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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
31.05.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 7 

 вестници, от които: 3 

 - национални 2 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 4 

Общо за деня 7 
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Телевизии и радиостанции 
 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 31.05.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 2  
Брой думи: 73  
 
 
Резюме: Правителството одобри проектите на още четири оперативни програми. До дни 
документите ще бъдат изпратени в Брюксел и страната ни ще започне официални преговори с 
ЕК по тях.  
Програмите са "Околна среда", ,Транспорт и транспортна инфраструктура", "Добро управление" 
и "Развитие на човешките ресурси". 
 
Заглавие: Започват преговорите с ЕК по още четири оперативни програми  
Подзаглавие:  
Автор: Невена КАРТУЛЕВА  
Текст: Правителството одобри проектите на още четири оперативни програми. До дни 
документите ще бъдат изпратени в Брюксел и страната ни ще започне официални преговори с 
ЕК по тях.  
Програмите са "Околна среда", ,Транспорт и транспортна инфраструктура", "Добро управление" 
и "Развитие на човешките ресурси".  
Това е вторият пакет оперативни програми, одобрени от кабинета.  
Миналата седмица правителството прие финалните варианти на ОП "Регионално развитие", 
ОП "Иновации и конкурентоспособност" и ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".  
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Дата: 31.05.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 3  
Брой думи: 248  
 
 
Резюме: Договорите за инженеринг (проектиране и строителство) на първите два обекта от 
"София Тех Парк" бяха подписани в сградата на Министерството на икономиката и 
енергетиката в присъствието на зам.-министър Анна Янева и Ели Милушева - гл. директор 
"Европейски фондове за конкурентоспособност". 
Строителството на лабораториите и офисите ще се извършва от Обединение "Телекомплект 
ТА", което включва "Телекомплект" АД и "Тилев Архитекти" ООД. Поръчката по изграждането на 
експериментариум и посетителски център с пешеходен мост ще се изпълнява от Обединение 
"Експо Тех Парк", което включва "Трейс груп холд" АД, "Планекс" ООД и "Иво Петров Архитекти" 
ООД. 
 
Заглавие: Започва строителството на "София Тех Парк"  
Подзаглавие:  
Автор: Мирослав ЕЛЕНКОВ  
Текст: Договорите за инженеринг (проектиране и строителство) на първите два обекта от 
"София Тех Парк" бяха подписани в сградата на Министерството на икономиката и 
енергетиката в присъствието на зам.-министър Анна Янева и Ели Милушева - гл. директор 
"Европейски фондове за конкурентоспособност".  
Строителството на лабораториите и офисите ще се извършва от Обединение "Телекомплект 
ТА", което включва "Телекомплект" АД и "Тилев Архитекти" ООД. Поръчката по изграждането на 
експериментариум и посетителски център с пешеходен мост ще се изпълнява от Обединение 
"Експо Тех Парк", което включва "Трейс груп холд" АД, "Планекс" ООД и "Иво Петров Архитекти" 
ООД.  
С подписването на договорите по тези двете поръчки започва строителството на технологичния 
парк. Предстои издаването на строителни разрешителни до края на юни и първа копка през 
юли.  
Останалите обществени поръчки за инженеринг на основните сгради в парка също са в ход. По 
тази за проектиране и изграждане на етажен паркинг предстои оценяване на техническите 
предложения на участниците, отваряне на ценови оферти и избор на изпълнител.  
Решенията на възложителя по три от търговете се обжалват в административната и съдебната 
фаза. Изборът на Обединение "Инженеринг Парк" за изпълнител на площадковата техническа 
инфраструктура и парка се обжалва за втори път пред КЗК.  
"София Тех Парк" АД е подало жалба във ВАС срещу решението на КЗК, постановено по 
процедурата за избор на изпълнител на инженеринг на бизнес инкубатора и се очаква решение 
на съда.  
По отношение на другата обществена поръчка - инженеринг на иновационния форум, към 
настоящия момент КЗК се е произнесла с решение, което не е влязло в сила.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 30.05.2014  
Източник: в. Струма, Благоевград  
Страница: 3  
Брой думи: 401  
 
 
Резюме: Сосиете Женерал Експресбанк партньор на малкия и среден бизнес -това бе темата 
на презентацията, която финансовата институция организира за бъдещите си клиенти от район 
Югозапад, включващ Самоков, Благоевградска и Кюстендилска област. Събитието бе 
посветено и на 150-годишнината от основаването на! групата Сосиете Женерал, която в 
момента е представена в 85 държави и има над 33 млн. клиенти.  
 
Заглавие: Хилядите клиенти на Сосиете Женерал Експресбанк зарадвани с атрактивни 
предложения по случай 150 г. от основаването на френската Сосиете женерал  
Подзаглавие:  
Автор: Ваня СИМЕОНОВА  
Текст: Сосиете Женерал Експресбанк партньор на малкия и среден бизнес -това бе темата на 
презентацията, която финансовата институция организира за бъдещите си клиенти от район 
Югозапад, включващ Самоков, Благоевградска и Кюстендилска област. Събитието бе 
посветено и на 150-годишнината от основаването на! групата Сосиете Женерал, която в 
момента е представена в 85 държави и има над 33 млн. клиенти.  
В България групата е представена от Сосиете Женерал Експресбанк, която е сред 10-те най-
големи финансови институции. В 149-те й офиса работят 1500 служители, а клиентите й са 
повече от 400 000. Десет от тези офиси са в район Благоевград.  
На презентацията на Банка №1 в България в годишната касация на Euromoney за 2013 г. бяха 
демонстрирани продуктите, които банката предлага на бизнес клиентите си, и възможностите 
за финансиране на бизнеса им, включително и пакет специални предложения, които неминуемо 
ще предизвикат огромен интерес.  
Сред атрактивните програми на Сосиете Женерал Експресбанк са "Джереми", по която банката 
си партнира с европейски програми. Бизнес кредит "Джереми" е с 2 пъти по-ниска от пазарната 
лихва и без такса за управление, размерът му е до 2 млн. евро със срокове за погасяване от 12 
до 120 месеца и е целево предназначен за български микро, малки или средни предприятия.  
"Европейският фонд за микрофинансиране" е насочен към клиенти с годишни приходи от 
продажби до 2 млн. лв. и персонал до 10 служители, а "Програмата с ресурс на Българска 
банка за развитие" предлага линия за финансиране на МСП в договорен лимит от банката до 
30 млн. лв., дава и възможност дори за рефинансиране на текущи задължения.  
Сред наложилите се по традиция в пакета продукти на банката е и специалната програма 
"Експерт", насочена към клиентите със свободни професии - лекари, юристи, икономисти, 
артисти и др. До 30 юни 2014 г. нуждаещите се от средства по тази програма могат да ползват 
промоционални лихви, започващи от 6.5% в евро. Кредитът се отпуска за покупка на недвижим 
имот, оборудване и всякакви други разходи, нужни на наложени специалисти, както и за тези, 
решили да започнат самостоятелна професионална практика.  
Банката не е пропуснала и търговците, специалното предложение за които е програма 
"Посока". Тя им предоставя гъвкава възможност за покриване на временния недостиг на 
оборотни средства чрез овърдрафт без обезпечение в комбинация с ПОС-терминал за 
международни и местни дебитни и кредитни карти.  
Банков хит в страната са и бизнес пакетите ALL IN, които са комбинация от основните продукти 
и услуги за ежедневно банкиране на една обща месечна такса.  
30.05.2014 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 30.05.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/naturalnata-kozmetika-se-tyrsi-poveche-v-
chujbina-smiatat-bylgarski-firmi,173235/  
Брой думи: 452  
 
Резюме: Натуралната козметика се търси повече в чужбина, отколкото в България, 
единодушни са български козметични фирми, взели участие в международната изложба за 
парфюмерия, козметика и СПА индустрия в Япония BeautyWorld Japan 2014. 
Пловдивската фирма „Стар Нейлз-България“ ЕООД, специализирана в производство и 
търговия на професионални продукти за маникюр, педикюр и грижа за нокти, набляга на 
продуктите с голям брой натурални съставки. 
 
Заглавие: Натуралната козметика се търси повече в чужбина, смятат български фирми  
Подзаглавие: Натуралните продукти имат висока себестойност и това ги прави луксозна стока, 
обясняват от сектора  
Автор: Теодора Георгиева  
Текст: Натуралната козметика се търси повече в чужбина, отколкото в България, единодушни 
са български козметични фирми, взели участие в международната изложба за парфюмерия, 
козметика и СПА индустрия в Япония BeautyWorld Japan 2014.  
Пловдивската фирма „Стар Нейлз-България“ ЕООД, специализирана в производство и 
търговия на професионални продукти за маникюр, педикюр и грижа за нокти, набляга на 
продуктите с голям брой натурални съставки.  
„Компанията ни има за цел да създаде специална линия абсолютно натурална козметика, но 
реално това е много труден и дълъг преход от конвенционалната козметика към абсолютно 
изчистената“, заявиха от фирмата пред Investor.bg.  
Интерес към натуралната органична козметика има в целия свят, но най-голямо потребление се 
наблюдава в страните със силно развита икономика. Произведените по световните стандарти 
натурални органични козметични продукти имат много висока себестойност и това ги прави до 
известна степен луксозна стока, смятат от фирмата.  
Основният дял от продажбите им за момента е в България, като имат клиенти и в Румъния, 
Гърция, Латвия, Италия, Испания и Холандия.  
„Делът на износа постоянно нараства, но на този етап е 10%“, казаха още от фирмата.  
За момента не изнасяме за Япония, но се надяваме това да се случи, заявиха още те. В Япония 
се предпочитат продукти с по-леки консерванти и с натурални съставки.  
Производителите на розово масло „БулЕтера“ ООД от Пловдив също са насочени към 
натуралната козметика. Те също признават, че търсенето на такава козметика е най-голямо в 
чужбина, тъй като там хората се грижат много повече за външния си вид и красота.  
„Изнасяме за Европа, но в Япония за момента имаме един клиент“, казаха те.  
След изложението има интерес от Япония и се надяваме да започнем да изнасяме повече и за 
там, тъй като покриваме всички изисквания на Япония за козметика, допълниха от фирмата.  
Те заявиха, че преследват предимно чуждия пазар, но засега изнасят неголеми количества от 
продуктите си.  
Варненската фирма „Ариес Козметикс“ ООД пък за момента не предлага натурална козметика, 
тъй като се съмнява, че ще има интерес от българска страна.  
Техните козметични продукти за коса и тяло се търсят най-вече в България, като изнасят също 
за Норвегия, Испания и Франция.  
Дялът на продажбите извън България обаче все още е едва 5-10%, коментираха те.  
„За да се котираме на чуждия пазар, трябва да променим част от технологията и в момента се 
работи в тази посока“, заявиха те.  
В изложението в Япония взеха участие и други български фирми -„Биотрейд България“ ООД - 
София, „Екомаат“ ООД - Мирково, „Ред енд Голд“ ЕООД - София, „Денита“ ООД - София, 
„Тонеш“ ООД - Бургас, „Мая-Ди“ ЕООД - Казанлък, „Натюрбейс“ АД - Хрищени.  
Българското участие на BeautyWorld Japan 2014 беше подпомогнато от Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средни предприятия по проект, финансиран по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.  
Снимки от изложението може да видите в галерията  

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/naturalnata-kozmetika-se-tyrsi-poveche-v-chujbina-smiatat-bylgarski-firmi,173235/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/naturalnata-kozmetika-se-tyrsi-poveche-v-chujbina-smiatat-bylgarski-firmi,173235/
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Дата: 30.05.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/analizi/85/a/evroparite-trygvat-kym-startirashti-firmi-na-mladeji,173387/  
Брой думи: 760  
 
 
Резюме: През новия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ (2014-2020) над 100 милиона евро ще бъдат насочени към микро, малък и среден 
бизнес и създаване на нови работни места. Това е заложено в проекта на програмата, който 
беше одобрен от кабинета и вече е изпратен за одобрение в Брюксел.  
Общо 46 милиона лева ще бъдат насочени към предприемачество за развиване на собствен 
бизнес от млади безработни хора, а над 60 милиона евро са заделени за социални 
предприятия.  
 
 
Заглавие: Европарите тръгват към стартиращи фирми на младежи  
Подзаглавие: Млади хора до 29 години ще могат да получат еврофинансиране, за да започнат 
самостоятелна стопанска дейност  
Автор: Евгения Европейска  
Текст: През новия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
(2014-2020) над 100 милиона евро ще бъдат насочени към микро, малък и среден бизнес и 
създаване на нови работни места. Това е заложено в проекта на програмата, който беше 
одобрен от кабинета и вече е изпратен за одобрение в Брюксел.  
Общо 46 милиона лева ще бъдат насочени към предприемачество за развиване на собствен 
бизнес от млади безработни хора, а над 60 милиона евро са заделени за социални 
предприятия.  
Към момента няма яснота за това колко души могат да бъдат финансирани по отделни мерки, 
на какви критерии трябва да отговарят, как да кандидатстват и за какъв период от време ще 
получат подпомагане по европейската програма. До края на годината социалното министерство 
ще разработи конкретните мерки, които ще заложат тези детайли, каза пред Investor.bg 
заместник-министърът на труда Росица Янкова. Тя уточни, че мерките ще стартират не по-рано 
от началото на следващата година.  
Младежи получават пари за собствен бизнес  
От началото на следващата година млади хора до 29-годишна възраст ще могат да получат 
финансиране по програмата, за да стартират самостоятелна стопанска дейност. Това е начин 
за ограничаване на младежката безработица, от една страна, и създаване на устойчива 
заетост, от друга, коментира Янкова.  
Припомняме, че за намаляване на безработицата сред младите до 24-годишна възраст вече 
стартира европейската инициатива „Гаранция за младежта“, по която средствата за страната ни 
в следващите две години са 110 милиона евро. Наред с тази инициатива финансирането на 
собствен бизнес по ОП "Развитие на човешките ресурси" е друга мярка за постигане на целта 
до 2020 година безработните младежи у нас да намалеят до 7%. В момента по данни на 
Евростат те са 28 на сто.  
„Гаранция за младежта“ също финансира самостоятелен бизнес на младежи до 24-годишна 
възраст. Още по време на консултациите по гаранцията младите хора заявиха, че разчитат да 
бъдат директен бенефициент и да получат евросредства за стартиране на собствен малък 
бизнес, като така осигурят заетост и на други младежи.  
Към днешна дата социалното министерство дава подобна възможност и чрез европрограмата 
"Развитие на човешките ресурси".  
Росица Янкова каза, че при новата програма няма да бъде допусната грешката от предходната, 
когато всеки безработен трябваше да си регистрира предприятие, преди да кандидатства за 
финансиране. В следващите седем години ще се вземат под внимание нови критерии. Ще се 
оценява потенциалът на съответните бизнес идеи на кандидатите, като ще се има предвид 
тяхната устойчивост в годините и възможността предлаганата бизнес идея да се развие на 
пазара на труда.  
Наред с това кандидатите трябва да имат поне средно образование, за да е сигурно, че ще 
управляват бизнеса успешно. Те ще бъдат и допълнително обучени в предприемачески умения. 
А в първите няколко месеца до половин година одобрените кандидати ще могат да получат и 
подпомагане в счетоводството, маркетинга и други, за да се улесни стартът на бизнеса. На 

http://investor.bg/analizi/85/a/evroparite-trygvat-kym-startirashti-firmi-na-mladeji,173387/
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следващ етап начинаещите предприемачи ще могат да кандидатстват и по новата 
Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“, за да развият бизнеса си.  
Подпомагане и за работещи малки фирми  
В рамките на този ресурс ще се финансират и съществуващи малки и средни предприятия. 
Средствата ще са за подобряване на условията на труд и организацията на труда във фирмите, 
както и за наемане на стажанти. Финансирането е с цел да се даде тласък на малкия бизнес да 
наема или обучава стажанти, така че да развива бизнеса си и в същото време работодателите 
да не изпитват нужда от квалифицирани кадри.  
Успоредно с това средства ще се дават за разработване на стратегии за кариерно развитие на 
служителите, работещи в малките и средни предприятия.  
А кои сфери ще се финансират приоритетно, ще се решава със съдействието на местните 
работодатели, които ще посочват от какви кадри имат най-голяма необходимост. Янкова 
съобщи, че с приоритет биха могли да се ползват бизнеси, създаващи „зелени“ и „бели“ 
работни места, както и секторът на високите технологии, където ще се подпомагат така 
наречените „дигитални работни места“.  
Нов тип социални предприятия  
Създаването на социални предприятия също ще бъде подкрепяно с финанси от Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси". За това ще отидат 60 милиона евро. Идеята е да се 
съберат няколко души с увреждания, които иначе трудно биха намерили работа на пазара на 
труда, и да създадат предприятие, обясни заместник-министърът. Произвежданата от тях 
продукция ще бъде с ръчен труд и значително по-евтина от произвежданата от други 
предприятия на пазара. Това ще даде възможност тя да бъде купена от други социално слаби 
хора, като по такъв начин ефектът от социалните предприятия става двояк – подпомагат се 
хора с увреждания да стартират бизнес и реализират на пазара продукти на по-достъпни цени.  
Росица Янкова коментира, че подобна практика е известна и прилагана отдавна в Европа.  
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Дата: 30.05.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4111971  
Брой думи: 843  
 
 
Резюме: Новата BG икономика е съвместна рубрика, подкрепена от ТехноЛогика, с твърдото 
убеждение, че обществото ни има нужда от примери на проспериращи български фирми, които 
доказват на младите хора, че има възможности за достойна реализация в България.  
Те са новият облик на българската икономика и техните постижения осмислят тежката цена на 
прехода, вдъхват надежда и национално самочувствие.  
 
Заглавие: Новата BG икономика: С инвестиция от 15 000 лв. студенти пробиха в 
Германия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новата BG икономика е съвместна рубрика, подкрепена от ТехноЛогика, с твърдото 
убеждение, че обществото ни има нужда от примери на проспериращи български фирми, които 
доказват на младите хора, че има възможности за достойна реализация в България.  
Те са новият облик на българската икономика и техните постижения осмислят тежката цена на 
прехода, вдъхват надежда и национално самочувствие.  
Всеки петък ще представяме компании, които реално допринасят за растежа на икономиката 
ни. Те не са големи, не са популярни в общественото пространство, но са изключително 
витални, пазарно ориентирани, изпълнени с иновации.  
ДАНИЕЛ ЖИВКОВ  
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 Найдел - 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. 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4111971
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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 
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: www.borbabg.com  
Връзка: http://www.borbabg.com/./?action=news&news=34595  
Брой думи: 818  
 
 
Резюме: Проф. Славчо Томов показа виртуалния ендотренажор за обучение по ендоскопска 
хирургия.  
Проф. Григор Горчев по време на демонстрацията с робота Da Vinci Si в операционната зала.  
Операционната зала в онкологичния център към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, където бе направена 
операция на живо с революционна система за роботизирана хирургия Da Vinci Si.  
 
Заглавие: С робота Da Vinci Si правят чудеса в болницата в Плевен  
Подзаглавие:  
Автор: Весела БАЙЧЕВА  
Текст: Проф. Славчо Томов показа виртуалния ендотренажор за обучение по ендоскопска 
хирургия.  
Проф. Григор Горчев по време на демонстрацията с робота Da Vinci Si в операционната зала.  
Операционната зала в онкологичния център към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, където бе направена 
операция на живо с революционна система за роботизирана хирургия Da Vinci Si.  
С двете роботизирани системи УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ е в топ 20 на европейските здравни 
заведения  
ОПЕРАЦИЯ С РЕВОЛЮЦИОННА СИСТЕМА ЗА РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ DA VINCI SI БЕ 
ДЕМОНСТРИРАНА ЗА ПЪРВИ ПЪТ пред зрители в онкологичния център към УМБАЛ „Д-р Г. 
Странски“ в Плевен. Онкогинекологичната операция извърши проф. Григор Горчев, който е 
пионер във въвеждането на роботизираната хирургия в България. Присъстващите на 
демонстрацията имаха възможност да наблюдават в реално време „през очите на хирурга“ 
операцията на 48-годишна жена с рак на шийката на матката. Проф. Горчев обясни, че 
интервенцията е максимално щадяща за пациента, като през това време насочваше ръцете на 
хирургичния робот от конзолата на системата. В операционната по време на демонстрацията 
бе и ректорът на плевенския Медицински университет проф. Славчо Томов. Иновативната 
технология със симулатор за обучение Da Vinci Si е инсталирана от Медицинския университет в 
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. „Болницата в Плевен се нарежда в топ 20 на европейските болници 
с двете роботизирани системи.  
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГИНЕКОЛОГИЯТА БОЛНИЦАТА Е СРЕД ТРИТЕ ВОДЕЩИ В ЕВРОПА  
По успеваемост на първо място са колегите от град Лунд в Швеция, ние сме на второ място и 
на трето са колегите от центъра по онкология в Милано, Италия“, заяви след операцията проф. 
Горчев.  
ПЪРВАТА ЗА БЪЛГАРИЯ И ЗА ИЗТОЧНА ЕВРОПА ОПЕРАЦИЯ С РОБОТИЗИРАНА СИСТЕМА 
Е ИЗВЪРШЕНА ПРЕЗ 2008 Г. В ПЛЕВЕНСКАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА  
С операцията бе отстранен рак на шийката на матката на 30-годишна жена, запазвайки 
детеродните й органи и която по-късно стана майка. Подобни операции се поемат от Здравната 
каса, но само на 100 жени годишно, които могат да бъдат лекувани с роботизираната система. 
При тези операции загубата на кръв е около 100 мл и пациентките се изписват още на втория - 
третия ден, докато при класическите операции възстановяването е по-продължително. Подобно 
лечение обаче е подходящо само за пациентки с рак на маточната шийка, които са в първи и 
втори стадий, докато при останалите се прилагат други методи на лечение, обясниха 
специалистите.  
Демонстрацията бе извършена в зала „Амброаз Паре“ на единствения за Източна Европа и 
Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център (ТЕЛЕЦ). Той е оборудван с 
високотехнологична апаратура, която е най-модерната в сферата на ендоскопската хирургия, 
има изградени две учебни огледални амфитеатрални зали с аудио-визуална конферентна 
мрежа за връзка извън страната. Това дава възможност за осъществяване на  
ТЕЛЕМОСТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА ОПЕРИРАЩИЯ ХИРУРГ С РАЗЛИЧНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ У НАС И В ЧУЖБИНА  
Подобна връзка бе направена през ноември миналата година с Florida Hospital Cancer Institute 
(бел. ред. Раков институт към „Болница Флорида”), Орландо, САЩ.  

http://www.borbabg.com/?action=news&news=34595
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Втората част на Телекомуникационния център е предназначена за обучение по миниинвазивна 
хирургия, която се състои от виртуална и малка операционна зала, обясни проф. Славчо Томов. 
По време на обучението в залата се оперират само животни, като едва след преминаване на 
четири интензивни курса може да се премине към петото ниво - роботизираната хирургия.  
В телецентъра е монтиран и първият в Източна Европа виртуален ендотренажор, или система 
за обучение по ендоскопска хирургия в реално време, със софтуер, който съдържа 180 000 
оперативни интервенции, записани от практиката в цял свят. На виртуалния тренажор бе 
демонстрирана лапароскопска операция на извънматочна бременност, като сложният апарат 
отчита броя на всяка една грешка по време на операцията, тъй като при истинска интервенция 
хирургът няма право на грешка.  
Проф. Славчо Томов представи амбициозен 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. И докато в началото на миналия век обучението е било от 
рисунки на художници, а след това минава през черно-бели и цветните двуизмерни филми, то 
бъдещето на съвременната медицина е 3D обучението, което дава много по-големи 
възможности. „Въвеждането на обучението 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“, обясни проф. 
Томов.  
В календара на научните събития в Медицинския университет в 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.  
От 4 до 6 октомври 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.  
 

 


