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-aero-2014
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-aero-2014
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-aero-2014
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-aero-2014
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-aero-2014
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Дата: 09.04.2014  
Източник: www.potv.eu  
Връзка: http://potv.eu/488308.html  
Брой думи: 1160  
 
 
Резюме: Най-голяма държавна болница е и първото създадено след Освобождението 
болнично заведение у нас. Най-голямата болница в страната - УМБАЛ "Свети Георги" в 
Пловдив, е и първата, създадена след Освобождението у нас.  
 
Заглавие: УМБАЛ "Свети Георги“ отбелязва  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-голяма държавна болница е и първото създадено след Освобождението болнично 
заведение у нас  
Най-голямата болница в страната - УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, е и първата, създадена 
след Освобождението у нас. През 2014 г. лечебното заведение ще отбележи 135-годишнината 
си, основано е на 1 май 1879 г. Това разказа днес на пресконференция по повод юбилея 
настоящият изпълнителен директор проф. д-р Карен Джамбазов.  
Като всяка важна институция в държавата и УМБАЛ "Свети Георги" разчита на компетентността 
и броя на служителите си. При нас те са 2586 души - като от тях 57 или 21,54% са висш 
медицински персонал - хабилитирани лица: 26 професори и 40 доценти. Лекарите с една 
специалност са 290 човека или 52,07 % от висшия медицински персонал, а тези с 2 
специалности - 156 души или 28%. Лекарите без специалност са 111, което е приблизително 20 
на 100. Висшият немедицински персонал е съставен от 72-ма души - 2,8% от общата численост. 
Медицинските специалисти са 1006, а в категория "друг персонал спадат 948 души, в т.ч. влизат 
558 санитари.  
Всички тези служители са помогнали за лечението на 75 925 пациенти, преминали лечение в 
болницата през 2013 г. През най-посещаваното спешно отделение в Южен Централен Регион - 
Спешно приемно отделение на УМБАЛ "Свети Георги", през 2013 г. са преминали 108 196 
пациенти, като 76 482-ма от тях не са били хоспитализирани, но на всеки един от тях са 
направени изследвания и консултации в зависимост от здравословния проблем, заради който е 
бил транспортиран до УМБАЛ "Свети Георги".  
Броят на леглата във всички 35 клинични звена на болницата е 1345 - най-големият за 
страната. Очакваме, че след като заработи новото Отделение по фтизиатрия към Клиниката по 
пулмология, общият брой на местата за прием ще се увеличи на 1385, уточни изпълнителният 
директор. Ако се върнем назад в историята, при основавено си през 1879 г. като Областна 
болница "Свети Пантелеймон" тя е разполагала с 30 легла, разпределени в 3 дървени бараки в 
подножието на Джендем тепе. Това припомни на персконференцията летописецът на УМБАЛ 
"Свети Георги" проф. д-р Иво Димитров.  
В настоящето, само през миналата година са извършени 27 675 операции. Тези, които са с 
много голяма сложност, са 4733, големите са 7216, средните - 11 718, а малките - 4008. От 
изброяването е видно не само, че броят на извършените операции е изключително голям, но и 
че най-сложните спешни операции в региона се извършват именно в Университетска 
многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги". Тя разполага и с няколко уникални 
за региона звена - Отделение по инвазивна кардиология, Клиника по кардиохирургия, Клиника 
по неврохирургия, Клиника по изгаряния, пластична и реконструктивна хирургия, Лицево-
челюстна хирургия, Хематология, Онкохематология, Клиника по детска хирургия.  
През последните 4 години УМБАЛ "Свети Георги" е пример за отличен финансов резултат и 
далновидно управление. Настоящото ръководство завари при встъпването си в длъжност в 
края на м. юни 2010 г. краткосрочни задължения в размер на 36 664 хил.лв. - в т.ч. към 
доставчици и др. в размер на 27 958 хил.лв. От тази сума просрочията са били 19 228 хил.лв. 
Наследените дългове са натрупани в периода 2004 - 2009 г.  
В настоящия момент просрочените задължения, които на практика са критерий за 
платежоспособността на една институция, са намалени на 7-8 млн. лева вследствие на 
изпълнени поредица от мероприятия за стабилизиране и подобряване на финансовите 
показатели. Затова и пловдивската УМБАЛ "Свети Георги" се приема за най-динамично 
намалящата дълговете си и най-активно инвестиращата в нова апаратура и обучение на 
персонала си държавна болница.  

http://potv.eu/488308.html
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Тя е инвестирала над 28 млн. лева собствени средства, за да поддържа най-високото трето 
ниво на компетентност - влага средства в апаратура и ремонти и в мотивацията и подготовката 
на служителите си. Със спечелени проекти по оперативни програми на ЕС е внедрена техника 
за над 7 млн. лева. Това е предпоставка лечебното заведение да бъде една от шестте 
високотехнологични университетски болници в България. Персоналът получава навреме и в 
пълен размер възнагражденията си. Дори в сравнение с предходната година през 2013 г. 
заплатите на служителите са увеличени с общо 3 млн. лева.  
В началото на м. май 2013 г. заработиха обновеното Спешно приемно отделение и хибридната 
операционна зала в Клиниката по съдова хирургия и ангиология. Сред мащабните мероприятия 
на лечебното заведение е и новият високотехнологичен център за образна диагностика на 
стойност 6,7 милиона лева. Финансирането е изцяло със средства по Оперативна програма 
"Регионално развитие".  
По ОП "Развитие на конкурентоспособността на българските предприятия 2007 - 2013" е 
финансиран проектът "Интегрален център за хирургично лечение на тумори и травми на глава 
и шия". Технологичното оборудване за него е на стойност близо 2,8 милиона лева, от които 50 
процента са собственото участие на болницата. Апаратурата е уникална и иновативна за 
България. УМБАЛ "Свети Георги" вложи 200 хил. лева за реализиране на проект за оборудване 
на зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия. 90% от сумата бе предоставена по 
Програма за донорска помощ на японското правителство.  
Сред останалите успешни инициативи на УМБАЛ "Свети Георги" е и проектът "Създаване на 
високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии в Южен Централен 
район - телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-
рино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия". Той е по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013". 
Заложената инвестиция възлиза на 3 324 740,85 лева и 50 на сто от нея е собственото 
финансово участие. Проектът се реализира в рамките на 24 месеца съвместно с Медицински 
университет - Пловдив.  
Лечебното заведение реализира и обучение на 2490 от всички свои служители по проект 
"Развитие на човешкия капитал - път за подобряване качеството на болничните услуги в 
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив. Общата стойност на проекта е над 344 хил. лева, като с 
него се гарантира устойчива заетост на служителите над 55 години.  
През 2012 г. бяха стартирани и енергоефективни мерки със сключен "договор за ЕСКО услуга" с 
фирма, специализирана в областта на този вид дейности за реновиране с гарантиран резултат. 
Контрактът е на стойност 3,68 млн. лв. и е със 7-годишен срок на изпълнение. Благодарение на 
подмяната на дограма, изолационните дейности и оптимизацията на отоплителните абонатни 
станции, енергийното потребление е намалено с 20%.  
Клиниката по лъчева терапия на УМБАЛ "Свети Георги" е единствената в страната, която 
разполага с два линейни ускорителя от висок клас, което позволява на Университетската 
болница "Свети Георги" да лекува по 140 раковоболни на ден при 7-часово натоварване на 
апаратите в петте работни дни на седмицата.  
Днешната Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" е 
приемник на разкритата веднага след Освобождението през 1879 г. болница на Дружество 
"Свети Пантелеймон". Първият й управител е д-р Стоян Чомаков, а персоналът включва петима 
лекари и една старша сестра. В последвалите няколко години лечебницата е наречена 
Пловдивска първостепенна болница и придобива статут на държавно лечебно заведение. От 
Джендем тепе постепенно се премества в настоящата си База 1 на бул. "Васил Априлов" №15А. 
База 2 - Хирургичният блок на бул. "Пещерско шосе" №66, е построена през 1987 г., разказа 
проф. д-р Иво Димитров. В наши дни УМБАЛ "Свети Георги" е единствената база за обучение 
на студенти на Медицински университет - Пловдив.  
Болницата официално ще отбележи годишнината си на 9 май т.г.  
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Дата: 09.04.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995  
Брой думи: 41  
 
 
Резюме: Публикуван е списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по схема 
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 9 часа  
Публикуван е списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по схема 
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува. 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
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Дата: 09.04.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/aero-samolet-eood-1405112.html  
Брой думи: 205  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Пет български компании компании представят страната ни на 
Международната специализирана изложба за лека авиация AERO 2014, която се провежда в 
германския град Фридрихсхафен в периода 9 - 12 април 2014 г.  
 
Заглавие: Българско национално участие на Международната изложба за лека авиация 
AERO 2014  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Пет български компании компании представят страната ни на Международната 
специализирана изложба за лека авиация AERO 2014, която се провежда в германския град 
Фридрихсхафен в периода 9 - 12 април 2014 г.  
AERO е най-мащабният форум за представяне на актуални постижения на науката и тяхното 
приложение в авиацията с общо предназначение, който се провежда ежегодно и отбелязва 
непрекъснат ръст на изложители и заети експозиционни площи.  
През последните две десетилетия в европейски и световен мащаб се повиши дела в 
авиационната индустрия на т.нар. General Aviation - Авиация с общо предназначение, която 
оперира предимно с леки и свръх леки (450 кг) въздухоплавателни средства. В този сегмент 
непрекъснато се появяват иновации, нови материали и технологии.  
На AERO 2014 своята продукция представят следните български фирми: Авио дизайн ЕООД - 
Казанлък (едноместни и двуместни делтатрайкове, крила, двуместни паратрайкове), Аероплани 
ДАР ЕООД - София (самолет ДАР Соло 120-230, самолет ДАР Соло XF 40, самолет ДАР 23 
Дуо), Еколония ООД - София (паратрайк), Ники ЕООД - Правец (автожир - хибрид между 
самолет и хеликоптер), Пак Дизайн ООД - Хасково (паратрайк).  
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по проект, финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност" 2007 - 2013.  
 

http://www.cross.bg/aero-samolet-eood-1405112.html

