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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
23.4.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 3 

 телевизии 2 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 8 

 вестници, от които: 2 

 - национални 2 

 - регионални 0 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 5 

Общо за деня 11 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 22.04.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 14,30  
Брой думи: 1499  
 
 
Резюме: Водещ: В следващите 15 мин. на Разпети Петък ще се разходим от Токио до Ню Йорк и 
и ще представим един от успешните бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност“. Пламен 
Цонев е категоричен, че проектите по програмата са станали част от цялостния план за развитие 
на фирмата.  
Пламен Цонев: Фирма „Пролет“ е (…) предприятие в областта на кожено-галантерийната 
промишленост. Работим на 99% за износ. Нашата продукция на практика се продава във всички 
големи търговски вериги и магазини от Ню Йорк до Токио, като продукцията, която произвеждаме 
е от средновисок и висок клас, т.е. възможно най-скъпата част на сегмента. Предприятието ни 
тази седмица дори отбелязахме 50-годишнина, едно от най-старите предприятия в България и 
една от най-старите приватизации, извършена 94-а година, първите 5 предприятия, които са  
 
Текст: Водещ: В следващите 15 мин. на Разпети Петък ще се разходим от Токио до Ню Йорк и и 
ще представим един от успешните бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност“. Пламен 
Цонев е категоричен, че проектите по програмата са станали част от цялостния план за 
развитие на фирмата.  
Пламен Цонев: Фирма „Пролет“ е (…) предприятие в областта на кожено-галантерийната 
промишленост. Работим на 99% за износ. Нашата продукция на практика се продава във всички 
големи търговски вериги и магазини от Ню Йорк до Токио, като продукцията, която произвеждаме 
е от средновисок и висок клас, т.е. възможно най-скъпата част на сегмента. Предприятието ни 
тази седмица дори отбелязахме 50-годишнина, едно от най-старите предприятия в България и 
една от най-старите приватизации, извършена 94-а година, първите 5 предприятия, които са 
приватизирани. Предприятието ни е средно с приблизително 300 човека персонал вече, 
последните 3 месеца.  
Водещ: Какви проекти реализирахте по ОП „Конкурентоспособност“ и благодарение на тях ли 
имате увеличение на персонала, казахте, че от няколко месеца вече?  
Пламен Цонев: Увеличението на персонала, реално погледнато, е от година и половина. 
Кандидатстваме по програмите на ЕС от 2007 г., откакто са отворени. Както аз се изразявам, ние 
използваме олимпийския принцип, участваме почти на всяка сесия, която се отваря, печелили 
сме до момента две от всичките програми. Едната е по ОП „Конкурентоспособност“ от 2010 и 
2011 г. е другата. На практика първата беше за около 1 млн. лв. целият проект, а втората беше 
за около 600 хил. Ефектът от тези програми е огромен. Огромен е, ако те се използва разумно, 
целенасочено, за обновяване на техниката. По мое мнение всички предприятия в нашия бранш 
са морално остарели, освен това са с много стара техника, с много технология от миналия век, 
буквално казано и на практика те не са в състояние да се конкурират с далекоизточните 
предприятия. Говоря за Китай, Индия и Пакистан.  
Водещ: Да разбирам, че сте закупили техника и с двата проекта, които сте реализирали?  
Пламен Цонев: Да, точно така, закупили сме, примерно притежаваме след реализиране на този 
проект един от най-модерните кроячески цехове в момента в Европа. Това не е мое мнение. 
Цялото ни предприятие след преоборудването и преструктурирането, защото едно такова 
преоборудване, цяло технологично, с нова техника без административни реформи в самото 
предприятие е напълно безсмислено. На практика ние успяхме да преструктурираме и да 
реорганизираме цялото си производство, цялата си административна система. Да доставим 
новата техника, да проведем съответните преквалификационни курсове на персонала. Защото 
освен това, че новата техника изисква съвсем нови познания, съвсем ново отношение към целия 
персонал, необходимо е да се направи и съответната преквалификация на персонала, която тече 
ежемесечно в нашето дружество.  
Водещ: Бихте ли представили в числа как се промени работата на компанията ви след 
реализирането на проектите? Предполагам, че и статистиката, годишните отчети са 
красноречиви?  



 

 

5 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
4
/2

3
/2

0
1

4
 

Пламен Цонев: Това е един дълъг процес. Нашата програма за модернизация на 
предприятието, ние сме си я нарекли „Програма 2007“, за последните 5 години в предприятието 
са инвестирани между 5,5 и 6 млн.лв. Това са собствени пари на предприятието и тези, които са 
субсидията, в тях са включени и тези, които са от субсидията на европейските програми. Разбира 
се, тези две програми на ЕС – ОП „Конкурентоспособност“, по които ние участвахме, те са една 
част от цялостната програма, която ви казах – „2007“. Тя обхваща изграждане на корпоративна 
система, изграждане на нови междинни звена, производствени, които преструктурират цялото 
предприятие по съвсем модерен начин да се произвежда нашата продукция. Като цифри, тъй 
като при нас кризата беше в началото на 2009 г., 2008 г., истинската криза, тъй като нашата 
продукция се продава на световните пазари, ние точно тогава имахме огромни проблеми с 
реализирането на продукцията ни. Нямахме на практика достатъчно поръчки. Представете си от 
200 хил. годишно поръчки, които произвеждахме 2006, 2005, 2007 г., спадна изведнъж на 35 хил. 
Близо 8 пъти намаляха поръчките, които получавахме и тогава взехме решение за 
преструктуриране на предприятието, за да можем да намалим себестойността, да станем много 
по-гъвкави, много по-ефективни. Като цифри. Обаче в периода през 2010 г. предприятието беше 
178 човека, мисля, че бяхме точният брой на списъчния състав. В момента сме около 292-ма, ако 
не се лъжа. Може да направите сметка колко работни места допълнително са се отворили.  
Водещ: Почти двойно.  
Пламен Цонев: Да не казваме двойно, но над 40% са се увеличили работните места. Като част 
от тези неща, дял имат и програмите, които реализирахме по ОП „Конкурентоспособност“ . Тук 
има един парадокс на пръв поглед, който е свързан с това, че ние доставяме нова, много по-
продуктивна техника, но ние доставяме в местата, където на практика най-много, най-тесните 
производствени места, където производителността е изключително ниска. И когато решихме този 
проблем, ние успяхме да разширим впоследствие производството в другите сектори на нашата 
фабрика. Така че паралелно с това, че ние станахме по-ефективни, ние отваряхме и работни 
места, както преди малко казах, над 130-140 човека са назначени в периода от 2010 до ден-
днешен са отворени допълнително работни места.  
Водещ: Правили ли сте оценка за ефекта от вашата програма „2007“, както я наричате, и за 
другите ваши партньори, с които работите, защото вие сигурно си имате доставчици, които имате 
свързани фирми, които също са имали полза от всичко това?  
Пламен Цонев: Ефектът е във всички посоки, има невероятен резултат. И ще ви кажа, първо за 
самите нас продукцията за последното тримесечие на тази година, която ние сме произвели, е с 
40% по-висока, повече продукция сме произвели спрямо миналата година същото тримесечие – 
1 януари до 30 март. Ако за миналата цялата година ние сме произвели около 190-200 хил. 
изделия, само за това тримесечие ние сме произвели 90 хил. изделия. Което е страхотен ръст 
спрямо миналата година. Това разбира се, аз като казвам, че при нас работят в рамките в тези 
години от 250-300 човека, паралелно с това ние имаме много подизпълнители, които работят 
изцяло само за нас и хората, заети с нашите поръчки, честно казано, мога да сгреша, но не са по-
малко от 300 до 400 човека извън фабриката, с други фирми, които са наши подизпълнители, 
които работят изцяло за нас. Значи вие може да си представите за какъв резултат говорим в този 
случай. Реално всичките, които обслужват това производство, свързани с нас, са над 600 човека. 
Така че ефектът, който има върху всички, които са вързани с това производство според мене е 
поразяващ  
Водещ: Срещнахте ли трудности при кандидатстването и при реализацията на проектите? 
Опитали сте и с други проекти, но не се е получило.  
Пламен Цонев: Да, така е. Ние освен ОП „Конкурентоспособност“, ние участваме, както казах, 
олимпийски принцип – всеки път, когато има сесия искаме да участваме. Особено след като вече 
видяхме резултата от всичко, което постигаме с реализацията на тези проекти, ние сме 
реализирали, т.е. един проект сме реализирали и сега завършваме още един проект по една 
много интересна програма, тя не е по програма на ЕС, тя е национална програма, иновационния 
фонд, там също имаме, как да ви кажа, много, много, много добри резултати. Изградихме 
собствена корпоративна система с помощта на тези програми. В момента имаме регистрирани 3 
патента, не точно патента, това са полезни модели, собствени, разработени при нас, със 
собствен инженеринг. При нас сме разгърнали едно доста голямо конструктивно бюро, 
изследователско конструктивно бюро, което създава технологии и машини за нашето 
производство, защото то е доста изостанало и има голямо поле за действие в тази област. Що се 
отнася до това, което ме попитахте, дали участваме и имаме ли трудности с кандидатстванията, 
значи на този въпрос със смесени чувства. Ние кандидатстваме от 2007 г. непрекъснато. За 
жалост, първите години до 2009, 2010 никакъв шанс, непрекъснато ни отказваха. След това 
успяхме да спечелим два проекта, но администрацията, която обслужва тези проекти, т.е. която 
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контролира, която има изнесени офиси, примерно нас, офисът, ние сме към старозагорския 
офис. Навсякъде съм го казвал, това са едни невероятни хора в този офис. Помощта, която те 
оказват, защото това го твърдя, ние сме определено неграмотни, за да поддържаме 
бюрократичната машина на един такъв проект, без помощта на тези хора, те независимо че са 
контролиращ орган, от тях винаги можеш да получиш съвет кое как трябва да се подготви. И аз 
много държа да се спазват всички правила, които на практика се налагат – било то добри или 
лоши. Според мен това е единственият начин, по който ние можем да работим. И помощта, която 
оказва офисът, аз дори, може смешно да звучи, но сме написали благодарствено писмо до 
министерството заради тези хора по начина, по който тяхното отношение към бенефициентите, 
те наистина са една голяма помощ. Второто нещо е, че според мене задължително е при 
кандидатстване с такива проекти да се ползват консултанти консултанти, които да създават 
проекта, които изцяло да бъдат до вас по време на реализацията на един такъв проект, за да 
можете да изпълните бюрократичните условия, които поставя самият проект, а те ги има. Но в 
никакъв случай не бих казал, че тези бюрократични условия са такива, че са непреодолими. 
Разбирате ли ме? Значи трябва да се спазват правилата и ние трябва да се мъчим по някакъв 
начин да влезем в нормите, които са наложени. От тази гл.т. съм безкрайно доволен от 
изпълнителните органи на министерството, специално говоря за офиса в Стара Загора.  
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Дата: 22.04.2014  
Източник: Bulgaria On Air  
Предаване: Сутрешен блок  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 11  
Брой думи: 1210  
 
 
Резюме: Водещ: Как се развива успешен бизнес европроект ще ни каже управителят на ЕТ 
Протект Лидия Костова, която е мой събеседник в студиото. Добре дошли.  
Лидия Костова: Благодаря.  
 
Текст: Водещ: Как се развива успешен бизнес европроект ще ни каже управителят на ЕТ 
Протект Лидия Костова, която е мой събеседник в студиото. Добре дошли.  
Лидия Костова: Благодаря.  
Водещ: В началото да представим накратко историята на вашата компания. Започвате 97-ма 
година с един патент.  
Лидия Костова: Да, това е патент, в който аз съм един от авторите и през 1997 година реших да 
създада иновативна фирма на база на този патент. Той е за защита на текстилни материали, по-
точно памук, памук-полиестер с цел на постигане на тяхната трудна горимост.  
Водещ: И какво се оказва? Вие всъщност намирате много интересна ниша на пазара.  
Лидия Костова: Ами да, аз съм химик, инженер химик, доктор на науките и би трябвало това, за 
Което съм учила да го приложа и да има и социален ефект, а пожарната безопасност и 
превенцията е от голяма значение за обществото.  
Водещ: Това е всъщност симбиозата между науката и между бизнеса и т.нар. иновации, към 
които всички се стремим. Знаем че иновациите са приоритет и за ЕС, който изостава в сравнение 
със своите конкуренти. Вашата конкуренция каква е на пазара? Има ли такава?  
Лидия Костова: Ами еврофондовете подпомогнаха фирмата и нейната конкурентоспособност се 
повиши значително. Тя е водеща фирма на българския пазар, като основните й конкуренти са на 
европейско ниво и на световно ниво. Така че отговорността е много голяма, тъй като 
непрекъснато трябва да се инвестира в иновациите, за да не се изостане от световния бизнес.  
Водещ: Как протече работата по проекта, за който споменахте вие? Печелите и награда на 
министерството на икономиката за технологични иновации.  
Лидия Костова: Фирмата има много, редица награди не само (..) за иновации. Тя е иновативна 
фирма за 2007, 2010 получава голямата награда на Съюза на изобретателите на България, вие 
споменахте наградата на министерството на икономиката и енергетиката, също така беше 
номинирана сред 160 фирми в света на Международния конкурс за зелени продукти и 
технологии.  
Водещ: Т.е. една хубава, ценна идея и въпросът е как да се намери финансиране за нейната 
реализация.  
Лидия Костова: Ами всички средства, които бяха вложени в иновациите са в резултат на 
дейността на фирмата. Постъпленията се вложиха в иновации, защото това е основен приоритет 
във фирмената политика. Еврофондовете подпомогнаха всъщност развитието на фирмата.  
Водещ: Бихте ли ни казали повече за проекта? 2008 година стартира работата по него.  
Лидия Костова: Да. Значи ние бяхме пионерите, които подготвиха един такъв европейски проект 
и за наша радост го спечелихме. Имахме редица трудности. Основните бяха, че не бяха 
подготвени ръководствата, с които се даваха насоки за изпълнението, мониторинга на проектите. 
6 месеца се забавиха.  
Водещ: Конкурентоспособност много се забави действително в…  
Лидия Костова: Това беше, когато стартира програмата. Последните две години моите 
наблюдения са, че нещата значително се подобриха и административния капацитет вече е на 
друго ниво в сравнение с годините, когато започна нали тази програма Конкурентоспособност.  
Водещ: След като реализирахте проекта какъв е ефектът от него?  
Лидия Костова: Ами аз споменах, че конкурентоспособността на фирмата значително нарасна 
не само на българския пазар, а и на международния. Като тези иновации бяха патентно 
способни, през 2012 година излезе българският патент, в процедура е европейски патент и 
американски патент. Така че в резултат на този проект се изработиха много иновативни 
продукти, които се оказаха, че нямат аналог и на международно ниво.  
Водещ: Когато говорим за иновации много е важно да направим една коректна дефиниция. В 
момента все още няма закон за иновации, няма и стратегия за иновации, в същото време пък 
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тази област е приоритет на думи. Какво трябва да се направи още според вас, за да може 
държавата да подпомага бизнеса, когато говорим за насърчаване на иновации?  
Лидия Костова: Ами по мое виждане има много стойностни, иновативни проекти, обаче се къса 
връзката между един стойностен проект и неговата производствена реализация. Поради тази 
причина и конкурентоспособността на българската икономика изостава, така че трябва по 
някакъв начин да се подпомогне това производствено реализиране на такива иновативни 
проекти, които са доказали, че могат да работят нали в производството и да допринесат за 
развитието на бизнеса и за създаване на нови работни места.  
Водещ: Към момента единствено европейските фондове ли са такъв инструмент, с който реално 
се подпомага бизнесът в разработването на иновации?  
Лидия Костова: Ами за момента да. Макар че фирмите трябва да разчитат и на основната си 
дейност и да влагат голяма част от печалбите си в научно-изследователски развой на дейност. В 
противен случай просто тяхната конкурентоспособност намалява.  
Водещ: След колко време се получава възвръщаемост от тези инвестиции? Като че ли, по 
принцип българинът е свикнал да мисли в по-кратки срокове, да иска резултата сега и веднага.  
Лидия Костова: Ами аз ви казах, че фирмата е създадена преди 16 години и в, през тези години 
непрекъснато се влагаше в иновации и все пак сега мисля, че ние сме достигнали ниво с 
експортен потенциал и оттук нататък ще се повишават постъпленията. Това не става бързо, това 
е един бавен процес, който изисква много усилия, много средства и жертви от най-различен 
характер.  
Водещ: Ще участвате ли отново по проекти с европейско финансиране и във вече настоящия 
програмен период 2014-2020?  
Лидия Костова: Да, разбира се.  
Водещ: Казахте, че вече по-лесно се работи с администрацията. Има ли някои поуки, които 
според вас са взети от предишните години и какво още би трябвало да се коригира? Има ли още 
нещо, което трябва да се промени, за да може съвсем безпроблемно да се развиват проектите?  
Лидия Костова: Ами както казах администрацията не беше добре подготвена в началото за 
наблюдение и мониторинг на такива европейски проекти. Понастоящем винаги когато сме се 
обръщали към нея за консултация тя е оказвала съдействие и нещо повече, дори да има някакъв 
неясен въпрос или проблем правят съответните консултации и се обаждат, за да ни свършат 
работа грубо казано.  
Водещ: Трябва ли да има и други инструменти, с които държавата да подкрепя бизнеса? Казах 
вече за закона, имаше много дебати около него, мисля че до ниво Министерски съвет беше 
достигнал, но със сигурност изоставаме в областта на нормативната регулация. Какво би 
трябвало, според вас, като рамка да залегне в един такъв закон?  
Лидия Костова: Ами като рамка трябва да залегне като приоритет да се изведат иновациите. 
Има богат опит и така голям обзор, който се предоставя на правителствата всяка година. Той е 
обзор на всички иновации не само на ниво ЕС, но и на световно ниво, тъй като много от 
страните, които нямат природни ресурси или богати залежи< те акцентират своето развитие 
върху иновациите и постигат големи успехи.  
Водещ: Как може държавата да помогне? С данъчни облекчения, с фондове, които да 
осигуряват финансиране и да допълнят европейските програми?  
Лидия Костова: Точно така. И с фондове, подпомагащи финансирането, тъй като това е 
основният проблем при разработването на проектите и тяхната реализация. Тъй като се 
обръщаме към банки, към банките съответно нещата са много сложни, одобряват 
съфинансирането, обаче лихвите са прекалено високи. Докато за такива проекти трябва да има 
някакво финансиране и то с прилични лихви.  
Водещ: И целите, които вие си поставяте. Казахте вече излизате на външните пазари- ЕС, 
Съединените щати, имали сте и други предложения.  
Лидия Костова: Да, много предложения. След като се публикуваха резултатите, предложения от 
Китай, от САЩ, от Германия, но аз винаги съм смятала, че ние сме кадърни в България, трябва 
да използваме нашия иновативен потенциал, да създадеме наше производство и да печелим от 
експорта.  
Водещ: Желая ви успехи.  
Лидия Костова: Благодаря.  
Водещ: Благодаря много за това участие. Лидия Костова с коментар за предизвикателствата 
пред европейското финансиране.  
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Дата: 22.04.2014  
Източник: Bulgaria On Air  
Предаване: Сутрешен блок  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 557  
 
 
Резюме: Водещ: ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика към 
министерството на икономиката и енергетиката е една седемте програми финансирани от 
Европейския фонд за регионално развитие. От 2007 година насам проектът подпомага 
модернизацията и конкурентоспособността на микро, малки и средни предприятия в България.  
 
Текст: Водещ: ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика  към 
министерството на икономиката и енергетиката е една седемте програми финансирани от 
Европейския фонд за регионално развитие. От 2007 година насам проектът подпомага 
модернизацията и конкурентоспособността на микро, малки и средни предприятия в България. 
Основната мисия на програмата е преодоляването на бариерите в икономическото развитие на 
страната, насърчаването На иновациите, развиването на предприятията за постигане на 
крайната цел-устойчива бизнес среда, която отговаря на изискванията на европейските И 
световни пазари. Една от одобрените фирми по ОП Конкурентоспособност през 2010 година е 
Геототал, чиято основна дейност е проектирането в областта на геодезията, кадастъра, 
инвестиционното и устройственото планиране. За Геототал това е вторият спечелен конкурс по 
проект за еврофинансиране. Министерството на икономиката с желание казва да на техните 
проекти, защото отговарят на едно ключово за конкурса условие- новаторството и стремежът за 
внедряване на нови технологии и в България.  
инж. Румен Ташев, управител: Първият проект беше през 2005 година, когато кандидатствахме, 
всичко е свързано с повишаване на конкурентоспособността на нашата фирма. Тогава 
участвахме за закупуване и внедряване на технология, GPS технология и като едно естествено 
продължение на развитието на тази технология участвахме в проект за закупуване и внедряване 
на технология за 3D лазерно сканиране. Това представлява дистанционно събиране на 
информация за обкръжаващото пространство. Скенер, който работи със скорост 50 000 точки в 
секунда. Сканира пространството, т.е. вижда всичко, което човек образно казано би видял с 
очите си, ако…  
Водещ: Лазерното 3D сканиране дава възможност за широко поле на действие. Детайлното 
моделиране на машини и сгради е само една от възможностите на технологията. 3D лазерът се 
използва и при реставрация на паметници на културата, тъй като показва в детайли дори и най-
малките елементи на конструкцията. Високотехнологичният лазер е познат в Европа от 2009 
година. Пионери за България са фирма Геототал. Те влагат в закупуването на апаратурата около 
300 000 лева, като 35% от тях поема Министерството на икономиката и енергетиката.  
д-р инж. Райна Ташева, управител: Ние инвестираме много в специалисти и в технологии, 
които разработваме на база на тази техника. Смея да кажа, че ние сме единствените, които 
правим в България неща, проекти, експертизи, нови разработки, нови изследвания, които са 
базирани на тази технология, на тази апаратура, която купихме, но голям процент в тяхната 
реализация е човешкият фактор, т.е. хората, които работят със съответната техника и със 
съответния софтуер.  
Водещ: За 4 години предприятието популяризира тази нова за България технология, но само 
донякъде. Клиентите, които са изпробвали дори само веднъж високотехнологичния лазер никога 
не се връщат към ограниченията на старата технология. Обаче…  
д-р инж. Райна Ташева, управител: Българският бизнес и потребители изпитват малко или 
много страх към новите технологии, независимо че тази технология е на съвсем друго ниво, дава 
далеч повече възможности, качество, всеобхватност, нов тип информация в крайна сметка, 
когато трябва да се избере технологията, когато трябва да се избере, клиентът да избере 
решение в повечето случай избират старите технологии с по-малко възможности и в крайна 
сметка доста по-скъпи като краен резултат.  
Водещ: Иноваторите от Геототал са категорични, че ще продължат да влагат средства и 
мотивация в популяризирането на иновациите в проектирането и производството у нас. Според 
тях това е начинът да се преборим с инертността на икономиката у нас. Бариерите пред 
българския бизнес могат да бъдат преодолени именно с такъв ти мислене, тъй като в днешно 
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време малко хора си позволяват да инвестират в нови неща, а екипът на Геототал прави точно 
това.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 23.04.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 6  
Брой думи: 340  
 
 
Резюме: Фирмите за аутсорсинг услуги, които у нас развиват бизнес чрез центрове за 
обаждания, ИТ услуги и др., поискаха достъп до парите от европейските фондове, от които в 
момента са изключени. Бизнесът влезе в диалог с вицепремиера Даниела Бобева, която вчера 
откри кръгла маса, посветена на развитието на страната ни като аутсорсинг дестинация.  
 
Заглавие: Фирмите за аутсорсинг поискаха достъп до парите от ЕС  
Подзаглавие:  
Автор: Румяна ГОЧЕВА  
Текст: Фирмите за аутсорсинг услуги, които у нас развиват бизнес чрез центрове за обаждания, 
ИТ услуги и др., поискаха достъп до парите от европейските фондове, от които в момента са 
изключени. Бизнесът влезе в диалог с вицепремиера Даниела Бобева, която вчера откри кръгла 
маса, посветена на развитието на страната ни като аутсорсинг дестинация.  
Бобева отчете, че за последните 4 години приходите от аутсорсинг в България са се увеличили с 
60% и годишно секторът генерира приходи за около половин милиард евро. В бранша работят 22 
000 души, които създават 3% от брутния вътрешен продукт. Вицепремиерът призова фирмите да 
кандидатстват за финансиране от Националния иновационен фонд, който тази година разполага 
с 20 млн. лв. "Можем да помислим и за вариант за подкрепа и предекспортно застраховане на 
продуктите ви по линия на Българската банка за развитие", каза тя.  
Повечето от фирмите се оплакват от бюрокрацията и от отрязания достъп до пари от 
европейските фондове, включително "Административен капацитет" и "Конкурентоспособност". 
Зам. икономическият министър Красин Димитров предложи екзотично решение - те да 
кандидатстват чрез свързани лица или фирми. "Ако в аутсорсинга са заети над 20 000 души, то в 
свързаните производства са поне още толкова. Това е перспективен сектор, който расте с 
изключително бързи темпове и който държавата ще насърчи", каза той.  
Димитров увери, че правителството смята да отпусне пари в помощ на аутсорсинг фирмите при 
участието им в изложения зад граница. "Средствата ще са в подкрепа на бизнеса за участието 
му в такива форуми и ще са по линия на Изпълнителната агенция за малки и средни 
предприятия", обясни той. Фирмите обаче нямат проблем с участието си на панаири, а с 
финансирането си у нас.  
Председателят на Института на вътрешните одитори Йордан Карабинов заяви, че негова фирма 
е кандидатствала с проект за иновации м.г., но тя "е била отрязана". Той се оплака, че 
кандидатите нямат никаква яснота кой всъщност оценява проектите им. "И по-добре", шеговито 
контрира Бобева, като изрази опасение, че част от фирмите биха могли да окажат натиск. После 
обясни, че имената на експертите стоят на протоколите, които те подписват след оценката на 
даден проект.  
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Дата: 23.04.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 18  
Брой думи: 927  
 
 
Резюме: Стара българска традиция е успехите на науката ни да бъдат оценявани първо в 
чужбина. Изключение не прави и доц. Павлина Долашка. От години тя изследва свойствата на 
кръвта и слузта на охлювите да лекуват различни заболявания. Значителна част от тези 
изследвания прави като учен от БАН и чрез фирма. В момента колективът е вече на етап 
внедряване на откритието си. Твърде е възможно обаче това да се случи не у нас, а в чужбина. 
Немска компания вече предлага възможността да разработи лекарствен препарат на базата на 
създадените екстракти.  
 
Заглавие: Кръв от охлюв пази от тумори  
Подзаглавие: Лекарство, разработено от БГ учен, може да види бял свят първо в Германия  
Автор: Стела СТОЯНОВА  
Текст: Стара българска традиция е успехите на науката ни да бъдат оценявани първо в чужбина. 
Изключение не прави и доц. Павлина Долашка. От години тя изследва свойствата на кръвта и 
слузта на охлювите да лекуват различни заболявания. Значителна част от тези изследвания 
прави като учен от БАН и чрез фирма. В момента колективът е вече на етап внедряване на 
откритието си. Твърде е възможно обаче това да се случи не у нас, а в чужбина. Немска 
компания вече предлага възможността да разработи лекарствен препарат на базата на 
създадените екстракти.  
Че охлювът лекува, се е знаело още в миналото - от стари времена за лечение на язва са 
съветвали болните да ядат живи охлюви. Млади момичета са ги гълтали и за хубост. И всъщност 
в това има доза истина - слузта от тях помага за регенерирането на кожата и изглаждането на 
бръчките. "Охлювът се оказва страхотен източник на активни съставки", разказва доц. Долашка. 
В изследването им тя разделя работата си на няколко части. Проучванията, свързани с 
въздействието на кръвта на охлюва върху туморите, които се провеждат в БАН. С фирмата си 
пък изследва слузта им, като целта на проекта по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" е била създаване на екстракти, които регенерират не само кожата, но 
и тъканта под нея. "Много полезни в борбата срещу туморите са не само охлювите, но и 
черноморските рапани и раците", разказва доц. Долашка. Кръвта им съдържа хемоцианин, който 
потиска развитието на раковите клетки  
Съвместно с клиника по урология в Германия колективът вече е установил ефект при третиране 
на тумори на пикочния мехур, като кръвта от охлюв потиска до 90% раковите образувания. 
Проучването е правено ин витро, но вече е проведено и изследване ин виво, макар и върху 
мишки. Хемоцианинът, извлечено от рапана, потиска тумора на Графи, който е подкожен. За него 
те кандидатствали с проект към фонд "Научни изследвания", съвместно с колегата си проф. 
Костадин Костадинов, който е създател на БГ робота "Микрона". Идеята била роботът, който 
извършва операции с изключителна точност, да инжектира хемоцианин директно в туморните 
клетки и да се проследи ефектът. Предложението не било финансирано обаче за сметка на 
десетките други проекти със спорна ефективност, с които фондът се прочу в последните години.  
Изследването на слузта на охлювите обаче те провежда с фирма по проект, финансиран по 
Оперативна програма (ОП). В последните месеци обаче част от младия екип от ОП, с когото 
работела и който много й помагал, бил подменен. "При тези проекти има голяма отчетност, което 
е много хубаво и така трябва да бъде за всички проекти, но и много глупави неща. Ако един учен 
знае до какво точно ще доведе изследователската му дейност на финала, той просто няма за 
какво да я провежда", разказва доц. Долашка.  
В основата на изследванията са екстракти, с които се възстановява бързо увредената тъкан, 
разказва ученият. И показва уникални снимки от старчески домове и болници, на които се вижда 
как жестоки рани, третирани с екстракта, заздравяват по-бързо от очакваното. Става дума както 
за рани след операция на туморни заболявания, така и за декубитални рани, последици от 
залежавания. В един от случаите мъж с диабет и с два отрязани крака развил огромна рана на 
гърба. След намазване с гел, в който е вложен екстрактът от охлюви, раната се затворила. "Във 
Виена от нашите екстракти направихме гел за рани. Имам предложение и от немска фирма да 
направим лекарствен препарат. У нас такова нещо е почти невъзможно, искат се много години и 
пари. И там е трудно, едно лекарство гълта пари и време, затова най-често се правят 
медицински гелове", разказва тя.  
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Учените работят с фирми и у нас, които влагат екстракта в козметика и лечебни гелове. "У нас 
предпочитам да работим с малки фирми, за да мога да следя процеса - какво се влага, спазват 
ли се точните количества и да постигнем най-добрия ефект", разказва ученият. "В България 
козметика от охлюви продава, който се сети и където се сети. Само че има проблем - ако слузта 
не се пречисти както трябва, оставащите алергени и токсини след това влизат в кожата. 
Получават се жестоки алергии и проблеми, които се установяват впоследствие", разказва тя. Ето 
защо те предпочитат да работят с козметичната компания от Италия, чиито продукти се продават 
по цял свят и са доста скъпи. Ако слузта се извлича от животинки, които са пълзели навсякъде, 
тя може да е заразена и с тежки метали, проникнали от почвата. Ето защо те използват охлюви, 
които се отглеждат във ферми.  
Онова, което прави слузта толкова ценна, са установените със съвременни методи колаген и 
еластин, както и антибактериални пептиди. Те потискат развитието на инфекции, ускоряват и 
регенерирането на кожата.  
Животинката съдържа и активни фракции, които потискат бактерията хеликобактер пилори, 
причиняваща язвена болест или гастрит. "Изпратихме три фракции от нашите на белгийските ни 
колеги, във водеща в света лаборатория. Те установиха коя от тях потиска развитието на 
бактерията", разказва доц. Долашка. Оказало се, че отговорната за язвите бактерия е тази, която 
и доц. Долашка установила първоначално. "Ще я добавим като подсилваща съставка към сироп 
за язви", разказва тя. Долашка все още се колебае дали да кандидатства у нас с проект за 
внедряване на екстрактите или да се обърне към партньорите си в Германия и Белгия. "Те са 
много добре финансирани от самите правителства. Винаги ми казват - като напишеш проекта, 
сме готови да работим заедно. У нас непрестанно се говори за връзки на науката с бизнеса, но 
тръгнеш ли към бизнес, проблемите и злобата са огромни шегува се тя. Затова, както и заради 
бумащината, царяща в родните конкурси за наука, нищо чудно продуктът й да види бял свят 
първо в чужбина. Докато у нас продължават критиките към науката, че не търси контакти с 
пазара.  
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 23.04.2014  
Източник: сп. Инженеринг ревю  
Страница: 34  
Брой думи: 353  
 
 
Резюме: Хелфи Пластикс е създадена през 2001 г. като производствена фирма със седалище и 
място на извършване на дейност град София. фирмата е сертифицирана на база на стандартите 
ISO 9001:2008 и изцяло отговаря на всички техни изисквания. Основното й производство включва 
19-литрови бутилки за вода (галони), бутилки и флакони от полиетилен терефталат (ПЕТ), 
пластмасови кутии за яйца. От средата на 2008-а Хелфи Пластикс разполага с мощности за 
производство на бутилки за диспенсъри (галони). фирмата е първият производител на 19-
литрови бутилки за вода от поликарбонат в страната. Те се изработват по метода Extrusion Blow 
molding с високотехнологична машина NISSEI ASB 650 EXHS и се отличават с изключителна 
здравина, издръжливост при удар, добра прозрачност и са подходящи за контакт с продукти на 
хранително-вкусовата промишленост. Клиенти на фирмата са минерални води Девин, ТПК 
Хисаря, БК Горна Баня, Софт дринкс, Аква Рекс и др., както и много фирми дистрибутори на 
минерална вода.  
 
Заглавие: Хелфи Пластикс произвежда разнообразни продукти с приложение в 
хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Хелфи Пластикс е създадена през 2001 г. като производствена фирма със седалище и 
място на извършване на дейност град София. фирмата е сертифицирана на база на стандартите 
ISO 9001:2008 и изцяло отговаря на всички техни изисквания. Основното й производство включва 
19-литрови бутилки за вода (галони), бутилки и флакони от полиетилен терефталат (ПЕТ), 
пластмасови кутии за яйца. От средата на 2008-а Хелфи Пластикс разполага с мощности за 
производство на бутилки за диспенсъри (галони). фирмата е първият производител на 19-
литрови бутилки за вода от поликарбонат в страната. Те се изработват по метода Extrusion Blow 
molding с високотехнологична машина NISSEI ASB 650 EXHS и се отличават с изключителна 
здравина, издръжливост при удар, добра прозрачност и са подходящи за контакт с продукти на 
хранително-вкусовата промишленост. Клиенти на фирмата са минерални води Девин, ТПК 
Хисаря, БК Горна Баня, Софт дринкс, Аква Рекс и др., както и много фирми дистрибутори на 
минерална вода.  
От септември 2010 г. производствената база вече се намира в новопостроената сграда в с. 
Мрамор, на 1,8 км от Околовръстния път на гр. София. Производствените и складови помещения 
са с разгърната площ 2000 кв. м и отговарят на всички съвременни изисквания за безопасност и 
функционалност. През 2012 г. стартира производството на бутилки от ПЕТ с обем 200 мл, 250 мл, 
300 мл,500 мл и 1 л предназначени за хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната 
промишленост. Те се произвеждат на две едностъпкови издувни машини NISSEI ASB - 50 MB, 
предназначени за производство на ПЕТ бутилки с малък обем, закупени с помощта на ОП 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г." През т. г. е 
предвидено закупуването на още една такава машина. Мисията на компанията е да доставя 
висококачествени, здравословни и необходими стоки на нашите клиенти в страната и чужбина 
при гарантирани конкурентни цени, лоялност и бързи доставки", споделят от Хелфи Пластикс. "С 
течение на времето успяхме да създадем екип от млади, амбициозни и висококвалифицирани 
специалисти, който усвоява традициите и опита на фирмата и създава продукти, конкурентни на 
най-добрите световни образци, и гарантира безпроблемната им употреба от нашите клиенти. 
Отличното качество, конкурентните цени и кратките срокове на изработка правят Хелфи 
Пластикс надежден и полезен партньор", допълват те.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 22.04.2014  
Източник: www.versia.bg  
Връзка: http://www.versia.bg/2011-03-11-19-22-20/1-2011-02-25-16-06-44/30067--6----------  
Брой думи: 615  
 
 
Резюме: Hад 6 млн. лева са били платени от правителството на радиа и телевизии за рекламана 
на европейските програми, показва справка, обявена на сайта на Министерския съвет. В нея е 
направена разбивка на суми. Едната е за изплатените по договори в периода 1 юни 2013 г. до 2 
април 2014 г. - тоест по времето на правителството на Пламен Орешарски. Втората е по стари 
договори, сключени по времето на ГЕРБ.  
 
Заглавие: Над 6 млн.лв. платени на радиа и телевизии за реклама на еврофондове  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Hад 6 млн. лева са били платени от правителството на радиа и телевизии за рекламана 
на европейските програми, показва справка, обявена на сайта на Министерския съвет. В нея е 
направена разбивка на суми. Едната е за изплатените по договори в периода 1 юни 2013 г. до 2 
април 2014 г. - тоест по времето на правителството на Пламен Орешарски. Втората е по стари 
договори, сключени по времето на ГЕРБ.  
Новите данни показват, че няма разместване сред предпочитаните медии от властта - най-много 
пари са отишли в Дарик радио - повече от 1 млн. лв., следвано от групата на Нова телевизия с 
917 211 лв. и групата на Би Ти Ви с 835 363 лв. Тв7 взема 217 975 лв.  
Сегашното правителство за 10 месеца е сключило договори с 10 радиа и телевизии за реклама 
на европейските програми. Изплатените средства са над 1,8 млн. лв.  
Най-много е получило Дарик радио - 275 400 лв., следвано от Би Ти Ви - 211 196 лв., Тв7 - 197 
575 лв., "България он еър" - 178 198 лв. и радио "Фокус" - 173 376 лв. Нова телевизия е взела 149 
991 лв., следвана от държавната БНТ - 136 992 лв., БНР - 92 815 лв., радио К2 - 53 624 лв., и 
Канал 3 - 48 780 лв.  
Правителството на ГЕРБ е с двойно повече договори, тъй като има и такива с регионални радиа 
и телевизии. Плащанията по тези договори са за над 4,4 млн. лв. след 1 юни 2013 г.  
Най-много средства е получила групата на Нова телевизия - 767 220 лв. Следват Дарик радио с 
739 926 лв. и радио "Фокус" с 447 837 лв. Би Ти Ви е получила 224 256 лв., а "Радиокопмния Си 
джей", която е част от групата на Би Ти Ви е взела 399 911 лв. "България он еър" и "Канал 3" са 
получили съответно 484 169 и 157 500 лв. Тв7 е взела 20 400 лв. "Радио ФМ плюс" е с 224 539 
лв. "Фокс интернешънъл ченълс България" има 159 999 лв.  
Освен за централните радиа и телевизии, пари са отишли и за регионални като медийна група 
"Черно море" (73 485 лв.), "Вест Тв" (105 319 лв.), , "Плевен Плюс" (224 379 лв.), "Инфо прес и Ко" 
(92 434 лв.), и "Медиа планинг груп" (17 896 лв.).  
Най-много пари са платени по програма "Околна среда" - над 2 млн. лв. Средствата са основно 
по договори, сключени по времето на ГЕРБ, докато при Орешарски нови договори с радиа и 
телевизии не са сключвани.  
За реклама на "Конкурентоспособност" са платени близо 1,3 млн. лв., като над 900 000 лв. са 
по договори по времето на кабинета на Орешарски.  
Програма "Човешки ресурси" има плащания 941 668 лв. по договори по времето на ГЕРБ.  
По "Административен капацитет" са дадени над 245 000 лв. по договор на сегашното 
правителство и 61 836 лв. по такива от времето на ГЕРБ.  
По програма "Техническа помощ" по времето на Орешарски са платени 509 899 лв.  
За последните 10 месеца по Програмата за развитие на селските райони са платени близо 160 
000 лв. на тв каналите на "Фокс интернешънъл ченълс България" и 264 000 лв. на "България он 
еър".  
На сайта на Министерския съвет има и трета таблица с парите, платени за реклама на 
европейските програми от 2007 г. насам. За периода от 2007 г. до май 2013 г. са били похарчени 
над 66 млн. лв. Близо една трета от сумата е отишла за медийните групи около Би Ти Ви, Нова 
телевизия, Дарик радио. Договори за по няколко милиона лева са сключени с Радио "Фокус", Тв7, 
с фирми, представлявани от съпругата на лидера на БСП Сергей Станишев - Моника Станишева, 
както и с рекламните специалисти Мартин Батков и Красен Кралев. /24chasa.bg  

http://www.versia.bg/2011-03-11-19-22-20/1-2011-02-25-16-06-44/30067--6----------
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Дата: 22.04.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=59967  
Брой думи: 324  
 
 
Резюме: На 4 183 649 416 лева възлизат реално изплатените средства по европейските 
фондове за периода 1 юни 2013 г. - 10 април 2014 г. показва справка, изготвена от Дирекция 
"Информация и системи за управление на средствата от ЕС", съобщиха от пресцентъра на 
кабинета.  
 
Заглавие: Усвоили сме над 6,8 млрд. евро по европрограмите  
Подзаглавие: Сертифицираните разходи пред ЕК са нарастнали с 19,1% по всички европейски 
фондове  
Автор:  
Текст: На 4 183 649 416 лева възлизат реално изплатените средства по европейските фондове 
за периода 1 юни 2013 г. - 10 април 2014 г. показва справка, изготвена от Дирекция "Информация 
и системи за управление на средствата от ЕС", съобщиха от пресцентъра на кабинета.  
Справката е изготвена на база на данни, подадени от министерства и ведомства, опериращи с 
европейски средства. Страната ни е усвоила общо 6 852 515 219 евро, считано от 1 януари 2007 
г. до 10 април 2014 г., като от тях 2 139 065 980 евро са само за последните десет месеца.  
Лидер в усвояването е ОП "Околна среда". По нея са изплатени 1 043 764 007,37 лв. По ОП 
"Транспорт" са изплатени 469 190 068,33 лв., по ОП "Регионално развитие" - 621 596 915,46 лв., а 
по ОП "Конкурентоспособност" - 360 037 659,26 лв.  
Сумата по ОП "Техническа помощ" е 19 625 121,44 лв., а по ОП "Развитие на човешките ресурси" 
- 637 423 288,85 лв.  
Усвоени по ОП "Административен капацитет" са 56 074 370,45 лв.  
Ипзлтени по Програма за развитие на селските райони са 963 391 909,91 лв. Значитело по-ниска 
е сумата по ОП "Развитие на сектор рибарство" - 12 546 075,34 лв.  
Сериозен ръст е постигнат и при сертифицирането на разходи пред Европейската комисия, пише 
в съобщението. На 31 март 2013 г. сертифицираните разходи са възлизали на 34,5 на сто, а към 
31 март 2014 г. техният размер възлиза на 53,6 на сто.  
За управлението на средствата от ЕС говорят и фактите, че за последната година Оперативна 
програма "Околна среда" бележи почти троен ръст на сертифицираните разходи. Двоен е ръстът 
и при оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" и "Техническа помощ", допълват 
от правителствения пресцентър. Справката на Дирекция ИСУСЕС показва, че до края на 2014 
година следва да бъдат сертифицирани още 1 674 609 289 евро, които на практика ще 
подпомогнат работата на бизнеса, местната власт и ще дадат пряко отражение върху живота на 
гражданите, се казва още в прессъобщението.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=59967
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Дата: 22.04.2014  
Източник: www.novinite.bg  
Връзка: http://www.novinite.bg/articles/68616/Kolko-pari-dade-kabinetat-na-mediite-za-reklama-na-
evroprogrami  
Брой думи: 153  
 
 
Резюме: Справка на Министерски съвет за изплатени средства по договори с медии по 
Комуникационните планове на Оперативните програми и Програма за развитие на селските 
райони, сключени в периода 1.06.2013-2.04.2014г., показва, че почти всички медии са получили 
европари. Правителството на Пламен Орешарски е отделило 6,2 млн. лева за реклама на 
европрограмите в медиите. От тях около 4,5 млн. са по договори, сключени преди мандата на 
това правителство.  
 
Заглавие: Колко пари даде кабинетът на медиите за реклама на европрограми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Справка на Министерски съвет за изплатени средства по договори с медии по 
Комуникационните планове на Оперативните програми и Програма за развитие на селските 
райони, сключени в периода 1.06.2013-2.04.2014г., показва, че почти всички медии са получили 
европари. Правителството на Пламен Орешарски е отделило 6,2 млн. лева за реклама на 
европрограмите в медиите. От тях около 4,5 млн. са по договори, сключени преди мандата на 
това правителство.  
Най-много средства за популяризиране на европейските програми от юни м.г. до сега са 
предвидени за „Дарик“ - 312 000 лева, от които 60 000 още не са изплатени. Следват ТВ7 с 297 
000 лева, част от които също не са изплатени, Нова телевизия с 222 000 лева и Би Ти Ви с около 
210 000 лева.  
Сумите за реклама на политиките на ЕС са изплатени на медиите по комуникационните 
стратегии на програмите за конкурентноспособност, развитие на човешките ресурси, 
административен капацитет, регионално развитие, транспорт, околна среда, развитие на 
селските райони.  
 

http://www.novinite.bg/articles/68616/Kolko-pari-dade-kabinetat-na-mediite-za-reklama-na-evroprogrami
http://www.novinite.bg/articles/68616/Kolko-pari-dade-kabinetat-na-mediite-za-reklama-na-evroprogrami
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Дата: 22.04.2014  
Източник: www.offnews.bg  
Връзка: 
http://www.offnews.bg/news/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_73/%D0%9A%D0%BE%
D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%
BC%D0%B8_325681.html  
Брой думи: 327  
 
 
Резюме: "Дарик" е медията, получила най-много евросредства за популяризиране на 
европейските програми от юни м.г. до сега, показва публикуваната справка от кабинета. 
Следващите най-едри бенефициенти сред медиите са Нова броудкастинг груп, Би Ти Ви Медиа 
груп и телевизия "България он ер".  
 
Заглавие: Кой колко взе за реклама на европрограми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Дарик" е медията, получила най-много евросредства за популяризиране на европейските 
програми от юни м.г. до сега, показва публикуваната справка от кабинета. Следващите най-едри 
бенефициенти сред медиите са Нова броудкастинг груп, Би Ти Ви Медиа груп и телевизия 
"България он ер".  
В последния работен ден преди празниците правителството публикува три справки - една за 
сключените договори от началото на мандата на Пламен Орешарски, втора за изплатените по 
време на неговия мандат средства, но по договори от предишните министри, както и обща 
справка от началото на членството ни в ЕС до сега.  
От договорите с новата власт става видно, че "Дарик" е получило контракти за 312 000 лева, от 
които 60 000 още не са разплатени. Следва ТВ7 с 297 000 лева, част от които не са изплатени 
все още. На трето място е Нова тв с 222 000 лева, а на четвърто - Би Ти Ви с около 210 000 лева.  
Ако към тези суми се добавят изплатените по стари договори, сключени с министри от кабинета 
"Борисов", "Дарик" отново е първенец с рекордните 1 052 000 лева. След това е Нова телевизия, 
която в периода 01.06.2013-02.04.2014 г. е получила по договори със старата и новата власт 
общо около 990 000 лева.  
Би Ти Ви Медиа Груп е получила общо 434 000 лева, а други 400 000 са изплатени на 
радиокомпания "Си Джей", която също е собственост на компанията-майка на Би Ти Ви - CME и 
притежава радиата Jazz FM, Classic FM, N Joy, Z-Rock и Melody.  
Телевизия "България он ер" е взела общо около 662 000 лева с ДДС.  
Сумите за реклама на политиките на ЕС са изплатени на медиите по комуникационните 
стратегии на програмите за конкурентноспособност, развитие на човешките ресурси, 
административен капацитет, регионално развитие, транспорт, околна среда, развитие на 
селските райони.  
За времето на мандата си настоящото правителство е отделило 6,2 млн. лева за реклама на 
европрограмите в медиите. От тях около 4,5 млн. са по договори, сключени преди кабинета 
"Орешарски".  
Пълните справки могат да се видят тук.  
 

http://www.offnews.bg/news/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_73/%D0%9A%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_325681.html
http://www.offnews.bg/news/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_73/%D0%9A%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_325681.html
http://www.offnews.bg/news/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_73/%D0%9A%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_325681.html
http://www.offnews.bg/news/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_73/%D0%9A%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_325681.html
http://www.offnews.bg/news/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_73/%D0%9A%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_325681.html
http://www.offnews.bg/news/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_73/%D0%9A%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_325681.html
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Дата: 22.04.2014  
Източник: www.agro.bg  
Връзка: http://www.agro.bg/news/article48738.html  
Брой думи: 289  
 
 
Резюме: Сдружението Ветеринарна Е-практика е създадено през 2011 година. Основната му цел 
е да се повиши конкурентноспособността и да се гарантира устойчивото развитие на 
ветеринарната практика. Това не може да бъде постигнато без подобряване знанието във 
ветеринарната медицина и популяризиране актуалната професионална информация както и 
изискванията за повишаване на квалификацията на ветеринарните лекари и специалисти в тази 
сфера.  
 
Заглавие: Ветеринарен Е-клъстер осигурява качествени и навременни услуги  
Подзаглавие: Основна цел на сдружението е да се гарантира устойчивото развитие на 
ветеринарната практика  
Автор:  
Текст: Сдружението Ветеринарна Е-практика е създадено през 2011 година. Основната му цел е 
да се повиши конкурентноспособността и да се гарантира устойчивото развитие на 
ветеринарната практика. Това не може да бъде постигнато без подобряване знанието във 
ветеринарната медицина и популяризиране актуалната професионална информация както и 
изискванията за повишаване на квалификацията на ветеринарните лекари и специалисти в тази 
сфера.  
Изключително важен акцент в дейността на клъстера е създаването и поддържането на 
едноименен информационен портал с база данни, от които членовете на сдружението да черпят 
информация и да обменят идеи в различните сфери на интересуващата ги област. Проектът е 
одобрен и финансиран по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на 
българската икономика 2007 – 20013 година".  
Предвидената в дългосрочен план инициатива за създаване и оборудване на лаборатория за 
научно-изследователска и развойна дейност съвместно с Ветеринарно-медицинския факултет на 
Тракийския университет в Стара Загора ще осигури възможност за извършване на лабораторни 
тестове, диагностика и обучение на млади специалисти, завършващи специалност Ветеринарна 
медицина, както и за целите на следдипломната квалификация на тези кадри.  
В чисто практически план порталът Ветеринарна Е-практика цели осигуряване на максимално 
бърза и надеждна информация и услуги в широк спектър на национално ниво. Преди 
създаването на този портал, такава възможност не съществува.  
Популяризирането и утвърждаването на добрите практики в сферата на ветеринарната 
медицина е част от стремежа все по-широко да бъдат вземани предвид желанията и 
потребностите на клиентите. Осигуряването на качествени и навременни услуги, за да се 
гарантират интересите на потребителите.  
Активният непрекъснат контакт между ветеринарите и доставчиците на препарати, оборудване и 
услуги в сферата на ветеринарната медицина е важно условие за постигане целите на клъстера. 
Това гарантира високото ниво на работа в сферата на ветеринарната медицина.  
Ветеринарен Е-клъстер има и своя програма, фокусирана върху възпитанието на децата в любов 
и грижа към животните.  
 
 

http://www.agro.bg/news/article48738.html

