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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
21.05.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 2 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 16 

 вестници, от които: 2 

 - национални 2 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 14 

Общо за деня 18 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 20.05.2014  
Източник: Bulgaria On Air  
Предаване: Сутрешен блок  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5.30  
Брой думи: 770  
 
 
Резюме: Замисляли ли сте се как са направени мебелите на вашето работно място? Ако не 
сте, сега ще ви покажем процеса отначало докрай в българска фирма, която се занимава с 
производството на офис мебели, а благодарение на ОП "Конкурентоспособност", 
предприятието успява да излезе и на международни пазари. Годината е 1990. Тогава физикът 
по образование Младен Цонев основава фирмата ORT – водещ български производител на 
пазара на офис оборудване. Според българските стандарти предприятието е средно, а по 
европейските малко, тъй като са заети 120 души. Фирмата проектира и обзавежда офисите на 
големи компании както у нас, така и в чужбина. ORT произвежда над 20 хил. различни мебели и 
изнася български продукти за над 400 търговски партньора в повече от 60 държави по света. Но 
преди да излезе на международните пазари управителят на компанията Младен Цонев решава 
да кандидатства за еврофинансиране по ОП "Конкурентоспособност" през 2007 г. Обяснява, че 
преди 7 години това е била необходимата финансова инжекция за фирмите от Източна Европа, 
които искат да догонят конкурентите си от Западна и Централна Европа.  
 
Текст: Замисляли ли сте се как са направени мебелите на вашето работно място? Ако не сте, 
сега ще ви покажем процеса отначало докрай в българска фирма, която се занимава с 
производството на офис мебели, а благодарение на ОП "Конкурентоспособност", 
предприятието успява да излезе и на международни пазари. Годината е 1990. Тогава физикът 
по образование Младен Цонев основава фирмата ORT – водещ български производител на 
пазара на офис оборудване. Според българските стандарти предприятието е средно, а по 
европейските малко, тъй като са заети 120 души. Фирмата проектира и обзавежда офисите на 
големи компании както у нас, така и в чужбина. ORT произвежда над 20 хил. различни мебели и 
изнася български продукти за над 400 търговски партньора в повече от 60 държави по света. Но 
преди да излезе на международните пазари управителят на компанията Младен Цонев решава 
да кандидатства за еврофинансиране по ОП "Конкурентоспособност" през 2007 г. Обяснява, 
че преди 7 години това е била необходимата финансова инжекция за фирмите от Източна 
Европа, които искат да догонят конкурентите си от Западна и Централна Европа.  
Младен Цонев: Тези програми дадоха на мен, на компаниите от реалния сектор, от 
производството възможност да увеличат своя капацитет, да купят модерни машини, технологии 
и оборудване за своите продукти. По този начин реално ние повишаваме нашата 
конкурентоспособност и ставаме по-добре приети играчи на европейския пазар.  
Проектът е на стойност 480 хил.евро и е реализиран година по-късно. Компанията инвестира и 
собствени средства, като първоначално сама заплаща сумата за машините, а впоследствие 
получава субсидията, която е 50%. Преди 7 години именно високият процент на 
самофинансиране и забавянето на безвъзмездната помощ са били сред най-сериозните 
недостатъци на програмата.  
Младен Цонев: Плащането месеци наред, трябваше да минат всякакви експертизи, оценки, 
движението на документите беше много тежко, няколко месеци пътуваха до министерството и 
обратно. В крайна сметка след около една година си получихме субсидията.  
Репортер: Значи година след като сте закупили машините, тогава са ви възвърнали парите?  
Младен Цонев: Да, тогава беше така. сега, доколкото знам, е доста по-бързо.  
Трите машини, закупени по европроекта играят ключова роля в производствения процес на 
фирма ORT, обяснява директорът на производството Любен Сираков.  
Любен Сираков: Първата разкроява листов материал, плочи. Втората кантира и третата прави 
съответно необходимите технологични отвори, изрязвания, ако има нужда, фалцове, всичко, 
което е необходимо, за да се получи един краен детайл, който да може да се сложи на готово 
изделие.  
С помощта на новите машини по ОП "Конкурентоспособност" производството се увеличава 
близо 4 пъти. През 2007 г. фирмата е правила по 20 плочи на ден, то сега те са 80.  
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Любен Сираков: Ако приемем грубо 20 плочи, целият процес би отнел от началото на разкроя 
до крайното изделие от 3 до 4 дена.  
Благодарение на модерната технология, фирма ORT изпълнява поръчки дори още в деня на 
заявката. Офис-мебели, произведени в България от предприятието в кв. „Захарна фабрика” се 
изнасят за ЕС, Япония, Близкия Изток и екзотични дестинации като остров Мавриций и ЮАР.  
Репортер: Как успяхте да излезете на толкова много чуждестранни пазари?  
Младен Цонев: Да, наистина, нашата компания продава мебели в 65 страни по света. Това е 
наша гордост. Ние се чувстваме национално горди с това. На кашоните ни не пише все още 
„Made in EU”, а пише „Made in Bulgaria”. За мен това е емоционален (...) и аз съм икономически 
патриот, ако мога да използвам този термин. За мен е удоволствие да знам, че нашият продукт 
има реално доставяне на 65 страни по света.  
Фирмата има регистрирани 350 патенти за търговски марки, дизайн и конструкция на офис-
мебели. Един от най-известният е т.нар. сит-тейбъл – маса и стол в едно. Идеята за 
иновацията хрумва на дизайнера Илиян Милинов, а столът-маса в каталога най-добър дизайн 
на всички времена и става Стол на годината през 2002 г.  
Младен Цонев: Получих два много сериозни комплимента. Единият беше от председателят на 
Асоциацията на производители на столове в Италия, един достолепен италианец, потомствен 
производител, който каза: Момчета, вие още не знаете какво сте направили. И това е първата 
иновация в нашия бранш от 35 години насам. Това беше един много голям комплимент. И също 
така една от големите компании, американска за производство на офис мебели, дойде при нас 
главният дизайнер с един от акционерите и каза: Много хубав продукт, ще ми се да го 
изкопирам, ама няма какво да му променя.  
Освен офис мебели ORT е оборудвала и хотели в Германия. Като материалите са 
изключително качествени и на достъпни цени. Благодарение на увеличеното производство чрез 
новите машини, закупени с евросредства, фирма ORT е станала по-конкурентоспособна на 
пазара на офис мебели не само у нас, но и в света. Управителят Младен Цонев съветва всички 
малки и средни предприятия да кандидатстват за финансиране по ОП 
"Конкурентоспособност". Самият той ще го направи отново.  
 



 

 

7 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/2
1
/2

0
1
4

 

Дата: 20.05.2014  
Източник: Bulgaria On Air  
Предаване: Сутрешен блок  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 8  
Брой думи: 1040  
 
 
Резюме: Водещ: Както всеки вторник с поделяме част от успешните бизнес практики у нас и 
по-конкретно ползите от еврофинансирането. Днес в предаването ни ще се включи Радослав 
Гочев, който е изпълнителен директор на фирма „Бъдещност”. Той би трябвало вече да е на 
пряката ни телефонна линия. Добро утро! Сега, вашата компания, може би да разкажа малко на 
зрителите, тя е една от водещите в машиностроителния сектор у нас, занимавате се с 
производство на хидравлични разпределители и продукцията ви е насочена основно за 
външните пазари, както на повечето компании от сектора, нали така?  
 
Текст: Водещ: Както всеки вторник с поделяме част от успешните бизнес практики у нас и по-
конкретно ползите от еврофинансирането. Днес в предаването ни ще се включи Радослав 
Гочев, който е изпълнителен директор на фирма „Бъдещност”. Той би трябвало вече да е на 
пряката ни телефонна линия. Добро утро! Сега, вашата компания, може би да разкажа малко на 
зрителите, тя е една от водещите в машиностроителния сектор у нас, занимавате се с 
производство на хидравлични разпределители и продукцията ви е насочена основно за 
външните пазари, както на повечето компании от сектора, нали така?  
Радослав Гочев: Точно така. „Бъдещност” АД, която се намира в Чирпан, е представител на 
българските компании, които произвеждат компоненти и хидравлични системи. Тя е наистина 
една от водещите компании в сектора, който е свързан с хидравлика. Нашата компания 
наистина е експортно ориентирана, 80% от продуктите са от доста време познати на 
международните пазари. Това е една традиция, която е установена преди доста време. Ние се 
опитваме много усилено и доста иновативно да развиваме и поддържаме тази тенденция.  
Водещ: Само да добавим, че в сектора на хидравличните компоненти интересното е там, че 
разбира се основният пазар е европейският, но търсене на тези продукти има и в далечния 
Изток, един регион, за който сме свикнали по-скоро да говорим за внос на технологии и на 
продукти, но в случая с вашия сектор има интерес и към българската продукция там.  
Радослав Гочев: Това е характерно не само за нашата компания, но и за колегите, които 
работят в този бранш. Разбира се европейският, американският и руският пазар винаги са били 
традиционни за този сегмент, но ние сме достатъчно горди и включително впечатление от това, 
че може да продаваме на едни екстравагантни пазари като Далечния Изток, в момента от 
миналата година изключително успешно в Китай. Т.е. българската продукция в този аспект 
намира изключителен баланс между качество, приемане като един европейски продукт и цена. 
Именно следвайки тази тенденция, ние развиваме нашето устойчиво развитие и 
инвестиционната си политика по отношение на технологии и иновативни продукти. И в момента 
на въпроса или темата, която вие задавате, един от базовите елементи, с които ние успяваме 
доста успешно да развиваме нашата компания е участието ни в подобен тип програми по 
конкурентоспособност.  
Водещ: Точно това щях да ви попитам, до каква степен те са фактор за увеличаването на 
конкурентоспособността? Ако може в цифрово изражение също да кажем на каква стойност са 
проектите, с които сте участвали до момента и в кои сфери от вашето производство те са 
насочени, как помагате за развитието на бизнеса?  
Радослав Гочев: Ние имаме опит в тези програми от 2011 г. вече четвърта година, като 
участваме по няколко направления по ОП "Конкурентоспособност". Едното от направленията 
е технологичната модернизация, което е основен елемент за подмяна и въвеждане на нови 
технологии. Другият елемент е въвеждане, разработка и внедряване в производство на 
иновативни продукти. По принцип тези програми за нас никога не са били самоцел, а като един 
елемент от нашето развитие, защото ние, нашата инвестиционна програма винаги я 
пречупваме през пазарите и продуктите. Оценили сме, че в дългосрочен аспект, влагайки в 
иновативност под формата на нови технологии, нова възможност за производство, като 
включим в това инвестиране в преки измерители като увеличаване на производителността, 
намаляване на себестойността, в дългосрочен аспект ние изграждаме една независимост, 
създавайки продукти, които имат много по-висока принадена стойност, продукти, които са 
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еквивалентни на западните образци, продукти, с които може да разширяваме пазарните си 
ниши и технологичността по отношение на нашето портфолио.  
Водещ: И в крайна сметка говорим за увеличаване на добавената стойност – нещо, към което 
се стреми целият експортно ориентиран сектор у нас.  
Радослав Гочев: Точно така, като основна цел, това е основният фокус. Но за да може да 
изградим някакви дългосрочни параметри, ние инвестираме в по-далечен хоризонт, т.е. 
продукти, които могат да развиват нашето портфолио като спектър на продукти, познаване на 
нашите продукти на пазара и удовлетворяване на един сегмент, който е не толкова базов, който 
е доста по-иновативен, т.е. намиране на място на нашите продукти във внедрители, (...) на 
висок клас машини и съоръжения.  
Водещ: Сега знаем, че в края на седмицата Европа се готви за избори, знаем, че започна вече 
и първата година от новия програмен период. Какви са вашите очаквания в тази връзка, т.е. до 
каква степен макрорамката в Европа очаквате в следващите няколко години или поне до края 
на този програмен период да повлияят и на бизнеса у нас?  
Радослав Гочев: При всички положения наистина една компания, че е експортно ориентирана, 
тя не може да остава встрани от контекста на политическата ситуация в страната, така и в 
Европа. Ние, честно да ви кажа, сме повлияни повече от ситуацията на пазарите, на които 
работим. Разбира се, стабилността на Европа е показателна вече от една година насам. Ние 
разчитаме, че усилията, които се влагат в инвестиции по отношение на индустрията както в 
Европа, така и в САЩ ще доведе до косвен резултат и в нашето развитие. Бих казал, че в 
последните години нашата компания намира изключително силно присъствие на пазарите в 
Южна Америка, където е едно от нашите усилия да развиваме компанията и продуктите си. 
Бизнес очакването и оценката ни за следващите години е по-скоро позитивна. Ние разчитаме 
на един плавен и систематичен растеж.  
Водещ: До каква степен, отчитате ли увеличение и на вътрешното търсене у нас, знам, че 
хидравличните елементи, които вие произвеждате, основно се из ползват в агротехниката? 
Знаем, че през последните години се наблюдава едно раздвижване на земеделския сектор и 
нас. Отразява ли се това на търсенето и на българския пазар?  
Радослав Гочев: Да, по-скоро за вторичния сегмент, сегментът на сервизните компоненти и 
части в България започна да се формира един доста голям спектър от представители на 
фирми, които внасят техника за земеделското стопанство. Аз ви казах, че аграрният сектор 
винаги е сектор, който е бил структуроопределящ и водещ развитие. за съжаление, за тези 
компании, които произвеждат компоненти преди всичко за внедряване, е много трудно на 
българския пазар, от гл.т. на това, че индустрия, която произвежда машини и съоръжения, както 
е било преди години, в момента не съществува. Но стъпка по стъпка виждам, че започва да се 
оформя сектор, който доста модерно и доста индустриално започва да намира приложение, 
международни образци от техника за обработка на земеделска земя, на различни типове 
машини, които намират приложение в...  
Водещ: Дори и вносни, все пак имат нужда от поддръжка в България. Благодаря ви!  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 21.05.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 9  
Брой думи: 343  
 
 
Резюме: Министерският съвет ще приеме днес оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност", обяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. 
Той е категоричен, че в България има иновативни фирми и това наложило преработка на 
програмата. "Предишният й вариант бе заложил върху строеж на сгради за тех паркове. Сгради 
обаче има достатъчно и няма нужда от нови. Затова само за месец изтеглихме програмата от 
Брюксел и я преработихме. Заложихме на иновациите, модернизирането не технологичния 
процес, купуването на нови машини от страна на бизнеса", допълни Стойнев на среща с 
бизнеса в Благоевград.  
 
Заглавие: Покупка на нови машини, а не строеж на сгради в програмата за иновации  
Подзаглавие: Кабинетът я приема днес, търсят забравени пазари в Африка, Китай и Индия  
Автор: Тони МАСКРЪЧКА  
Текст: Министерският съвет ще приеме днес оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност", обяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. 
Той е категоричен, че в България има иновативни фирми и това наложило преработка на 
програмата. "Предишният й вариант бе заложил върху строеж на сгради за тех паркове. 
Сгради обаче има достатъчно и няма нужда от нови. Затова само за месец изтеглихме 
програмата от Брюксел и я преработихме. Заложихме на иновациите, модернизирането не 
технологичния процес, купуването на нови машини от страна на бизнеса", допълни Стойнев на 
среща с бизнеса в Благоевград.  
Той обяви, че търговските ни представители в чужбина вече ще се пренасочат към забравени 
от България пазари като Северна Африка, Китай, Индия, Виетнам и др." за да съдействат и 
намират пазари за износа на наша продукция.  
Представители на производителите на екоенергия се оплакаха, че са пуснали ВЕЦ-овете си 
преди 2007 г. и цената, на която се изкупува техният ток (112 лв.) била с 60-70% по-ниска от 
тази, на която продават другите, заработили след тях. "Имаме окончателно произнасяне на 
съда в наша полза, но ДКЕВР вече половин година не си коригира решението", каза 
собственикът на мини ВЕЦ-ове Красимир Марков. "Не мога да наредя на ДКЕВР какви решения 
да взима, но да се надяваме за следващия ценови период да се реши проблемът ви", обясни 
Стойнев. Той успокои бизнесмените, че заявената реиндустриализация не означава 
одържавяване. "Вината е моя, че не обяснихме какво имаме предвид. Ставаше въпрос само за 
спасяване на "Химко", да не се нареже за скрап", каза министърът.  
За пореден път той декларира, че докато е на този пост ще се строи "Южен поток". В края на 
месеца пристигали първите тръби, а до края на годината изграждането щяло да започне.  
Стойнев заяви, че не е оказвал натиск върху управителя на Комисията за защита на 
потребителите (КЗП) Веселин Златев. Така той коментира оплакването на Златев за натиск. 
"Виждах се с него през декември заради 6-те проверки на инспектората, чиито констатации 
бяха много, много смущаващи", обясни Стойнев. Според него шефът на КЗП не желае да 
напусне и това било негово право. Иначе министърът подкрепял обединение на КЗК и КЗП.  
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Дата: 21.05.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 6  
Брой думи: 705  
 
 
Резюме: Началото на изпълнението на амбициозния проект за изграждането на "София тех 
парк", което се очакваше през май или юни, по всяка вероятност ще се забави. Причина за това 
е отмяната от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на обществени поръчки за 
изграждането на инфраструктурата. Наскоро изпълнителният директор на държавното 
дружество Елица Панайотова прогнозира, че строителните работи трябва да започнат през 
този или следващия месец. Досега първа копка все още не е направена, а изборът на 
изпълнители на три от общо шест поръчки за инфраструктурата беше отменен от КЗК, а за 
един от търговете все още се избира строител. Досега "София тех парк" е избрала компании 
само за две процедури, но няма информация дали и кога ще бъдат подписани договорите. Ако 
все пак строителството започне навреме, проектът, оценяван на 50 млн. евро, трябва да 
приключи в края на 2015 г. или началото на 2016 г.  
 
Заглавие: Изграждането на първия технологичен парк заседна в КЗК  
Подзаглавие: Регулаторът отмени избора на изпълнител на трета поред обществена поръчка  
Автор: Кристина КЛИМЕНТИЕВНА  
Текст: Началото на изпълнението на амбициозния проект за изграждането на "София тех парк", 
което се очакваше през май или юни, по всяка вероятност ще се забави. Причина за това е 
отмяната от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на обществени поръчки за 
изграждането на инфраструктурата. Наскоро изпълнителният директор на държавното 
дружество Елица Панайотова прогнозира, че строителните работи трябва да започнат през 
този или следващия месец. Досега първа копка все още не е направена, а изборът на 
изпълнители на три от общо шест поръчки за инфраструктурата беше отменен от КЗК, а за 
един от търговете все още се избира строител. Досега "София тех парк" е избрала компании 
само за две процедури, но няма информация дали и кога ще бъдат подписани договорите. Ако 
все пак строителството започне навреме, проектът, оценяван на 50 млн. евро, трябва да 
приключи в края на 2015 г. или началото на 2016 г.  
Въпреки опитите на държавното дружество да представя прозрачно развитието на проекта 
досега успехът му в тази посока е променлив. Компанията често се въздържаше да дава пълна 
информация при подбора на строителните фирми за разлика от други държавни институции, 
като пътната агенция например, които допускат журналисти до процедурите. "Капитал Daily" 
многократно правеше опити да разбере на какъв етап е изборът на компании и как се 
разпределят парите и едва наскоро получи частична информация, а останалата набави след 
проверка (виж карето).  
Засега не е ясно дали проектът ще успее да се превърне в инкубатор за бизнес и технологии, 
но със сигурност мащабът и високите стойности на строителните търгове го превръщат в 
интересен за десетки компании и обединения. Развитието по последната оспорвана 
надпревара - за изграждане на иновационен форум, дойде с решение на КЗК, която отмени 
избора на изпълнител и върна документите за нов подбор.  
Трета поред  
Връщането на процедурата до етап на документите за ново класиране за иновационния форум 
е третият поред търг, в който антимонополният регулатор отменя избора на изпълнител. 
Първите две поръчки бяха за изграждане на площадкова инфраструктура за 17.6 млн. лв. без 
ДДС. След повторната класация и избор на обединение "Инженеринг парк" между "Джи Пи 
груп", "Понсстройинженеринг" и "Би Ес проект" за изпълнител сега отново се води производство 
в КЗК по жалба на обединение "Арго мега София тех", съставено от "Аргогруп екзакт" и "Мега 
ел".  
За строителството на форум сградата е избрана "Монолит София" с цена 4.5 млн. лв., което е с 
близо 1 млн. лв. по-малко от индикативната стойност на поръчката. "Монолит София" беше 
оферирал най-ниска цена, което осигури първо място на компанията в състезанието, следвана 
от "Телекомплект" и "Трейс груп холд". Решението на КЗК идва след жалби на "Парк сити", 
("Техноекспортстрой", "Ултрастрой", "Булдени", "Архонт"), "ГБС Пловдив" и обединение "НТП 
2013" ("Екса" и Контракс"). Регулаторът е уважил само жалбата на "Парк сити", според които 
офертите на участниците, класирани от първо до пето място, не покриват минималните 
изисквания на възложителя за общ оборот от последните три години в размер на 16 млн. лв. и 
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сходен с предмета на поръчката в размер на 10 млн. лв. От компанията твърдят още, че 
избраният изпълнител не е представил доказателства, че притежава система за управление на 
качеството и опазване на околната среда, а техническият екип не покрива изискванията на 
възложителя за опит и образование.  
През следващите две седмици "София тех парк" и "Монолит София" имат възможно ст да 
обжалват решението на КЗК пред Върховния административен съд. Ако това не се случи, 
отново ще се стигне до преразглеждане на документите за подбор и началото на строителните 
дейности отново ще се проточи.  
Извън плана  
Преди месец стана ясно, че голяма част от средствата за научно-технологичен парк по 
програма "Конкурентоспособност" ще бъдат прехвърлени за следващия програмен период. 
Това ще се случи чрез разделянето на проекта на етапи на финансиране и част от парите ще 
бъдат взети в този период и върнати в следващия. Най-вероятно причина са опасенията на 
управляващия орган (УО), че част от 50-те млн. евро, колкото е стойността на целия проект, 
могат да бъдат изгубени именно заради проточването на строителните поръчки. По думи на 
директора на УО Ели Милушева това няма да доведе до загуба на европейски средства и 
прехвърлянето може да бъде определено като чисто административна подробност. Все още не 
е ясно колко пари ще бъдат прехвърлени, но е най-вероятно те да са всички, които към 
момента не са обект на вече възложени поръчки.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 20.05.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/05/20/1921198/ministar-dragomir-stoynev-
prenasochvame-nashite-targovski-predstaviteli-ot-evropa-kam-aziya-zashtoto-tam-e-ikonomicheskiya-
rastezh.html  
Брой думи: 295  
 
 
Резюме: Благоевград. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Драгомир Стойнев 
се срещна с бизнесмени от Благоевград, за да обсъдят пречките, които спират развитието им в 
региона, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин.  
 
Заглавие: Министър Драгомир Стойнев: Пренасочваме нашите търговски представители 
от Европа към Азия, защото там е икономическия растеж  
Подзаглавие:  
Автор: Антония СУКАЛИНСКА  
Текст: Благоевград. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Драгомир Стойнев се 
срещна с бизнесмени от Благоевград, за да обсъдят пречките, които спират развитието им в 
региона, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Министър Драгомир Стойнев заяви, че 
стимулирането на бизнеса е основен приоритет на правителството и изтъкна, че преди година 
правителството на Пламен Орешарски е заварило икономика с отрицателен икономически 
растеж от минус 0,2%, а сега, три поредни тримесечия този растеж е над 1%. „39 100 са новите 
работни места за първото тримесечие – това не се случвало от началото на кризата. Имахме 
рекордно върнато ДДС, което също не се е случвало от 2006 година. Икономиката се отдели от 
дъното, но това не ни задоволява”, коментира енергийният министър. Той уточни, че 
правителството подпомага всяко едно предприятие, което желае да изнася своята продукция. 
„Пренасочваме нашите търговски представители от Европа към Азия, защото там е 
икономическия растеж и там са парите. Това също дава резултати”, каза още Драгомир 
Стойнев. Той посочи като негова лична грешка факта, че не е обяснил добре какво има в 
предвид под реинституционализация в страната, което се използва срещу него от опозицията. 
„Стратегията за реинстутиционализация почива на три стълба – достъп до финансови ресурси, 
достъп до евтин капитал чрез Българската банка за развитие; човешкият фактор – липса на 
квалифицирани кадри, заради което започнахме дуално обучение, при което младите 80% да 
работят и 20% да учат, третият стълб са иновациите и не е вярно, че в България няма 
иновативни фирми”, уточни министър Стойнев и добави, че утре предстои Министерски съвет 
да приеме новата програма „Иновации и конкурентоспособност”.  
На срещата, която се проведе в Областната администрация, министър Стойнев изслуша и даде 
съвети по запитванията на местните бизнесмени. В залата присъстваха още областният 
управител на Благоевградска област Муса Палев и неговите заместници Димитър Капитанов и 
Костадин Дурчов.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/05/20/1921198/ministar-dragomir-stoynev-prenasochvame-nashite-targovski-predstaviteli-ot-evropa-kam-aziya-zashtoto-tam-e-ikonomicheskiya-rastezh.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/20/1921198/ministar-dragomir-stoynev-prenasochvame-nashite-targovski-predstaviteli-ot-evropa-kam-aziya-zashtoto-tam-e-ikonomicheskiya-rastezh.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/20/1921198/ministar-dragomir-stoynev-prenasochvame-nashite-targovski-predstaviteli-ot-evropa-kam-aziya-zashtoto-tam-e-ikonomicheskiya-rastezh.html
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Дата: 20.05.2014  
Източник: www.news.ibox.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_181556599  
Брой думи: 378  
 
 
Резюме: Операция на живо с революционната система за роботизирана хирургия Да Винчи Si 
демонстрираха в Плевен. На демонстрацията присъстваха журналисти от цялата страна. 
Онкогинекологичната операция извърши проф. Григор Горчев, който е пионер във въвеждането 
на роботизираната хирургия в България, съобщава Дарик.  
 
Заглавие: Операция на живо с революционната система Да Винчи Si показаха в Плевен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Операция на живо с революционната система за роботизирана хирургия Да Винчи Si 
демонстрираха в Плевен. На демонстрацията присъстваха журналисти от цялата страна. 
Онкогинекологичната операция извърши проф. Григор Горчев, който е пионер във въвеждането 
на роботизираната хирургия в България, съобщава Дарик.  
Медиите имаха възможност да наблюдават в реално време „през очите на хирурга" 
извършената в Онкологичния център към УМБАЛ „Д-р Г. Странски" - Плевен операция и да 
задават въпроси на проф. Горчев, който насочваше ръцете на хирургичния робот от конзолата 
на системата.  
В присъствието на журналисти е извършена операция от рак на шийката на матката на 48-
годишна жена.  
Иновативната технология със симулатор за обучение Да Винчи Si е инсталирана в УМБАЛ „Д-р 
Г. Странски" от Медицински университет - Плевен по оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика", което поставя висшето училище сред 
водещите центрове в Европа с две системи за роботизирана хирургия.  
Демонстрацията със революционната система бе извършена в зала „Амброаз Паре" на 
единствения за Източна Европа и Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски 
център (ТЕЛЕЦ). Центърът е оборудван с високотехнологична апаратура, която е най-
модерната в сферата на ендоскопската хирургия. Изградени са две учебни огледални 
амфитеатрални зали с аудиовизуална конферентна мрежа за връзка извън страната. Втората 
част на Телекомуникационния център е предназначена за обучение по миниинвазивна 
хирургия. Тя се състои от виртуална и малка операционна зала.  
В Плевенския Телекомуникационен ендоскопски център е монтиран първият в Източна Европа 
виртуален ендотренажор - система за обучение по ендоскопска хирургия в реално време, със 
софтуер, съдържащ 180 000 оперативни интервенции, записани от практиката в цял свят. На 
виртуалния тренажор беше демонстрирана лапароскопска операция на извънматочна 
бременност.  
Ректорът на МУ-Плевен проф. Славчо Томов обясни, че в операционната зала се оперират 
само животни и след преминаване на четири курса на обучение може да се премине към петото 
ниво - роботизираната хирургия.  
Проф. Славчо Томов представи на гостите проект за инсталиране на 3D студио за обучение в 
Телекомуникационния център за новата учебна година. Аудиторията имаше възможност да го 
тества, като за няколко минути се принесе в триизмерното пространство на човешката 
анатомия със специални 3D очила.  
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://news.ibox.bg/news/id_181556599
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Дата: 20.05.2014  
Източник: www.news.ibox.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_2085919773  
Брой думи: 203  
 
 
Резюме: Българското розово масло и вода, продуктите за лице и тяло от лавандула и роза 
дамасцена привлякоха изключителен интерес на японските търговци и дистрибутори на 
Международната специализирана изложба за парфюмерия, козметика и СПА индустрия 
BeautyWorld Japan 2014. Изложбата се провежда от 19 до 21 май в Токио, съобщават от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.  
 
Заглавие: Японците луднаха по българското розово масло  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българското розово масло и вода, продуктите за лице и тяло от лавандула и роза 
дамасцена привлякоха изключителен интерес на японските търговци и дистрибутори на 
Международната специализирана изложба за парфюмерия, козметика и СПА индустрия 
BeautyWorld Japan 2014. Изложбата се провежда от 19 до 21 май в Токио, съобщават от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.  
Десет наши производители участват в изложбата по проект, финансиран от Европейския фонд 
за регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност" 2007 - 2013.  
За посетителите на българските щандове бяха направени серия от демонстрации с 
ароматерапевтични масла, разкриващи техните свойства и успокоителен ефект върху кожата 
на лицето, както и с масла за омекотяване на кожата на ръцете чрез прилагане на специфични 
техники за втриване.  
Българските участници на Beautyworld Japan 2014 посетиха Японската козметична 
индустриална асоциация, където проведоха бизнес среща с местни компании от същия сектор. 
По време на дискусията се обсъждаха реални възможности за навлизането на българските 
компании от козметичния бранш на японския пазар, регулационните режими и процедурите за 
внос.  
Особено внимание е обърнато на видовете рестриктивни и регулаторни изисквания към 
съставките на козметичните продукти, които могат да бъдат внасяни в тази страна, и които 
трябва да съответстват на определените стандарти за козметика на Министерството на 
здравеопазването в Япония.  
 

http://news.ibox.bg/news/id_2085919773
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Дата: 20.05.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16727787  
Брой думи: 51  
 
 
Резюме: Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор 
на София Тех Парк АД за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена 
поръчка с предмет „Инженеринг на обект „Иновационен форум“, реализиращ се по 
проект„Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.  
 
Заглавие: КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на София тех парк  
Подзаглавие: Проучването установи, че оценителната комисия е отстранила 
незаконосъобразно участник в процедурата  
Автор:  
Текст: Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на 
София Тех Парк АД за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена 
поръчка с предмет „Инженеринг на обект „Иновационен форум“, реализиращ се по 
проект„Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.  
Money.Bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16727787
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Дата: 20.05.2014  
Източник: www.money.ibox.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_1342085546  
Брой думи: 316  
 
 
Резюме: На 27ми май 2014 г. в София Хотел Балкан (Шератон), зала Сердика, ще се проведе 
второто издание на форума ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА.  
 
Заглавие: Второ издание на форума „Финансиране на бизнеса" на 27 май  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 27ми май 2014 г. в София Хотел Балкан (Шератон), зала Сердика, ще се проведе 
второто издание на форума ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА.  
Форумът се организира от MoitePari.bg и е мястото, на което Вие - предприемачи, финансови 
мениджъри, счетоводители, представители на малки и средни предприятия, ще намерите 
своето успешно решение за финансиране. Участието във форума е БЕЗПЛАТНО. Изисква се 
предварителна регистрация, която можете да направите тук: http://bit.ly/1k1r3pQ  
*Местата са ограничени.  
Участниците в програмата са водещи финансови експерти от банкови и небанкови институции, 
с доказани традиции и възможности за кредитирането на МСП. Сред тях са представители на 
Българската банка за развитие, Сосиете Женерал Експресбанк, Банка ДСК, Българската 
асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП), Empower Capital Advisors, 
SOGELEASE, DS-Concept Factoring и други.  
ВИЖТЕ ПРОГРАМАТА ТУК.  
В панела за банковото финансиране от 10:05ч., ще се представят новите банкови програми, 
включително и тези, които са подкрепени с Европейски средства. В началото на презентациите 
ще се изложат проблемите във финансирането на бизнеса и настоящото му състояние като 
резултати от онлайн проучване на MoitePari.bg . Ако все още не сте се включили в анкетата за 
финансиране на МСП - направете го сега от тук ! Решенията, въпроси и отговори ще се търсят 
в дискусионния панел от 11:30ч., след презентациите.  
Програмата продължава в 14ч. с презентации и информационни дискусии за дяловото 
финансиране, факторинг и лизинг. От партньорите ни - водещите компании за небанково 
финансиране и бизнес консултанти, ще се информирате за възможностите и предимствата на 
небанковото финансиране.  
В панела за Европейските програми, лично представители на БАКЕП, ще ви представят 
основните моменти в ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. За земеделските 
производители специално сме подготвили презентация за фондовете от Емил Дърев, член на 
УС на Българската асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП) и на Росен 
Петров, консултант за бизнес кредитиране на земеделски производители от Кредитланд. В 
дискусионната част ще се включат и банкови представители.  
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ!  
Ще Ви очакваме!  
Автор: money.bg  
 

http://money.ibox.bg/news/id_1342085546
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Дата: 20.05.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=748758  
Брой думи: 295  
 
 
Резюме: Благоевград. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Драгомир Стойнев 
се срещна с бизнесмени от Благоевград, за да обсъдят пречките, които спират развитието им в 
региона, предаде репортер на Радио „Фокус“ - Пирин .  
 
Заглавие: Министър Драгомир Стойнев: Пренасочваме нашите търговски представители 
от Европа към Азия, защото там е икономическия растеж и там са парите  
Подзаглавие:  
Автор: Антония СУКАЛИНСКА  
Текст: Благоевград. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Драгомир Стойнев се 
срещна с бизнесмени от Благоевград, за да обсъдят пречките, които спират развитието им в 
региона, предаде репортер на Радио „Фокус“ - Пирин . Министър Стойнев заяви, че 
стимулирането на бизнеса е основен приоритет на правителството и изтъкна, че преди година 
правителството на Пламен Орешарски е заварило икономика с отрицателен икономически 
растеж от минус 0,2%, а сега, три поредни тримесечия този растеж е над 1%. „39 100 са новите 
работни места за първото тримесечие – това не се случвало от началото на кризата. Имахме 
рекордно върнато ДДС, което също не се е случвало от 2006 година. Икономиката се отдели от 
дъното, но това не ни задоволява”, коментира енергийният министър. Той уточни, че 
правителството подпомага всяко едно предприятие, което желае да изнася своята продукция. 
„Пренасочваме нашите търговски представители от Европа към Азия, защото там е 
икономическия растеж и там са парите. Това също дава резултати”, каза още Драгомир 
Стойнев. Той посочи като негова лична грешка факта, че не е обяснил добре какво има в 
предвид под реинституционализация в страната, което се използва срещу него от опозицията. 
„Стратегията за реинстутиционализация почива на три стълба – достъп до финансови ресурси, 
достъп до евтин капитал чрез Българската банка за развитие; човешкият фактор – липса на 
квалифицирани кадри, заради което започнахме дуално обучение, при което младите 80% да 
работят и 20% да учат; третият стълб са иновациите и не е вярно, че в България няма 
иновативни фирми”, уточни министър Стойнев и добави, че утре предстои Министерски съвет 
да приеме новата програма „Иновации и конкурентоспособност”.  
На срещата, която се проведе в Областната администрация, министър Стойнев изслуша и даде 
съвети по запитванията на местните бизнесмени. В залата присъстваха още областният 
управител на Благоевградска област Муса Палев и неговите заместници Димитър Капитанов и 
Костадин Дурчов.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=748758
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Дата: 20.05.2014  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/268643  
Брой думи: 422  
 
 
Резюме: Операция на живо с революционната система за роботизирана хирургия Da Vinci Si бе 
демонстрирана за пръв път в Плевен. Онкогинекологичната операция извърши проф. Григор 
Горчев, пионер във въвеждането на роботизираната хирургия в нашата страна. Медиите имаха 
възможност да наблюдават в реално време, „през очите на хирурга“, операцията и да задават 
въпроси на проф. Горчев, който насочваше ръцете на хирургичния робот от конзолата на 
системата.  
 
Заглавие: Първа демонстрация на роботизирана хирургия беше извършена в Плевен  
Подзаглавие: Проф. Григор Горчев оперира с революционната система Da Vinci Si, операцията 
се излъчи на живо  
Автор:  
Текст: Операция на живо с революционната система за роботизирана хирургия Da Vinci Si бе 
демонстрирана за пръв път в Плевен. Онкогинекологичната операция извърши проф. Григор 
Горчев, пионер във въвеждането на роботизираната хирургия в нашата страна. Медиите имаха 
възможност да наблюдават в реално време, „през очите на хирурга“, операцията и да задават 
въпроси на проф. Горчев, който насочваше ръцете на хирургичния робот от конзолата на 
системата.  
Иновативната технология със симулатор за обучение Da Vinci Si е инсталирана от Медицински 
университет – Плевен, по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, което поставя висшето училище сред водещите центрове в Европа с 
две системи за роботизирана хирургия.  
Демонстрацията за медии се състоя в зала „Амброаз Паре“ на единствения за Източна Европа 
и Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център. Центърът е оборудван с 
високотехнологична апаратура, която е най-модерната в сферата на ендоскопската хирургия. 
Изградени са две учебни амфитеатрални зали с аудиовизуална конферентна мрежа за връзка 
извън страната. Системата за телевръзка свързва в реално време опериращия хирург, 
конферентните и експерименталните операционни зали, както и центровете за диагностика и 
терапия в страната и чужбина. Всичко това дава уникална възможност на студенти, докторанти 
и специализанти за обучение с авангардна апаратура.  
В Телекомуникационния център е монтиран първият в Източна Европа виртуален 
ендотренажор – система за обучение по ендоскопска хирургия в реално време, със софтуер, 
съдържащ 180 000 оперативни интервенции, записани от практиката в целия свят. С 
провеждането на високоспециализирани курсове по лапароскопска хирургия за лекари 
специалисти и медицински сестри е създадена школа в обучението.  
Проф. Славчо Томов, ректор на Медицински университет – Плевен, представи на гостите 
проект за инсталиране на 3D студио за обучение в Телекомуникационния център за новата 
учебна година. Аудиторията имаше възможност да го тества, като за няколко минути се пренесе 
в триизмерното пространство на човешката анатомия със специални 3D очила.  
Въвеждането на обучение в триизмерен формат ще повиши конкурентоспособността на 
висшето училище и ще затвърди облика му на модерен образователен център по телехирургия 
за обучение с авангардни технологии. В календара на научните събития на МУ – Плевен, са 
включени голям брой форуми, които ще се провеждат в Телекомуникационния ендоскопски 
център – семинари по роботизирана хирургия с практическа сесия и международно участие; 
училище по лапароскопска хирургия за студенти; модерно училище по акушерство и 
гинекология; традиционната международна конференция за студенти и млади лекари и др.  
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, на който видни специалисти от Европа и САЩ ще споделят своя опит в сферата на 
роботизираната хирургия.  
 

http://www.blitz.bg/news/article/268643
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Дата: 20.05.2014  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/2/bulgaria/584894/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6-
%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-
%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-
%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-
%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-
%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0  
Брой думи: 203  
 
 
Резюме: Двама младежи до 29 г. са започнали работа благодарение на инициативата на 
кабинета да върне обратно българите от странство, отчетоха вчера от Агенцията по заетостта.  
 
Заглавие: Младеж се върна в родината след агитация от държавата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Двама младежи до 29 г. са започнали работа благодарение на инициативата на 
кабинета да върне обратно българите от странство, отчетоха вчера от Агенцията по заетостта.  
От чужбина обаче идва само единият от тях, другият е учил и живее в България, съобщава в. 
"Сега".  
Основната роля тук е на Българската агенция за инвестиции, която заедно с АЗ реализира 
проект по ОП "Конкурентоспособност" за близо 172 хил. лв.  
Неговата задача бе сънародниците ни зад граница да бъдат изкушени да се върнат у нас, за да 
работят и правят бизнес. За целта двама представители на Агенцията по заетостта се 
срещнаха със студенти в шест европейски столици и Амстердам.  
Около 170 младежи до 29 г. са предоставили информация за себе си, от която агенцията е 
създала профили на кандидатите за работа у нас с информация за тяхното образование, 
професионални интереси и т.н.  
50 от кандидатите вече са с предложения за работа. Профилите им са предоставени на много 
малък брой работодатели, като целта ние да разширим кръга, изрично подчерта шефът на АЗ 
Асен Ангелов. "Ако не ни питате постоянно колко струва инициативата, ще постигнем и по-
добри резултати", коментира Ангелов, цитиран от "Сега".  
Сред кандидатите за работа най-много са завършилите икономически специалности с 
хуманитарни профили, юристи, инженери и ИТ специалисти.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/584894/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0
http://news.data.bg/2/bulgaria/584894/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0
http://news.data.bg/2/bulgaria/584894/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0
http://news.data.bg/2/bulgaria/584894/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0
http://news.data.bg/2/bulgaria/584894/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0
http://news.data.bg/2/bulgaria/584894/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0
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Дата: 20.05.2014  
Източник: www.zdrave.net  
Връзка: http://zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=DB2JOtzS7SU%3d  
Брой думи: 331  
 
 
Резюме: ВМУ – Плевен. В близко време в Центъра за роботизирана хирургия ще започне 
работа екип от хирурзи, профилиран за операции при пациенти с рак на дебелото черво. Това 
съобщи пред журналисти в Плевен днес ректорът на Медицинския университет проф. Славчо 
Томов.  
 
Заглавие: Роботизираната хирургия навлиза при все повече индикации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ВМУ – Плевен. В близко време в Центъра за роботизирана хирургия ще започне работа 
екип от хирурзи, профилиран за операции при пациенти с рак на дебелото черво. Това съобщи 
пред журналисти в Плевен днес ректорът на Медицинския университет проф. Славчо Томов. В 
допълнение той уточни, че това е третият вид роботизирани интервенции, които ще се 
осъществяват в Центъра, след онкогинекологичните и урологичните при простатен карцином.  
За първи път днес в Университетския център бе демонстрирана на живо операция с втората 
система за роботизирана хирургия da Vinci Si, която е инсталирана във висшето училище с 
финансиране по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.  
Проф. Григор Горчев и екипът му оперираха пациентка с рак на маточната шийка в първи 
стадий.  
„От 2008 г., когато бе поставено началото на роботизираната хирургия в Плевен, до днес имаме 
над 500 онкогинекологични интервенции и тенденцията е да разширяваме периметъра на този 
вид хирургия“, посочи пред Zdrave.net проф. Томов. В допълнение той уточни, че всички 
медицински специалисти, участващи в операционните екипи – хирурзи, анестезиолози и 
медицински сестри, са преминали специално обучение и са сертифицирани в Центъра за 
обучение и подготовка на кадри в миниинвазивната хирургия в Страсбург.  
Друга новост, която предстои да бъде въведена, е 3D-студиото за обучение в 
телекомуникационния ендоскопски център при Медицинския университет, което ще заработи от 
началото на новата учебна година, съобщи още проф. Томов. Въвеждането на обучение в 
триизмерен формат ще повиши конкурентоспособността на висшето медицинско училище и ще 
открие нови възможности на студенти, специализанти и докторанти да придобият съвременни 
знания и опит в ендоскопската хирургия. В Центъра е монтиран и първият в Източна Европа 
виртуален ендотренажор – система за обучение по ендоскопска хирургия в реално време със 
софтуер, който съдържа 180 000 оперативни интервенции в целия свят. Изградени са и две 
амфитеатрални зали с аудиовизуална конферентна мрежа за връзка и телемостове на живо с 
клиники извън България. Тази организация максимално доближава плевенския център до най-
напредналите в света и го нарежда в топ 20 на най-добрите болници в Европа, изтъкна в 
заключение проф. Славчо Томов.  
 

http://zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=DB2JOtzS7SU%3d
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Дата: 20.05.2014  
Източник: www.novini.bg  
Връзка:  
http://www.novini.bg/news/202432-младеж-се-върна-в-родината-след-агитация-от-държавата.html  
Брой думи: 203  
 
 
Резюме: Двама младежи до 29 г. са започнали работа благодарение на инициативата на 
кабинета да върне обратно българите от странство, отчетоха вчера от Агенцията по заетостта.  
 
Заглавие: Младеж се върна в родината след агитация от държавата  
Подзаглавие: Около 170 младежи до 29 г. са предоставили информация за себе си, от която са 
създадени профили на кандидатите за работа у нас  
Автор:  
Текст: Двама младежи до 29 г. са започнали работа благодарение на инициативата на 
кабинета да върне обратно българите от странство, отчетоха вчера от Агенцията по заетостта.  
От чужбина обаче идва само единият от тях, другият е учил и живее в България, съобщава в. 
"Сега".  
Основната роля тук е на Българската агенция за инвестиции, която заедно с АЗ реализира 
проект по ОП "Конкурентоспособност" за близо 172 хил. лв.  
Неговата задача бе сънародниците ни зад граница да бъдат изкушени да се върнат у нас, за да 
работят и правят бизнес. За целта двама представители на Агенцията по заетостта се 
срещнаха със студенти в шест европейски столици и Амстердам.  
Около 170 младежи до 29 г. са предоставили информация за себе си, от която агенцията е 
създала профили на кандидатите за работа у нас с информация за тяхното образование, 
професионални интереси и т.н.  
50 от кандидатите вече са с предложения за работа. Профилите им са предоставени на много 
малък брой работодатели, като целта ние да разширим кръга, изрично подчерта шефът на АЗ 
Асен Ангелов. "Ако не ни питате постоянно колко струва инициативата, ще постигнем и по-
добри резултати", коментира Ангелов, цитиран от "Сега".  
Сред кандидатите за работа най-много са завършилите икономически специалности с 
хуманитарни профили, юристи, инженери и ИТ специалисти.  
 

http://www.novini.bg/news/202432-младеж-се-върна-в-родината-след-агитация-от-държавата.html
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Дата: 20.05.2014  
Източник: www.e-79.com  
Връзка: http://www.e-79.com/news-74264.html  
Брой думи: 207  
 
 
Резюме: Висока оценка на работата на правителството на Пламен Орешарски за първата 
година, даде енергийният министър Драгомир Стойнев. За първи път от 2006 година насам е 
върната рекордно висока сума ДДС, завишен е и ръстът на промишленото производство, 
стигнал до 6,5% заяви при посещението си днес в Благоевград министър Стойнев.  
 
Заглавие: Министър Стойнев даде висока оценка на кабинета Орешарски  
Подзаглавие:  
Автор: Деси Атанасова  
Текст: Висока оценка на работата на правителството на Пламен Орешарски за първата година, 
даде енергийният министър Драгомир Стойнев. За първи път от 2006 година насам е върната 
рекордно висока сума ДДС, завишен е и ръстът на промишленото производство, стигнал до 
6,5% заяви при посещението си днес в Благоевград министър Стойнев.  
Министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пристигна днес в Благоевград за 
браншова среща, поредицата, от които организирани от Областна администрация Благоевград. 
Министър Стойнев направи равносметка на постигнатото до момента от ресорното му 
ведомство.  
„Декември месец е върнато рекордно ДДС. Това не се е случвало от 2006 год., рекордни 
приходи от данъци и такси”, съобщи министър Драгомир Стойнев.  
Стойнев е категоричен, че правителството е подобрило и икономическата ситуация в страната.  
„6 месеца подред имаме ръст на промишленото производство, стигнал до 6,5%. Почти всеки 
месец имаме повишаване на бизнес климата”, похвали се министърът на икономиката и 
енергетиката.  
Въпреки високата безработица, негативните тенденции сериозно са забавили ход, отчете още 
енергийния министър.  
„За първото тримесечие на тази година има 39 100 нови работни места. Това не се е случвало 
от началото на кризата”, подчерта Стойнев.  
Драгомир Стойнев съобщи в аванс, че утре ще бъде приета от МС новата оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност”, което според него допълнително ще улесни 
бизнеса в България.  
 

http://www.e-79.com/news-74264.html
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Дата: 20.05.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка:  
http://pik.bg/младеж-се-върна-в-родината-след-агитация-от-държавата-news181655.html  
Брой думи: 203  
 
 
Резюме: Двама младежи до 29 г. са започнали работа благодарение на инициативата на 
кабинета да върне обратно българите от странство, отчетоха вчера от Агенцията по заетостта. 
От чужбина обаче идва само единият от тях, другият е учил и живее в България, съобщава в. 
"Сега".  
 
Заглавие: Младеж се върна в родината след агитация от държавата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Двама младежи до 29 г. са започнали работа благодарение на инициативата на 
кабинета да върне обратно българите от странство, отчетоха вчера от Агенцията по заетостта. 
От чужбина обаче идва само единият от тях, другият е учил и живее в България, съобщава в. 
"Сега".  
Основната роля тук е на Българската агенция за инвестиции, която заедно с АЗ реализира 
проект по ОП "Конкурентоспособност" за близо 172 хил. лв. Неговата задача бе 
сънародниците ни зад граница да бъдат изкушени да се върнат у нас, за да работят и правят 
бизнес. За целта двама представители на Агенцията по заетостта се срещнаха със студенти в 
шест европейски столици и Амстердам.  
Около 170 младежи до 29 г. са предоставили информация за себе си, от която агенцията е 
създала профили на кандидатите за работа у нас с информация за тяхното образование, 
професионални интереси и т.н. 50 от кандидатите вече са с предложения за работа. Профилите 
им са предоставени на много малък брой работодатели, като целта ние да разширим кръга, 
изрично подчерта шефът на АЗ Асен Ангелов. "Ако не ни питате постоянно колко струва 
инициативата, ще постигнем и по-добри резултати", коментира Ангелов, цитиран от "Сега".  
Сред кандидатите за работа най-много са завършилите икономически специалности с 
хуманитарни профили, юристи, инженери и ИТ специалисти.  
 

http://pik.bg/младеж-се-върна-в-родината-след-агитация-от-държавата-news181655.html
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Дата: 20.05.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/bulgarskite-ianmsp-prodykti-1411319.html  
Брой думи: 362  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Българското розово масло и вода, продуктите за лице и тяло от лавандула и 
роза дамасцена привлякоха изключителен интерес на японските търговци и дистрибутори на 
Международната специализирана изложба за парфюмерия, козметика и СПА индустрия 
BeautyWorld Japan 2014, която се провежда от 19 до 21 май 2014 г в Токио.  
 
Заглавие: Изключителен интерес към българските продукти на международната изложба 
Beauty World Japan 2014  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Българското розово масло и вода, продуктите за лице и тяло от лавандула и 
роза дамасцена привлякоха изключителен интерес на японските търговци и дистрибутори на 
Международната специализирана изложба за парфюмерия, козметика и СПА индустрия 
BeautyWorld Japan 2014, която се провежда от 19 до 21 май 2014 г в Токио.  
Националното участие на десет български производители в изложбата се организира от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по 
проект, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Конкурентоспособност" 2007 - 2013.  
За посетителите на българските щандове бяха направени серия от демонстрации с 
ароматерапевтични масла, разкриващи техните свойства и успокоителен ефект върху кожата 
на лицето, както и с масла за омекотяване на кожата на ръцете чрез прилагане на специфични 
техники за втриване.  
Със съдействието на ИАНМСП българските участници на Beautyworld Japan 2014 посетиха 
Японската козметична индустриална асоциация, където проведоха бизнес среща с местни 
компании от същия сектор. В нея взеха участие Валя Попова, началник отдел "Развитие на 
експортния потенциал" в ИАНМСП, Даниела Николова, втори секретар в Посолството на 
Република България в Токио, Косаку Ючида, главен управляващ директор на Японската 
козметична индустриална асоциация, Казуко Ито, отговаряща за международно сътрудничество 
в Асоциацията, Хироши Такамура от Японската асоциация на вносителите на ингредиенти за 
козметиката, както и представители на партньорската организация на ИАНМСП - Агенция за 
малки и средни предприятия - Япония.  
По време на дискусията се обсъждаха реални възможности за навлизането на българските 
компании от козметичния бранш на японския пазар, регулационните режими и процедурите за 
внос. Особено внимание бе обърнато на видовете рестриктивни и регулаторни изисквания към 
съставките на козметичните продукти, които могат да бъдат внасяни в тази страна, и които 
трябва да съответстват на определените стандарти за козметика на Министерството на 
здравеопазването в Япония. (Информация за изискванията ще бъде публикувана на интернет 
страницата на ИАНМСП на 26.05.2014 г.).  
По време на срещата българските фирми изнесоха презентации за тяхната дейност и видове 
производство, като впечатлиха японските домакини с високо качество, сертифицирани 
продукти, с получени международни награди за иновативни натурални продукти. Особено 
внимание беше отделено на това, че произвежданите от българските участници в изложбата 
етерични масла и вода от роза дамасцена притежават сертификати за биологично чисто, 
натурално производство, без съдържание на синтетични вещества.  
 

http://www.cross.bg/bulgarskite-ianmsp-prodykti-1411319.html
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Дата: 20.05.2014  
Източник: www.news.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n445773  
Брой думи: 314  
 
 
Резюме: На 27ми май 2014 г. в София Хотел Балкан (Шератон), зала Сердика, ще се проведе 
второто издание на форума ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА.  
 
Заглавие: Регистрирайте се за ФОРУМА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА сега - остават само 
6 дни!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 27ми май 2014 г. в София Хотел Балкан (Шератон), зала Сердика, ще се проведе 
второто издание на форума ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА.  
Форумът се организира от MoitePari.bg и е мястото, на което Вие – предприемачи, финансови 
мениджъри, счетоводители, представители на малки и средни предприятия, ще намерите 
своето успешно решение за финансиране. Участието във форума е БЕЗПЛАТНО. Изисква се 
предварителна регистрация, която можете да направите тук: http://bit.ly/1lCqgbw  
Местата са ограничени!!!  
Участниците в програмата са водещи финансови експерти от банкови и небанкови институции, 
с доказани традиции и възможности за кредитирането на МСП. Сред тях са представители на 
Българската банка за развитие, Сосиете Женерал Експресбанк, Банка ДСК, Българската 
асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП), Empower Capital Advisors, 
SOGELEASE, DS-Concept Factoring и други.  
ВИЖТЕ ПРОГРАМАТА ТУК.  
В панела за банковото финансиране от 10:05ч., ще се представят новите банкови програми, 
включително и тези, които са подкрепени с Европейски средства. В началото на презентациите 
ще се изложат проблемите във финансирането на бизнеса и настоящото му състояние като 
резултати от онлайн проучване на MoitePari.bg . Ако все още не сте се включили в анкетата за 
финансиране на МСП – направете го сега от тук ! Решенията, въпроси и отговори ще се търсят 
в дискусионния панел от 11:30ч., след презентациите.  
Програмата продължава в 14ч. с презентации и информационни дискусии за дяловото 
финансиране, факторинг и лизинг. От партньорите ни – водещите компании за небанково 
финансиране и бизнес консултанти, ще се информирате за възможностите и предимствата на 
небанковото финансиране.  
В панела за Европейските програми, лично представители на БАКЕП, ще ви представят 
основните моменти в ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. За земеделските 
производители специално сме подготвили презентация за фондовете от Емил Дърев, член на 
УС на Българската асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП) и на Росен 
Петров, консултант за бизнес кредитиране на земеделски производители от Кредитланд. В 
дискусионната част ще се включат и банкови представители.  
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ!  
Ще Ви очакваме!  
 
 

http://news.expert.bg/n445773

