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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
30.5.2014 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: 8 

 вестници, от които: 3 

 - национални 3 

 - регионални 0 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 4 

Общо за деня 9 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 29.05.2014  
Източник: бТВ  
Предаване: Лице в лице  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 11  
Брой думи: 1992  
 
Резюме: Тема: Предсрочни избори; Ще има ли спрени еврофондове?  
Гост: Лиляна Павлова – депутат от ГЕРБ  
 
Текст: Тема: Предсрочни избори; Ще има ли спрени еврофондове?  
Гост: Лиляна Павлова – депутат от ГЕРБ  
Водещ: Здравейте. Лиляна Павлова – депутат от ГЕРБ, бивш министър на регионалното 
развитие. Добре дошли.  
Лиляна Павлова: Здравейте.  
Водещ: Бяхте ли на работа днес в парламента?  
Лиляна Павлова: Разбира се, както всеки ден.  
Водещ: Вчера лидерът ви Борисов каза, че са като болни прасета – гушат се в парламента. 
Такава ли е атмосферата?  
Лиляна Павлова: Атмосферата е много тягостна в парламента. Виждате, че и г-жа Манолова, 
която по принцип е със самочувствие и хъс, да не кажа и...  
Водещ: И е голям боец, между другото, трябва да ѝ го признаем.  
Лиляна Павлова: Боец е. Дори тя виждате, че е доста смачкана. Те се виждат, нали знаете, не 
е хубаво, когато човек е паднал, смачкан, не трябва да го ритаме тогава. Тогава е най-лесно да 
го ритаме. Тъжна работа, грозна гледка.  
Водещ: Добре, а защо искате предсрочни избори? Помолих ви да формулирате 3 неща, заради 
които си заслужават предсрочни избори. Иначе това, че на евро... Ето, г-жа Манолова е права в 
случая – на евроизборите нашият електорат не гласува. Това нищо не означава за нагласите в 
обществото.  
Лиляна Павлова: Не е така. Категорично не мога да се съглася.  
Водещ: Защо?  
Лиляна Павлова: Три аргумента ще дам. Именно защото в неделя се реализира вотът на 
недоверие. Защото те го поискаха. И ще ви кажа защо. Защото и лидерът на ПЕС и на БСП, и 
лидерите на партиите в управление казваха през цялата кампания – „Ето, на този вот ще 
получим подкрепа за парламента, за нашето управление, за парламентарната ни коалиция и за 
правителството „Орешарски”. В момента, в който загубиха, обърнаха и казаха „Ама то всъщност 
това са избори за европарламент и няма нищо общо.” Ако им беше удобен резултатът, щеше 
да е вот на доверие. Обаче понеже е очевиден и абсолютен вот на недоверие...  
Водещ: Те се отметнаха от това, че събрани гласовете им заедно...  
Лиляна Павлова: Когато призоваваха хората да гласуват, казаха „Гласувайте не само за тези 
евродепутати, които искаме да изпратим, гласувайте, за да дадете подкрепа на 
правителството.” А такава не се получи напротив, получи се абсолютен вот на недоверие. Така 
че това е първата причина, поради която незабавно трябва да подадат оставка, защото те вече 
са нелегитимно правителство, а този парламент – казвам го не за първи път в това студио, той 
е абсолютно нелегитимен, несъстоятелен и абсурден. Втората причина – освен липсата на 
доверие в българските граждани, в обществото, ние имаме и пълна липса на доверие и на 
припознаване на това правителство в европейските ни партньори.  
Водещ: Как разбрахте?  
Лиляна Павлова: Едвам успя да отиде премиерът след няколко отказа до папата, до Атон и 
една визита имаше в Южна Корея. И мисля, че горе-долу дотам се изчерпват визитите. Никой 
не иска да приеме нашия премиер, никой не иска да го припознае, никой не иска да говори с 
него, камо ли да дойде в България. Тази политическа изолация и това неприемане, особено от 
европейските ни партньори... Ето една Швейцария, ако не говорим само за ЕС, удължи с две 
години не възможността... и трудовият пазар беше затворен за българите. Защо? Защото има 
недоверие какво се случва в България. От една страна това недоверие към България и най-
вече към правителството се отразява и в икономическо, защото когато говорим с потенциални 
инвеститори, всички инвестиции в България за замразени.  



 

 

5 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/3
0
/2

0
1
4

 

Водещ: Как разбрахте? Извинявайте, но и по ваше време не бяха много размразени. В 
последната година от вашето управление бяха нищожни.  
Лиляна Павлова: Ако погледнем цифрите, вървят стремително надолу.  
Водещ: Но като смисъл бяха изключително нищожни.  
Лиляна Павлова: Ето една катарска инвестиция, с която съм се занимавала. Катарците казаха 
„Ние с това правителство няма да работим.”  
Водещ: Какво се случи с тези катарски инвестиции?  
Лиляна Павлова: Нищо, разбира се.  
Водещ: Нищо не се случи. Това са катарците, които по ваше време трябваше да депозират...  
Лиляна Павлова: Те ги депозираха и бяха в банката. Но си ги изтеглиха. Както катарските 
инвестиции, така и европейски инвеститори... ето, от всяка гледна точка, не говорим само за 
Европа. Близкият Изток, Средният Изток, Европа, Америка – няма инвеститори. И нали знаете – 
големите инвеститори винаги се консултират със своето Външно министерство, със своите 
посланици тук, които дават сигнали и казват, че обстановката не е стабилна – политическата 
обстановка не е стабилна и икономическата не е стабилна. И третата причина – да не ставам 
дълга, понеже казахте три, е състоянието на българската икономика.  
Водещ: Какво е състоянието на българската икономика?  
Лиляна Павлова: Драматично. 40 хиляди нови безработни, заеми, заеми, заеми. Дори в деня 
след изборите – на 26, онзи ден, в понеделник, правителството при очевиден вот на недоверие 
- нова емисия на държавни ценни книжа, нови 50 млн. заеми към милиардите – милиарди 
заеми, никаква производителност, никакви работни места. И в резултат на всичко това, разбира 
се – липса на инвестиции, а приходите са все по-ниски. Приходите няма да бъдат изпълнени и 
всички го знаем това.  
Водещ: Какво се прави с тези заеми?  
Лиляна Павлова: Актуализация на бюджета е неизбежна, защото не могат да си реализират 
приходите.  
Водещ: Което е един инструмент, какво лошо има в това.  
Лиляна Павлова: В същия момент ние чухме – анализи, анализи, анализи. Те ще си 
анализират. Единственото, което трябва, анализирайки се да подадат оставка, защото в 
противен случай това, което ще се случи, вече зимата ще бъде пагубна. Трябва да направи 
бюджет едно професионално правителство, което да закрепи положението, защото ние вече 
прескачаме и дефицита, прескачаме и ще блокираме държавата. Трябва да спасим държавата 
преди да се е сринала.  
Водещ: Но как ГЕРБ ще спаси държавата?  
Лиляна Павлова: Тук не говорим дали ГЕРБ ще спаси държавата. Това правителство е 
нелегитимно, това правителство няма доверие, това правителство не може да продължи да 
управлява. Дори коалиционният партньор го каза, максимум до края на годината. Това 
послание е много силно, недейте да го подценявате. Те сами осъзнават, че не могат, не трябва, 
няма доверие. Още повече – нека да разширя третия аргумент. Защото една икономически 
стабилна държава – вижте държавите в Европа. Те втора година отчитат растеж и подем. За 
20123 г. България не само е в летаргия, България е в застой, докато всички европейски 
държави вървят нагоре. И ако говорим от политическа гледна точка, на мен даже ми е мъчно за 
държавата, защото ние сме една осакатена държава. Защото очевидно дясното имаме 
стабилност, в център-дясно е стабилно. Но левият крак го няма.  
Водещ: Социален геноцид, казва г-н Станишев. Дянков наложи социален геноцид.  
Лиляна Павлова: Г-н Станишев е най-добре да не с е обажда, защото колкото повече говори, 
толкова повече се сриваме. Но аз пак с един апел – на мен ми е мъчно за лявото. В България 
трябва да има и ляво, но истинско ляво. Защото на куц крак – ето, както и аз съм пострадала 
именно с левия крак, мога да ви потвърдя – трябват два стабилни крака – ляв и десен. Десният 
е стабилен, но левият куца. На държавата ѝ трябва стабилност. И ако искат левият крак не 
само да е куц и сакат, а и да бъде отрязан, трябва да го стабилизират. Стабилността минава не 
само през тия анализи, които чуваме всеки ден. Оставка, дали ще си имат ново ръководство не 
е наша работа, още по-малко моя, те да си решат. Но важното е, че на държавата ѝ трябва... 
Първо – българските граждани искат мажоритарен вот и това е безспорен факт. Поздравявам, 
че младите хора ще имат шанс, макар че изборният кодекс...  
Водещ: Абсолютно. На г-жа Манолова ще ѝ браним кодекса, не съм и очаквала.  
Лиляна Павлова: Но се бъзикахме, че е комикс. А той стана изборен колапс.  
Водещ: Те също си преживяват грешката.  
Лиляна Павлова: Единственото, което се доказа е, че ни трябва истински мажоритарен вот.  
Водещ: Трябва ни мажоритарен вот. Всъщност това мнение на ГЕРБ ли е или ваше лично?  
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Лиляна Павлова: Мое лично мнение. Но вижте, ние сме подготвили искане за референдум, с 
който българските граждани да кажат искат ли мажоритарен вот. Първата стъпка в този 
референдум беше направена в неделя. Референдумът вече е положителен. Колкото и да 
опитваха, заради адресите на 30 хиляди души да отменят и да няма референдум, той се 
проведе.  
Водещ: Ама г-жо Павлова, не ви ли е страх от мажоритарни избори, като ГЕРБ се води от 
Борисов?  
Лиляна Павлова: Мен лично не ме е страх. Категорично, мен лично не ме е страх, убедена 
съм, че и партията не я е страх.  
Водещ: И настоявате за мажоритарен вот.  
Лиляна Павлова: Абсолютно.  
Водещ: Добре, ако не се получи, поне преференцията бихте ли бранили?  
Лиляна Павлова: Разбира се. Аз пак казвам – дори подкрепа на този референдум, който 
насила го спряха, той се видя. Така че – да , това е което ни трябва, за да може именно да се 
даде шанс на личностите.  
Водещ: Вчера Бареков каза в това студио, че и магистралите ви са един огромен балон, вече 
се рушали. Вие с какво самочувствие искате да вземете власт?  
Лиляна Павлова: Моля ви се, а той с какво самочувствие иска? На всеки трябва да му се даде 
шанс да се развива и да се докаже, това бих казала за него. Аз мисля, че сме се доказали. 
Построихме, хората пътуват. Не пътуват по разрушена магистрала до Бургас, това мога да 
гарантирам, и по много други пътища, които сме ремонтирали. Нека да изремонтират 2 км. 
Оставихме им 10 проекта за довършване на финалната права – още не могат да ги пуснат.  
Водещ: Защо?  
Лиляна Павлова: Блокираха всичко. Магистрала „Марица” спря – трябваше да е готова 
миналата есен – спря и не могат да я довършат. Магистрала „Струма” закъснява с 6 месеца, 
северната скоростна тангента на софийското околовръстно – 6-ти месец не може да тръгне – 
едни отчуждения не могат да направят.  
Водещ: Отчужденията.  
Лиляна Павлова: Пак ви казвам – некомпетентност, липса на доверие, далновидност. 
Претенцията за експертност се оказа един голям балон. Преживяхме една година на много голи 
обещания, много заеми и никакви дела на практика. Не думи – дела трябват.  
Водещ: Между другото, в Медиапул прочетох, те имали информация и разполагали с 
документи, пишат колегите, че ОП „Регионално развитие” е заплашена от загуба на 612 млн. 
лева, заради 7 високорискови проекта. Както и да е, няма значение.  
Лиляна Павлова: Икономиката не работи. Единственият свеж ресурс са европейските 
фондове. Те и тях успяха за една година да им ги спрат. Започнахме с „Околна среда”, ето ви и 
„Регионално развитие” е под риск, програмата за конкурентоспособност, за която никой не 
работи – там рискът е още по-голям, защото виждаме, че и там не се случва. Аз като член на 
Комисията по еврофондове, викаме ги министрите на изслушване, тях ги крият вече втори 
месец – министъра на околната среда, тя междувременно излезе в кампания, регионалния 
министър – няма отговор. Всичките еврофондове са под риск, това е най-страшното.  
Водещ: Защо? (...) изглеждат специалисти.  
Лиляна Павлова: Как изглеждат? С вкусови критерии дайте да не работим, защото на мен на 
друго ми изглеждат, ама да съм любезна, няма да кажа.  
Водещ: Ще кажете как ви изглеждат след рекламите.  
Връщаме се в студиото с Лиляна Павлова. Вчера на протеста пред парламента видях ваши 
колеги с жълти свирки заедно с хората да протестират срещу кабинета „Орешарски”. Вие ще 
ходите ли да протестирате, г-жо Павлова?  
Лиляна Павлова: С удоволствие, но засега с този крак не мога. Но се надявам докато се 
оправи да е паднало правителството. Но ако не е паднало, със сигурност ще се присъединя. 
Защото има много призиви към нас и лично към мен във Фейсбук – хората ми пишат, че трябва 
да се включим активно, защото това са двата начина. Ние все пак трябва да правим 
интелигентен и културен апел засега към управляващите да си подадат оставката - първо чрез 
вотове на недоверие, аз все пак се надявам утре на разума на хора не само от опозицията, 
както сме ние, но все пак и от управляващите. Там има много разумни хора.  
Водещ: Няма да се самосвалят по този начин.  
Лиляна Павлова: Другият вариант са протестите. Протести, вотове на недоверие и най-вече 
разчитам, че трябва да се върне... тези хора трябва да имат мъдрост, доблест и съвест.  
Водещ: Добре, благодаря за този разговор.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 30.05.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 17  
Брой думи: 751  
 
 
Резюме: Преди 17 г. трима предприемчиви студенти събрали по 5000 лв. и създали фирма 
"ДеБулКо", която днес е сред водещите производители на метални изделия в България и в 
Европа.  
 
Заглавие: С инвестиция от 15 000 лева студенти пробиха в Германия  
Подзаглавие:  
Автор: Даниел ЖИВКОВ  
Текст: Преди 17 г. трима предприемчиви студенти събрали по 5000 лв. и създали фирма 
"ДеБулКо", която днес е сред водещите производители на метални изделия в България и в 
Европа.  
"Започнахме с дистрибуция на постелки и мушами. Работихме за германска фирма, а 
посредник ни беше наш немски приятел. С тази дейност не пожънахме успех и решихме да се 
насочим в друга посока. Идеята ни дойде спонтанно - германците, освен постелките, изпращаха 
и метални стойки, на които се излагат продуктите. Решихме да опитаме да направим такава 
стойка. Създадохме мостра, изпратихме я на германската фирма и получихме одобрение", 
разказва Петър Василев, един от собствениците на фирмата.  
Това се случва през бурната 1997 г., със студентски стачки и хиперинфлация.  
"По това време почти нямаше възможност да се излезе в Европа, а с помощта на немския ни 
приятел пътувахме и се срещахме с клиенти", казва Петър. Той завършва Техническия 
университет в София и по-късно изкарва докторантура по финанси в УНСС. Друг от общо 
четиримата собственици на фирмата е Милена Първанова. Останалите са инж. Николай 
Василев -брат на Петър, както и германецът Юрген Най-дел - семеен приятел на Милена още 
от времето преди промените. От това българо-германско партньорство идва и името 
"ДеБулКо", което е съкратено от "Дойч-Булгарише Кооперацион".  
"Наехме гараж с размер около 100 квадрата и купихме няколко машини. Тогава стартираща 
фирма като нашата не можеше да вземе кредит, защото банките не бяха пазарно ориентирани. 
Постепенно дейността ни потръгна и решихме да се преместим в село Мусачево в бивш 
стопански двор. Превърнахме краварник в производствено хале", спомня си с усмивка Петър.  
Сега компанията развива различни дейности в сферата на металообработването - 
производство на стелажи, магазинно обзавеждане и различни изделия за индустрията, 
фирмата приема и нестандартни поръчки по желание на клиента. Най-големите клиенти на 
"ДеБулКо" са дизайнерски фирми, обзавеждащи магазини.  
Освен за Германия фирма "ДеБулКо" изнася изделия за Холандия,  
Белгия, Швейцария, Австрия, Англия, франция. "За тях правим главно рекламни дисплеи и 
елементи за магазинно обзавеждане. Поръчките им обикновено са в рамките на няколкостотин 
бройки - не са големи, но са за кратки срокове и разнообразни като технология. Скоростта при 
нас е много съществена. Често работата ни е свързана с промоция на даден продукт или 
отваряне на нов магазин, за който датата е твърдо фиксирана и всичко трябва да се случи 
навреме. Закъсненията водят до големи неустойки. С качеството също не правим компромиси", 
казва Петър.  
Наскоро произвели няколкостотин метални манекена за една германска фирма, занимаваща се 
с дизайн на витрини. Всяко отделно телче по тях се огъва цифрово. "В софтуерно отношение 
работим със SolidWorks, осигурен от фирма ДиТра. Той най-добре пасва на бизнеса ни. 
Представлява софтуер за чертане, чрез който моделираме тримерно, правим симулации, 
напасваме детайли. Дава ни възможност да представим продуктите си в тримерен вид под 
формата на картинка, която показваме на клиенти", обяснява Петър.  
Компанията трудно си намира квалифицирани кадри, затова преди 2 години започва да приема 
студенти на обучение.  
Петър Василев споделя, че с настъпване на кризата отбелязват спад в поръчките: "До средата 
си 2008 г. беше чудесна за нас. За нещастие през есента, докато политиците ни убеждаваха, че 
кризата няма да достигне България, ние усетихме в рамките на няколко седмици как поръчките 
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почти спряха. По това време решихме да кандидатстваме по програма 
"Конкурентоспособност".  
Спечелихме, но резкият спад в поръчките ни накара да се замислим за отказване. В крайна 
сметка решихме да реализираме проекта и сега не съжаляваме за това."  
През 2012 г. фирмата отново кандидатства по европейска програма и влиза в ново 
приключение. "Направихме проект, който беше одобрен и класиран високо, но се получи куриоз 
- в продължение на 9 месеца никой не ни потърси, за да подпишем договор. Накрая попитахме 
и ни обясниха, че сме кандидатствали като малко предприятие с персонал под 50 души и така 
сме били одобрени, но впоследствие сме назначили двама човека и с общо 51 сме станали 
средно предприятие. Те не можели да преизчислят бюджетите. Така проектът ни беше 
отхвърлен с мотива, че сме увеличили персонала си с двама души. По-късно реализирахме 
целта си със собствено финансиране", споделя Милена Първанова.  
Машините, които използват в "ДеБулКо", струват шестцифрени суми в евро и са от водещи 
германски и швейцарски производители. "Германец рядко ще купи изделие, произведено от 
турска машина, защото си иска родното. Участваме в един германски панаир, наречен Ойро 
Шоп. Ползваме и интернет като канал за привличане на клиенти, но най-добрата реклама са 
личните препоръки, на които разчитаме много. На запад този метод работи безотказно - ако 
някой те препоръча, вратите се отварят мигновено", разказва Милена.  
Собствениците на "ДеБулКо" планират скоро да разширят производствените площи и да си 
направят нови офисни помещения.  
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Дата: 30.05.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 5  
Брой думи: 797  
 
 
Резюме: Шест проекта от програма "Регионално развитие" за над 350 млн. лева са с висок риск 
за изпълнение и има вероятност България да изгуби европейското финансиране за тях през 
този програмен период. Това са проектът за Северната скоростна тангента, компоненти от 
проектите за интегриран градски транспорт на София и Варна, проектът "Античен комплекс 
Сердика" в столицата и два проекта за онкологични центрове в София и Кърджали. Това става 
ясно от доклад за изпълнението на ОПРР до края на април, който трябваше да бъде разгледан 
в сряда от депутатите в комисията по европейски въпроси  
 
Заглавие: Проектът за северната тангента е под риск заради отчуждения  
Подзаглавие: Има вероятност България да загуби финансиране за близо 400 млн. лв. по 
регионалната програма  
Автор: Десислава ЛЕЩАРСКА  
Текст: Шест проекта от програма "Регионално развитие" за над 350 млн. лева са с висок риск за 
изпълнение и има вероятност България да изгуби европейското финансиране за тях през този 
програмен период. Това са проектът за Северната скоростна тангента, компоненти от проектите 
за интегриран градски транспорт на София и Варна, проектът "Античен комплекс Сердика" в 
столицата и два проекта за онкологични центрове в София и Кърджали. Това става ясно от 
доклад за изпълнението на ОПРР до края на април, който трябваше да бъде разгледан в сряда 
от депутатите в комисията по европейски въпроси. Заседанието бе отложено за четвъртък, но и 
точката за изпълнението на програмата е отменена.  
От МРР коментираха, че докладът е отпреди месец и част от данните вече не са актуални. 
Например от списъка с високорискови проекти е отпаднал този за "българския Лувър". Очаква 
се проектът да приключи до месец. Надяваме се един по един проектите да отпадат от 
рисковия списък, коментираха още от министерството, но това едва ли е възможно за всички. 
Няма драматични проблеми с програма "Регионално развитие" - от вида на тези с "Околна 
среда", но неадекватни действия на управляващите може да задълбочат проблемите, 
коментираха експерти. България най-вероятно ще загуби парите за саниране и за северната 
дъга на околовръстното в София.  
Жалби, отчуждения, Закъснения  
Повече от половината сума с висок риск от загуба се дължи на проекта за Северна скоростна 
тангента на София, чийто краен срок за изпълнение е 31.10.2015 г. Изпълнителят ХПВС-ССТ с 
основни партньори "Водстрой 98" и "Хидрострой" още работят по техническия проект, а пътната 
агенция още не е обявила поръчка за археологически проучвания по 17-километровата отсечка. 
По-големият проблем обаче са отчуждителните процедури, които, освен че се бавят, се 
оспорват в съда от собствениците заради цени от порядъка на 80 ст. за кв.м.  
Освен това програмата дори не разполага с целия бюджет, необходим за строежа на северната 
дъга, който е 235 млн. лева, става ясно от доклада. "Към момента наличният финансов ресурс 
за целите на проекта възлиза на над 51 млн. лв. Големият проект е изпратен за оценка към ЕК 
и се очаква да бъде одобрен", пише в документа.  
Друг проект с малки изгледи да се реализира е "Античен културно комуникационен комплекс 
"Сердика" за 15.8 млн. лв. Той предвижда стъклен купол над разкопките между Министерския 
съвет и президентството. Първият търг за избор на изпълнител бе прекратен заради 
надвишаване на прогнозната стойност от 15.8 млн. лв. Сега заданието е преработено и още се 
съгласува от Института за паметници на културата.  
Драстично се бави и проектът за трамвай до Студентски град, който е за 20 млн. лева. Преди 
седмица стана ясно, че и поръчката за система за управление на трафика за 10 млн. лева - 
част от интегрирания градски транспорт на столицата, е отменена от КЗК. Варна също изостава 
с проекта за интегриран градски транспорт и по-точно с компонента за бърз коридор, който е за 
около половината от сумата, 110 млн. лева.  
От регионалното министерство са обнадеждени за проектите за лъчетерапевтичен комплекс в 
онкологията в София за 21.3 млн. лв. и за високотехнологичен сектор за ранна и точна 
диагностика на онкологични заболявания в болница "Д-р Атанас Дафовски", Кърджали. По 
първия се очаква избор на изпълнител, а по втория здравното министерство е поело ясни 
ангажименти да задейства процедурите в най-кратък срок.  
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Изпълнението на програмата  
Дори и с високорискови проекти "Регионално развитие" е една от най-добре представящите се 
програми. Към края на април 2014 г. по нея са разплатени 2.034 млрд. лв., или 62% от бюджета 
й (3.131 млрд. лв.). До края на 2014 г. трябва да бъдат приключени 238 договора, а за да не се 
стигне до загуба на средства, трябва всеки месец да се сертифицират разходи за 84 млн. лева, 
пише в доклада.  
Към края на април по ОПРР са изпълнени 687 проекта за подобряване на градската среда - за 
ремонт и изграждане на паркове, зелени площи, детски площадки (над 3 млн. кв.м), пешеходни 
зони, велоалеи, тротоари (над 810 хил. кв.м), паркоместа (около 3250 броя). Над 2.4 млн. души 
ползват обновените 925 сгради на образователната, социалната и културната инфраструктура. 
Постигната е икономия на енергия в резултат от направените инвестиции - над 141 хил. мВтч 
средногодишно. Укрепването на свлачища е в полза на над 624 хил. души. Ремонтирани са 59 
туристически атракции и 6 културни ценности с национално и световно значение. За 
предотвратяване на наводнения в населени места са изградени над 103 хил. л.м съоръжения, а 
дължината на защитени или възстановени брегове е над 32 хил. л.м.  
Кабинетът гласува проектите на 4 от новите програми  
Правителството одобри проектите на четири от новите оперативни програми, които ще бъдат 
предложени за окончателно одобрение от Европейската комисия. Това са програмите "Добро 
управление", "Развитие на човешките ресурси", "Транспорт и транспортна инфраструктура" и 
"Околна среда". Миналата седмица кабинетът одобри проектите на още три от програмите -
"Региони в растеж", "Наука и образование за интелигентен растеж" и "Иновации и 
конкурентоспособност".  
 



 

 

11 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/3
0
/2

0
1
4

 

Дата: 30.05.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 3  
Брой думи: 72  
 
 
Резюме: Нов завод за производство на пелети от дървесни отпадъци, които се използват за 
отопление, ще започне работа през юли на територията на бившето дървопреработвателно 
предприятие "Габровница". То се намира в с. Горно Сахране и бе купено от турския холдинг 
"Кастамону". Изградено е със средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" по 
схемата "Зелена енергия". Към 4-те млн. евро от фондове, собствениците са прибавили още 4 
млн. лв, уточни зам.-директорът по производствено-техническите въпроси Петко Тотев.  
 
Заглавие: Фабрика за пелети до Павел баня  
Подзаглавие:  
Автор: Христо ХРИСТОВ  
Текст: Нов завод за производство на пелети от дървесни отпадъци, които се използват за 
отопление, ще започне работа през юли на територията на бившето дървопреработвателно 
предприятие "Габровница". То се намира в с. Горно Сахране и бе купено от турския холдинг 
"Кастамону". Изградено е със средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" по 
схемата "Зелена енергия". Към 4-те млн. евро от фондове, собствениците са прибавили още 4 
млн. лв, уточни зам.-директорът по производствено-техническите въпроси Петко Тотев.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 30.05.2014  
Източник: сп. Инженеринг ревю  
Страница: 62,63  
Брой думи: 887  
 
 
Резюме: През 2000 г. австрийската компания Aichelin Ges.m.b.H, водещ световен производител 
на индустриални съоръжения за термообработката на метални детайли, започва 
сътрудничество с фирма М + С Хидравлик, производител на хидравлични мотори, 
сервоуправления, клапани, спирачки и принадлежности за тях. За последните 14 години двете 
фирми реализират общо три съвместни проекта за доставка и внедряване на оборудване за 
термична обработка от австрийския производител с цел оптимизиране производството на М+С 
Хидравлик.  
 
Заглавие: AICHELIN внедрява иновативни технологии и оборудване за термообработка в 
производството на М+С ХИДРАВЛИК  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През 2000 г. австрийската компания Aichelin Ges.m.b.H, водещ световен производител 
на индустриални съоръжения за термообработката на метални детайли, започва 
сътрудничество с фирма М + С Хидравлик, производител на хидравлични мотори, 
сервоуправления, клапани, спирачки и принадлежности за тях. За последните 14 години двете 
фирми реализират общо три съвместни проекта за доставка и внедряване на оборудване за 
термична обработка от австрийския производител с цел оптимизиране производството на М+С 
Хидравлик.  
Като световен лидер в производството на оборудване за термична обработка на стомани и 
сплави с повече от 135 години практически опит и позиции на пазара, Aichelin предлага голямо 
разнообразие на пещи и спомагателно оборудване за различни процеси и приложения в 
областта на индустриалното производство, основно в автомобилната индустрия, 
машиностроенето, инструменталното производство, хидравликата, производството на крепежни 
елементи и др.  
Първият съвместен проект на М+С Хидравлик и Aichelin е реализиран през периода 2000-2002 
г. и включва доставката и внедряването на 2 броя камерни пещи за цементация и закаляване 
VKEs, пещ за нискотемпературно отвръщане VKHLE, машина за измиване КЕКТЕ, реторна пещ 
KREs за нитрокарбуриране (NITROC), компютърна система управление на процесите FOCOS.  
През 2008 г., поради необходимост от разширяване капацитета на термичния участък в 
производството на М+С Хидравлик, е реализиран следващ проект за интегрирането на камерна 
пещ VKEs, пещ за отвръщане VKHLE и машина за измиване КЕКТЕ. Най-скорошният съвместен 
проект на двете фирми е финализиран в началото на 2014 и е реализиран по Оперативна 
програма "Конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - проект 
"Инвестиции в зелена индустрия" за камерна пещ VKEs, 2 броя пещи за отвръщане VKHLE, 
втори транспортен манипулатор и нова версия на системата за управление на процесите 
FOCOS.  
Съвместните проекти на Aichelin с М+С Хидравлик са специфични по отношение на някои от 
изискванията. При първия проект, реализиран през 2002 година, изискването е защитната 
газова среда (ендоатмосфера) да се получава по безгенераторен метод чрез подаването в 
пещта метанол, ацетон и азот. Друга особеност е защитната пламъчна завеса на вратата на 
пещта и горелките да бъдат с газообразен метанол, получаван в специално разработени от 
Aichelin изпарители.  
При проектите с М+С Хидравлик изборът на оборудване от страна на австрийската компания се 
основава на предоставената от българската фирма подробна техническа информация. 
Причината Aichelin да предложи именно камерни пещи е, че този тип решения са най-
подходящи за производството на М+С Хидравлик. С внедряването им фирмата получава 
универсалност и гъвкавост на процесите за термичната обработка, високо качество и 
производителност на оборудването.  
"През всички тези 14 години сме много доволни, че имаме клиент като М+С Хидравлик. За нас е 
удоволствие да работим заедно, заради професионализма на специалистите на М+С 



 

 

14 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/3
0
/2

0
1
4

 

Хидравлик, коректното и почтено отношение на ръководството на фирмата. Изключително 
ценна е обратната информация, получавана от клиента относно работата на оборудването, 
евентуалните възникнали проблеми и др. Това ни насочва какво трябва да подобрим по 
конструкцията на пещите или технологията на процеса. Високо оценяваме сътрудничеството с 
М+С Хидравлик, тъй като информацията и идеите, които сме получавали през годините са ни 
помогнали да усъвършенстваме някои елементи на оборудването ни", коментират от Aichelin.  
За 14 години за всичките 3 проекта М+С Хидравлик инвестира около 5 000 000 лв. 
"Реализацията на проекти за оборудване за термична обработка зависи от много фактори, като 
един от най-важните за успешното им изпълнение е добрата координация и комуникация между 
двете страни", убедени са от М+С Хидравлик. Последният съвместен проект бива изпълнен 2 
седмици по-рано от планирания срок, благодарение на доброто сътрудничество с Aichelin и 
професионалната работа на екипа на М+С Хидравлик. Не на последно място, успешната 
реализация се дължи на голямата подкрепа и съдействие от страна на представителя на 
Aichelin Ges.m.b.H. за България - г-н Георги Иванов, допълват от М+С Хидравлик.  
За австрийската компания реализираните три проекта с М+С Хидравлик не са най-големите и 
мащабни проекти в парично отношение, но от особено значение е приносът за развитието на 
българската фирма чрез подобряване технологичното ниво на термичната обработка във 
фирмата. Друг значим ефект от реализацията на проектите е, че чрез тях Aichelin успява да 
разшири позициите си на българския пазар. Благодарение на активната роля на предишния и 
сегашния представител на фирмата за България през 2010 г. тя реализира голям проект за 
термично оборудване във фирма Мадара АД. В момента се очаква стартирането на нов проект 
с още една българска фирма, уточняват от Aichelin.  
Внедрените технологии и оборудване за термична обработка оптимизират производството инж. 
Георги Георгиев Технически Директор на М + С Хидравлик  
Каква е значимостта и ползата за М+С ХИДРАВЛИК от изпълнението на съвместните проекти с 
Aichelin?  
Чрез реализацията на трите проекта М + С Хидравлик успя значително да повиши качеството 
на своите продукти и да увеличи капацитета на участъка за термична обработка. След 
въвеждането в експлоатация на линията камерни пещи, от Aichelin ние получихме не само 
оборудване, но и най-съвременните технологии за термична обработка и с това рязко 
намалихме деформациите на детайлите и процента несъответстваща продукция.  
Каква беше причината да изберете Aichelin за ваш партньор?  
За първия проект през 2002 година, Aichelin Ges.m.b.H. беше избран за доставчик на 
оборудването, по правилата на процедурата на М+С Хидравлик за избор на доставчик след 
задълбочено проучване и сравнение на техническите и икономическите показатели на няколко 
оферти. Конкуренцията беше много силна между 5 водещи фирми, произвеждащи такова 
оборудване.  
Aichelin получи поръчката за доставка за първия проект не само поради предимствата от 
техническа гледна точка, но също така и поради тяхната гъвкава политика да покриват 
специфичните изисквания на всеки клиент, независимо той от коя страна е и колко голяма и 
реномирана е фирмата.  
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Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 29.05.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16778092  
Брой думи: 79  
 
 
Резюме: Правителството ще гласува проектите на четири от новите оперативни програми, 
които ще бъдат предложени за окончателно одобрение от Европейската комисия. Това са 
програмите „Добро управление”, „Развитие на човешките ресурси”, „Транспорт и транспортна 
инфраструктура” и „Околна среда”.  
 
Заглавие: Правителството гласува проектите на четири от новите оперативни програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството ще гласува проектите на четири от новите оперативни програми, които 
ще бъдат предложени за окончателно одобрение от Европейската комисия. Това са програмите 
„Добро управление”, „Развитие на човешките ресурси”, „Транспорт и транспортна 
инфраструктура” и „Околна среда”. Миналата седмица кабинетът одобри проектите на още три 
от програмите - „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж” и „Иновации 
и конкурентоспособност”. На днешното заседание ще бъде одобрено и постановление за 
създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет.  
DarikNews  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16778092
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Дата: 29.05.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/treti_da_vinchi_operira_rak_u_nas-
239828.html  
Брой думи: 429  
 
 
Резюме: София. Три робота "Да Винчи" вече работят в България. Два от тях се намират в 
УМБАЛ "Георги Странски" в Плевен, вторият беше инсталиран само преди броени дни. Третият 
е в софийската болница "Доверие". От миналата седмица обаче лекарите прибавиха нови 
операции, които ще правят с него.  
 
Заглавие: Трети "Да Винчи" оперира рак у нас  
Подзаглавие: Липсата на пари спъва модерното лечение в България  
Автор:  
Текст: София. Три робота "Да Винчи" вече работят в България. Два от тях се намират в УМБАЛ 
"Георги Странски" в Плевен, вторият беше инсталиран само преди броени дни. Третият е в 
софийската болница "Доверие". От миналата седмица обаче лекарите прибавиха нови 
операции, които ще правят с него.  
"Да Винчи Си" е пълното име на втория робот, който беше инсталиран в плевенската 
университетска болница. Финансирането му беше осигурено по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". С роботите в клиниката се правят 
гинекологични операции на жени с онкологични проблеми и на мъже с рак на простатата. В 
скоро време обаче в болницата планират да започнат и нов вид интервенции - на тумори на 
дебелото черво. Първата операция с робота "Да Винчи" беше направена през 2008 г., а 
оттогава досега там има над 500 онкогинекологични интервенции.  
В софийската болница "Доверие" с робота от няколко години се извършват операции при рак на 
простатата. През миналата седмица обаче там започнаха да се правят и гинекологични 
интервенции на жени с рак на шийката на матката. Те бяха извършени от медицинския екип на 
гинекологичното отделение на болницата с помощта на проф. Ангелос Сиютас.  
Предимствата на операциите с "Да Винчи" пред традиционната хирургия са ясни. Като всички 
миниинвазивни методи те са по-щадящи, защото се правят изключително малки разрези и  
почти няма загуба на кръв. 
Това помага на пациента да се възстанови по-бързо. Роботът обаче има предимства дори в 
сравнение с останалите лапароскопски методи. Това е неговата прецизност, големината на 
образа на оперирания орган и свобода на движението, която има хирургът. Също така 
свеждането до минимум на треперенето на ръцете на лекаря. Това води до още по-добри 
крайни резулттаи за пациентите. Например при операциите на рака на простатата с "Да Винчи" 
се намаляват най-честите усложнения като инконтиненция и еректилна дисфункция.  
Проблемите обаче също не липсват. В случая - с достъпността на това лечение и 
финансирането му. Към момента здравната каса поема само гинекологичните операции. За тях 
обаче тя дава 8 хил. лв., което не покрива реалните разходи, казва Ани Недялкова от 
"Доверие". За рака на простатата пък касата не плаща нищо. Така пациентите трябва да дават 
по 10 хил. лева. В същото време в чужбина това лечение струва между 8 и 16 000 евро. 
Българското урологично дружество е внесло предложение до НЗОК за финансиране на 80 
операции годишно, засега обаче няма отговор. Заради това у нас роботизираната хирургия 
изостава. Тук едва 10% от операциите се правят по този начин, а в развитите държави 
съотношението е обърнато, каза проф. Горчев. Според него, заради недофинансирането 
страда не само миниинвазивната хирургия, но и ендоскопската, където много консумативи 
остават за сметка на пациента.  
 

http://www.standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/treti_da_vinchi_operira_rak_u_nas-239828.html
http://www.standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/treti_da_vinchi_operira_rak_u_nas-239828.html
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Дата: 29.05.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1271764  
Брой думи: 78  
 
 
Резюме: Правителството ще гласува проектите на четири от новите оперативни програми, 
които ще бъдат предложени за окончателно одобрение от Европейската комисия. Това са 
програмите „Добро управление”, „Развитие на човешките ресурси”, „Транспорт и транспортна 
инфраструктура” и „Околна среда”.  
 
Заглавие: Правителството гласува проектите на четири от новите оперативни програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството ще гласува проектите на четири от новите оперативни програми, които 
ще бъдат предложени за окончателно одобрение от Европейската комисия. Това са програмите 
„Добро управление”, „Развитие на човешките ресурси”, „Транспорт и транспортна 
инфраструктура” и „Околна среда”.  
Миналата седмица кабинетът одобри проектите на още три от програмите - „Региони в растеж”, 
„Наука и образование за интелигентен растеж” и „Иновации и конкурентоспособност”.  
На днешното заседание ще бъде одобрено и постановление за създаване на Национален 
съвет по демографска политика към Министерския съвет.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1271764
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Дата: 29.05.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-05-29&article=493380  
Брой думи: 428  
 
 
Резюме: Три робота "Да Винчи" вече работят в България. Два от тях се намират в УМБАЛ 
"Георги Странски" в Плевен, вторият беше инсталиран само преди броени дни. Третият е в 
софийската болница "Доверие". От миналата седмица обаче лекарите прибавиха нови 
операции, които ще правят с него.  
 
Заглавие: Липсата на пари спъва модерното лечение в България; Трети “Да Винчи” 
оперира рак у нас  
Подзаглавие: В София роботът вече спасява и жени, в Плевен изрязва тумори на дебелото 
черво  
Автор: Мария Чипилева  
Текст: Три робота "Да Винчи" вече работят в България. Два от тях се намират в УМБАЛ "Георги 
Странски" в Плевен, вторият беше инсталиран само преди броени дни. Третият е в софийската 
болница "Доверие". От миналата седмица обаче лекарите прибавиха нови операции, които ще 
правят с него.  
"Да Винчи Си" е пълното име на втория робот, който беше инсталиран в плевенската 
университетска болница. Финансирането му беше осигурено по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". С роботите в клиниката се правят 
гинекологични операции на жени с онкологични проблеми и на мъже с рак на простатата. В 
скоро време обаче в болницата планират да започнат и нов вид интервенции - на тумори на 
дебелото черво. Първата операция с робота "Да Винчи" беше направена през 2008 г., а 
оттогава досега там има над 500 онкогинекологични интервенции.  
В софийската болница "Доверие" с робота от няколко години се извършват операции при рак на 
простатата.  
През миналата седмица обаче там започнаха да се правят и гинекологични интервенции на 
жени с рак на шийката на матката. Те бяха извършени от медицинския екип на гинекологичното 
отделение на болницата с помощта на проф. Ангелос Сиютас.  
Предимствата на операциите с "Да Винчи" пред традиционната хирургия са ясни. Като всички 
миниинвазивни методи те са по-щадящи, защото се правят изключително малки разрези и 
почти няма загуба на кръв.  
Това помага на пациента да се възстанови по-бързо. Роботът обаче има предимства дори в 
сравнение с останалите лапароскопски методи. Това е неговата прецизност, големината на 
образа на оперирания орган и свобода на движението, която има хирургът. Също така 
свеждането до минимум на треперенето на ръцете на лекаря. Това води до още по-добри 
крайни резулттаи за пациентите. Например при операциите на рака на простатата с "Да Винчи" 
се намаляват най-честите усложнения като инконтиненция и еректилна дисфункция.  
Проблемите обаче също не липсват. В случая - с достъпността на това лечение и 
финансирането му. Към момента здравната каса поема само гинекологичните операции. За тях 
обаче тя дава 8 хил. лв., което не покрива реалните разходи, казва Ани Недялкова от 
"Доверие". За рака на простатата пък касата не плаща нищо. Така пациентите трябва да дават 
по 10 хил. лева. В същото време в чужбина това лечение струва между 8 и 16 000 евро  
Българското урологично дружество е внесло предложение до НЗОК за финансиране на 80 
операции годишно, засега обаче няма отговор. Заради това у нас роботизираната хирургия 
изостава. Тук едва 10% от операциите се правят по този начин, а в развитите държави 
съотношението е обърнато, каза проф. Горчев. Според него, заради недофинансирането 
страда не само миниинвазивната хирургия, но и ендоскопската, където много консумативи 
остават за сметка на пациента.  
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