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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
1.5.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 10 

 вестници, от които: 5 

 - национални 2 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 5 

Общо за деня 11 
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Телевизии и радиостанции 
 
Дата: 30.04.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Денят започва  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 351  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за проект по ОП Конкурентноспособност  
 
Текст: Тема: Репортаж за проект по ОП Конкурентноспособност  
Водещ: Преди 13 години Вихрен и Иглика Йоргови от Русе започват производство на чорапи. 
Работят сами в гаража си с две стари машини. Днес, благодарение на европейските 
оперативни програми управляват една от най-известните фирми в бранша – Йорг. 160 
работници са заети в момента в производството на мъжки, дамски, детски и спортни чорапи, 
които се изнасят за Германия, Англия, Чехия и Франция. 4 са собствените им марки, 
предназначени за вътрешния пазар. За да подобри качеството на стоката, фирмата 
кандидатства по ОП Конкурентноспособност. Печелят проект за ново оборудване на стойност 
600 хил. лв. и в рамките на година и половина купуват 20 нови плетачни машини италианско 
производство. Разкриват и 20 нови работни места.  
Вихрен Йоргов: Ние заменихме значително по-старо поколение широкоплетачни машини с по-
новите, които водят до много по-голяма енергийна ефективност, тъй като машините са 
оборудвани с много добри сензори, много добро компютърно управление. Новите машини 
спестяват част от ръчната работа. Един чифт чорапи сега се произвежда за две-три минути.  
Репортер: Наложи ли се някакво допълнително обучение на персонала?  
Вихрен Йоргов: Пратихме част от нашите хора в Италия на обучение в самата фирма и при нас 
имаше италиански механици, които да обучават нашите хора също.  
Репортер: От къде научихте за ОП Конкурентноспособност и за възможностите, които 
предлага тя?  
Вихрен Йоргов: От БНТ. Тя е телевизията, която аз следя редовно и на което вярвам общо 
взето най-много като най-обективна телевизия.  
За да са сигурни, че ще реализират успешно европроекта, Вихрен и Иглика Йоргови се обръщат 
за помощ към консултанти.  
Репортер: Какво искате да се промени по тази програма?  
Иглика Йоргова: Като че ли сроковете, може би поне с около шест месеца, ако е по-кратка 
процедурата, това ще улесни и работата на фирмите.  
След успешния финал на проекта, фирмата, която дневно произвежда по 15 хил. чифта чорапи, 
отново кандидатства за ново оборудване по ОП Конкурентноспособност. Йоргови се надяват 
до края на 2014 г. да закупят с европари още 20 нови машини. Съветът на Иглика Йоргова към 
тези, които кандидатстват за първи път по програмата е да следят стриктно процедурите, за 
да могат да реализират на 100% проектите си.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 01.05.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 20  
Брой думи: 568  
 
 
Резюме: До неотдавна болниците и хосписите за долекуване и рехабилитация се приемаха 
като досаден придатък на здравната система. Държава, общини и ведомства покриваха 
единствено разходите им за храна на пациентите и отоплението за зимата, а средства за 
ремонт на сградите и за нова апаратура никога не оставаха. Министърът на здравеопазването 
Таня Андреева обаче планира рязък завой в здравната политика, с който ще вкара и 
специализираните лечебници "в бизнеса".  
 
Заглавие: Специализираните болници влизат в бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До неотдавна болниците и хосписите за долекуване и рехабилитация се приемаха като 
досаден придатък на здравната система. Държава, общини и ведомства покриваха единствено 
разходите им за храна на пациентите и отоплението за зимата, а средства за ремонт на 
сградите и за нова апаратура никога не оставаха. Министърът на здравеопазването Таня 
Андреева обаче планира рязък завой в здравната политика, с който ще вкара и 
специализираните лечебници "в бизнеса". Идеята е да се поеме проследяването на "тежките" 
пациенти, които след приключване на лечението по клиничната пътека остават изцяло на 
грижите на своите близки и няма друга форма, под която здравната система да се погрижи за 
тях.  
Всъщност клиники за долекуване и рехабилитация има немалко. Проблемът е, че повечето от 
тях са на доизживяване, далеч от големите градове и не предлагат модерно лечение. 
Съответно нямат достатъчно пациенти и приходи. Единственият им сигурен финансов "донор" е 
Националният осигурителен институт, който всяка година отделя над 15 млн. лв. за 
десетдневно лечение на около 40 хил. души. Само че тези пари не стигат за всички, тъй като 
НОИ има договори с общо 51 изпълнители на дейността.  
Твърде жалко е, че този сектор досега не беше развит на необходимото ниво, тъй като с 
минимални усилия България може да стане предпочитана дестинация за чужденците. Имаме 
богати традиции и опитни специалисти в балнеологията, а лечебните минерални извори са на 
всяка крачка. Не на последно място цените у нас са конкурентни на тези в Европа. За нещастие 
първият програмен период от еврофондовете бе пропилян за здравеопазването, а от 
следващия не можем да вземем достатъчно. За здравна инфраструктура в прогнозните 
планове на оперативната програма "Региони в растеж 2014-2020" са планирани едва 110 млн. 
лв. европейско и национално финансиране. По-внушителни инвестиции за ново оборудване на 
болниците, стандарти за качество и управление на системите, както и за иновации могат да 
влязат през програмата "Иновации и конкурентоспособност". Малко над 500 млн. лв. са 
заделени за "зелена" икономика и енергийна ефективност, като лечебниците ще могат да 
кандидатстват с проекти за строителство или оборудване от по-висок енергиен клас. Вероятно 
това са шансовете на здравните заведения за долекуване и рехабилитация да се вредят в 
играта.  
Междувременно частният сектор може да попълни голямата празнина в здравната карта. До 
месец в София предстои да бъде открит нов медико-социален комплекс "Сердика", който ще е 
следващото ниво на едноименната многопрофилна болница. В него са инвестирани около 2.5 
млн. лв. и той ще се състои от три звена хоспис с 22 легла, болница за продължително 
лечение, рехабилитация и физиотерапия с 44 легла и дом за възрастни хора с увреждания, 
допълнен от център за психично здраве. Според мениджъра на комплекса д-р Методи Янков с 
него ще бъде запушен вакуумът в системата. В София съжителстват 70 специализирани и 
многопрофилни болници, където се лекува повече от половин България, но на практика 
липсват клиники за рехабилитация и хосписи.  
"философията на медицинския комплекс се крепи на европейската стратегия "Дългосрочна 
грижа", която от есента на 2013-а е цел и на страната ни. Очаква се от септември 2014-а 
изпълнението й да бъде финансирано. Усилията на социалните работници остават без 
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резултат без помощта на здравната система, и обратното. Целта е да се обединят дейностите 
на социалните и медицинските служби. Нашият център е точно онова звено, което е в 
състояние да изпълни трите форми по стратегията за дългосрочна грижа. Те са помощ в 
стационар, дневен център с посещения през деня и прибиране вечер вкъщи и посещения на 
комплексни екипи от социален работник и здравен служител по домовете", казва Янков.  
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Дата: 01.05.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 29,42  
Брой думи: 1881  
 
 
Резюме: Ще може ли българският бизнес да се възползва от схемите за финансиране по 
европейските програми през тази година? Този въпрос несъмнено вълнува голяма част от 
предприемачите, след като възможностите за договаряне по стария програмен период вече 
приключиха, а параметрите на новия все още се съгласуват с Европейската комисия.  
 
Заглавие: Еврозалъгалки за фирмите  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Ще може ли българският бизнес да се възползва от схемите за финансиране по 
европейските програми през тази година? Този въпрос несъмнено вълнува голяма част от 
предприемачите, след като възможностите за договаряне по стария програмен период вече 
приключиха, а параметрите на новия все още се съгласуват с Европейската комисия. 
Надеждите са, че през есента на 2014-а ще бъдат отворени първите процедури по програмата 
"Иновации и конкурентоспособност". И ако се доверим на обещанията на властта, при тях 
вече няма да ги има тромавата бюрокрация, объркващата информация и изключително 
бавните плащания, белязали седемгодишния живот на старата "Конкурентоспособност".  
Подобно развитие на нещата обеща неотдавна дни и заместник-министърът на икономиката и 
енергетиката Юнал Тасим. Той представи план-график, според който актуализираният проект 
на програмата за бизнеса, окончателно завършен в последните дни на април, ще бъде 
подложен на обществено обсъждане до края на май. След това, през юни, документът ще бъде 
изпратен за съгласуване в Брюксел. И ако всичко върви по план, през септември-октомври 
нещата би трябвало да тръгнат.  
От думите на Тасим стана ясно, че проектът на "Иновации и конкурентоспособност" е 
базиран на два водещи документа - Националната стратегия за насърчаване на малките и 
средните предприятия и Иновационната стратегия за интелигентна специализация. "Новата 
оперативна програма отговаря на приоритетите от споразумението за партньорство с ЕС за 
устойчив и интелигентен растеж - твърди заместник-министърът. - Тя ще търси синергия между 
другите инструменти за финансиране, националния бюджет, Националния иновационен фонд и 
т.н. Предложили сме по-гъвкав подход, който отговаря на вижданията и нагласите на фирмите. 
Постигнахме баланс между мерките с бърз и непосредствен ефект като технологично 
обновление, интернационализация, международни стандарти и сертификати и тези с 
дългосрочен ефект - развитие и внедряване на иновации. Ще бъде отчетена също така и 
необходимостта от интегрирани регионални инвестиции, които да бъдат насочени към най-
изоставащите региони не само в страната, но и в Европейския съюз, какъвто е 
Северозападният регион".  
Планът на управляващите е най-напред да бъде отворена схемата за технологична 
модернизация за малките и средните предприятия."В най-добрия случай до края на годината 
може да се мисли и за отварянето на още една или две нови схеми, които да са свързани с 
насърчаването на иновациите и енергийната ефективност", смята Тасим.  
В залагането на технологичната модернизация определено има логика. В миналия програмен 
период фирмите проявяваха огромен интерес към такива мерки, но поради ограничените 
средства много от тях останаха в резервните списъци, въпреки че проектите им бяха одобрени. 
Сега обаче същите тези проекти могат да влязат с летящ старт в новата оперативна програма 
и в кратки срокове да получат финансиране. Точно затова предварителните разчети показват, 
че до края на 2014-а по нея могат да бъдат усвоени поне 140 млн. лева.  
Никак не е за пропускане и обстоятелството, че бизнесът може да продължи да се възползва и 
от инструментите на инициативата "Джереми" до края на 2015 година. Така огромният проблем 
с осигуряването на съфинансиране за проектите до голяма степен ще бъде решен и 
допълнително ще ускори усвояването на парите от програмата "Иновации и 
конкурентоспособност". Все пак точно липсата на собствени средства препъна жестоко 
фирмите при кандидатстването им за европари в периода 2007-2010-а. Така че предпоставките 
за сериозен успех сега са налице, стига да се възползваме от тях.  
Всъщност дори и всички тези условности да се изпълнят и схемите за финансиране да бъдат 
отворени наесен, някои фирми няма да могат да се възползват от тях. Става дума за 
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бенефициентите и свързаните с тях лица, които вече са достигнали лимита на държавната 
помощ по правилото de minimis за последните три години. Точно затова от Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците настояват повечето схеми да не се обявяват по този режим 
или парите да се отпускат като регионална, а не като държавна помощ. Не бива да се забравя 
обаче, че правилото de minimis е въведено, за да не се концентрират европарите в едни и същи 
компании, и опитите за заобикалянето му могат да доведат до неравноправно положение 
между стопанските субекти.  
Друг проблем, според бизнеса, представлява изискването проектите, свързани с подобряване 
на енергийната ефективност, да водят до 25% спестявания. Досега бяха необходими 10% 
икономия. Промяната определено ще затрудни изпълнението на подобни мерки и затова 
фирмите предлагат това изискване да не важи за цялото предприятие, а само за конкретната 
дейност, която е част от проекта.  
Но най-голямата недомислица около програмата "Иновации и конкурентоспособност" е 
свързана с популяризирането й. Заложената схема за реклами, публикации, информационни 
форуми и други е досущ като тази от предишния програмен период, независимо че беше 
напълно неефективна. Така, вместо сега на бизнеса да се разясняват новите възможности за 
финансиране и сроковете за кандидатстване, по медиите ще продължават да се въртят 
"хвалебствени" клипчета за старата програма "Конкурентоспособност".  
***  
Програма "Иновации и конкурентоспособност" ще има само две приоритетни оси, което 
според експертите ще доведе до по-доброто управление на средствата. Така по-лесно ще може 
да се прехвърлят пари между различните схеми - в зависимост от интересите на фирмите.  
Първата ос е "Иновации, предприемачество и потенциал за растеж". По нея ще се финансират 
проекти за технологична модернизация, въвеждане на международни стандарти и системи за 
управление, разработване и внедряване на иновации.  
Втората е наречена "Енергийна и ресурсна ефективност". От парите по нея освен малките и 
средните фирми ще могат да се възползват и големите предприятията, които именно 
замърсяват най-много околната среда и имат най-енергоемкото производство. По тази ос за 
повишаване на енергийната сигурност и независимост на страната пари ще получи и проектът 
за изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия.  
Очаква се да има и нови инструменти за финансов инженеринг (подобно на "Джереми"), които 
обаче да са по-гъвкави и по-достъпни за бизнеса. Според плановете ще има и ваучери за 
бързорастящи предприятия, за квалификационни и преквалификационни обучения и други. 
Всичко това би трябвало да спомогне за по-ефективното усвояване на парите за иновации и 
конкурентоспособност до 2020 година.  
***  
Резултати  
Усвоените от 2007-а досега средства по програмата "Конкурентоспособност" са точно 1 439 
182 793 лв., или 63.31% от целия й бюджет. Подписаните договори пък са на стойност 2 375 307 
382 лв., което надвишава със 100 млн. лв. наличните пари. Само от началото на тази година 
към фирмите са били преведени близо 126 млн. лева.  
По "Джереми", чийто бюджет е над 813 млн. лв., са усвоени около 56% от средствата. Най-
успешно се развива "Гаранционният фонд", по който чрез банките партньори са отпуснати 
бизнес кредити за 277 млн. лв. от наличните 301 милиона. На следващото място с 44% 
изпълнение е инструментът, предоставящ финансиране чрез поделяне на риска. Неговият 
бюджет е 400 млн. лева. Все още няма никакви плащания по Фонда за рисков капитал и 
Мецанин фонда.  
***  
Sofia Discusses Rules for EU Funds to Businesses  
Will Bulgarian business be able to take advantage of schemes funded by European programmes this 
year? This question undoubtedly interests many entrepreneurs, after the opportunities to negotiate 
under the old programming period have already expired, and the parameters of the new one are still 
being agreed with the European Commission. It is hoped that in the fall of 2014 the will be opened first 
procedures under the Innovation and Competitiveness will be opened. And if we trust the promises of 
the people in power, the companies will по longer meet the cumbersome bureaucracy, confusing 
information and extremely slow payments marking the seven-year life of the old Competitiveness.  
Such developments were recently promised by the Deputy Minister of Economy and Energy Yunal 
Tassim. He presented a schedule according to which the updated draft programme for businesses, 
finalized in the last days of April, will be subject to public consultation by the end of May. Then, in 
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June, the document will be sent for consultation in Brussels. And if all goes as planned, in September 
till October everything should start.  
From the words of Tassim it became clear that the project Innovation and Competitiveness is based 
on two guiding document the National Strategy for the Promotion of SMEs and the Innovation Strategy 
for Smart Specialization. "The new Operational  
Programme responds to the priorities of the Partnership Agreement with the EU on sustainable and 
smart growth, said the deputy minister. It will seek synergies between other funding instruments, 
national budget, National Innovation Fund, etc. We have proposed a flexible approach that meets the 
views and attitudes of the companies. We have achieved a balance between quick and immediate 
effect as technological innovation, internationalization and international standards and certifications, 
and those with long-term impact - the development and commercialization of innovations. What also 
be taken in account is the need of integrated regional investments to be targeted at the most 
disadvantaged regions not only in the country but also in the European Union, such ass the North-
West one in Bulgaria."  
The plan of the government is first to open the scheme for technological modernization of small and 
medium enterprises. "In the best of cases, by the end of the year we can think of opening one or two 
new schemes that are associated with promoting innovation and energy efficiency," said Tassim.  
Betting on technological modernization definitely makes sense. In the previous programming period 
companies took great interest in such measures, but due to limited resources many of them remained 
in the reserve lists, though their projects were approved. Now, these same projects can get a flying 
start in the new OP and promptly receive funding. That's why estimates show that by the end of 2014 
at least 140 million lev can be absorbed.  
One should not miss the fact that the businesses can continue to take advantage of the tools of the 
JEREMY fund by the end of 2015. This way, the huge problem of providing financing for the projects 
will largely be solved which will further accelerate the absorption of the money from the Innovation and 
Competitiveness. Yet it is precisely the lack of own funds that hindered the companies in applying for 
EU funds in the period 2007-2010. So the prerequisites for serious success now are all there as long 
as one can use them.  
In fact, even if all these conventions are met meet and the funding schemes are to be opened in the 
autumn, some companies will not be able to take advantage of them. It's about the beneficiaries and 
their affiliates, who have already reached the limit of state aid under the de minimis rule for the last 
three years. That's why the Confederation of Employers and Industrialists insist that most schemes 
should not be listed under this regime or ask the money to be awarded as a regional rather than state 
aid. We should not forget, however, that the de minimis rule is introduced so that EU money may not 
concentrate in the same companies, and attempts to circumvent it can lead to unequal position 
between businesses.  
Another problem, according to businesses is the requirement that projects related to improving energy 
efficiency must lead to 25% savings. So far, the requirement took about 10% savings. The change will 
definitely impede the implementation of such measures and therefore companies offer that this 
requirement should not apply to the whole enterprise, but only for the specific activity which is part of 
the project.  
However, the biggest nuisance about the Innovation and Competitiveness is related to its promotion. 
The scheme planned target ads, publications, forums and other information spreading is just like that 
of the previous programming period, although it was completely ineffective. So now, instead of new 
campaigns on the funding opportunities and deadlines, the media will continue to broadcast the old 
videos of the "Competitiveness" programme.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 23.04.2014  
Източник: в. Росица, Севлиево  
Страница: 3  
Брой думи: 351  
 
 
Резюме: "До момента страната ни отчита над 3 млрд. евро приходи от туризъм за 2013 г., а 
почти 14% от брутния вътрешен продукт на България е съставен от този отрасъл". Това каза 
заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Бранимир Ботев по време на 
посещението си в Севлиево в четвъртък.  
 
Заглавие: Зам.-министър Бранимир Ботев: Туризмът е структуроопределяща индустрия 
за България, в севлиевско заложете на уикенд туризма  
Подзаглавие:  
Автор: Мая ГАНЕВА  
Текст: "До момента страната ни отчита над 3 млрд. евро приходи от туризъм за 2013 г., а почти 
14% от брутния вътрешен продукт на България е съставен от този отрасъл". Това каза 
заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Бранимир Ботев по време на 
посещението си в Севлиево в четвъртък. По думите му на 111 хил. кв. км страната ни предлага 
всички туристически продукти - топло море и 220 км пясъчни плажове, планини, подходящи за 
ски туризъм, територия, подходяща за планински зелен туризъм, минерални води, което 
привлича все повече туристи. Според Бранимир Ботев през миналата година България е 
посетена от над 7 млн. чуждестранни туристи. "Заемаме 10 място от дестинациите на 
туристическите държави в света, което означава, че на всеки български гражданин се пада по 
един чуждестранен турист. В момента се очаква това съотношение да се промени в полза на 
туристите", каза още той. Това обаче ще изправи страната ни пред огромен проблем - липсата 
на подготвени кадри и квалифицирана работна ръка, която да посрещне огромните 
туристически потоци.  
В Севлиево зам.-министърът представи накратко Стратегията за устойчиво развитие на 
туризма в България до 2030 година и полага опорни точки за хоризонт до 2050 г, като цели 
повишаване на качеството и конкурентоспособността на туристическия продукт, предлаган от 
страната ни. "Вярваме, че туризмът ще достигне до 18% от БВП до 2020 г. Туризмът ясно се 
откроява като структуроопределяща индустрия за България и въпросът е дали ние ще съумеем 
тези добри тенденции да ги управляваме по начин, по който да запазим възходящия ръст и да 
го увеличаваме", изрази надежда Бранимир Ботев. Очакванията са за този период трудовата 
заетост в сектора да нарасне до 300 хил. постоянни и 500 хил. временни работни места.  
Относно привличането на туристи в нашата община зам.-министърът бе категоричен, че това 
може да стане чрез кандидатстване по ОП "Региони в растеж", чиито основни бенефициенти са 
Общините, НПО и религиозните общности. Частните предприемачи пък могат да се възползват 
от възможностите, които дава ОП "Конкурентоспособност". "Заради стратегическото си място, 
историята и етнографията си, Севлиево е удачно и за т.н. уикенд туризъм, който формира 40% 
от приходите от континенталния туризъм в България", каза още Бранимир Ботев.  
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Дата: 30.04.2014  
Източник: в. Знаме, Пазарджик  
Страница: 4  
Брой думи: 512  
 
 
Резюме: ПАЗАРДЖИК. Посещението ми във фирма РАИС е повод да подадем ръка на малкия 
и средния бизнес да си върши по-добре работата. Вървим към подобряване на бизнес средата 
и това е правилната посока икономиката да се движи напред. Ако предприемачите срещнат 
неразбиране и неглижиране на проблемите им от служители във ведомството, което ръководя, 
моля за това лично да бъда информиран.  
 
Заглавие: Министър Драгомир Стойнев: Правителството подава ръка на бизнеса  
Подзаглавие: Дуалната система в образованието решава кадрите  
Автор: Пенка МИХАЙЛОВА  
Текст: ПАЗАРДЖИК. Посещението ми във фирма РАИС е повод да подадем ръка на малкия и 
средния бизнес да си върши по-добре работата. Вървим към подобряване на бизнес средата и 
това е правилната посока икономиката да се движи напред. Ако предприемачите срещнат 
неразбиране и неглижиране на проблемите им от служители във ведомството, което ръководя, 
моля за това лично да бъда информиран.  
Това каза вчера икономическият министър Драгомир Стойнев при посещението си в местната 
фирма РАИС.  
В срещата участваха представители на Сдружението на предприемачите и частните 
работодатели. Неговият председател инж. Нишан Бъздигян, който е и управител на РАИС, 
запозна госта с дейността на неправителствената организация за обединяване на частните 
предприемачи за правене на успешен бизнес.  
Министър Стойнев благодари за възможността заедно с местни предприемачи да обсъдят 
икономическата политика на правителството в бранша  
Той се похвали, че с пари от бюджета са разплатени задълженията на държавата към фирмите 
и им е върнато ДДС. Облекчаването на регистрационните режими също е в тяхна полза.  
Коректните взаимоотношения между държавата и бизнеса е единственият европейски път за 
развитие на икономиката, подчерта министър Стойнев. Доказателство за това е 6.5 процента 
ръст на промишленото производство в България. Не че всичко в сектора е цъфнало, проблеми 
има, но посоката за подобряване на средните и малките предприятия е правилна и твърдо ще я 
следваме през годините напред. Правителството прави възможното за подпомагане на износа 
на промишлена продукция в Европейския пазар и 8 държави с икономически растеж като 
Виетнам, Сингапур, Азербайджан, Беларус, Грузия и други. Алжир и Иран са надеждни 
дестинации за родните стоки. Досега с Иран са подписани 18 договора за търговия. Там 
следващата седмица ще има отново форум по търговски дела, поясни министър Стойнев. Той 
подчерта, че не може да има устойчив икономически растеж без образовани кадри.  
Надеждата е в дуалната система, която тръгва от новата учебна година  
От септември започва изпълнението по въпросната система в минния сектор, в който не 
достигат специалисти. Къде ще е професионалната гимназия, в която ще се изпълнява 
проектът, г-н Стойнев не посочи.  
От следващата година в техническите университети ще се увеличи държавният прием на 
студенти. Защото липсата на инженерно-технически кадри пречи на развитието на 
предприятията. По европейската програма "Конкурентоспособност" тази година са 
предвидени 20 милиона лева, десет от които вече са разпределени, уточни гостът.  
Домакинът инж. Бъздигян съобщи за готовността на РАИС да подпомага ученици от местната 
професионална гимназия по механоелектротехника за нуждите на машиностроенето - машинен 
техник. И попита в подобни случаи може ли на фирмите да се намали данък печалба  
Например фирма в Германия помага на църква, болница и училище и не плаща никакъв налог. 
Възможно ли е държавата да заплаща и част от разноските при участие на дружеството 6 
международни изложения с цел реализация на продукцията, бе вторият въпрос към министъра. 
В отговора си министър Стойнев се позова на валутния борд, който остава и гарантира 
финансовата стабилност на страната. И харчовета на хазната са ограничени. .  
След което инж. Нишан Бъздигян помоли представителите на медиите да напуснат срещата. Тя 
продължи с въпроси на представители на предприемачите.  
По-късно от 16 часа министър Драгомир Стойнев се срещна с обществеността на града в 
Младежкия дом.  
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Дата: 29.04.2014  
Източник: в. Монт прес, Монтана  
Страница: 3  
Брой думи: 355  
 
 
Резюме: На близо 11 милиона лева възлиза безвъзмездната финансова помощ по проектите в 
Монтанско, реализирани по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Това 
показват данните от 106-те сключени договора до 2 април по ОПРЧР, съобщи управителят на 
Областният информационен център Александрина Здравкова. Договорите по ОП 
"Конкурентоспособност" са 33 за 19 383 836 лв.  
 
Заглавие: Кая 30 милиона лева ат ЕС са инвестирани в областта  
Подзаглавие:  
Автор: Аделина ЙОРДАНОВА  
Текст: На близо 11 милиона лева възлиза безвъзмездната финансова помощ по проектите в 
Монтанско, реализирани по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Това 
показват данните от 106-те сключени договора до 2 април по ОПРЧР, съобщи управителят на 
Областният информационен център Александрина Здравкова. Договорите по ОП 
"Конкурентоспособност" са 33 за 19 383 836 лв.  
Данните не са окончателни за периода от 2007 до 2013 г. И по двете програми предстоят 
подписвания на нови договори, уточни Здравкова. От възможностите им са се възползвали 
няколко от големите фирми в региона. Част от проектите вече са приключени успешно, шест са 
прекратени, а останалите са в процес на изпълнение. За настоящия програмен период до 2020 
г. планираните средства за страната ни по линия на Кохезионната политика възлизат на 7,42 
млрд. евро, подчерта Здравкова. Ресурсът на Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезиония фонд ще бъде използван от седем оперативни 
програми. Инвестициите за осигуряване на заетост, обучения и преквалификация, намаляване 
на бедността и разкриване на социални услуги в общността за деца и възрастни, стартиране на 
самостоятелна стопанска дейност, развитие на социалните предприятия, модернизиране на 
институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването ще се изпълняват 
от ОПРЧР. По нея е планирано създаването и на два фонда чрез финансови инструменти. 
Гаранционен фонд за хора, които стартират собствен бизнес. Кредитен фонд "Социални 
иновации"за начален капитал при започване или развитие на социални предприятия. В рамките 
на тази програма ще се изпълнява и Гаранцията за младежта - осигуряване на обучение, 
преквалификация, заетост, професионално консултиране и услуги за стартиране на собствен 
бизнес. Тя е предвидена за пет от шестте района за планиране, а 10 % от общия ресурс ще 
бъде насочен само към областите без София от Югозападен район. Планираното европейско 
финансиране за ОПРЧР е 895 млн. евро, в които са включени и средствата по инициативата за 
младежка заетост. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" предвижда 
средства за технологично развитие и иновации, предприемачество, засилване на експортния 
потенциал на фирмите, внедряване на сертификати и системи, участия в международни 
изложения, намаляване нивото на използвана енергия за производствени цели, увеличаване на 
нивата на използване на отпадъци. Планираният европейски ресурс по програмата 1 201 823 
500 евро.  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 30.04.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2014/04/30/2290870_medicinski_universitet_pleven_predstavi_revolju
cionna/  
Брой думи: 569  
 
 
Резюме: 29 април 2013 г., София. 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: Медицински университет – Плевен, представи революционна система за 
роботизирана хирургия и обучение  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 29 април 2013 г., София. 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 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.  
За Медицински университет – Плевен  
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.  

http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2014/04/30/2290870_medicinski_universitet_pleven_predstavi_revoljucionna/
http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2014/04/30/2290870_medicinski_universitet_pleven_predstavi_revoljucionna/
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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 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: 30.04.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=743986  
Брой думи: 201  
 
 
Резюме: Сливен. Ръководството на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ - Сливен 
организира пресконференция по повод предстоящия XVI Национален фестивал на детската 
книга (Сливен, 7-9 май 2014г.). Пресконференцията ще се състои от 11.00 ч. в залата за 
мероприятия на библиотеката.  
 
Заглавие: Предстоящи събития в Сливен на 30 април  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Сливен. Ръководството на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ - Сливен 
организира пресконференция по повод предстоящия XVI Национален фестивал на детската 
книга (Сливен, 7-9 май 2014г.). Пресконференцията ще се състои от 11.00 ч. в залата за 
мероприятия на библиотеката.  
Сливен. От 11.00 ч. в зала „Георги Данчев“ в областна администрация Сливен ще се проведе 
информационна среща за представяне на проекта на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020. Срещата се организира съвместно с Областен информационен център – Сливен. За 
лектор на събитието е поканен Николай Тодоров - експерт външен оценител по ОП „Развитие 
на конкурентно способността на българската икономика“ 2007-2013. Проектът на новата 
оперативна програма в подкрепа на българската икономика предстои да бъде финализиран и 
изпратен в Европейската комисия за официални преговори през юни 2014 г. Информационната 
среща дава възможност на заинтересованите страни да се запознаят с нея още на този етап.  
Сливен. От 11 часа в зала 105 на общинската администрация кметът Кольо Милев кани 
представители на местните ръководства на партиите, коалициите от партии и на инициативните 
комитети, регистрирани за участие в изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България на 25 май 2014 година. На работна среща ще бъде обсъдено 
разпределението на таблата за поставяне на агитационни материали, разположени на бул. 
“Цар Освободител”  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=743986
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Дата: 30.04.2014  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/article/38145  
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  
 
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).  
 

http://www.blitz.bg/article/38145


 

 

18 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/1
/2

0
1
4

 

Дата: 30.04.2014  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=138880  
Брой думи: 277  
 
 
Резюме: Днес в областна администрация Сливен се проведе информационна среща за 
представяне на проекта на ОП "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Тя беше 
организирана съвместно с Областен информационен център – Сливен.  
 
Заглавие: В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТА НА ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Днес в областна администрация Сливен се проведе информационна среща за 
представяне на проекта на ОП "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Тя беше 
организирана съвместно с Областен информационен център – Сливен.  
Лекторът Николай Тодоров - експерт външен оценител по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, представи проекта на 
новата оперативна програма в подкрепа на българската икономика. Той предстои да бъде 
финализиран и изпратен в Европейската комисия за официални преговори през юни 2014 г.  
Целта на новата програма е постигане на динамично конкурентоспособно развитие на 
икономиката, базирано на иновациите, оптимизация на производствените вериги и секторите с 
висока добавена стойност. Приоритетните направления за развитие на науката и научните 
изследвания са:  
-енергийна ефективност, зелени и еко-технологии;  
-здраве, медицина и качество на живота, био-технологии и екологично чисти храни;  
-нови материали и технологии, вкл. инженерна индустрия (електроника, електротехника, 
машиностроене);  
-информационни и комуникационни технологии;  
-културно-историческо наследство.  
ОПИК ще подкрепя и сектори, които:  
-са експортно-ориентирани (без да се експлоатират базисни суровини, като дървен материал и 
др.);  
-имат висока добавена стойност;  
-имат потенциал за съживяване на регионалното и местно развитие в райони със забавен или 
отрицателен икономически ръст; и/или  
-са стартиращи и имат висока степен на иновативност и база за конкурентоспособност.  
Приоритетни сектори за подкрепа са: високотехнологичните (Компютри и електроника; Филмова 
и ТВ индустрия; Информационни технологии; Информационни услуги) и средно високите 
(Химическа промишленост; Каучук и пластмаси; Неметални изделия; Метални изделия; 
Електрически съоръжения; Машиностроене; Автомобили; Превозни средства).  
Размерът на средствата по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020 е 1 413 910 хил. евро, от които 1 201 824 хил. евро (85% от средствата) представляват 
финансиране от ЕС и 212 086 хил. евро (15% от средствата) национално съфинансиране.  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ОПИК 2014-2020 г.  
 

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=138880
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Дата: 30.04.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/митко-пайнера-държа-на-естествената-красота-и-чар-news174499.html  
Брой думи: 313  
 
 
Резюме: Отказах парите, които фирмата спечели по европрограмата за 
конкурентноспособност, за да опазя честта на "Пайнер". Това заяви в интервю за вестник 
"Марица" бизнесменът Митко Димитров, известен като Митко Пайнера.  
 
Заглавие: Митко Пайнера: Държа на естествената красота и чар  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Отказах парите, които фирмата спечели по европрограмата за 
конкурентноспособност, за да опазя честта на "Пайнер". Това заяви в интервю за вестник 
"Марица" бизнесменът Митко Димитров, известен като Митко Пайнера.  
"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 й каже: "Добър вечер, 
Рени”, тя трябва да си ляга с него.", завърши г-н Димитров.  

http://pik.bg/митко-пайнера-държа-на-естествената-красота-и-чар-news174499.html

