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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
30.4.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 23 

 вестници, от които: 3 

 - национални 2 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 20 

Общо за деня 23 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 30.04.2014  
Източник: в. Земя  
Страница: 6  
Брой думи: 1071  
 
 
Резюме: На 29.04.2014 г. в кооперативния хотелски комплекс "Интелкооп" в Пловдив се проведе 
заседание на Управителния съвет на Централния Кооперативен Съюз. В работата му участваха 
и членовете на Председателския съвет, на Контролния съвет и заместник-председателите на 
Съюза.  
 
Заглавие: Възможности за финансиране проекти на кооперативни организации чрез 
европейски фондове  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 29.04.2014 г. в кооперативния хотелски комплекс "Интелкооп" в Пловдив се проведе 
заседание на Управителния съвет на Централния Кооперативен Съюз. В работата му участваха 
и членовете на Председателския съвет, на Контролния съвет и заместник-председателите на 
Съюза.  
Заседанието бе открито от председателя на ЦКС Петър Стефанов, който предложи на 
вниманието на участниците темата "Възможности за финансиране проекти на кооперативни 
организации от системата на ЦКС чрез европейски фондове и оперативни програми през 
програмен период 2014 - 2020 г". По нея на кооперативните организации е предоставена 
информация за новооткритите оперативни програми:  
ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014 - 2020  
Приоритет № 1 на програмата е "Предприемачество, експортен и производствен потенциал", за 
което са отделени 72% от средствата по програмата и включва:  
• Разработване и внедряване на нови/иновативни продукти, процеси и бизнес модели в 
иновативни предприятия.  
• Развитие на съвместни инициативи за изследвания и иновации.  
• Развитие на инфраструктура за иновации и изследвания.  
• Подкрепа за иновативни стартиращи предприятия и бързорастящи предприятия.  
• Подкрепа за развитие на предприемачество.  
• Обновление и усъвършенстване на технологиите, внедряване на водещи високотехнологични 
решения, включително въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги и приложения.  
• Подкрепа за покриване на международно признати стандарти и за сертификация.  
• Подкрепа за развитието на клъстери.  
• Подкрепа за предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса - информираност, 
електронни приложения, международно присъствие/ интернационализация, дейности с 
инвестиционна и експортна насоченост и др.  
Приоритет № 2 е "Зелена и ефективна икономика" - 25% от средствата по програмата и 
включва:  
• Внедряване на технологични решения за подобряване на ресурсната ефективност.  
• Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията.  
Първите операции до края на 2014 г. трябва да включват обновление и усъвършенстване на 
технологиите, внедряване на водещи високотехнологични решения, включително въвеждане на 
нови ИКТ-базирани услуги и приложения.  
Също така е много важна, подкрепата за покриване на международно признати стандарти и 
сертификация. Индикативните инструменти, които подпомагат изпълнението на програмата са 
грантове за предоставяне на безвъзмездна помощ, ваучери, бюджетни линии, директно 
предоставяне и др. подобни, финансовите инструменти за подпомагане са гаранционни 
продукти, инструменти за предоставяне на нисколихвени кредити за оборотни и инвестиционни 
нужди на предприятията, допълващо финансиране, фондове за рисков капитал и др.  
Имат право да реализират проектите по определените програми микро, малки, средни и големи 
предприятия или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски 
организации, агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са 
свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.  
Приоритет № 3 е "Техническа помощ", за която са отделени 3% от средствата по програмата.  
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ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020  
Приоритет № 1 на тази програма е "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните 
места" - 41% от средствата по програмата и "Подобряване достъпа до заетост и качество на 
работните места - Инициатива за младежка заетост" - 15% от средствата по програмата. Това 
включва: • Активиране и интегриране в заетост на продължително безработни и неактивни лица 
от 30 до 54 г. и на лица над 54 г., които не са в образование или обучение.  
• Активиране и интегриране в заетост на лица с ниско образование.  
• Интеграция на пазара на труда на лица до 29 годишна възраст.  
• Насърчаване на предприемачеството и стартирането на самостоятелна стопанска дейност за 
лица до 29 г.  
• Подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.  
• Предприятията за адаптиране на човешките ресурси в приоритетни отрасли, включително за 
заетост на "зелени" работни места.  
• Подобряване на условията на труд и организацията на труда в предприятията с акцент върху 
микро-, малки и средни предприятия.  
• По-добро приспособяване на работещите, предприятията и предприемачите чрез насърчаване 
на съвместните действия на социалните партньори.  
Приоритет № 2 - "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" -33% от 
средствата по програмата и включва:  
• Подобряване на достъпа до заетост и услуги за социално включване и здравеопазване чрез 
интегрирани мерки за семейства с деца, вкл. с увреждания.  
• Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, включително чрез интегрирани мерки 
за хора с увреждания.  
• Подобряване на достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги за 
социално изключени лица, живеещи в тежки социално-икономически условия, с фокус върху 
ромите и хора с произход в други държави.  
• Социална и професионална интеграция на уязвими групи чрез насърчаване на предприятия от 
социалната икономика. Приоритет № 3 "Модернизация на институциите на пазара на труда, 
социалното включване и здравеопазването" - 5% от средствата по програмата и включва.  
• Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и 
публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на 
реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление.  
Приоритет № 4 - "Транснационално сътрудничество" - 2% от средствата по програмата и 
включва:  
• насърчаване на транснационалното сътрудничество в сферата на пазара на труда, социалното 
включване, здравеопазването, равните възможности и недопускане на дискриминация и 
укрепването на институционалния капацитет.  
• Укрепване на сътрудничеството на заинтересованите страни в региона на река Дунав в област 
'Инвестиране в хора и умения" на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Приоритет № 5 е 
техническа помощ, за която са отделени 4% от средствата по програмата.  
Първите операции до края на годината трябва да включват подобряване на достъпа до социални 
и здравни услуги, включително чрез интегрирани мерки за хора с увреждания. Също така 
активиране и интегриране в заетост на продължително безработни и неактивни лица, 
включително в социалната икономика. Индикативните инструменти за изпълнение на програмата 
са грантове за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ.  
Имат право да реализират проектите по определените програми организации, предоставящи 
посреднически услуги на пазара на труда, образователни и обучителни организации и 
институции, центрове за информация и професионално ориентиране и за кариерно развитие, 
работодатели и сдружения от работодатели, служби, създадени в подкрепа на работодателите, 
браншови организации, социални партньори, общини и райони на общини, социални 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, доставчици на социални и здравни услуги, 
публични лечебни заведения, медицински университети, неправителствени организации, 
читалища, центрове за развитие на предприемачеството и др.  
На заседанието се взе решение в срок до 31.05.2014 г. кооперативните съюзи да изпратят в 
дирекция "Икономическа политика" на ЦКС своите предложения за участие на съюза и 
членуващи в него кооперации в проекти, финансирани чрез европейски фондове и програми през 
програмен период 2014-2020 г.  



 

 

8 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
4
/3

0
/2

0
1

4
 

Следвайки своя дневен ред Управителният съвет на ЦКС взе решение да приеме като свой член 
новоучредения кооперативен съюз "КООП МИКС" и прие материалите на 33-то извънредно общо 
събрание на Съюза, което ще се проведе на 15 май 2014 г.  
Дирекция "Кооперативна политика", ЦКС.  
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Дата: 30.04.2014  
Източник: в. Show  
Страница: 8  
Брой думи: 123  
 
 
Резюме: "Дарик радио", "Нова телевизия" и "България он ер" са получили най-много пари за 
реклама на европейските оперативни програми за периода от 1 юни миналата година до 4 април 
през тази година, показва справка на Министерския съвет.  
Общо за десетте месеца правителството е отделило 6.28 млн. лв. за популяризиране на 
еврофондовете, като близо 4.5 млн. лв. от тях са били преведени по договори, сключени преди 1 
юни миналата година, т.е. преди сегашното правителството да встъпи в длъжност.  
 
Заглавие: Опозиционни медии цицат държавни милиони  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Дарик радио", "Нова телевизия" и "България он ер" са получили най-много пари за 
реклама на европейските оперативни програми за периода от 1 юни миналата година до 4 април 
през тази година, показва справка на Министерския съвет.  
Общо за десетте месеца правителството е отделило 6.28 млн. лв. за популяризиране на 
еврофондовете, като близо 4.5 млн. лв. от тях са били преведени по договори, сключени преди 1 
юни миналата година, т.е. преди сегашното правителството да встъпи в длъжност.  
По договори за "Конкурентоспособност", сключени след 1 юни, сериозен приход са отчели 
"България Он Ер", агенция и радиостанции "фокус" и TV7. Старите договори за рекламиране на 
фондовете за конкурентоспособност са за близо 400 хил. лв., получени само от "Дарик", 
"фокус" и "Елит медиа България"(собственик на Канал 3).  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 24.04.2014  
Източник: в. Тракийски агровести, Пловдив  
Страница: 5  
Брой думи: 203  
 
 
Резюме: С една година да се удължи срокът на действие на програмата за насърчаване 
участието на български фирми на международни панаири и изложения. Това предложение са 
направили от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП).  
 
Заглавие: Безплатното участие на български фирми на международни изложения се 
удължава с една година  
Подзаглавие: Финансовите средства на ИАНМСП възлизат на 27 млн. лв.  
Автор:  
Текст: С една година да се удължи срокът на действие на програмата за насърчаване участието 
на български фирми на международни панаири и изложения. Това предложение са направили от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).  
Общо финансовите средства на програмата, възлизат на 27 млн. лв., но за последните 4 години 
8 млн. лв. са спестени. Те могат да бъдат използвани, при удължаване на сроковете до април 
2015 г. Окончателното решение ще бъде взето от управляващия орган на ОП 
"Конкурентоспособност".  
Досега агенцията е организирала участие на 909 български фирми в 87 панаири и изложби. 
Резултатите от тази дейност са 1223 сключени сделки, като 59,1% от участниците са се върнали 
с подписани договори. По време на 26-те търговските мисии на агенцията зад граница 74% от 
включените в тях компании, са сключили сделки с чужди контрагенти.  
С парите от европрограмата Агенцията за малки и средни предприятия осигурява за фирмите 
напълно безплатно участие на панаирите, като заплаща наемането и оборудването на щандове, 
включването в каталога за съответното събитие, наема зали за срещи с бъдещи партньори, 
осигурява преводач. При организирането на търговски мисии пък заплаща и издръжката на един 
представител от фирмата - самолетен билет, трансфер от и до летището, вътрешни превози, 
хотелско настаняване.  
24.04.2014 г.  
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Периодични печатни издания  
 
Няма намерена информация. 

  



 

 

12 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
4
/3

0
/2

0
1

4
 

Интернет издания и блогове  
 
 
Дата: 29.04.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Стойнев-Работим-за-устойчив-растеж_l.a_i.541399_at.1.html  
Брой думи: 272  
 
 
Резюме: Работим за устойчив икономически растеж. Това заяви в Пазарджик министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, който се срещна с членове на местното 
Сдружение на частните предприемачи и  
работодатели. По думите му през последното тримесечие растежът е 1,6%. Важно е през 
следващите месеци той да бъде запазен.  
 
Заглавие: Стойнев: Работим за устойчив растеж  
Подзаглавие: Важно е да има срещи с представители на бизнеса, обяви министърът  
Автор:  
Текст: Работим за устойчив икономически растеж. Това заяви в Пазарджик министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, който се срещна с членове на местното 
Сдружение на частните предприемачи и  
работодатели. По думите му през последното тримесечие растежът е 1,6%. Важно е през 
следващите месеци той да бъде запазен.  
По думите му е важно да има срещи с представителите на малкия и средния бизнес, за да бъдат 
обсъдени идеите на правителството за икономическата политика и да се подаде ръка на бизнеса  
Министър Стойнев отхвърли също така предложението на предприемачите да се преосмисли 
идеята за валутния борд, заявявайки, че това изобщо не стои на дневен ред пред 
правителството.  
Ние работим за устойчив икономически растеж, каза той, като добави, че, посочи Стойнев, 
цитиран от БТА.  
По думите му един от основните проблеми са човешките ресурси, затова през септември започва 
въвеждането на дуалната система на обучение. Първият проект, който ще се реализира по нея, е 
в минния  
сектор, уточни Стойнев. Той определи като важно за преодоляване на проблема с кадрите и 
участието на бизнеса по програма "Конкурентоспособност".  
Пред работодателите министърът отбеляза още, че е важно държавата да подкрепя 
експортноориентираните фирми, да се търси сътрудничество с европейските страни и държави 
от Азия и от Африка, в които  
има икономически растеж.  
По отношение на цената на тока Стойнев посочи, че до 1 юли, когато изтича т. нар. регулаторен 
период, никой не може да каже дали тя ще се повиши, дали ще се намали, или ще се запази на 
сегашното  
ниво, информира iNews.bg.  
Искам чуждестранните инвеститори да работят в България, така както работят в собствените си 
държави, да спазват българското законодателство, да уважават българските институции и 
българският народ,  
каза още той.  
 

http://www.econ.bg/Новини/Стойнев-Работим-за-устойчив-растеж_l.a_i.541399_at.1.html
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n445487/  
Брой думи: 204  
 
 
Резюме: Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на 
"София Тех Парк" АД, съобщиха от КЗК.  
Решението е за класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
"Инженеринг (проектиране и реконструкция) на обект "Бизнес инкубатор", реализиращ се по 
проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013  
 
Заглавие: КЗК отмени решение на "София Тех Парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на 
"София Тех Парк" АД, съобщиха от КЗК.  
Решението е за класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
"Инженеринг (проектиране и реконструкция) на обект "Бизнес инкубатор", реализиращ се по 
проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, приоритетна ос 1: "Развитие 
на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", съгласно договор с 
идентификационен номер bg161po003-1.2.05-0001-с0001", открита с Решение № 14 от 08.11.2013 
г. на възложителя, по жалбите на "Главболгарстрой" АД, Консорциум "Техно – Ин" ДЗЗД и ДЗЗД 
"Арго Ваника София Тех".  
Проучването по преписката установи, че оценителната комисия не е спазила утвърдената в 
документацията за участие методика за оценка на офертите, като не е извършила 
задължителния сравнителен анализ на предимствата и недостатъците на тези оферти, който 
покриват минималните изисквания на възложителя. Нарушението е съществено и е основание за 
отмяна на обжалвания акт на възложителя.  
Като друго нарушение на процедурата КЗК счита незаконосъобразното отстраняване на 
участника Консорциум "Техно-Ин" ДЗЗД, който е представил техническо предложение, което е 
следвало да получи по-малък брой точки по методиката, а не да бъде отстранено от участие.  
КЗК връща процедурата за ново разглеждане на техническите предложения на участниците 
съобразно мотивите в решението.  
 

http://news.expert.bg/n445487/
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/04/29/1912896/dragomir-stoynev-edin-ot-osnovnite-
problemi-na-balgarskiya-biznes-e-choveshkiyat-kapital.html  
Брой думи: 156  
 
 
Резюме: Пазарджик. Ние работим за устойчив икономически растеж, каза при посещението си в 
Пазарджик министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, предаде репортер на 
Радио „Фокус” Пазарджик. През последното тримесечие растежът е 1.6%. Важно е през 
следващите месеци да го запазим, каза също министър Стойнев. Един от основните проблеми, 
които той визира, е човешкият капитал. Той каза също, че бизнесът изпитва притеснения за 
качеството на образованието.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Един от основните проблеми на българския бизнес е 
човешкият капитал  
Подзаглавие:  
Автор: Ваня НИКОЛОВА  
Текст: Пазарджик. Ние работим за устойчив икономически растеж, каза при посещението си в 
Пазарджик министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, предаде репортер на 
Радио „Фокус” Пазарджик. През последното тримесечие растежът е 1.6%. Важно е през 
следващите месеци да го запазим, каза също министър Стойнев. Един от основните проблеми, 
които той визира, е човешкият капитал. Той каза също, че бизнесът изпитва притеснения за 
качеството на образованието. Затова започва така наречената дуална система, тоест, младите 
хора ще работят и ще учат заедно. Първият проект, който ще се реализира в изпълнение на тази 
система, е в минния сектор. Той ще започне през месец септември, като има вече осигурено 
училище, което ще подготвя кадри за минната индустрия. Още през следващата година 
държавните поръчки в техническите университети ще бъдат за инженери и за геолози, каза също 
министър Стойнев. Той допълни, че трябва да се осигурят финансови стимули за бизнеса. Важно 
е също участието на бизнеса по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, каза също 
министърът.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/04/29/1912896/dragomir-stoynev-edin-ot-osnovnite-problemi-na-balgarskiya-biznes-e-choveshkiyat-kapital.html
http://www.focus-news.net/news/2014/04/29/1912896/dragomir-stoynev-edin-ot-osnovnite-problemi-na-balgarskiya-biznes-e-choveshkiyat-kapital.html
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.money.ibox.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_711730325  
Брой думи: 204  
 
 
Резюме: Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на 
„София Тех Парк" АД, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена 
поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и реконструкция) на обект „Бизнес инкубатор", 
реализиращ се по проект „Научно-технологичен парк", който се изпълнява по програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013  
 
Заглавие: КЗК отмени решение на „София тех парк" АД за обществена поръчка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на 
„София Тех Парк" АД, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена 
поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и реконструкция) на обект „Бизнес инкубатор", 
реализиращ се по проект „Научно-технологичен парк", който се изпълнява по програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, приоритетна 
ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", съгласно 
договор с идентификационен номер bg161po003-1.2.05-0001-с0001", открита с Решение № 14 от 
08.11.2013 г. на възложителя, по жалбите на „Главболгарстрой" АД, Консорциум „Техно - Ин" 
ДЗЗД и ДЗЗД „Арго Ваника София Тех".  
Проучването по преписката установи, че оценителната комисия не е спазила утвърдената в 
документацията за участие методика за оценка на офертите, като не е извършила 
задължителния сравнителен анализ на предимствата и недостатъците на тези оферти, който 
покриват минималните изисквания на възложителя. Нарушението е съществено и е основание за 
отмяна на обжалвания акт на възложителя.  
Като друго нарушение на процедурата КЗК счита незаконосъобразното отстраняване на 
участника Консорциум „Техно-Ин" ДЗЗД, който е представил техническо предложение, което е 
следвало да получи по-малък брой точки по методиката, а не да бъде отстранено от участие.  
КЗК връща процедурата за ново разглеждане на техническите предложения на участниците 
съобразно мотивите в решението.  
Автор: money.bg  
 

http://money.ibox.bg/news/id_711730325
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1159258  
Брой думи: 352  
 
 
Резюме: Чрез открит диалог ще достигнем правилните решения за българската икономика. 
Основно постижение на нашето правителство е, че се нормализираха отношенията между 
бизнеса и държавата. Те вече се базират на голяма отговорност от страна на правителството.  
 
Заглавие: Стойнев: Предвидени са 20 млн. лв. за развитие на иновациите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Чрез открит диалог ще достигнем правилните решения за българската икономика. 
Основно постижение на нашето правителство е, че се нормализираха отношенията между 
бизнеса и държавата. Те вече се базират на голяма отговорност от страна на правителството.  
Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в Пазарджик на среща с 
представители на бизнеса и работодателските организации.  
С актуализацията на бюджета върнахме в срок всички забавени плащания. Бизнесът е 
освободен от повече тежести и административен натиск. Държавата оказва подкрепа и в борбата 
със сивия сектор, каза още Стойнев.  
По време на срещата той подчерта, че промените в Закона за обществените поръчки ще 
гарантират равнопоставеност за фирмите при кандидатстване. Тези мерки се отразиха в 
подобрени икономически показатели – ускори се темпът на растеж, икономиката ни е вече 
експортно ориентирана, откриваме нови търговски представителства в перспективните азиатски 
пазари – Грузия, Армения, Иран, Пакистан, Азербайджан и др. Като цяло се повиши общият 
показател на бизнес климата. Правителството ще продължи да насърчава фирмите, които 
поддържат дългосрочно растежа, подчерта Стойнев.  
При срещите с бизнеса излиза винаги един основен проблем – човешкият капитал, съобщи още 
той и припомни за стартирането на дуалната система за обучение. С нея правителството пое 
отговорност да възстановява прекъснатата връзка между образованието и бизнеса. Чрез 
дуалната система може да се осъществи плавен преход от обучение към трудова реализация, 
така ще се ускори преодоляването на младежката безработица, каза още Стойнев. Той анонсира 
и първия пилотен проект по тази инициатива у нас, който ще се реализира в минния сектор.  
По отношение на иновациите, които имат решаваща роля за икономическото развитие на 
страната, Стойнев коментира пред журналисти, че от бюджета за 2014 г. са предвидени 20 
милиона лева по програми за развитие на иновациите. Осигуреният финансов ресурс позволява 
на МИЕ през настоящата година да предприеме действия за подобряване на иновативната 
среда.  
Съветникът на Драгомир Стойнев Любомир Ганчев запозна присъстващите с новата 
оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и представи и резултатите от 
изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" 2007-2013 г. към 31 март 2014 г. Министър 
Стойнев направи обиколка заедно с мениджърския екип на фирма "Райс", която е 
специализирана в производство на металорежещи машини, информираха от пресслужбата на 
МИЕ. /БГНЕС  
Пазарджик / България  
 

http://news.bgnes.com/view/1159258
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/106377/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%
FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%CD%E0%E9-
%E3%EE%EB%FF%EC%EE+%ED%E5%F0%E0%E2%E5%ED%F1%F2%E2%EE+%E2+%D1%EB%
E8%E2%E5%ED%2C+%ED%E0%E9-
%EC%E0%EB%EA%EE+%E2+%C1%EB%E0%E3%EE%E5%E2%E3%F0%E0%E4  
Брой думи: 594  
 
 
Резюме: Вестник Капитал Daily  
Още 11 екипa се присъединиха към семейството на Eleven. Фондът е инвестирал общо 4 млн. 
евро в 68 компании. Общо 6 сезона, 68 финансирани компании и 4 млн. евро. Така изглеждат 
последните почти две години за Eleven - един от двата фонда по евроинициативата JEREMIE. 
Преди дни от акселератора Eleven избраха новите си попълнения и те отново са 11. Седем от 
тях са в съвсем начална фаза.  
 
Заглавие: Икономическият печат: Най-голямо неравенство в Сливен, най-малко в 
Благоевград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вестник Капитал Daily  
Още 11 екипa се присъединиха към семейството на Eleven. Фондът е инвестирал общо 4 млн. 
евро в 68 компании. Общо 6 сезона, 68 финансирани компании и 4 млн. евро. Така изглеждат 
последните почти две години за Eleven - един от двата фонда по евроинициативата JEREMIE. 
Преди дни от акселератора Eleven избраха новите си попълнения и те отново са 11. Седем от 
тях са в съвсем начална фаза. Останалите четири влизат в новата "програма на стероиди" на 
акселератора. Тя е таргетирана към по-зрели компании, които ще получат общо 100 хил. евро 
финансиране - първоначални 50 хил. евро за 6% от капитала и допълнителни 50 хил. евро под 
формата на конвертируеми в рамките на следващите три месеца ценни книжа. За своето място 
под покрива са се борили общо 276 компании от 26 държави.  
Фермерите ще са малко по-близо до клиента. Промени в земеделска наредба леко облекчават 
директните продажби на дребните стопанства.Земеделското министерство е почти готово с 
промените в правилата, по които малките производители могат да продават директно на клиенти 
месо и млечни продукти. Две са основните поправки, които леко облекчават режима: първо, ще 
може да се продава и в съседна област, а не само в района на производството. И, второ, двойно 
се вдига процентът на разрешеното за продажба количество. Макар че идеите са в правилна 
посока, новите текстове не изглежда да решават някои от най-сериозните проблеми при този тип 
бизнес, свързани най-вече с покриването на различни, често формални изисквания за хигиенни 
условия и др. Освен това двете промени пак са ограничителни - не се разрешава продажба в 
цялата страна и административно се налага таван на директно продаваната стока. След като 
още при идването на новото правителство беше обявено, че ще се работи по промени в 
наредбата за директни продажби от фермите на продукция с животински произход, 
предложенията вече са почти готови. От земеделското министерство съобщиха, че ЕК е 
изпратила преди дни одобрение на готвените текстове, като предстои те да се обнародват в 
Държавен вестник в следващите седмици.  
Вестник Сега  
Бизнес и синдикати се разминаха с 10% за ръста на заплатите. Не бива да има рязко увеличение 
на възнагражденията, предупреди премиерът Орешарски. Договарянето на правила за 
определяне на заплатите в реалния сектор катастрофира в поредния дебат по въпроса между 
синдикатите и работодателите. КНСБ настоява, че в някои сектори заплатите могат да скочат 
дори с 20%. "Ако доходите не растат с поне 15% през следващите 2-3 г., не съм оптимист, че ще 
решим проблема с квалифицираните работници, които бизнесът твърди, че ги няма, нито с 
пенсионната система", коментира лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Работодателите са далеч 
по-резервирани - около 4-5% ръст на възнагражденията в реалния сектор за т.г. прогнозира 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. БСК също предупреди, че не 
може да има резки увеличения на заплатите. "Единственото спасение е в увеличаване на 
производителността и на качеството на труда", напомни председателят на БТПП Цветан 
Симеонов.  

http://www.darikfinance.bg/novini/106377/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%CD%E0%E9-%E3%EE%EB%FF%EC%EE+%ED%E5%F0%E0%E2%E5%ED%F1%F2%E2%EE+%E2+%D1%EB%E8%E2%E5%ED%2C+%ED%E0%E9-%EC%E0%EB%EA%EE+%E2+%C1%EB%E0%E3%EE%E5%E2%E3%F0%E0%E4
http://www.darikfinance.bg/novini/106377/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%CD%E0%E9-%E3%EE%EB%FF%EC%EE+%ED%E5%F0%E0%E2%E5%ED%F1%F2%E2%EE+%E2+%D1%EB%E8%E2%E5%ED%2C+%ED%E0%E9-%EC%E0%EB%EA%EE+%E2+%C1%EB%E0%E3%EE%E5%E2%E3%F0%E0%E4
http://www.darikfinance.bg/novini/106377/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%CD%E0%E9-%E3%EE%EB%FF%EC%EE+%ED%E5%F0%E0%E2%E5%ED%F1%F2%E2%EE+%E2+%D1%EB%E8%E2%E5%ED%2C+%ED%E0%E9-%EC%E0%EB%EA%EE+%E2+%C1%EB%E0%E3%EE%E5%E2%E3%F0%E0%E4
http://www.darikfinance.bg/novini/106377/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%CD%E0%E9-%E3%EE%EB%FF%EC%EE+%ED%E5%F0%E0%E2%E5%ED%F1%F2%E2%EE+%E2+%D1%EB%E8%E2%E5%ED%2C+%ED%E0%E9-%EC%E0%EB%EA%EE+%E2+%C1%EB%E0%E3%EE%E5%E2%E3%F0%E0%E4
http://www.darikfinance.bg/novini/106377/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%CD%E0%E9-%E3%EE%EB%FF%EC%EE+%ED%E5%F0%E0%E2%E5%ED%F1%F2%E2%EE+%E2+%D1%EB%E8%E2%E5%ED%2C+%ED%E0%E9-%EC%E0%EB%EA%EE+%E2+%C1%EB%E0%E3%EE%E5%E2%E3%F0%E0%E4
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Вестник 24 часа  
Най-голямо неравенство в Сливен, най-малко в Благоевград. Неравенството в доходите по 
области у нас е най-голямо в Сливен, а най-малко - в Благоевград. Това се вижда от анализ на 
Института за пазарна икономика по данни на НСИ. В Сливен отношението между доходите на 
най-богатите и най-бедните 20% от домакинствата е 12,6. Следват Пазарджик - 11,6, и Видин - 
10,8. Средно за страната този показател е 6. Най-малко е неравенството в Благоевград, където 
доходите на богатите и бедните са в отношение 3,5, в София-област - 3,8, и Габрово и Кърджали 
– 4. Във Видин и Сливен е най-висок делът на хората, които попадат под линията на бедност, а 
най-малко са бедните в Благоевград, Ловеч и София.  
 



 

 

19 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
4
/3

0
/2

0
1

4
 

Дата: 29.04.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/54692  
Брой думи: 594  
 
 
Резюме: Вестник Капитал Daily  
Още 11 екипa се присъединиха към семейството на Eleven. Фондът е инвестирал общо 4 млн. 
евро в 68 компании. Общо 6 сезона, 68 финансирани компании и 4 млн. евро. Така изглеждат 
последните почти две години за Eleven - един от двата фонда по евроинициативата JEREMIE. 
Преди дни от акселератора Eleven избраха новите си попълнения и те отново са 11. Седем от 
тях са в съвсем начална фаза.  
 
Заглавие: Икономическият печат: Най-голямо неравенство в Сливен, най-малко в 
Благоевград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вестник Капитал Daily  
Още 11 екипa се присъединиха към семейството на Eleven. Фондът е инвестирал общо 4 млн. 
евро в 68 компании. Общо 6 сезона, 68 финансирани компании и 4 млн. евро. Така изглеждат 
последните почти две години за Eleven - един от двата фонда по евроинициативата JEREMIE. 
Преди дни от акселератора Eleven избраха новите си попълнения и те отново са 11. Седем от 
тях са в съвсем начална фаза. Останалите четири влизат в новата "програма на стероиди" на 
акселератора. Тя е таргетирана към по-зрели компании, които ще получат общо 100 хил. евро 
финансиране - първоначални 50 хил. евро за 6% от капитала и допълнителни 50 хил. евро под 
формата на конвертируеми в рамките на следващите три месеца ценни книжа. За своето място 
под покрива са се борили общо 276 компании от 26 държави.  
Фермерите ще са малко по-близо до клиента. Промени в земеделска наредба леко облекчават 
директните продажби на дребните стопанства.Земеделското министерство е почти готово с 
промените в правилата, по които малките производители могат да продават директно на клиенти 
месо и млечни продукти. Две са основните поправки, които леко облекчават режима: първо, ще 
може да се продава и в съседна област, а не само в района на производството. И, второ, двойно 
се вдига процентът на разрешеното за продажба количество. Макар че идеите са в правилна 
посока, новите текстове не изглежда да решават някои от най-сериозните проблеми при този тип 
бизнес, свързани най-вече с покриването на различни, често формални изисквания за хигиенни 
условия и др. Освен това двете промени пак са ограничителни - не се разрешава продажба в 
цялата страна и административно се налага таван на директно продаваната стока. След като 
още при идването на новото правителство беше обявено, че ще се работи по промени в 
наредбата за директни продажби от фермите на продукция с животински произход, 
предложенията вече са почти готови. От земеделското министерство съобщиха, че ЕК е 
изпратила преди дни одобрение на готвените текстове, като предстои те да се обнародват в 
Държавен вестник в следващите седмици.  
Вестник Сега  
Бизнес и синдикати се разминаха с 10% за ръста на заплатите. Не бива да има рязко увеличение 
на възнагражденията, предупреди премиерът Орешарски. Договарянето на правила за 
определяне на заплатите в реалния сектор катастрофира в поредния дебат по въпроса между 
синдикатите и работодателите. КНСБ настоява, че в някои сектори заплатите могат да скочат 
дори с 20%. "Ако доходите не растат с поне 15% през следващите 2-3 г., не съм оптимист, че ще 
решим проблема с квалифицираните работници, които бизнесът твърди, че ги няма, нито с 
пенсионната система", коментира лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Работодателите са далеч 
по-резервирани - около 4-5% ръст на възнагражденията в реалния сектор за т.г. прогнозира 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. БСК също предупреди, че не 
може да има резки увеличения на заплатите. "Единственото спасение е в увеличаване на 
производителността и на качеството на труда", напомни председателят на БТПП Цветан 
Симеонов.  
Вестник 24 часа  
Най-голямо неравенство в Сливен, най-малко в Благоевград. Неравенството в доходите по 
области у нас е най-голямо в Сливен, а най-малко - в Благоевград. Това се вижда от анализ на 
Института за пазарна икономика по данни на НСИ. В Сливен отношението между доходите на 
най-богатите и най-бедните 20% от домакинствата е 12,6. Следват Пазарджик - 11,6, и Видин - 

http://infostock.bg/infostock/control/news/details/54692
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10,8. Средно за страната този показател е 6. Най-малко е неравенството в Благоевград, където 
доходите на богатите и бедните са в отношение 3,5, в София-област - 3,8, и Габрово и Кърджали 
– 4. Във Видин и Сливен е най-висок делът на хората, които попадат под линията на бедност, а 
най-малко са бедните в Благоевград, Ловеч и София.  
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=743933  
Брой думи: 561  
 
 
Резюме: София. Медицински университет-Плевен представи революционна за България и 
Източна Европа система за роботизирана хирургия и обучение, съобщиха от университета. 
Пионер в това начинание е проф. д-р Григор Горчев, който съдейства за въвеждането и 
развитието на роботизираната хирургия в нашата страна, като през 2008 г. извършва първата 
робот-асистирана гинекологична операция.  
 
Заглавие: Медицински университет–Плевен представи революционна система за 
роботизирана хирургия и обучение  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Медицински университет-Плевен представи революционна за България и Източна 
Европа система за роботизирана хирургия и обучение, съобщиха от университета. Пионер в това 
начинание е проф. д-р Григор Горчев, който съдейства за въвеждането и развитието на 
роботизираната хирургия в нашата страна, като през 2008 г. извършва първата робот-асистирана 
гинекологична операция.  
Втората система за роботизирана хирургия от последно поколение Da Vinci Si със симулатор за 
обучение е въведена през м. март 2014 г. след успешното завършване на проекта на Медицински 
университет – Плевен, по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“.  
„Системата ще подобри резултатите от оперативната и лечебната дейност в клиничната 
практика и ще бъдат доказани многобройните ползи за пациента: намаляване на болничния 
престой, ниска кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка и дискомфорт, редуциране 
на риска от инфаркт, бързо възстановяване и връщане на пациентите към нормален социален 
живот. Всичко това неминуемо ще подобри икономическите показатели на лечебните заведения, 
ще увеличи тяхната ефективност и ще оптимизира използването на ресурсите“, обясни проф. д-р 
Горчев.  
Въвеждането на втора роботизирана система от последно поколение Da Vinci Si осигурява 
съвременни условия за развитие на наличния научноизследователски потенциал и затвърждава 
водещите позиции на Медицински университет – Плевен, като обучителен и сертифициращ 
център по ендоскопска хирургия за страната и Източна Европа.  
„С реализирането на проекта медицинските специалисти имат възможност да се включат в трето 
ниво на обучение по високоспециализирани дейности – работа с роботизирана система. Това ще 
доведе до значително увеличаване на броя на българските специалисти по ендоскопска 
хирургия в областта на гинекологията, урологията и коремната хирургия“, заяви проф. д-р Томов, 
ректор на Медицински университет – Плевен.  
Към момента в Плевен са сформирани общо четири екипа по хирургия, които работят с 
роботизираната система – два онкогинекологични, един урологичен и един екип по обща 
хирургия.  
През м. октомври 2014 г. под патронажа на МУ – Плевен, в София ще се проведе ІІІ 
Международен конгрес по роботизирана хирургия с председател на форума проф. д-р Григор 
Горчев, където видни специалисти от Европа и САЩ ще споделят своя опит в сферата на 
роботизираната хирургия.  
Медицински университет – Плевен, е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна 
болница. Понастоящем МУ – Плевен, е университет с три факултета: Факултет „Медицина“, 
Факултет „Обществено здраве“ и Факултет „Здравни грижи“. В структурата на висшето училище 
влизат и Медицинският колеж и Департаментът за езиково и специализирано обучение. 
Провежда обучение по 11 специалности в 4 професионални направления – медицина, здравни 
грижи, обществено здраве и социални дейности.  
Днес Медицински университет – Плевен, е с водещи позиции на съвременен образователен и 
научноизследователски център с приоритет в развитието на телемедицината и въвеждането на 
авангардни технологии в обучението и клиничната практика.  
Проф. д-р Григор Горчев, д.м.н., е лекар с три специалности – акушерство и гинекология, 
онкология и хирургия. Проф. Горчев е ректор на Медицински университет – Плевен, в периода 
2003 – 2013 г., а към настоящия момент е Почетен ректор, ръководител на Телекомуникационния 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=743933
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ендоскопски център и член на Съвета на настоятелите към висшето училище. Той е началник на 
Клиниката по гинекология към Университетската болница УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – 
Плевен.  
Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., е лекар, дипломирал се с отличие във Висшия медицински 
институт – Плевен, с две специалности – акушерство и гинекология и онкология. От м. февруари 
2013 г. той е ректор на Медицински университет – Плевен. Преди това проф. Томов е бил част от 
Академичното ръководство на МУ – Плевен, като декан на факултет „Здравни грижи“ (2011 – 
2013 г.).  
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/264662  
Брой думи: 1124  
 
 
Резюме: Инж. Митко Димитров, известен и като Митко Пайнера, даде просторно интервю за в. 
„Марица”. В него роденият в Димитровград през 1953 г., основател на първата частна компания, 
която се занимава с лансирането на чалга изпълнители – „Пайнер” ООД разказва за бизнеса си и 
огорчението от някои скандали около него в последно време. Лошо на никого не съм помислил 
или направил, само съм помагал, но това не значи, че нямам врагове. Въпрос на бизнес 
интереси и на чисто човешки недостатъци, казва Пайнера.  
 
Заглавие: Митко Пайнера: Дискриминиран съм в собствената си държава  
Подзаглавие: Бих се включил в политиката, ако намеря съмишленици, категоричен е 
бизнесменът  
Автор: Илияна КАРАЛАНОВА  
Текст: Инж. Митко Димитров, известен и като Митко Пайнера, даде просторно интервю за в. 
„Марица”. В него роденият в Димитровград през 1953 г., основател на първата частна компания, 
която се занимава с лансирането на чалга изпълнители – „Пайнер” ООД разказва за бизнеса си и 
огорчението от някои скандали около него в последно време. Лошо на никого не съм помислил 
или направил, само съм помагал, но това не значи, че нямам врагове. Въпрос на бизнес 
интереси и на чисто човешки недостатъци, казва Пайнера.  
-Инж. Димитров, приписват ви седемте смъртни гряха! Европроектът ви за 2 милиона например 
стана трън в очите на част от обществеността. Ревност ли е това, омраза към попфолка ли, или 
чиста българска завист?  
- Вие почти си отговорихте на въпроса. Съчетание и от трите. Нито нашата музика, нито нашият 
европроект са причина за състоянието на страната ни в момента. Тази музика не е забранена и 
никой на никого не би трябвало да диктува какво да слуша или какво да не слуша. Бизнесът ни е 
напълно законен. Ние си плащаме данъците. Включително и “Пайнер медия”, която спечели 
проекта по европрограмата за конкурентоспособност, абсолютно принципно и без каквито и 
да било протекции. Ограничена част от обществеността буквално въстана против това. В крайна 
сметка аз като бизнесмен се чувствам дискриминиран в собствената си страна.  
- Трябваше ли да отказвате милионите от Брюксел? Не е ли това твърде висока цена, за да 
защити една фирма честта си?  
- Честта и достойнството нямат цена. Жалко, че в България много малко хора толерират и 
уважават тези добродетели. Не очаквам да бъда разбран от всички. Има напрежение в 
обществото и то се дължи на тежкото финансово положение.  
- Но скандалите около фирмата не секнаха дори когато се разбра, че няма да се възползвате от 
еврофинансирането... Уж целокупният народ си пада по чалгата, а в действителност се оказва, 
че я саботира?  
- От това става ясно, че обществото не разбира откъде идват проблемите му и продължи да си 
губи ценното време с въпрос, който е приключен.  
- Трудно ли е да произведеш професионален продукт в България?  
- Въпреки всичко успяваме да го постигнем. Така показваме, че когато всеки си върши работата 
има успехи и те се забелязват.  
- Открихте офис в Германия. По-лесно ли се работи зад граница? Ясно е, че българите в 
чужбина дават мило и драго да чуят Емилия или Анелия. Как обаче гледат на нашите 
изпълнителки чужденците?  
- Чужденците усещат емоцията в музиката, която продуцираме. Винаги излъчваме директно 
концертите, които правим, и по трите телевизионни канала: “Планета”, “Планета фолк” и 
“Планета HD”. Тази година за пръв път излъчихме спектакъла по връчването на Годишните 
музикални награди на телевизия “Планета” и в официалния канал в You Tube - “Planeta Official”. 
По този начин още повече чужденци гледаха концерта и споделиха своите впечатления. Не мога 
да не отбележа, че повечето отзиви бяха положителни.  
- Пари не ви липсват, а красивите жени са само на една ръка разстояние... Мъжът във вас не се 
ли изкушава?  
- Красотата е част от бизнеса ни. Тя помага много да се забележат и други неща, като песни, 
клипове, талант. Красотата работи за нас. Аз по принцип съм почитател на красивите неща, не 
само на жените, а и на техниката, природата и т.н.  

http://www.blitz.bg/news/article/264662
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- Влизате ли в приятелски отношения с някои от певиците, или всичко е “просто бизнес”?  
- Смея да кажа, че с повечето сме в приятелски отношения. Поне аз мисля така. Можем да 
коментираме всякакви теми от живота и бизнеса. Искам да помогна на всеки със съвет или 
мнение, за да бъдат подготвени по-добре за бизнеса и за живота.  
- Поддържате форма с фитнес и плуване. Какво ще кажете на младите, които не се грижат за 
фигурата си?  
- Да поддържат и те форма, да водят здравословен начин на живот. Спортът е не само 
физическа форма, той ни държи в кондиция и в бизнеса, в живота, във взаимоотношенията 
помежду ни. Прави ни по-силни и устойчиви на трудностите, както и по-толерантни помежду ни.  
- Най-актуалното ви откритие през последните години - Преслава, отслабна до неузнаваемост. 
Да не би вие да и повлияхте?  
- Е, това тя трябва да каже...  
- Какви са изискванията ви към визията на изпълнителите, с които работите, и как ги 
предявявате? Поставяте ли условия, режете ли от хонорарите? Задължени ли са да си слагат 
силикон?  
- Държа изключително много на естествения чар и красота. За съжаление никой не е идеален. 
Обсъждаме силните страни на изпълнителя, за да ги лансираме, както и слабите, за да ги 
подобрим. Всеки има право на свое мнение, а и аз се вслушвам в него. Не заповядвам и 
наказвам рядко. Искам да бъдем един екип, мотивиран и съпричастен с каузата на успеха.  
- Упрекват някои от певиците, че меко казано не се обличат достатъчно стилно. Какво означава 
стил в попфолка?  
- Наложилите се изпълнители могат да наложат и стил на поведение и на облекло. Точно това е 
да си музикален идол, т.е. пример за подражание. Това, че някой не харесва някого или нещо в 
него, не значи, че всички не го харесват. Всеки си има право на мнение, но не бива да си мисли, 
че то е меродавно. Повечето от изпълнителите ползват съветите и на професионални стилисти.  
- Ивана е една от изпълнителките, за които зрителите жадуваха на наградите на “Планета”. Тя 
обаче не се появи, дори разкритикува призовете. Заговори се, че ще създава собствена медия. 
Има ли разрив помежду ви?  
- С Ивана сме в прекрасни отношения и работим добре. Що се отнася до наградите, ние се 
съобразяваме с гласуването на зрителите. Те определят кой какво да получи, но наградите са 
15-20, а певиците са над 60.  
- Вярно ли е, че преди да подпишат договор с “Пайнер”, певиците минават през преглед при 
психолог - за да се установи дали са психически устойчиви?  
- Чул съм толкова измишльотини... Това е още една.  
- Неотдавна поредната бомба хвърли Рени, която заяви, че чалга певиците обслужват ВИП 
персони, а вие ги подтиквате към проституция. Възможно ли е в едно толкова категорично 
изказване да няма поне процент истина?  
- Ето и следващата глупост. Истината е, че само в мислите на Рени спонсорирането е свързано с 
проституиране. По такава логика може да си помисли, че ако някой є каже: “Добър вечер, Рени”, 
тя трябва да си ляга с него.  
- През 2009 г. Борисов ви предложи за депутат, а вие отказахте с мотива, че бизнесът ви е по-
важен. Склонен ли сте да мислите за политическа кариера в бъдеще?  
- Аз съм принципен и всеотдаен идеалист. Изповядвам идеята за европейско развитие на 
България и бих се включил във всяка инициатива и политика, ако има и други хора, които мислят 
като мен.  
- Имате ли врагове?  
- Лошо на никого не съм помислил или направил, само съм помагал, но това не значи, че нямам 
врагове. Въпрос на бизнес интереси и на чисто човешки недостатъци.  
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/novini/kzk-otmeni-reshenie-na-sofiia-teh-park-6010929  
Брой думи: 206  
 
 
Резюме: Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на 
"София Тех Парк" АД, съобщиха от КЗК.  
Решението е за класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
"Инженеринг (проектиране и реконструкция) на обект "Бизнес инкубатор", реализиращ се по 
проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, приоритетна ос 1  
 
Заглавие: КЗК отмени решение на "София тех парк"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на 
"София Тех Парк" АД, съобщиха от КЗК.  
Решението е за класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
"Инженеринг (проектиране и реконструкция) на обект "Бизнес инкубатор", реализиращ се по 
проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, приоритетна ос 1: "Развитие 
на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", съгласно договор с 
идентификационен номер bg161po003-1.2.05-0001-с0001", открита с Решение № 14 от 08.11.2013 
г. на възложителя, по жалбите на "Главболгарстрой" АД, Консорциум "Техно – Ин" ДЗЗД и ДЗЗД 
"Арго Ваника София Тех".  
Проучването по преписката установи, че оценителната комисия не е спазила утвърдената в 
документацията за участие методика за оценка на офертите, като не е извършила 
задължителния сравнителен анализ на предимствата и недостатъците на тези оферти, който 
покриват минималните изисквания на възложителя. Нарушението е съществено и е основание за 
отмяна на обжалвания акт на възложителя.  
Като друго нарушение на процедурата КЗК счита незаконосъобразното отстраняване на 
участника Консорциум "Техно-Ин" ДЗЗД, който е представил техническо предложение, което е 
следвало да получи по-малък брой точки по методиката, а не да бъде отстранено от участие.  
КЗК връща процедурата за ново разглеждане на техническите предложения на участниците 
съобразно мотивите в решението. /БГНЕС /  
 

http://www.vesti.bg/novini/kzk-otmeni-reshenie-na-sofiia-teh-park-6010929
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/2/bulgaria/579383/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%b2-
%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0
%b8%d1%82%d0%b5-
%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-
%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-
%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0
%b5-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0  
Брой думи: 287  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев се срещна в Пазарджик 
с членовете на местното Сдружение на частните предприемачи и работодатели. Той посочи, че 
за него е важно да има срещи с представителите на малкия и средния бизнес, за да бъдат 
обсъдени идеите на правителството за икономическата политика и да се подаде ръка на 
бизнеса.  
 
Заглавие: Стойнев: Чуждестранните инвеститори да уважават институциите и народа ни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев се срещна в Пазарджик с 
членовете на местното Сдружение на частните предприемачи и работодатели. Той посочи, че за 
него е важно да има срещи с представителите на малкия и средния бизнес, за да бъдат 
обсъдени идеите на правителството за икономическата политика и да се подаде ръка на 
бизнеса.  
Да се преосмисли идеята за Валутния борд предложиха предприемачите от Пазарджик, но 
Драгомир Стойнев отхвърли идеята. За нас най-важна е икономическата стабилност на страната 
и въпросът за Валутния борд по никакъв начин не стои на дневен ред пред правителството, 
заяви министърът на икономиката, цитиран от БТА.  
Ние работим за устойчив икономически растеж, каза министърът, като добави, че през 
последното тримесечие растежът е 1,6 процента. Важно е през следващите месеци той да бъде 
запазен, посочи Стойнев. По думите му един от основните проблеми са човешките ресурси, 
затова през септември започва въвеждането на дуалната система на обучение. Първият проект, 
който ще се реализира по тази система, е в минния сектор, уточни Стойнев.  
Той определи като важно за преодоляване на проблема с кадрите и участието на бизнеса по 
програма "Конкурентоспособност". Пред работодателите министърът отбеляза още, че е 
важно държавата да подкрепя експортноориентираните фирми, да се търси сътрудничество с 
европейските страни и държави от Азия и от Африка, в които има икономически растеж.  
По-късно в отговор на журналистически въпрос за цената на тока Драгомир Стойнев посочи, че 
до 1 юли, когато изтича т. нар. регулаторен период, никой не може да каже дали тя ще се 
повиши, дали ще се намали, или ще се запази на сегашното ниво.  
Искам чуждестранните инвеститори да работят в България, така както работят в собствените си 
държави, да спазват българското законодателство, да уважават българските институции и 
българският народ, каза още министърът на икономиката.  
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Текст: Вестник Капитал Daily  
Още 11 екипa се присъединиха към семейството на Eleven. Фондът е инвестирал общо 4 млн. 
евро в 68 компании. Общо 6 сезона, 68 финансирани компании и 4 млн. евро. Така изглеждат 
последните почти две години за Eleven - един от двата фонда по евроинициативата JEREMIE. 
Преди дни от акселератора Eleven избраха новите си попълнения и те отново са 11. Седем от 
тях са в съвсем начална фаза. Останалите четири влизат в новата "програма на стероиди" на 
акселератора. Тя е таргетирана към по-зрели компании, които ще получат общо 100 хил. евро 
финансиране - първоначални 50 хил. евро за 6% от капитала и допълнителни 50 хил. евро под 
формата на конвертируеми в рамките на следващите три месеца ценни книжа. За своето място 
под покрива са се борили общо 276 компании от 26 държави.  
Фермерите ще са малко по-близо до клиента. Промени в земеделска наредба леко облекчават 
директните продажби на дребните стопанства.Земеделското министерство е почти готово с 
промените в правилата, по които малките производители могат да продават директно на клиенти 
месо и млечни продукти. Две са основните поправки, които леко облекчават режима: първо, ще 
може да се продава и в съседна област, а не само в района на производството. И, второ, двойно 
се вдига процентът на разрешеното за продажба количество. Макар че идеите са в правилна 
посока, новите текстове не изглежда да решават някои от най-сериозните проблеми при този тип 
бизнес, свързани най-вече с покриването на различни, често формални изисквания за хигиенни 
условия и др. Освен това двете промени пак са ограничителни - не се разрешава продажба в 
цялата страна и административно се налага таван на директно продаваната стока. След като 
още при идването на новото правителство беше обявено, че ще се работи по промени в 
наредбата за директни продажби от фермите на продукция с животински произход, 
предложенията вече са почти готови. От земеделското министерство съобщиха, че ЕК е 
изпратила преди дни одобрение на готвените текстове, като предстои те да се обнародват в 
Държавен вестник в следващите седмици.  
Вестник Сега  
Бизнес и синдикати се разминаха с 10% за ръста на заплатите. Не бива да има рязко увеличение 
на възнагражденията, предупреди премиерът Орешарски. Договарянето на правила за 
определяне на заплатите в реалния сектор катастрофира в поредния дебат по въпроса между 
синдикатите и работодателите. КНСБ настоява, че в някои сектори заплатите могат да скочат 
дори с 20%. "Ако доходите не растат с поне 15% през следващите 2-3 г., не съм оптимист, че ще 
решим проблема с квалифицираните работници, които бизнесът твърди, че ги няма, нито с 
пенсионната система", коментира лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Работодателите са далеч 
по-резервирани - около 4-5% ръст на възнагражденията в реалния сектор за т.г. прогнозира 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. БСК също предупреди, че не 
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http://www.svejo.net/2922883-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.svejo.net/2922883-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.svejo.net/2922883-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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може да има резки увеличения на заплатите. "Единственото спасение е в увеличаване на 
производителността и на качеството на труда", напомни председателят на БТПП Цветан 
Симеонов.  
Вестник 24 часа  
Най-голямо неравенство в Сливен, най-малко в Благоевград. Неравенството в доходите по 
области у нас е най-голямо в Сливен, а най-малко - в Благоевград. Това се вижда от анализ на 
Института за пазарна икономика по данни на НСИ. В Сливен отношението между доходите на 
най-богатите и най-бедните 20% от домакинствата е 12,6. Следват Пазарджик - 11,6, и Видин - 
10,8. Средно за страната този показател е 6. Най-малко е неравенството в Благоевград, където 
доходите на богатите и бедните са в отношение 3,5, в София-област - 3,8, и Габрово и Кърджали 
– 4. Във Видин и Сливен е най-висок делът на хората, които попадат под линията на бедност, а 
най-малко са бедните в Благоевград, Ловеч и София.  
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/Лайфстайл/Неочаквано-Пайнера-не-харесва-тунинговани-певици-
_l.a_c.393_i.392667.html  
Брой думи: 342  
 
 
Резюме: Митко Димитров, известен и като Митко Пайнера смята, че е дискриминиран в 
собствената си държава. Бизнесменът заяви, че у българина има повече завист и омраза и от 
там идват проблемите му. Той разказа пред в. "Марица", че е отказал европарите, които фирмата 
му спечели по проекта но европрограмата за конкурентоспособност, за да опази честта на 
фирмата си.  
 
Заглавие: Неочаквано! Пайнера не харесва тунинговани певици  
Подзаглавие: Бизнесмена много държи на външния вид на изпълнителките  
Автор:  
Текст: Митко Димитров, известен и като Митко Пайнера смята, че е дискриминиран в 
собствената си държава. Бизнесменът заяви, че у българина има повече завист и омраза и от 
там идват проблемите му. Той разказа пред в. "Марица", че е отказал европарите, които фирмата 
му спечели по проекта но европрограмата за конкурентоспособност, за да опази честта на 
фирмата си.  
"Честта и достойнството нямат цена. Жалко, че в България много малко хора толерират и 
уважават тези добродетели. Не очаквам да бъда разбран от всички. Има напрежение в 
обществото и то се дължи на тежкото финансово положение.", категоричен е Димитров.  
Според него е трудно да създаваш професионалисти, но неговата музикална компания успява. 
Пайнера допълни, че външният вид е важен за поп фолка, а той е ценител на красивото.  
"Красотата е част от бизнеса ни. Тя помага много да се забележат и други неща, като песни, 
клипове, талант. Красотата работи за нас. Аз по принцип съм почитател на красивите неща, не 
само на жените, а и на техниката, природата и т.н", споделя Митко.  
Фирмата му отвори офис в Германия, защото според него българите зад граница дават мило и 
драго да чуят Емилия и Анелия, а чужденците приемат много нашите ритми. Димитров сподели, 
че има своите изисквания, за да продуцира някой изпълнител.  
"Държа изключително много на естествения чар и красота. За съжаление никой не е идеален. 
Обсъждаме силните страни на изпълнителя, за да ги лансираме, както и слабите, за да ги 
подобрим. Всеки има право на свое мнение, а и аз се вслушвам в него. Не заповядвам и 
наказвам рядко. Искам да бъдем един екип, мотивиран и съпричастен с каузата на успеха", 
категоричен е Митко Димитров.  
Бизнесменът коментира и бомбата хвърлена от певицата Рени. Тя направи скандално 
признание. Блондинката е категорична, че момичетата в "Пайнер" обслужват списък с богати 
мъже, ако искат да пробият на сцената.  
"Ето и следващата глупост. Истината е, че само в мислите на Рени спонсорирането е свързано с 
проституиране. По такава логика може да си помисли, че ако някой є каже: "Добър вечер, Рени”, 
тя трябва да си ляга с него.", завърши г-н Димитров.  
iNews.bg  
 

http://www.inews.bg/Лайфстайл/Неочаквано-Пайнера-не-харесва-тунинговани-певици-_l.a_c.393_i.392667.html
http://www.inews.bg/Лайфстайл/Неочаквано-Пайнера-не-харесва-тунинговани-певици-_l.a_c.393_i.392667.html
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/Здраве/Робот-ще-помага-на-хирурзите-в-Плевен-
_l.a_c.390_i.392580.html  
Брой думи: 332  
 
 
Резюме: Медицински университет – Плевен представи революционна за България и Източна 
Европа система за роботизирана хирургия и обучение. Пионер в това начинание е проф. д-р 
Григор Горчев, който съдейства за въвеждането и развитието на роботизираната хирургия в 
нашата страна, като през 2008 г. извършва първата робот-асистирана гинекологична операция, 
съобщиха от университета.  
 
Заглавие: Робот ще помага на хирурзите в Плевен  
Подзаглавие: Ползите за пациента са многобройни и доказани  
Автор: Лазар Тодоров  
Текст: Медицински университет – Плевен представи революционна за България и Източна 
Европа система за роботизирана хирургия и обучение. Пионер в това начинание е проф. д-р 
Григор Горчев, който съдейства за въвеждането и развитието на роботизираната хирургия в 
нашата страна, като през 2008 г. извършва първата робот-асистирана гинекологична операция, 
съобщиха от университета.  
Втората система за роботизирана хирургия от последно поколение Da Vinci Si със симулатор за 
обучение е въведена през м. март 2014 г. след успешното завършване на проекта на Медицински 
университет – Плевен, по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика".  
"Системата ще подобри резултатите от оперативната и лечебната дейност в клиничната 
практика и ще бъдат доказани многобройните ползи за пациента: намаляване на болничния 
престой, ниска кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка и дискомфорт, редуциране 
на риска от инфаркт, бързо възстановяване и връщане на пациентите към нормален социален 
живот. Всичко това неминуемо ще подобри икономическите показатели на лечебните заведения, 
ще увеличи тяхната ефективност и ще оптимизира използването на ресурсите", обясни проф. д-р 
Горчев.  
Въвеждането на втора роботизирана система от последно поколение Da Vinci Si осигурява 
съвременни условия за развитие на наличния научноизследователски потенциал и затвърждава 
водещите позиции на Медицински университет – Плевен, като обучителен и сертифициращ 
център по ендоскопска хирургия за страната и Източна Европа.  
"С реализирането на проекта медицинските специалисти имат възможност да се включат в трето 
ниво на обучение по високоспециализирани дейности – работа с роботизирана система. Това ще 
доведе до значително увеличаване на броя на българските специалисти по ендоскопска 
хирургия в областта на гинекологията, урологията и коремната хирургия", заяви проф. д-р Томов, 
ректор на Медицински университет – Плевен.  
Към момента в Плевен са сформирани общо четири екипа по хирургия, които работят с 
роботизираната система – два онкогинекологични, един урологичен и един екип по обща 
хирургия.  
През м. октомври 2014 г. под патронажа на МУ – Плевен, в София ще се проведе ІІІ 
Международен конгрес по роботизирана хирургия с председател на форума проф. д-р Григор 
Горчев, където видни специалисти от Европа и САЩ ще споделят своя опит в сферата на 
роботизираната хирургия.  
 

http://www.inews.bg/Здраве/Робот-ще-помага-на-хирурзите-в-Плевен-_l.a_c.390_i.392580.html
http://www.inews.bg/Здраве/Робот-ще-помага-на-хирурзите-в-Плевен-_l.a_c.390_i.392580.html
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/Бизнес/Стойнев-За-нас-най-важна-е-икономическата-
стабилност_l.a_c.382_i.392721.html  
Брой думи: 270  
 
 
Резюме: Икономическата стабилност на страната е най-важна за нас. Това заяви в Пазарджик 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, който се срещна с членове на 
местното Сдружение на частните предприемачи и работодатели.  
 
Заглавие: Стойнев: За нас най-важна е икономическата стабилност  
Подзаглавие: Трябва да има повече срещи с бизнеса, смята министърът  
Автор: Симеон Досев  
Текст: Икономическата стабилност на страната е най-важна за нас. Това заяви в Пазарджик 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, който се срещна с членове на 
местното Сдружение на частните предприемачи и работодатели.  
По думите му е важно да има срещи с представителите на малкия и средния бизнес, за да бъдат 
обсъдени идеите на правителството за икономическата политика и да се подаде ръка на бизнеса  
Министър Стойнев отхвърли също така предложението на предприемачите да се преосмисли 
идеята за валутния борд, заявявайки, че това изобщо не стои на дневен ред пред 
правителството.  
Ние работим за устойчив икономически растеж, каза той, като добави, че през последното 
тримесечие растежът е 1,6%. Важно е през следващите месеци той да бъде запазен, посочи 
Стойнев, цитиран от БТА.  
По думите му един от основните проблеми са човешките ресурси, затова през септември започва 
въвеждането на дуалната система на обучение. Първият проект, който ще се реализира по нея, е 
в минния сектор, уточни Стойнев. Той определи като важно за преодоляване на проблема с 
кадрите и участието на бизнеса по програма "Конкурентоспособност".  
Пред работодателите министърът отбеляза още, че е важно държавата да подкрепя 
експортноориентираните фирми, да се търси сътрудничество с европейските страни и държави 
от Азия и от Африка, в които има икономически растеж.  
По отношение на цената на тока Стойнев посочи, че до 1 юли, когато изтича т. нар. регулаторен 
период, никой не може да каже дали тя ще се повиши, дали ще се намали, или ще се запази на 
сегашното ниво.  
Искам чуждестранните инвеститори да работят в България, така както работят в собствените си 
държави, да спазват българското законодателство, да уважават българските институции и 
българският народ, каза още той.  
 

http://www.inews.bg/Бизнес/Стойнев-За-нас-най-важна-е-икономическата-стабилност_l.a_c.382_i.392721.html
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32 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
4
/3

0
/2

0
1

4
 

Дата: 29.04.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/ikonomicheskiqt-pechat-nai-golqmo-neravenstvo-v-sliven-
nai-malko-v-blagoevgrad-1005080.html  
Брой думи: 594  
 
 
Резюме: Вестник Капитал Daily  
Още 11 екипa се присъединиха към семейството на Eleven. Фондът е инвестирал общо 4 млн. 
евро в 68 компании. Общо 6 сезона, 68 финансирани компании и 4 млн. евро. Така изглеждат 
последните почти две години за Eleven - един от двата фонда по евроинициативата JEREMIE. 
Преди дни от акселератора Eleven избраха новите си попълнения и те отново са 11. Седем от 
тях са в съвсем начална фаза.  
 
Заглавие: Икономическият печат: Най-голямо неравенство в Сливен, най-малко в 
Благоевград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вестник Капитал Daily  
Още 11 екипa се присъединиха към семейството на Eleven. Фондът е инвестирал общо 4 млн. 
евро в 68 компании. Общо 6 сезона, 68 финансирани компании и 4 млн. евро. Така изглеждат 
последните почти две години за Eleven - един от двата фонда по евроинициативата JEREMIE. 
Преди дни от акселератора Eleven избраха новите си попълнения и те отново са 11. Седем от 
тях са в съвсем начална фаза. Останалите четири влизат в новата "програма на стероиди" на 
акселератора. Тя е таргетирана към по-зрели компании, които ще получат общо 100 хил. евро 
финансиране - първоначални 50 хил. евро за 6% от капитала и допълнителни 50 хил. евро под 
формата на конвертируеми в рамките на следващите три месеца ценни книжа. За своето място 
под покрива са се борили общо 276 компании от 26 държави.  
Фермерите ще са малко по-близо до клиента. Промени в земеделска наредба леко облекчават 
директните продажби на дребните стопанства.Земеделското министерство е почти готово с 
промените в правилата, по които малките производители могат да продават директно на клиенти 
месо и млечни продукти. Две са основните поправки, които леко облекчават режима: първо, ще 
може да се продава и в съседна област, а не само в района на производството. И, второ, двойно 
се вдига процентът на разрешеното за продажба количество. Макар че идеите са в правилна 
посока, новите текстове не изглежда да решават някои от най-сериозните проблеми при този тип 
бизнес, свързани най-вече с покриването на различни, често формални изисквания за хигиенни 
условия и др. Освен това двете промени пак са ограничителни - не се разрешава продажба в 
цялата страна и административно се налага таван на директно продаваната стока. След като 
още при идването на новото правителство беше обявено, че ще се работи по промени в 
наредбата за директни продажби от фермите на продукция с животински произход, 
предложенията вече са почти готови. От земеделското министерство съобщиха, че ЕК е 
изпратила преди дни одобрение на готвените текстове, като предстои те да се обнародват в 
Държавен вестник в следващите седмици.  
Вестник Сега  
Бизнес и синдикати се разминаха с 10% за ръста на заплатите. Не бива да има рязко увеличение 
на възнагражденията, предупреди премиерът Орешарски. Договарянето на правила за 
определяне на заплатите в реалния сектор катастрофира в поредния дебат по въпроса между 
синдикатите и работодателите. КНСБ настоява, че в някои сектори заплатите могат да скочат 
дори с 20%. "Ако доходите не растат с поне 15% през следващите 2-3 г., не съм оптимист, че ще 
решим проблема с квалифицираните работници, които бизнесът твърди, че ги няма, нито с 
пенсионната система", коментира лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Работодателите са далеч 
по-резервирани - около 4-5% ръст на възнагражденията в реалния сектор за т.г. прогнозира 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. БСК също предупреди, че не 
може да има резки увеличения на заплатите. "Единственото спасение е в увеличаване на 
производителността и на качеството на труда", напомни председателят на БТПП Цветан 
Симеонов.  
Вестник 24 часа  
Най-голямо неравенство в Сливен, най-малко в Благоевград. Неравенството в доходите по 
области у нас е най-голямо в Сливен, а най-малко - в Благоевград. Това се вижда от анализ на 
Института за пазарна икономика по данни на НСИ. В Сливен отношението между доходите на 

http://www.b2bnews.bg/index.php/ikonomicheskiqt-pechat-nai-golqmo-neravenstvo-v-sliven-nai-malko-v-blagoevgrad-1005080.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/ikonomicheskiqt-pechat-nai-golqmo-neravenstvo-v-sliven-nai-malko-v-blagoevgrad-1005080.html
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най-богатите и най-бедните 20% от домакинствата е 12,6. Следват Пазарджик - 11,6, и Видин - 
10,8. Средно за страната този показател е 6. Най-малко е неравенството в Благоевград, където 
доходите на богатите и бедните са в отношение 3,5, в София-област - 3,8, и Габрово и Кърджали 
– 4. Във Видин и Сливен е най-висок делът на хората, които попадат под линията на бедност, а 
най-малко са бедните в Благоевград, Ловеч и София.  
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/196991-стойнев-чуждестранните-инвеститори-да-уважават-
институциите-и-народа-ни.html  
Брой думи: 287  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев се срещна в Пазарджик 
с членовете на местното Сдружение на частните предприемачи и работодатели. Той посочи, че 
за него е важно да има срещи с представителите на малкия и средния бизнес, за да бъдат 
обсъдени идеите на правителството за икономическата политика и да се подаде ръка на 
бизнеса.  
 
Заглавие: Стойнев: Чуждестранните инвеститори да уважават институциите и народа ни  
Подзаглавие: До 1 юли никой не може да каже дали ще бъде увеличена цената на тока, заяви 
министърът на икономиката и енергетиката  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев се срещна в Пазарджик с 
членовете на местното Сдружение на частните предприемачи и работодатели. Той посочи, че за 
него е важно да има срещи с представителите на малкия и средния бизнес, за да бъдат 
обсъдени идеите на правителството за икономическата политика и да се подаде ръка на 
бизнеса.  
Да се преосмисли идеята за Валутния борд предложиха предприемачите от Пазарджик, но 
Драгомир Стойнев отхвърли идеята. За нас най-важна е икономическата стабилност на страната 
и въпросът за Валутния борд по никакъв начин не стои на дневен ред пред правителството, 
заяви министърът на икономиката, цитиран от БТА.  
Ние работим за устойчив икономически растеж, каза министърът, като добави, че през 
последното тримесечие растежът е 1,6 процента. Важно е през следващите месеци той да бъде 
запазен, посочи Стойнев. По думите му един от основните проблеми са човешките ресурси, 
затова през септември започва въвеждането на дуалната система на обучение. Първият проект, 
който ще се реализира по тази система, е в минния сектор, уточни Стойнев.  
Той определи като важно за преодоляване на проблема с кадрите и участието на бизнеса по 
програма "Конкурентоспособност". Пред работодателите министърът отбеляза още, че е 
важно държавата да подкрепя експортноориентираните фирми, да се търси сътрудничество с 
европейските страни и държави от Азия и от Африка, в които има икономически растеж.  
По-късно в отговор на журналистически въпрос за цената на тока Драгомир Стойнев посочи, че 
до 1 юли, когато изтича т. нар. регулаторен период, никой не може да каже дали тя ще се 
повиши, дали ще се намали, или ще се запази на сегашното ниво.  
Искам чуждестранните инвеститори да работят в България, така както работят в собствените си 
държави, да спазват българското законодателство, да уважават българските институции и 
българският народ, каза още министърът на икономиката.  
 

http://www.novini.bg/news/196991-стойнев-чуждестранните-инвеститори-да-уважават-институциите-и-народа-ни.html
http://www.novini.bg/news/196991-стойнев-чуждестранните-инвеститори-да-уважават-институциите-и-народа-ни.html
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/zdrave/94239-revolucionna-sistema-za-robotizirana-hirurgia-i-obuchenie  
Брой думи: 327  
 
 
Резюме: Медицински университет – Плевен, представи революционна за България и Източна 
Европа система за роботизирана хирургия и обучение. Пионер в това начинание е проф. д-р 
Григор Горчев, който съдейства за въвеждането и развитието на роботизираната хирургия в 
нашата страна, като през 2008 г. извършва първата робот-асистирана гинекологична операция.  
 
Заглавие: Революционна система за роботизирана хирургия и обучение  
Подзаглавие: Роботизирана хирургия от последно поколение Da Vinci Si със симулатор за 
обучение е въведена през март 2014 г.  
Автор:  
Текст: Медицински университет – Плевен, представи революционна за България и Източна 
Европа система за роботизирана хирургия и обучение. Пионер в това начинание е проф. д-р 
Григор Горчев, който съдейства за въвеждането и развитието на роботизираната хирургия в 
нашата страна, като през 2008 г. извършва първата робот-асистирана гинекологична операция.  
Втората система за роботизирана хирургия от последно поколение Da Vinci Si със симулатор за 
обучение е въведена през март 2014 г. след успешното завършване на проекта на Медицински 
университет – Плевен, по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“.  
„Системата ще подобри резултатите от оперативната и лечебната дейност в клиничната 
практика и ще бъдат доказани многобройните ползи за пациента: намаляване на болничния 
престой, ниска кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка и дискомфорт, редуциране 
на риска от инфаркт, бързо възстановяване и връщане на пациентите към нормален социален 
живот. Всичко това неминуемо ще подобри икономическите показатели на лечебните заведения, 
ще увеличи тяхната ефективност и ще оптимизира използването на ресурсите“, обясни проф. д-р 
Горчев.  
Въвеждането на втора роботизирана система от последно поколение Da Vinci Si осигурява 
съвременни условия за развитие на наличния научноизследователски потенциал и затвърждава 
водещите позиции на Медицински университет – Плевен, като обучителен и сертифициращ 
център по ендоскопска хирургия за страната и Източна Европа.  
„С реализирането на проекта медицинските специалисти имат възможност да се включат в трето 
ниво на обучение по високоспециализирани дейности – работа с роботизирана система. Това ще 
доведе до значително увеличаване на броя на българските специалисти по ендоскопска 
хирургия в областта на гинекологията, урологията и коремната хирургия“, заяви проф. д-р Томов, 
ректор на Медицински университет – Плевен.  
Към момента в Плевен са сформирани общо четири екипа по хирургия, които работят с 
роботизираната система – два онкогинекологични, един урологичен и един екип по обща 
хирургия.  
През октомври 2014 г. под патронажа на МУ – Плевен, в София ще се проведе ІІІ Международен 
конгрес по роботизирана хирургия с председател на форума проф. д-р Григор Горчев, където 
видни специалисти от Европа и САЩ ще споделят своя опит в сферата на роботизираната 
хирургия.  
 

http://fakti.bg/zdrave/94239-revolucionna-sistema-za-robotizirana-hirurgia-i-obuchenie
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.factor-news.net  
Връзка: http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=1&id=34650  
Брой думи: 221  
 
 
Резюме: „За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс“. Това 
каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с бизнеса 
в Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за развитие за 
подпомагане на малкия и средния бизнес.  
 
Заглавие: За първи път от толкова години България с положителен търговски баланс  
Подзаглавие: Bългарските предприятия не могат към момента да отговорят на изискванията на 
пазарите, с обеми, затова трябва да се кооперират по браншове  
Автор:  
Текст: „За първи път от толкова години България има положителен търговски баланс“. Това каза 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с бизнеса в 
Хасково, където бяха представени инструментите на Българската банка за развитие за 
подпомагане на малкия и средния бизнес. Той обяви, че политиката на Министерството на 
икономиката и енергетиката се пренасочва към Изтока и Африка. Според него, тъй като 
българските предприятия не могат към момента да отговорят на изискванията на тези пазари с 
обеми, те трябва да се кооперират по браншове. „Залагаме на засилване на търговски 
представителства в Северна Африка, Азербайджан, Грузия, Армения, Иран, Пакистан“, допълни 
още той. Министър Драгомир Стойнев подчерта, че е за него е изключително важно да се 
подкрепят експортно-ориентираните и стартиращите предприятия. По думите му икономиката 
трябва да стъпи на три стълба: образование, иновации и стабилна бизнес среда. Той припомни, 
че вече са стартирали три пилотни проекта за въвеждане на дуалното обучение у нас. Един от 
проектите предвижда държавата съвместно с минната индустрия да обучава кадри. Другите два 
проекта са в сферата на земеделието и туризма. Министър Стойнев заяви пред представителите 
на бизнеса, че сега експертите трябва да разработят добре програма „Иновации и 
конкурентоспособност“, за да може бизнесът да се възползва от нея. „Важно е българският 
предприемач да работи в спокойна среда, да планира и да осъществява бизнес плановете си“, 
каза още Стойнев.  
 

http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=1&id=34650
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Дата: 29.04.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/стойнев-чуждестранните-инвеститори-да-уважават-институциите-и-народа-
ни-news174533.html  
Брой думи: 287  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев се срещна в Пазарджик 
с членовете на местното Сдружение на частните предприемачи и работодатели. Той посочи, че 
за него е важно да има срещи с представителите на малкия и средния бизнес, за да бъдат 
обсъдени идеите на правителството за икономическата политика и да се подаде ръка на 
бизнеса.  
 
Заглавие: Стойнев: Чуждестранните инвеститори да уважават институциите и народа ни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев се срещна в Пазарджик с 
членовете на местното Сдружение на частните предприемачи и работодатели. Той посочи, че за 
него е важно да има срещи с представителите на малкия и средния бизнес, за да бъдат 
обсъдени идеите на правителството за икономическата политика и да се подаде ръка на 
бизнеса.  
Да се преосмисли идеята за Валутния борд предложиха предприемачите от Пазарджик, но 
Драгомир Стойнев отхвърли идеята. За нас най-важна е икономическата стабилност на страната 
и въпросът за Валутния борд по никакъв начин не стои на дневен ред пред правителството, 
заяви министърът на икономиката, цитиран от БТА.  
Ние работим за устойчив икономически растеж, каза министърът, като добави, че през 
последното тримесечие растежът е 1,6 процента. Важно е през следващите месеци той да бъде 
запазен, посочи Стойнев. По думите му един от основните проблеми са човешките ресурси, 
затова през септември започва въвеждането на дуалната система на обучение. Първият проект, 
който ще се реализира по тази система, е в минния сектор, уточни Стойнев.  
Той определи като важно за преодоляване на проблема с кадрите и участието на бизнеса по 
програма "Конкурентоспособност". Пред работодателите министърът отбеляза още, че е 
важно държавата да подкрепя експортноориентираните фирми, да се търси сътрудничество с 
европейските страни и държави от Азия и от Африка, в които има икономически растеж.  
По-късно в отговор на журналистически въпрос за цената на тока Драгомир Стойнев посочи, че 
до 1 юли, когато изтича т. нар. регулаторен период, никой не може да каже дали тя ще се 
повиши, дали ще се намали, или ще се запази на сегашното ниво. Искам чуждестранните 
инвеститори да работят в България, така както работят в собствените си държави, да спазват 
българското законодателство, да уважават българските институции и българският народ, каза 
още министърът на икономиката.  
 

http://pik.bg/стойнев-чуждестранните-инвеститори-да-уважават-институциите-и-народа-ни-news174533.html
http://pik.bg/стойнев-чуждестранните-инвеститори-да-уважават-институциите-и-народа-ни-news174533.html

