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Медиен мониторинг – обобщение
21.6.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0

телевизии

0

радиостанции

0
11

вестници, от които:

1

- национални

1

- регионални

0

периодични издания

0

интернет издания и блогове

10

Общо за деня

11
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 21.06.2013
Източник: в. Дума
Страница: 6
Брой думи: 229
Резюме: Не е нормално в държава членка на ЕС почти едни и същи фирми в определени
сектори да печелят обществени поръчки. Това заяви министърът на икономиката и
енергетиката Драгомир Стойнев на регионална конференция за прозрачност в управлението на
обществените поръчки, организирана от посолството на САЩ, предаде БГНЕС.
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Заглавие: Стойнев: Едни и същи фирми печелят обществени поръчки
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Не е нормално в държава членка на ЕС почти едни и същи фирми в определени сектори
да печелят обществени поръчки. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев на регионална конференция за прозрачност в управлението на
обществените поръчки, организирана от посолството на САЩ, предаде БГНЕС.
"На това трябва да кажем "стоп". И хората, и бизнесът негодуват, особено сега, когато се
намираме в период на икономическа криза. Когато има икономическа криза, основен достъп до
финансовите ресурси в България са обществените поръчки", посочи Стойнев. Той заяви, че
има проблем и с оперативна програма "Конкурентоспособност". "Българският бизнес не я
харесва. Заварена е концепция, която е добре направена, звучи добре и може би в Брюксел ще
я харесат, но какво от това?", запита Стойнев.
"Трябва да опростим процедурите, така че когато се кандидатства, да се знае, че държавният
служител не е враг и пречка на българския бизнес. Напротив, той трябва да помага на
българския бизнес, за да се усвояват средствата, които не са малко. Не е нормално да има
забавяне на усвояването и да губим пари", категоричен е Стойнев.
Той е на мнение, че диалогът с бизнеса трябва да бъде възстановен. "Вече няма време да се
върви по течението и да се отлагат проблемите до следващите. Сега е време да се свърши
работа. Финансов ресурс няма. Има социално напрежение. Според мен още шест месеца
безвремие ще бъде пагубно за икономиката", смята министърът.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.

7

Интернет издания и социални мрежи
Дата: 20.06.2013
Източник: www.banks.dir.bg
Връзка: http://banks.dir.bg/2013/06/20/news14218316.html
Брой думи: 245
Резюме: Не е нормално в държава-членка на ЕС почти едни и същи фирми в определени
сектори да печелят обществени поръчки. На това трябва да кажем "стоп".
Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на регионална
конференция: Прозрачност в управлението на обществените поръчки, организирана от
американското посолство, съобщи БГНЕС.
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Заглавие: Спират монопола върху обществените поръчки
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Не е нормално в държава-членка на ЕС почти едни и същи фирми в определени сектори
да печелят обществени поръчки. На това трябва да кажем "стоп".
Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на регионална
конференция: Прозрачност в управлението на обществените поръчки, организирана от
американското посолство, съобщи БГНЕС.
Нов закон за обществените поръчки или основен ремонт на стария бе една от основните мерки
в "плана Орешарски". Целта е повече фирми да имат достъп до държавните средства. Само
преди месец германският експерт Ролф Шлотерер откри над 600 пробойни в закона ни.
Неговата експертиза бе по поръчка на БОРКОР.
И хората, и бизнесът негодуват, особено сега, когато се намираме в период на икономическа
криза. Когато има икономическа криза, основен достъп до финансовите ресурси в България са
обществените поръчки", посочи Стойнев.
Той заяви, че има проблем и с оперативна програма "Конкурентоспособност". "Българският
бизнес не я харесва. Заварена е концепция, която е добре направена, звучи добре и може би в
Брюксел ще я харесат, но какво от това?", запита Стойнев. Той смята, че е необходимо
модернизиране на българската икономика и на производството.
"Трябва да опростим процедурите, така че когато се кандидатства да се знае, че държавният
служител не е враг и пречка на българския бизнес. Напротив, той трябва да помага на
българския бизнес, за да се усвояват средствата, които не са малко. Не е нормално да им а
забавяне на усвояването и да губим пари", категоричен е Стойнев. Той е на мнение, че
диалогът с бизнеса трябва да бъде възстановен.
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Дата: 20.06.2013
Източник: www.investor.bg
Връзка:
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/rabotni-grupi-shte-tyrsiat-resheniia-zaproblemite-na-malkiia-i-sredniia-biznes,153020/
Брой думи: 527

Заглавие: Работни групи ще търсят решения за проблемите на малкия и средния бизнес
Подзаглавие: Браншовите организации настояват за дискусия с министерствата в тесен кръг
по зададени теми
Автор: Евгения Европейска
Текст: Представители на бизнеса и на държавата не можаха да намерят пресечна точка по
нито един от проблемите на малките и средните предприятия, които бяха маркирани в анализ
„Предприемачество и иновации в малките и средните предприятия”, изготвен от Стопанския
факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
Кръглата маса по темата, инициирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия, приключи с общото съгласие да бъдат създадени пет работни групи, на
които в тесен кръг да се дискутират отделни теми.
Предварително заложените теми ще са свързани с образованието, начини на финансиране на
предприятията, иновации и енергийна ефективност, интернационализация, защита на
интелектуалната собственост.
Представителите на различни браншови организации застъпиха общата теза, ч е проблемите на
дребния и среден бизнес са ясни и нееднократно поставяни за дебати, но е време да бъдат
набелязани конкретни мерки, които да бъдат изпълнявани. От своя страна изпълнителният
директор на агенцията за малък и среден бизнес Никола Стоянов пое ангажимент да създаде
работните групи и да придвижи проблемите на бизнеса към Министерството на икономиката и
енергетиката.
Според председателя на Сдружение „Произведено в България” Пламен Грозданов обаче
проблемите на малкия бизнес трябва да бъдат изведени на по-високо ниво. Според него с тях
трябва да се занимава министерство, което има възможност да формира политики, а не
изпълнителна агенция. Той очерта две основни пречки пред бизнеса – тежестта на
регулаторните режими, които към момента са към 1200 на брой, и липсата на равни начала при
участие в обществени поръчки за малките и големите фирми.
По думите на Грозданов регулаторните режими трябва рязко да бъдат свити, за да се облекчи
бизнесът. „Бизнесът трябва да мисли не сам как да оцелее, но и как да се развива”, категоричен
бе той.
Представители на работодателите дадоха препоръка за диференциран подход към проблемите
на малките и средните предприятия, за да бъдат адекватни мерките. „Трудно може да се
дефинира понятието малък и среден бизнес, посочи Георги Шиваров от Българската стопанска
камара, като поясни, че над 50% от фирмите са семейни и съставени от един или двама души,
което предполага и ниската производителнос т на труда.
От стопанската камара очертаха и новите предизвикателства пред дребните фирми. Сред тях
са необходимостта от предаването на щафетата по наследяване на бизнеса, големият дял на
сивия сектор и невъзможността за иновации без инвестиции. Беше поставена и темата за
национално съфинансиране на иновационната дейност и дейността на Националния
иновационен фонд, който преди години не заработи.
Финансовият консултант Йосиф Аврамов пък напомни, че готовият от 2011 година Закон за
инвестициите залага ползотворни идеи и е редно да се доработи. Той предложи инструменти
като JEREMIE да се използват като допълнителни изтоници на финансиране на малките и
средните фирми.
Ивайло Грънчаров от дирекция „Политика за МСП” направи няколко конкретни предложения
към бизнеса, които останаха отворени за дискусия. Сред тях е идеята да се въведе така
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Резюме: Представители на бизнеса и на държавата не можаха да намерят пресечна точка по
нито един от проблемите на малките и средните предприятия, които бяха маркирани в анализ
„Предприемачество и иновации в малките и средните предприятия”, изготвен от Стопанския
факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
Кръглата маса по темата, инициирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия, приключи с общото съгласие да бъдат създадени пет работни групи, на
които в тесен кръг да се дискутират отделни теми.
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наречения МСП тест, който да дава оценка дали дадена норма ще се отрази негативно на
фирмите и ако е така, да не се въвежда. Беше предложена и промяна на праговете на ДДС,
като мярка, която трайно може да промени бизнес средата.
От своя страна представителите на бизнеса поискаха по-добра комуникация с институциите. А
директорът на агенцията Никола Стоянов обяви създаването на отделно звено в агенцията за
комуникация между фирмите и държавата.
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Дата: 20.06.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/06/20/news14218021.html
Брой думи: 364
Резюме: Не е нормално в държава-членка на ЕС почти едни и същи фирми в определени
сектори да печелят обществени поръчки. Това заяви министърът на икономиката и
енергетикатаДрагомир Стойнев на регионална конференция: Прозрачност в управлението на
обществените поръчки, организирана от американското посолство, предаде репортер на
БГНЕС.
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Заглавие: Стойнев: Не е нормално едни и същи фирми да печелят обществени поръчки
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Не е нормално в държава-членка на ЕС почти едни и същи фирми в определени сектори
да
печелят
обществени
поръчки.
Това
заяви
министърът
на
икономиката
и
енергетикатаДрагомир Стойнев на регионална конференция: Прозрачност в управлението на
обществените поръчки, организирана от американското посолство, предаде репортер на
БГНЕС.
Не е нормално в държава-членка на ЕС почти едни и същи фирми в определени сектори да
печелят обществени поръчки. Това заяви министърът на икономиката и енергетикатаДрагомир
Стойнев на регионална конференция: Прозрачност в управлението на обществените поръчки,
организирана от американското посолство, предаде репортер на БГНЕС.На това трябва да
кажемстоп.И хората, и бизнесът негодуват, особено сега, когато се намираме в период на
икономическа криза. Когато има икономическа криза, основен достъп до финансовите ресурси в
България са обществените поръчки,посочи Стойнев. Той заяви, че има проблем и с
оперативна програма Конкурентоспособност.Българският бизнес не я харесва. Заварена е
концепция, която е добре направена, звучи добре и може би в Брюксел ще я харесат, но какво
от това?,запита Стойнев.
Той смята, че е необходимо модернизиране на българската икономика и на
производството.Трябва да опростим процедурите, така че когато се кандидатства да се знае, че
държавният служител не е враг и пречка на българския бизнес. Напротив, той трябва да помага
на българския бизнес, за да се усвояват средствата, които не са малко. Не е нормално д а има
забавяне на усвояването и да губим пари,категоричен е Стойнев.
Той е на мнение, че диалогът с бизнеса трябва да бъде възстановен.Първите срещи на
премиера бяха с национално представителните работодателски организации, на които бяха
обсъдени регулаторните режими. Имам чувството, че колкото повече се говори за регулаторни
режими, толкова повече те се увеличават. Всеки казва, че има воля, но те не намаляват. Тук
вече не е необходима воля, необходими са спешни действия. Ролята на това правителство е
най-накрая да се свърши работа. Вече няма време да се върви по течението и да се отлагат
проблемите до следващите. Сега е време да се свърши работа. Финансов ресурс няма. Има
социално напрежение. Според мен още шест месеца безвремие ще бъде пагубно за
икономиката,смята министърът.
Той призна, че има проблем и с капацитета както на централно, така и на местно ниво.Имаме
дълъг процес, който трябва да извървим заедно. Нямаме никакво време за губене,каза още
той. /БГНЕС
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Дата: 20.06.2013
Източник: www.bgnes.com
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1093920
Брой думи: 335
Резюме: Не е нормално в държава-членка на ЕС почти едни и същи фирми в определени
сектори да печелят обществени поръчки. Това заяви министърът на икономиката и
енергетиката Драгомир Стойнев на регионална конференция: Прозрачност в управлението на
обществените поръчки, организирана от американското посолство, предаде репортер на
БГНЕС.
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Заглавие: Стойнев: Не е нормално едни и същи фирми да печелят обществени поръчки
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Не е нормално в държава-членка на ЕС почти едни и същи фирми в определени сектори
да печелят обществени поръчки. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев на регионална конференция: Прозрачност в управлението на обществените
поръчки, организирана от американското посолство, предаде репортер на БГНЕС.
"На това трябва да кажем "стоп". И хората, и бизнесът негодуват, особено сега, когато се
намираме в период на икономическа криза. Когато има икономическа криза, основен достъп до
финансовите ресурси в България са обществените поръчки", посочи Стойнев. Той заяви, че
има проблем и с оперативна програма "Конкурентоспособност". "Българският бизнес не я
харесва. Заварена е концепция, която е добре направена, звучи добре и може би в Брюксел ще
я харесат, но какво от това?", запита Стойнев.
Той смята, че е необходимо модернизиране на българската икономика и на производството.
"Трябва да опростим процедурите, така че когато се кандид атства да се знае, че държавният
служител не е враг и пречка на българския бизнес. Напротив, той трябва да помага на
българския бизнес, за да се усвояват средствата, които не са малко. Не е нормално да има
забавяне на усвояването и да губим пари", категоричен е Стойнев.
Той е на мнение, че диалогът с бизнеса трябва да бъде възстановен. "Първите срещи на
премиера бяха с национално представителните работодателски организации, на които бяха
обсъдени регулаторните режими. Имам чувството, че колкото повече се г овори за регулаторни
режими, толкова повече те се увеличават. Всеки казва, че има воля, но те не намаляват. Тук
вече не е необходима воля, необходими са спешни действия. Ролята на това правителство е
най-накрая да се свърши работа. Вече няма време да се върви по течението и да се отлагат
проблемите до следващите. Сега е време да се свърши работа. Финансов ресурс няма. Има
социално напрежение. Според мен още шест месеца безвремие ще бъде пагубно за
икономиката", смята министърът.
Той призна, че има проблем и с капацитета както на централно, така и на местно ниво. "Имаме
дълъг процес, който трябва да извървим заедно. Нямаме никакво време за губене", каза още
той. /БГНЕС
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Дата: 20.06.2013
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action= news&id=673717
Брой думи: 241
Резюме: Добрич. Областният информационен център – Добрич посрещна колеги от Латвия.
Делегацията вкючваше шестима експерти от информационните центрове в районите за
планиране Рига, Курземе и Земгале. Това съобщиха от центъра.
Домакините представиха пред своите гости основните дейности и услуги на ОИЦ – Добрич за
популяризиране на европейското финансиране, европейските фондове и програми; част от
проведените информационни срещи до момента, както й статистика за броя на
информационните събития и броя на постъпилите запитвания за периода март 2012 – юни
2013г.
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Заглавие: Представители на латвийските информационни центрове посетиха Областен
информационен център-Добрич
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Добрич. Областният информационен център – Добрич посрещна колеги от Латвия.
Делегацията вкючваше шестима експерти от информационните центрове в районите за
планиране Рига, Курземе и Земгале. Това съобщиха от центъра.
Домакините представиха пред своите гости основните дейности и услуги на ОИЦ – Добрич за
популяризиране на европейското финансиране, европейските фондове и програми; част от
проведените информационни срещи до момента, както й статистика за броя на
информационните събития и броя на постъпилите запитвания за периода март 2012 – юни
2013г.
Визитата в Добрич продължи с посещение на Художествената галерия; Етнографската къща,
като част от проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация“, финансиран по
Оперативна програма „Регионално развитие“ и Центъра за защита на природата и животните,
финансиран по програмата за „Трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007-2013г.“
Заместник-кметът на Община Добрич, инж. Надежда Петкова презентира добри практики от
успешно реализирани проекти на Община град Добрич и проекти в процес на изпълнение по
съответните Оперативни програми. Интерес предизвика проектът за водния цикъл на град
Добрич и начина, по който общината сама го управлява . Колегите от Латвия споделиха, че в
тяхната страна има не повече от десет проекта на стойност над 50 000 евро и те са
национални.
Срещата на ОИЦ-Добрич с информационните центрове от Латвия завърши с посещение на
фирма за производство на захарни изделия в град Балчик. Фирмата успешно е реализирала
проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ за разработване и внедряване на Стандарт за управление безопасността на
храните и доставка на оборудване.
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Дата: 20.06.2013
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40& oid=5865891
Брой думи: 331
Резюме: Не е нормално в държава-членка на ЕС почти едни и същи фирми в определени
сектори да печелят обществени поръчки. Това заяви министърът на икономиката и
енергетиката Драгомир Стойнев на регионална конференция: Прозрачност в управлението на
обществените поръчки, организирана от американското посолство, предаде репортер на
БГНЕС.
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Заглавие: Стойнев: Не е нормално едни и същи фирми да печелят обществени поръчки
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Не е нормално в държава-членка на ЕС почти едни и същи фирми в определени сектори
да печелят обществени поръчки. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев на регионална конференция: Прозрачност в управлението на обществените
поръчки, организирана от американското посолство, предаде репортер на БГНЕС.
"На това трябва да кажем "стоп". И хората, и бизнесът негодуват, особено сега, когато се
намираме в период на икономическа криза. Когато има икономическа криза, основен достъп до
финансовите ресурси в България са обществените поръчки", посочи Стойнев. Той заяви, че
има проблем и с оперативна програма "Конкурентоспособност". "Българският бизнес не я
харесва. Заварена е концепция, която е добре направена, звучи добре и може би в Брюксел ще
я харесат, но какво от това?", запита Стойнев.
Той смята, че е необходимо модернизиране на българската икономика и на производството.
"Трябва да опростим процедурите, така че когато се кандидатства да се знае, че държавният
служител не е враг и пречка на българския бизнес. Напротив, той трябва да помага на
българския бизнес, за да се усвояват средствата, които не са малко. Не е нормално да има
забавяне на усвояването и да губим пари", категоричен е Стойнев.
Той е на мнение, че диалогът с бизнеса трябва да бъде възстановен. "Първите срещи на
премиера бяха с национално представителните работодателски организации, на които бяха
обсъдени регулаторните режими. Имам чувството, че колкото повече се говори за регулаторни
режими, толкова повече те се увеличават. Всеки казва, че има воля, но те не намаляват. Тук
вече не е необходима воля, необходими са спешни действия. Ролята на това правителство е
най-накрая да се свърши работа. Вече няма време да се върви по течението и да се отлагат
проблемите до следващите. Сега е време да с е свърши работа. Финансов ресурс няма. Има
социално напрежение. Според мен още шест месеца безвремие ще бъде пагубно за
икономиката", смята министърът.
Той призна, че има проблем и с капацитета както на централно, така и на местно ниво. "Имаме
дълъг процес, който трябва да извървим заедно. Нямаме никакво време за губене", каза още
той.
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Дата: 20.06.2013
Източник: www.zdrave.net
Връзка: http://zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid= vt XVROuH1a4%3d
Брой думи: 392
Резюме: До края на 2014 г. у нас ще започне серийно производство на рентгенова апаратура за
лъчево третиране на медицински и биологични материали, която ще бъде поне два пъти поевтина от вносните аналози. Това съобщи на пресконференция днес ръководителят на екипа,
осъществяващ разработката, доц. инж. Васил Гълъбов от Техническия университет в София.
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Заглавие: Иновативна апаратура за лъчева стерилизация ще се произвежда у нас
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До края на 2014 г. у нас ще започне серийно производство на рентгенова апаратура за
лъчево третиране на медицински и биологични материали, която ще бъде поне два пъти поевтина от вносните аналози. Това съобщи на пресконференция днес ръководителят на екипа,
осъществяващ разработката, доц. инж. Васил Гълъбов от Техническия университет в София.
„В цял свят се наблюдава засилващ се процес на отдръпване от радиоизотопните устройства
за лъчева стерилизация, поради факта, че те са свързани с по-висок риск при работа и са много
скъпи”, посочи доц. Гълъбов. В допълнение той поясни, че все повече държави залагат в
законодателствата си повишени изисквания за радиационна и техническа безопасност на
радиоизотопната апаратура, както и за висока квалификация на обслужващия персонал, който
се състои основно от ядрени физици. Нормативните ограничения в тази област стават все по многобройни, това затруднява силно работата на здравните заведения и изследователските
центрове, поради което в САЩ и развитите страни вече обръщат поглед към възможностите на
рентгеновата апаратура за същите цели, подчерта специалистът.
Доц. Гълъбов съобщи, че неговият екип се е запознал подробно с действащите у нас
медицински стандарти и е провел редица срещи с водещи хематолози и онкохематолози от
специализирани лечебни заведения в София и Пловдив. Това, по неговите думи, е било
необходимо условие за успешен старт на разработката, която в недалечно бъдеще ще даде
конкретни практически резултати. Новата апаратурата ще отговаря на всички изисквания на
действащото българско законодателство и ще бъде на разположение на всички наши лечебни
заведения, в които се извършва лъчево третиране на кръв и кръвни продукти. Това са на първо
място трансфузиологичните, хематологичните и особено онкохематологичните центрове, в
които се лекуват злокачествени кръвни заболявания с трансплантация на костен мозък и на
периферни стволови клетки. Наред с тях рентгеновите устройства за лъчева стерилизация ще
могат да намерят приложение в клиниките за реанимация и интензивно лечение към болниците
с големи хирургични, травматологични и акушеро-гинекологични клиники и отделения.
Специалистите от екипа на доц. Гълъбов изразиха мнение, че с минимална модификация,
апаратурата ще може да бъде пригодена за използване и в дентални кабинети и клиники, в
които стерилизацията е съществен компонент от всекидневната работа.
Прототип на новото рентгеново устройство за лъчево третиране на медицински и биологични
материали ще бъде готов до началото на 2014 г., обещаха от екипа на проекта, който се
осъществява
с
подкрепата
на
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентноспособността на българската икономика – 2007-2013г.”, съфинансирана от ЕС
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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Дата: 20.06.2013
Източник: www.klassa.bg
Връзка:
http://www.klassa.bg/news/Read/article/233275_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B
D%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%E2%80%9E%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%
B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%
D1%8A%D0%BC+%D0%B2+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1
%8F%E2%80%9C
Брой думи: 683

Заглавие: Пресконференция на тема „Здравният туризъм в България“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Каним български и чуждестранни медии на пресконференция от 13 до 13.30 ч. на 21 юни
2013 г., петък, в зала „Опал“ на хотел „Принцес”, София. Темата е „Здравният туризъм в
България“ и е във връзка с конференциите на 21-23 юни по тази тема. Организатор на форума
е „Клъстер за здравен туризъм – България” – първият здравен клъстер у нас, спечелил
европейско финансиране по програма „Конкурентоспособност” на МИЕТ.
По-долу е описано всичко във връзка с конференциите, както е посочен и телефон за
допълнителна информация:
Конференции на тема
„Здравният туризъм в България “
21-23 юни 2013 г., хотел „Принцес”, София
От 21 до 23 юни т.г. в столицата ще се проведат две конференции с обща тема здравния
туризъм в България. Първата „Здравният туризъм в България – реалности и перспективи” и
втората „Защо да участваме в здравен клъстер: гледната точка на деталния специалист,
туроператора, застрахователя и банката“.
Организатор на форума е „Клъстер за здравен туризъм – България” – първият здравен клъстер
у нас, спечелил европейско финансиране по програма „Конкурентоспособност” на МИЕТ.
Конференциите са част от реализацията на проекта.
На 21 юни (петък) ще бъдат разгледани темите „Актуалното състояние на здравния туризъм в
България”, „Ролята на държавата в здравния туризъм в глобален и национален план”,
„Клъстерът за здравен туризъм и неговите перспективи”.
От 13 до 13.30 ч. в същия ден е предвидена пресконференция за български и чуждестранни
медии.
Съботата (22 юни) е посветена на дискусионна маса: „Бъдещето на здравния туризъм в
България”.
Втората конференция започва от 11.00 ч. в неделя (23 юни). Ще бъде обсъдено „Що е то
клъстер”, „Ролята на туроператора в клъстера за здравен туризъм. Защо ни е застраховател?”,
„Банковата институция – гарант за членовете на клъстера и за пациентите”.
Лектори и модератори: д-р Венцислав Стоев, председател на УС на Клъстер за здравен
туризъм – България, д-р Пламен Бързашки, изпълнителен директор на Клъстер за здравен
туризъм – България, д-р Нелия Михайлова- член на УС, д-р Лъчезар Иванов д.м.н., народен
представител и член на Комисия по здравеопазването към НС на Р България, туроператор
„Фиеста-травъл”, Пощенска банка, „Булинс”.
На конференцията са поканени представители на правителството, парламента, членовете на
клъстера и всички заинтересовани от здравния туризъм клиники и организации .
За допълнителна информация: 0887566912, д-р Венцислав Стоев
С програмата можете да се запознаете по-долу:
Конференция
„Здравният туризъм в България
- реалности и перспективи“
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Резюме: Каним български и чуждестранни медии на пресконференция от 13 до 13.30 ч. на 21
юни 2013 г., петък, в зала „Опал“ на хотел „Принцес”, София. Темата е „Здравният туризъм в
България“ и е във връзка с конференциите на 21-23 юни по тази тема. Организатор на форума
е „Клъстер за здравен туризъм – България” – първият здравен клъстер у нас, спечелил
европейско финансиране по програма „Конкурентоспособност” на МИЕТ.
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21-22.06.2013 г.
хотел Принцес, гр. София
Програма
Първи ден – 21.06.2013 г., петък
10:00 – 10:30 ч.
Регистрация на участниците
10:30 – 10:45 ч.
Откриване на конференцията
10:45 – 11:30 ч.
Актуално състояние на здравния туризъм в България
д-р Венцислав Стоев, председател на УС на Клъстер за здравен туризъм – България
11:30 – 12:00 ч.
12:00 – 12:15 ч.
12.15 – 13.00
Ролята на държавата в здравния туризъм в глобален и национален план
Кафе пауза
Клъстерът за здравен туризъм и неговите перспективи
д-р Лъчезар Иванов, народен представител и член на Комисия по здравеопазването към НС на
Република България
д-р Пламен Бързашки
Изпълнителен Директор на Клъстер за здравен туризъм – България
13:00 – 13:45 ч.
Пресконференция за български и чуждестранни медии
Модератор:д-р Нелия Михайлова – член на УС на КЗТ - България
Втори ден – 22.06.2013 г., събота
09:30 – 10:00 ч.
Регистрация на участниците
10:00 – 10:15 ч.
Откриване на деня
10:15 – 11:00 ч.
Дискусионна маса: Бъдещето на здравния туризъм в България
Модератор: д-р Венцислав Стоев
11:00 – 11:15 ч.
Кафе-пауза
11:15 – 12:45 ч.
Дискусионна маса: Продължение на темата
Модератор: д-р Нелия Михайлова
12:45 – 13:00 ч.
Закриване на конференцията
Трети ден
Конференция
„Защо да участваме в здравен клъстер: гледната точка на деталния специалист, туроператора,
застрахователя и банката“
23.06.2013 г.
хотел Принцес, гр. София
Програма
10:00 – 10:30 ч.
Регистрация на участниците
10:30 – 10:45 ч.
Откриване на конференцията
10:45 – 11:30 ч.
Що е то „Клъстер”?
д-р Венцислав Стоев, председател на УС на Клъстер за здравен туризъм – България
11:30 – 12:00 ч.
12:00 – 12:15 ч.
12:15 – 12:45 ч.
Ролята на туроператора в клъстера за здравен туризъм
Кафе пауза
Защо ни е застраховател?
Иван Савов – Управител на „Фиеста-травъл”
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Д-р Ал.Иванов
БУЛИНС
12:45 – 13:15 ч.
Банковата институция – гарант за членовете на клъстeра и за пациентите
Светлана Фотева
Пощенска Банка
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Дата: 20.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/oic.silistra
Брой думи: 20
Резюме: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособнос т”
www.opcompetitiveness.bg
Решение на Ръководителя на УО за увелича
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Заглавие: Областен Информационен Център Силистра сподели връзка чрез Областен
информационен център Ловеч.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 6 часа
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Решение на Ръководителя на УО за увеличаване на авансовите плащания към
бенефициентите
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Дата: 20.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/ 253751114729872
Брой думи: 76
Резюме: Фирмите вече могат да ползват авансови плащания до 65% от предоставената
безвъзмездна помощ по ОП "Конкурентноспособност", както и до 95% от общите допустими
разходи като авансови и междинни плащания. Досега авансовото плащане беше д о 20%, а
междинните - до 80%.
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Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 9 часа
Фирмите вече могат да ползват авансови плащания до 65% от предоставената безвъзмездна
помощ по ОП "Конкурентноспособност", както и до 95% от общите допустими разходи като
авансови и междинни плащания. Досега авансовото плащане беше до 20%, а междинните - до
80%.
Промените влизат в сила от 18.06.2013 г., когато е издадено Решението на Министъра на
икономиката и енергетиката и важат само за договори, сключени след Решение на МС
300/18.05.2013 г.
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