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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
1.7.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 11 

 вестници, от които: 3 

 - национални 3 

 - регионални 0 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 7 

Общо за деня 12 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 30.06.2014  
Източник: БТВ  
Предаване: Платен репортаж  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 3  
Брой думи: 424  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за проект по ОП Конкурентоспособност  
 
Текст: Тема: Репортаж за проект по ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: ОП Конкурентоспособност дава възможност на предприятията да постигнат 
технологична модернизация чрез насърчаване на инвестиции в система за управление, ново 
оборудване и технологии с цел разширяване на дейността и повишаване на 
конкурентоспособността им. Една от успешните практики в изпълнение на тази програма е 
осъществена от предприятие за производство на хидравлично оборудване – Бъдещност АД – 
Чирпан. Досега дружеството е реализирало три проекта с помощта на програмата.  
Радослав Гочев: Този проект, който коментираме е реализиран от 2012 – 2013 г., който продължи 
около 12 месеца. Като първоначално това са машини и съоръжения, предимно за леярското 
производство, които представляват нови, високотехнологични, модерни индукционни пещи за 
отливане на метал, плюс машини за корпусна обработка на получените отливки с цел получаване 
на високотехнологични разпределители.  
Ползата от ОП Конкурентоспособност не е само финансова. Внедрените нови пещи за 
разтопяване на метала съкращават два пъти необходимото време за подготвянето на 
суровината. Благодарение на тях енергийната ефективност е повишена с 20%. В резултат на 
новите съоръжения и технологии, работещи в участъците за корпусни и ротационни детайли 
капацитетът на производството се е увеличил с 40%.  
Радослав Гочев: Общата стойност на проектите, които сме реализирали до този момент са 7 млн. 
лв. Това доведе до една много добра база и платформа за нашата инвестиционна програма, 
която ние реализираме в последните 3-4 години. Това наистина помогна за по-бързо 
преследване на целите по отношение на подобряване на оборудването, създаване на нови 
продукти, създаване на една цел, която да гарантира една нова фокус група от клиенти.  
На практика разширяването на продуктовата гама в предприятието води до по-голяма 
конкурентост и нови пазари.  
Радослав Гочев: Комплексът от конкурентоспособност е заключен в няколко елемента, тоест 
ново производително оборудване, нови продукти, нови пазари съответно и 
висококвалифицирани кадри, които съумяват да работят и да повишават квалификацията си 
съобразно това оборудване.  
Внедрените нови технологии и детайли спомагат за развитието на персонала в предприятието, 
както и до откриването на нови работни места.  
Радослав Гочев: Програмата Конкурентоспособност и това, което тя дава като шанс на 
българските компании е да съумее да създаде шанс младите специалисти да се развиват, а 
новото оборудване, новите продукти създават онази среда, която търсят млади завършващи 
специалисти.  
От дружеството са категорични, че ще участват с проекти и в следващия период по ОП 
Конкурентоспособност, защото това, според тях, е модел за бързо развитие на българската 
индустрия.  
Радослав Гочев: Участието в програмите на ЕС, и в частност Конкурентоспособност, освен 
елемент, основен ускорител на развитието на всяка една компания. Това мога да го кажа аз, това 
може да се го каже всеки, който е работил по тези програми.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 01.07.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 23  
Брой думи: 278  
 
 
Резюме: Руски клиенти - собственици на жилища край морето от типа втори дом, са раздвижили 
пазара на мебели в Бургас и района, разказа пред "24 часа" шефът на камарата на мебелната 
индустрия у нас Стоян Стоянов.  
В момента се вдигат нови обекти край Варна и Обзор, от които също има добри поръчки за 
обзавеждане на крайморските жилища.  
"Купувачите се обръщат директно към производителите там, което е добре за местните фирми", 
допълни той. Това означавало малък ръст за пазара на мебели.  
 
Заглавие: Руснаци обзавеждат край Бургас, и в Обзор строят нови обекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Руски клиенти - собственици на жилища край морето от типа втори дом, са раздвижили 
пазара на мебели в Бургас и района, разказа пред "24 часа" шефът на камарата на мебелната 
индустрия у нас Стоян Стоянов.  
В момента се вдигат нови обекти край Варна и Обзор, от които също има добри поръчки за 
обзавеждане на крайморските жилища.  
"Купувачите се обръщат директно към производителите там, което е добре за местните фирми", 
допълни той. Това означавало малък ръст за пазара на мебели.  
Търсенето по морето е за по-евтини стоки, но се гледа и добрата визия. Защото се оказва, че във 
вътрешността на страната и районите с по-ниска покупателна способност - например Търговище. 
Хората не се интересували от комбинация добър външен вид и ниска цена, а само от възможно 
най-евтиното.  
Като цяло мебелната индустрия отчита през последните години ръст - от 2009 г. насам всяка 
година има около 2%. Увеличава се и износът - през миналата година беше отчетен ръст от 13% 
при експорта.  
Браншът работи и за повишаване на качеството на стоките, които се пускат на българския пазар. 
Камарата получи подкрепа от министерството на икономиката за отваряне на схема по програма 
"Конкурентоспособност" 2014-2020 г., по която с европейско финансиране да се изгради 
лаборатория за проверка на качеството. И за мебелите от внос, и за тези от наши производители. 
Индикативната стойност на техниката за изпитване е около 2 млн. лева.  
"Предвид политическата ситуация се надявам този проект да не приключи, а да бъде продължен 
съвместно с нашата камара и през следващите месеци", коментира Стоян Стоянов.  
От есента камарата ще даде и стипендии за професионално обучение на кадри за нуждите на 
производството на мебели, тъй като имало сериозен недостиг на квалифицирана работна ръка.  
 



 

 

6 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 7

/1
/2

01
4

 

Дата: 01.07.2014  
Източник: в. Земя  
Страница: 2  
Брой думи: 117  
 
 
Резюме: Около 2,5 млн. свежи европейски пари могат да потекат към българските ВУЗ-ове. 
Толкова са предвидените средства, предназначени за проекти, свързани с 
научноизследователската дейност и иновации по оперативната програма 
"Конкурентоспособност", съобщиха от News 7.  
 
Заглавие: 2,5 млн. евро тръгват към наши ВУЗ-ове  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Около 2,5 млн. свежи европейски пари могат да потекат към българските ВУЗ-ове. 
Толкова са предвидените средства, предназначени за проекти, свързани с 
научноизследователската дейност и иновации по оперативната програма 
"Конкурентоспособност", съобщиха от News 7.  
Очаква се първите схеми по нея да бъдат отворени още тази есен, но за да имат достъп наши 
университети до въпросните финанси, първо трябва да бъдат извършени промени в закона. Те 
предвиждат фирми, създадени от висшите училища и изследователските центрове, да могат да 
кандидатстват по оперативни и национални програми за финансиране като микропредприятия. В 
момента родните университети не могат да ползват никакви средства по европрограмите, тъй 
като се смятат за свързани предприятия. Ако промените бъдат приети, такива фирми ще се 
определят като малки предприятия.  
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Дата: 01.07.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 22,23  
Брой думи: 2193  
 
 
Резюме: Кристоф Фрайтаг е член на управителния съвет на ProCredit Bank -Германия, и член на 
надзорния съвет на Прокредит банк (България). През 2001 г. той идва в България като член на 
съвета на директорите на Евробанк (купена през 2005 г. от Банка Пиреос), а по-късно същата 
година е един от основателите на Прокредит банк (България). За 18-годишния си опит в 
банковата сфера е заемал мениджърски позиции и в KMB Bank (Русия), както и в ProCredit Bank 
- Сърбия. Като мениджър в ProCredit Bank -Германия, той отговаря за развитието на бизнеса на 
германската институция, включително и в България. На 26 юни Кристоф Фрайтаг участва в среща 
с Германско-българската индустриално търговска камара, където представи възможностите за 
трансгранично финансиране на български компании от ProCredit Bank Германия.  
 
Заглавие: Кристоф Фрайтаг, член на управителния съвет на ProCredit Bank - Германия: Не 
очаквам сериозна заплаха за финансовата система в България  
Подзаглавие:  
Автор: Мария ИВАНОВА  
Текст: Кристоф Фрайтаг е член на управителния съвет на ProCredit Bank -Германия, и член на 
надзорния съвет на Прокредит банк (България). През 2001 г. той идва в България като член на 
съвета на директорите на Евробанк (купена през 2005 г. от Банка Пиреос), а по-късно същата 
година е един от основателите на Прокредит банк (България). За 18-годишния си опит в 
банковата сфера е заемал мениджърски позиции и в KMB Bank (Русия), както и в ProCredit Bank 
- Сърбия. Като мениджър в ProCredit Bank -Германия, той отговаря за развитието на бизнеса на 
германската институция, включително и в България. На 26 юни Кристоф Фрайтаг участва в среща 
с Германско-българската индустриално търговска камара, където представи възможностите за 
трансгранично финансиране на български компании от ProCredit Bank Германия.  
Каква е оценката ви за българската банкова система в момента в сравнение с преди десетина 
години, когато сте основавали Прокредит банк, а също така и от гледна точка на последните 
събития в сектора?  
- Банковата система се разви неимоверно оттогава. Бях тук през 2001 - 2003 г. и тогава като своя 
задача в банковата система виждахме това да дадем достъп до кредитиране на малкия бизнес. 
И не само на малкия бизнес - много хора бяха изключени от банковата система, която се грижеше 
само за големите компании и за богатите хора, развиваше дейност в сферата на ценните книжа 
и голяма част от икономиката нямаше достъп до смислени банкови услуги. Това беше 
обстановката, в която основахме Прокредит банк в България. В продължение на години бяхме 
ангажирани с развитието на клонова мрежа, с обучаването на персонал и с това да вкараме 
хората и бизнеса в банковата система - както в "Прокредит" така и в банковата система като цяло, 
защото много банки последваха примера ни. По-късно, по време на годините на бума - 2005 - 
2008 г., това се промени. Оттогава и от кризата насам въпросът вече не е в даването на достъп 
до финансови услуги и в това да даваме повече, по-дългосрочни или по-големи заеми на хората, 
а в това как финансираме, как обслужваме клиентите си, каква добавена стойност може да даде 
банката на клиента извън чистата стойност на заема. Как финансираме и как да финансираме 
отговорно са важните въпроси днес. Това, за което всеки трябва да се замисли днес, както в 
Германия, така и в България, е за какво всъщност служи банката и за кого съществува -за 
клиентите. За частните лица, които искат да депозират средствата си, и за корпоративните 
клиенти, които искат кредитиране. Големият въпрос е как го правите, как управлявате нуждите 
на клиентите си. И смятам, че като погледнем банковия сектор днес, виждаме малко по-ясно кой 
е в състояние да даде отговори на тези въпроси и кой все още не е способен да го направи. Но 
хората трябва да преценят това сами. Смятам, че в това отношение българската банкова 
система се променя в последните години и в бъдеще ще изглежда по-различно.  
Как бихте описали настоящата среда?  
- Ситуацията не е лесна, но ми се струва, че имаме основания да бъдем внимателни оптимисти, 
че нещата няма да се влошат. Икономическите перспективи както за еврозоната, така и за 
България са малко по-добри. Перспективите за бизнеса, включително за малкия бизнес, също са 
малко по-добри. Най-лошото за банките би трябвало да е приключило. Не очаквам рязък бум и 
бързо възстановяване, но очаквам нещата да се подобрят. Това означава, че има възможности. 
За бизнеса е ясно, че разходите в България са по-ниски, цената на финансирането също е 
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значително понижена, което означава, че има възможности - за производство в България, за 
износ. Това всъщност се случва - знаете, че миналата година износът на България за Германия 
беше по-висок от вноса й от Германия. Не са много страните, които успяват да постигнат това.  
На практика през последната половин година наблюдаваме спад на износа на България и реално 
този двигател на икономиката се охлажда.  
- Нямам кристална топка и не знам какво ще донесе бъдещето, но ако ме питате какво очаквам - 
очаквам много, много бавно и внимателно възстановяване.  
А какви са очакванията ви за ефекта от кризата в Корпоративна търговска банка върху банковата 
система?  
- Не очаквам сериозна заплаха за финансовата система. Смятам, че начинът, по който 
функционира българската финансова система -надзорът, гарантирането на депозитите и т.н., е 
конструктивен и напоследък виждаме доказателство за това. Мисля, че настоящата ситуация ще 
остане стабилна за сектора като цяло. Ситуацията ще натовари правителството, но като цяло 
става дума за пример за банка, която вероятно ще трябва да бъде спасена с държавни средства 
- предстои да видим как ще се случи това. Извън това не бих могъл да коментирам. Знам, че тази 
банка е растяла много бързо за кратък период, давала е по-високи лихвени проценти по 
депозитите от останалите банки - и двете неща обикновено са индикатори за по-висока степен 
на риск, но това не означава, че непременно трябва да се стигне до такава ситуация като 
сегашната. От друга страна, индикаторите са били налице.  
Какви са възможностите на Procredit Holding да подкрепи Прокредит банк в случай на 
необходимост?  
- Напълно капитализирани сме и разполагаме с достатъчно средства да подкрепим Прокредит 
банк (България) дори и в случай на екстремна банкова криза. Разработили сме своите крайно 
неблагоприятни сценарии, като банката в Германия и холдингът са напълно в състояние да 
подкрепят банката в България. Самата банка в България е изключително устойчива на криза, 
разполага с високо равнище на допълнителен капитал и ликвидност, за да устои на евентуална 
криза.  
Кои са основите предизвикателства в дейността на банката в България?  
- Бих казал, че предизвикателствата пред нас са предизвикателствата, пред които са изправени 
клиентите ни, т.е. как да се справят с настоящата трудна икономическа ситуация, в която е трудно 
да се правят планове, бъдещето е несигурно и тази несигурност се прехвърля в посока на 
колебание по отношение на правенето на инвестиции, а това от своя страна означава ниско 
търсене на заеми от страна на клиентите на банката. Имаме готовност, през последните години 
си написахме домашното, адресирали сме рисковете, преструктурирахме клоновата си мрежа, 
инвестирахме много в клоновата мрежа и в персонала си, вложихме много в обучения на 
служителите си, преразгледахме процесите и ИТ структурата си, така че сме готови. Смятаме, 
че сме напълно подготвени да посрещнем нуждите на клиентите си, включително с подкрепата 
на ProCredit Bank - Германия.  
Кои са секторите, върху които е поставен фокусът ви през годината?  
- Банката тук е фокусирана върху селското стопанство и преработката на храни, но също така и 
върху производството като цяло - има много условия, които правят местното производство в 
България интересно, а също така и производството, насочено за износ. И, разбира се, гледаме 
много сериозно на финансирането на проекти за енергийна ефективност. Мисля, че е много 
добра идея да обръщаме внимание на начина, по който произвеждат компаниите ни, на това как 
се справят с доставките на енергия и да намерим начини за намаляване на потреблението на 
енергия.  
В България сте, за да представите възможностите за трансгранично финансиране на бизнеса 
съвместно с ProCredit Bank - Германия. Бихте ли разказали какви са условията, при които 
българските компании могат да получат такова финансиране, и в кои случаи бихте препоръчали 
използването му като инструмент?  
- Използването на германската банка има голям смисъл, когато става дума за дългосрочно 
инвестиционно финансиране. Особено в настоящата ситуация смятам, че е особено атрактивно 
това, че можем да предложим дългосрочно финансиране с фиксирана лихва за целия период на 
заема. Предлагаме доста атрактивни лихвени проценти, тъй като използваме цената на 
финансирането, което привличаме в Германия. Това, което търсим, е качество. Търсим 
надеждни, стабилни компании в България със смислени проекти, които да развиват основния 
бизнес на компанията. Търсим компании със стабилна и качествена финансова история. Най-
добрият начин е да кандидатстват за финансиране в банката ни в България, където колегите 
знаят как да структурират заема, дали да използват например програмата JEREMIE, друга 
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програма за субсидии или собствените си средства и дали да потърсят и дългосрочно 
финансиране от ProCredit Bank - Германия.  
Кои са основните трудности, които срещат компаниите при кандидатстването за финансиране?  
- Не бих казал, че има съществени проблеми в процеса на кандидатстване. Като цяло не 
очакваме клиентите да дойдат с перфектната документация за кандидатстване и сме готови да 
ги ръководим и да им помогнем в процеса. Задаваме въпроси, опитваме да разберем как 
функционира бизнесът им, защо би имало смисъл от даден проект, на какви допускания се 
основава инвестицията, защо ще бъде рентабилна. Това, което искаме да видим, е по-добра 
финансова документация, публикувани официални финансови резултати - стабилен капитал, 
документиран оборот, дали има достатъчна норма на печалба. Всичко това показва и 
надеждност.  
Освен ниските разходи, които споменахте, кои са другите предимства на България като 
инвестиционна дестинация в региона?  
- Географското положение е интересно за чуждестранните инвеститори. На второ място, 
разходите за производство са ниски. На трето - българите са трудолюбиви, добре 
квалифицирани служители. Имате стабилна финансова система - въпреки последните 
сътресения финансовата система е стабилна. Дори и юридическата и регулаторната среда, 
бидейки част от ЕС, по моя оценка е сравнително добра. Разбира се, има какво да се подобри в 
сфери като бюрокрация, корупция и т.н. - всички знаем тези области, но мисля, че е твърде лесно 
да сочим с пръст и да преувеличаваме тези проблеми. Човек може да дойде тук и да прави 
приличен бизнес. Ние като банка и като чуждестранен инвеститор правим това вече 13 години.  
В презентацията си споменахте "регулаторно цунами" - какви са очакванията ви за въздействието 
на новите европейски правила върху банковия сектор в Европа и в България?  
- Очевидно е, че те ще означават повече разходи - банките ще трябва да назначат повече 
персонал, да развият системите си, извършват се огромни одити, за да се покрият всички тези 
нови мерки - всичко това определено означава по-високи разходи. Ефектът от това ще е, че 
банките ще трябва да осмислят много внимателно бизнес модела си - как могат да се справят с 
тези разходи. Ще трябва да помислят и върху това дали и как могат да се специализират в 
определени области. Очаквам и консолидация - банките ще трябва да станат малко по-големи.  
Що отнася до регулаторното цунами, бих искал да отбележа две неща. На първо място, 
приветстваме повечето от нещата, които се въвеждат - те са смислени и необходими за 
постигането на по-добре регулират, отговорен финансов пазар. Въпреки това нещата трябва да 
се погледнат и от другата страна -всички участници във финансовата система трябва да си 
припомнят каква е ролята им. Става въпрос както за банките, така и особено за клиентите. 
Смятам, че клиентите могат да изиграят много важна роля - те наблюдават и решават с коя банка 
да банкират, като тези решения са свързани и с оценката им на това доколко отговорно действа 
дадена банка. Това може да има много силен ефект върху банките и върху начина, по който 
движат бизнеса си. Така че, ако клиентите избират банката си не само на базата на предлаганите 
условия, но и на базата на това какъв партньор е банката, това би било силен стимул за банките 
да осъществяват дейността си по-отговорно и по-добре.  
И също така смятам, че нямаме нужда от толкова много и толкова детайлизирани регулации. 
Проблемът с настоящите регулации и причината, поради която са като цунами, всъщност е в 
това, че в много области навлизат в огромно, огромно количество подробности, понякога твърде 
много. Според мен би било добре, ако регулациите задават дадено равнище на минимални 
изисквания, но за да има разнообразие от банки и бизнес модели, е необходимо банките да имат 
известна възможност да интерпретират тези минимални изисквания и да открият собствените си 
решения - това би било в интерес и на конкуренцията.  
Тоест очаквате ли промяна в модела на банкиране?  
- Надявам се. В Германия все повече хора си задават въпроса какво прави банката с парите им, 
на каква банка дават парите си и вземат съзнателни решения в това отношение. Това е добра 
тенденция. В Германия виждаме такива и в други области, например по отношение на 
движението към биохрани има много силна тенденция - клиентите искат да знаят какво купуват 
и искат да купуват здравословни храни. Друга такава силна тенденция е по отношение на 
облеклото. Все още говорим за малцинства, но те са влиятелни и са важен ориентир за хората, 
които взимат такива съзнателни решения. И ако това се случва във все повече области, ако се 
случи и в банковия сектор, би допринесло за по-отговорно банкиране.  
Каква е ролята на новите технологии в този процес на промяна на модела?  
- За банките това ще продължи да бъде съществено предизвикателство - да анализират 
внимателно какво излиза на пазара и да вземат решенията си. Което е доста сложно, тъй като 
правенето на тези инвестиции отнема много време, а няма гаранция по какъв начин точно ще се 
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развият технологиите. Например близо 90% от банкерите в Германия очакват до 10 години 
банковите карти да изчезнат и плащанията да стават през мобилни устройства - но няма как да 
знаем дали наистина ще стане така, или картите ще оцелеят.  
Ще изчезнат ли традиционните банкови клонове?  
- Смятам, че ще останат на пазара, но не толкова за обработването на банкови процеси, т.е. не 
за транзакции, преводи и т.н., а клонове, които са отворени и достъпни за клиентите - както частни 
лица, така и компании, за техните нужди и за техните въпроси по отношение на финансирането. 
За тази цел имаме нужда от много добре обучени и интелигентни хора в тези клонове, които да 
могат да създават отношения с клиентите и да предоставят добри финансови услуги.  
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Регионални печатни медии 
Няма намерена информация  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 01.07.2014  
Източник: сп. Български лекар  
Страница: 9  
Брой думи: 671  
 
 
Резюме: Проф. Григор Горчев оперира с революционната система Da Vinci Si, операцията се 
излъчи на живо  
Операция на живо с революционната система за роботизирана хирургия Da Vinci Si бе 
демонстрирана за пръв път в Плевен. Онкогинекологичната операция извърши проф. Григор 
Горчев, пионер във въвеждането на роботизираната хирургия в нашата страна.  
Медиите имаха възможност да наблюдават в реално време, "през очите на хирурга,,, операцията 
и да задават въпроси на проф. Горчев, който насочваше ръцете на хирургичния робот от 
конзолата на системата.  
 
Заглавие: Първа демонстрация на роботизирана хирургия в реално време бе извършена 
в Плевен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проф. Григор Горчев оперира с революционната система Da Vinci Si, операцията се 
излъчи на живо  
Операция на живо с революционната система за роботизирана хирургия Da Vinci Si бе 
демонстрирана за пръв път в Плевен. Онкогинекологичната операция извърши проф. Григор 
Горчев, пионер във въвеждането на роботизираната хирургия в нашата страна.  
Медиите имаха възможност да наблюдават в реално време, "през очите на хирурга,,, операцията 
и да задават въпроси на проф. Горчев, който насочваше ръцете на хирургичния робот от 
конзолата на системата.  
Иновативната технология със симулатор за обучение Da Vinci Si е инсталирана от Медицински 
университет - Плевен, по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика,,, което поставя висшето училище сред водещите центрове в Европа с 
две системи за роботизирана хирургия.  
Демонстрацията за медии се състоя в зала "Амброаз Паре" на единствения за Източна Европа и 
Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център. Центърът е оборудван с 
високотехнологична апаратура, която е най-модерната в сферата на ендоскопската хирургия. 
Изградени са две учебни амфитеатрални зали с аудиовизуална конферентна мрежа за връзка 
извън страната. Системата за телевръзка свързва в реално време опериращия хирург, 
конферентните и експерименталните операционни зали, както и центровете за диагностика и 
терапия в страната и чужбина. Всичко това дава уникална възможност на студенти, докторанти 
и специализанти за обучение с авангардна апаратура.  
В Телекомуникационния център е монтиран първият в Източна Европа виртуален ендотренажор 
- система за обучение по ендоскопска хирургия в реално време, със софтуер, съдържащ 180 000 
оперативни интервенции, записани от практиката в целия свят. С провеждането на 
високоспециализирани курсове по лапароскопска хирургия за лекари специалисти и медицински 
сестри е създадена школа в обучението.  
Проф. Славчо Томов, ректор на Медицински университет - Плевен, представи на гостите проект 
за инсталиране на 3D студио за обучение в Телекомуникационния център за новата учебна 
година. Аудиторията имаше възможност да го тества, като за няколко минути се пренесе в 
триизмерното пространство на човешката анатомия със специални 3D очила.  
Въвеждането на обучение в триизмерен формат ще повиши конкурентоспособността на висшето 
училище и ще затвърди облика му на модерен образователен център по телехирургия за 
обучение с авангардни технологии. В календара на научните събития на МУ - Плевен, са 
включени голям брой форуми, които ще се провеждат в Телекомуникационния ендоскопски 
център - семинари по роботизирана хирургия с практическа сесия и международно участие; 
училище по лапароскопска хирургия за студенти; модерно училище по акушерство и гинекология; 
традиционната международна конференция за студенти и млади лекари и др.  
През октомври 2014 г. под патронажа на МУ - Плевен, в София ще се проведе Международен 
конгрес по роботизирана хирургия с председател на форума проф. д-р Григор Горчев, на който 
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видни специалисти от Европа и САЩ ще споделят своя опит в сферата на роботизираната 
хирургия.  
За Медицински университет - Плевен  
Медицински университет - Плевен, е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна 
болница. Понастоящем МУ - Плевен, е университет с три факултета: факултет "Медицина,,, 
факултет "Обществено здраве,, и факултет "Здравни грижи,,. В структурата на висшето училище 
влизат и Медицинският колеж и Департаментът за езиково и специализирано обучение. 
Провежда обучение по 11 специалности в 4 професионални направления - медицина, здравни 
грижи, обществено здраве и социални дейности.  
Днес Медицински университет - Плевен, е с водещи позиции на съвременен образователен и 
научноизследователски център с приоритет в развитието на телемедицината и въвеждането на 
авангардни технологии в обучението и клиничната практика.  
Проф. д-р Григор Горчев, д.м.н., е лекар с три специалности - акушерство и гинекология, 
онкология и хирургия. Проф. Горчев е ректор на Медицински университет -Плевен, в периода 
2003 - 2013 г., а към настоящия момент е Почетен ректор, ръководител на Телекомуникационния 
ендоскопски център и член на Съвета на настоятелите към висшето училище. Той е началник на 
Клиниката по гинекология към Университетската болница УМБАЛ "Д-р Георги Странски,, - 
Плевен.  
Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., е лекар, дипломирал се с отличие във Висшия медицински 
институт - Плевен, с две специалности - акушерство и гинекология и онкология. От м. февруари 
2013 г. той е ректор на Медицински университет - Плевен. Преди това проф. Томов е бил част от 
Академичното ръководство на МУ - Плевен, като декан на факултет "Здравни грижи,, (2011 - 2013 
г.).  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 30.06.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/bylgariia/5/a/pregled-na-pechata-za-30-iuni,175231/  
Брой думи: 534  
 
 
Резюме: БДЖ плаща 15 млн. на германската KfW  
В. Стандарт  
Близо 2,3 млн. лв. ще преведе днес "Холдинг БДЖ" на германския си кредитор KfW, научи 
"Стандарт". Сумата е лихва по заема за покупка на 25-те електрически мотриси "Сименс Дезиро", 
а падежът е именно днес. Още 12,85 млн. лв. преведе холдингът на KfW по главницата на същия 
кредит на 20 юни. След днешния превод остатъкът по главницата на заема е около 155 млн. лв., 
72 млн. от които - просрочени. По принцип падежът е на 30 юни, но ние преведохме главницата 
10 дни по-рано в знак на добрите ни намерения, коментираха от холдинга. Преди месец БДЖ 
изплати и 9 млн. лв. към кредиторите си по Втория облигационен заем. Вече повече от година 
холдингът редовно плаща всичките си текущи задължения, припомниха от ръководството.  
 
Заглавие: Преглед на печата за 30 юни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: БДЖ плаща 15 млн. на германската KfW  
В. Стандарт  
Близо 2,3 млн. лв. ще преведе днес "Холдинг БДЖ" на германския си кредитор KfW, научи 
"Стандарт". Сумата е лихва по заема за покупка на 25-те електрически мотриси "Сименс Дезиро", 
а падежът е именно днес. Още 12,85 млн. лв. преведе холдингът на KfW по главницата на същия 
кредит на 20 юни. След днешния превод остатъкът по главницата на заема е около 155 млн. лв., 
72 млн. от които - просрочени. По принцип падежът е на 30 юни, но ние преведохме главницата 
10 дни по-рано в знак на добрите ни намерения, коментираха от холдинга. Преди месец БДЖ 
изплати и 9 млн. лв. към кредиторите си по Втория облигационен заем. Вече повече от година 
холдингът редовно плаща всичките си текущи задължения, припомниха от ръководството.  
БСП отложи пленум, Сергей се бетонира  
В. Стандарт  
БСП е в ступор, а Сергей Станишев се бетонира на лидерското място. Така разчетоха вчера 
SMS-а си за отлагане на днешното заседание на Националния съвет на партията червени 
депутати. Съобщението, което бе разпратено вчера, гласяло, че пленумът се отлага за 
неопределено време. На него трябваше да се реши бъдещето на Станишев като председател на 
Столетницата. Заради ситуацията с банките у нас обаче червените няма да се събират на 
"Позитано" 20 в понеделник. "Стандарт" научи, че соцлидерът Сергей Станишев ще пропусне 
официалното откриване на първата сесия на Европарламента в Страсбург на 1 юли. Причината 
е, че ситуацията в страната налага той да остане тук през следващите два-три дни, коментираха 
лаконично членове на Изпълнителното бюро на партията.  
Само три от фондовете по "Джереми" работят нормално  
В. Сега  
Само три от шестте фонда по инициативата "Джереми" работят реално и с успех - Гаранционният 
фонд, Фондът за нисколихвени кредити и Инициативата за подпомагане на стартиращи 
предприятия. Това показва отчетът на Министерството на икономиката, представен на 
последния комитет по наблюдение на програма "Конкурентоспособност". Инициативата 
"Джереми", чрез която се осигурява подкрепа за малки и средни предприятия, е част от тази 
програма. Ако в края на 2015 г. има неусвоен ресурс по нея, България ще трябва да върне парите 
обратно.  
Новият НК ще катастрофира в парламента  
В. Сега  
Проектът за нов Наказателен кодекс (НК) вероятно няма да събере нужната подкрепа и няма да 
бъде одобрен. Това съобщи пред "Сега" председателят на правната комисия в парламента Четин 
Казак. "След като вносителят заяви, че се отказва, не виждам смисъл проектът да бъде 
подкрепян", коментира той. Миналата седмица правосъдният министър Зинаида Златанова 
обяви, че е готова да се откаже от проекта, който бе силно критикуван от професионалната 
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общност. Казак уточни, че официално решение дали да се подкрепя проекта, не е взето, но 
настроенията са отрицателни.  
Правни възможности за изграждане на второто газохранилище  
В. Капитал Daily  
Второто българско газохранилище е сред най-важните приоритети пред енергийния сектор на 
страната. Енергийната стратегия от 1999 г. предвиждаше инвестиции в осигуряването на 
"дългосрочните цели за страната ни... включително сигурността на доставките", а подписаният 
първи концесионен договор за добив на природен газ в Черно море предвижда, че добивът на 
природен газ може да бъде преустановен преди изчерпването на находището и преди изтичане 
на срока на договора с оглед преобразуването на находището на природен газ в газохранилище. 
Енергийната стратегия от 2002 г. посочва за непосредствена цел "повишаване на сигурността на 
снабдяването" на природен газ.  
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Дата: 30.06.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16958109  
Брой думи: 38  
 
 
Резюме: Само три от шестте фонда по инициативата “Джереми“ работят реално и с успех - 
Гаранционният фонд, Фондът за нисколихвени кредити и Инициативата за подпомагане на 
стартиращи предприятия.  
 
Заглавие: Само три от фондовете по “Джереми“ работят нормално  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Само три от шестте фонда по инициативата “Джереми“ работят реално и с успех - 
Гаранционният фонд, Фондът за нисколихвени кредити и Инициативата за подпомагане на 
стартиращи предприятия. Това показва отчетът на Министерството на икономиката, представен 
на последния комитет ...  
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Дата: 30.06.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=41651494165149  
Брой думи: 140  
 
 
Резюме: Предприятията, създадени от висшите училища и изследователските центрове, ще 
могат да кандидатстват за финансиране по оперативните и националните програми като 
микропредприятия. Това предвиждат законови промени, внесени в парламента от депутати от 
БСП.  
 
Заглавие: Предприятия на университетите с достъп до европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Предприятията, създадени от висшите училища и изследователските центрове, ще могат 
да кандидатстват за финансиране по оперативните и националните програми като 
микропредприятия. Това предвиждат законови промени, внесени в парламента от депутати от 
БСП.  
Сега те се считат за свързани предприятия и не могат да ползват средства по европрограмите. 
Ако промените бъдат приети, вече ще се определят като микро и малки предприятия. “Това ще 
им предостави достъп до значителен финансов ресурс по оперативна програма 
“Конкурентоспособност”, както и до други структурни фондове”, пише в мотивите за промените.  
Само по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” през следващия 
програмен период са предвидени 1,2 млрд. евро. 20,88% от тези средства ще бъдат 
предназначени точно за проекти, свързани с научноизследователска дейност и иновации. 51,01% 
ще отидат за подобряване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия. 
Очаква се първите схеми по новата оперативна програма да бъдат отворени тази есен.  
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Дата: 30.06.2014  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2333832  
Брой думи: 2073  
 
 
Резюме: За четвърта поредна година Българската фасилити мениджмънт асоциация отбеляза 
Световния ден на фасилити мениджмънта.  
 
Заглавие: Дайджест - Инвестиционни проекти, пазари, компании, сделки  
Подзаглавие: Световен ден на фасилити мениджмънта  
Автор:  
Текст: За четвърта поредна година Българската фасилити мениджмънт асоциация отбеляза 
Световния ден на фасилити мениджмънта.  
Както всяка година, се състоя публична дискусия, тази година в Университета за национално и 
световно стопанство, участваха Горан Миланов, председател на БГФМА, доц. Георги Забунов - 
УНСС, Иван Велков - Национално сдружение недвижими имоти, арх. Емилия Андреева – 
директор дирекция "Жилищна политика и среда на обитаване" в Министерството на 
инвестиционното проектиране, и инж. Маргарита Томова, държавен експерт в същата дирекция. 
Специален гост бе Здравко Георгиев от Софийска енергийна агенция – СОФЕНА.  
Основната тема бе подобряване на състоянието на сградния фонд чрез подобряване на 
енергийната ефективност и управлението на процесите по поддръжката на сградния фонд. Горан 
Миланов разказа за развитието на асоциацията през изминалата година – превод на 
европейските стандарти по фасилити мениджмънт, разработване на наръчник на фасилити 
мениджъра, участие в няколко български и европейски проекта.  
Доц. Георги Забунов представи обучителните програми по мениджмънт на недвижими имоти, 
които университетът предлага.  
Иван Велков сподели, че е важно близките асоциации да работят съвместно, за да може да се 
преодолее кризата в недвижимите имоти.  
Според Здравко Георгиев от голямо значение за подобряване на състоянието на сградния фонд 
е популяризирането на енергийния стандарт ISO 50001 – Системи за управление на енергията.  
Маргарита Томова разказа за дейностите на дирекция "Жилищна политика и среда на обитаване" 
и за актуализирането на Националната жилищна стратегия и разработването на нов жилищен 
кодекс.  
Участниците се обединиха около мнението, че единствено чрез съвместни действия може да се 
постигне подобряване на сградния фонд и средата на обитаване.  
Възможности за възстановяване на щетите от наводненията с евросредства  
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и заместник министър-
председателят Зинаида Златанова обсъдиха възможностите за осигуряване на финансов ресурс 
от фондовете на ЕС за възстановяване на материалните щети в тежко пострадалите от 
наводненията райони на страната. Възможен източник е фондът "Солидарност" за реагиране при 
големи природни бедствия. Фондът предоставя финансова помощ на страните от ЕС, ако общият 
размер на преките щети от бедствието надвишава 3 млрд. евро по цени от 2002 г. или 0.6% от 
брутния национален доход. Прагът за България е 232.5 млн. евро. Правилата на фонда 
позволяват извънредните мерки да бъдат финансирани със задна дата от първия ден на 
бедствието. Има възможност и за прелокиране на средства от програма "Регионално развитие" 
за възстановяване на свързващата инфраструктура в засегнатите райони.  
В случай че Европейската комисия възстанови своевременно плащанията по оперативна 
програма "Околна среда", ще се търсят варианти за осигуряване на финансиране и по тази 
програма.  
"Уникредит" и Европейският инвестиционен фонд подписаха гаранционна схема за пет държави 
от региона на ЦИЕ  
Европейският инвестиционен фонд и Уникредитбанк Австрия подписаха гаранционни 
споразумения по инициативата "Инструмент за споделяне на риска" (Risk Sharing Instrument, RSI) 
за кредитиране на иновативни проекти на малки и средни предприятия. Инициативата се 
финансира от Европейската комисия и в нея участват дъщерните банки на "Уникредит" в 
България, Хърватия, Чехия, Словакия и Унгария.  
"Уникредит" е първата банкова група, реализираща гаранционна схема в рамките на 
Инструмента за споделяне на риска. Този инструмент представлява инициатива, при която 
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отделните споразумения са взаимно свързани и са координирани от едно дружество в 
съответната група - в случая това е Уникредитбанк Австрия.  
Подписаните споразумения позволяват на банките от групата на "Уникредит" да предоставят на 
малките и средните фирми кредити с гаранция в размер на 50% от Европейския инвестиционен 
фонд с общ портфейл от 60 млн. евро. Споразуменията с Европейския инвестиционен фонд ще 
осигурят финансиране по тази инициатива в рамките на Европейския съюз в размер на над 3.2 
млрд. евро.  
Целта на схемата е да насърчи банките да кредитират МСП с по-малко от 500 служители, които 
се нуждаят от инвестиционно финансиране и/или оперативен капитал, за подпомагане на 
дейности по проучване и развитие на иновации с финансовата подкрепа на ЕС.  
Приет е Националният план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо 
поколение  
Правителството прие Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от 
следващо поколение, изготвен като част от ангажиментите на България съгласно 
предварителните условия за средствата от Европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 
г. Основната му цел е да бъде стимулирано социално-икономическото развитие на страната чрез 
създаване на условия за българските граждани и бизнеса за максимално възползване от 
възможностите на развиващите се електронни услуги на основата на широколентова 
инфраструктура за равен достъп от следващо поколение със 100% покритие на територията.  
Дефинираните национални приоритети до 2020 г. включват осигуряване на възможност за равен 
достъп до високоскоростен и свръхвисокоскоростен интернет чрез развитие на широколентовата 
инфраструктура за постигане на пълно покритие на територията на страната със скорост за 
достъп, по-висока от 30+ Mb/s, както и стимулиране на използването на услуги върху мрежи за 
широколентов достъп с цел най-малко 50% от домакинствата и 80% от бизнеса да се абонират 
за широколентов интернет със скорост над 100 Mb/s.  
С изпълнението на националния план ще бъде осигурен достъп от следващо поколение с пълно 
покритие на територията на страната, развитие на фиксираните широколентови мрежи за 
постигане на 90% достъп със скорост над 100 Mb/s, възможност за оптична свързаност и 
широколентов достъп със скорост над 100 Mb/s най-малко на 50% от домакинствата в страната, 
възможност за оптична свързаност и широколентов достъп със скорост над 100 Mb/s на всички 
бизнес организации в страната, развитие на оптичната широколентова инфраструктура със 
скорост над 100 Mb/s, свързваща всички публични институции. Ще бъде осигурена възможност 
за пълно интегриране с европейските оптични инфраструктури. Очаква се делът на населението, 
което използва интернет и електронни услуги, да достигне 75%.  
Изграждането на NGA инфраструктура за високоскоростен и свръхвисокоскоростен достъп до 
интернет има ролята на мощен катализатор на икономическото развитие на страните и 
регионите.  
Държавните организации са спестили 12 млн. лв. от енергоспестяващи мерки за една година  
Министерският съвет прие отчет за изпълнението на Втория национален план за действие по 
енергийна ефективност, който обхваща периода 2011 - 2013 г. При предварително определена 
национална цел за периода 2008 - 2013 г. 4860 GWh на година, което представлява 6% от 
базовата стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на ЗЕЕ, постигнатите 
енергийни спестявания в периода се оценяват на 5472 GWh на година, което представлява 6.76% 
от базовата стойност на КЕП. Това означава, че националната цел за енергийни спестявания е 
преизпълнена с 0.76 на сто. Анализът на резултатите от подадените отчети за изпълнението на 
плановете по енергийна ефективност от собствениците на публични сгради показва, че броят на 
приложените от държавните и общинските администрации енергоспестяващи мерки през 2013 г. 
е 1718, като са реализирани спестявания на енергия 95.5 GWh/год., на емисии въглероден 
диоксид – 26.4 хил. тона годишно, и на финансови средства в размер на 12 млн. лв.  
При обща цел на собствениците на държавни и общински сгради до 2016 г., възлизаща на 521 
GWh, само за периода на трите години на действие на Втория национален план е постигната над 
половината от индивидуалната цел на тази група задължени лица. В резултат на реализираните 
общо за периода 2011 - 2013 г. енергоспестяващи мерки са отчетени спестявания на енергия 
934.4 GWh/r., на въглеродни емисии – 96 хил. т годишно, и на финансови средства в размер на 
35 млн. лв.  
"Индустриален парк София" ще изгражда музей на авиацията  
Във връзка с новината, излязла в медиите тези дни, италианските инвеститори от дружеството 
"Индустриален парк София" АД биха искали да уточнят, че дейностите, които се извършват в 
имота, са предназначени за постигане на инвестиционния план за развитие на модерен 
мултифункционален и логистичен парк, който ще окаже положително въздействие върху целия 
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регион по отношение на откриването на нови работни места и ще даде цялостен икономически 
напредък на региона. Това се казва в специално съобщение на инвеститора.  
В същото време чрез споразумение от май 2014 г. с Министерството на културата дружеството 
се ангажира и с подготвителните дейности по изграждане за своя сметка на музей на авиацията, 
който ще бъде дарен на България като знак за изключителното уважение към историята и 
традициите и който ще се превърне в пример за модерна културна атракция в страната.  
Инвеститорите смятат, че е необходимо да напомнят, че всички дейности в имота се извършват 
в пълно съответствие с нормативните изисквания, и напомнят, че имотът няма статут на 
паметник на културата в съответствие с влязлото в сила през декември 2013 г. окончателно 
съдебно решение.  
Правителството прие актуализираното споразумение за партньорство  
Правителството прие актуализираната версия на Споразумението за партньорство с ЕК, което е 
основа за финализиране на преговорите по този документ и за своевременното финансиране по 
линия на европейските фондове, обяви вицепремиерът Зинаида Златанова след заседанието на 
Министерския съвет. За по-малко от три седмици са били отчетени коментарите на ЕК и 
бележките са отразени. Споразумението е представено на службите на ЕК в четвъртък. В 
разработването и обсъждането на споразумението участват три български правителства и 
огромен брой НПО, академични среди, местните и регионалните власти, социалните партньори. 
В изпълнение на коментарите на ЕК е увеличен делът на Европейския социален фонд с 61 млн. 
евро. за сметка на Европейския фонд за регионално развитие.  
"Нестле" инвестира 12.8 млн. лв. в ново производство  
"Нестле България" откри обновена линия за производство на десерт KIT KAT Double Caramel, 
който ще се произвежда само в България и ще се изнася за държави от целия свят. Инвестицията 
е 12.8 млн. лв. Стартът на обновената линия бе официално даден от изпълнителния директор 
на "Нестле България" Хуан Карлос Пералехо, заместник министър-председателя по 
икономическото развитие доц. Даниела Бобева, министъра на земеделието и храните проф. 
Димитър Греков и посланика на Конфедерация Швейцария в България Н.Пр. Регина Ешер. Само 
за последните десет години сме инвестирали над 146 млн. лв., а за периода 2012-2013 сме 
вложили близо 35.2 млн. лв., съобщи домакинът Хуан Карлос Пералехо. Развитието на 
компанията е доказателство за предимствата на страната ни като място за инвестиции, заяви 
зам. министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева.  
Към момента служителите на "Нестле България" са над 1500 души в цялата страна. Фабриката 
на "Нестле България" за шоколадови продукти и бисквити в София осигурява работни места на 
над 730 души, a с обновената линия ще бъдат ангажирани над 100 души. Фабриката през 2007 г. 
е избрана за компетентен център за производството на KIT KAT® в Европа и се превръща в един 
от трите най-големи европейски центъра за неговото производство.  
В новите оперативни програми има възможности за финансиране на проекти по Дунавската 
стратегия  
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева участва в Третия годишен форум по 
Стратегията на ЕС за Дунавския регион във Виена като национален координатор. Основните 
акценти са свързани с подобряване на корабоплаването по р. Дунав, намаляване на различията 
между регионите и регионалната кохезия. Успоредно с форума се проведе и среща на външните 
министри и министрите, отговорни за изпълнението на стратегията. България е заложила в 
своите нови оперативни програми възможности за финансиране на проекти, свързани с 
постигането на целите на Дунавската стратегия, съобщи министър Терзиева. Приоритетно 
трябва да се инвестира в интегрирани проекти с реален ефект за икономическия растеж на 
региона.  
Отмениха процедурата за технологична модернизация на МСП  
Управляващият орган на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007 – 2013 г. отмени процедурата "Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия", съобщи главният директор на дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" Ели Милушева. Това се прави, за да се предотврати рискът от 
финансови корекции на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" или дори забавяне на акредитацията за следващия програмен период. 
Причина за спиране на процедурата за технологична модернизация са постъпилите 
безпрецедентен брой жалби и сигнали за нередности при процеса на оценка на проектите - 
повече от 100, като сигналите за нередности продължават. Според Милушева констатираните 
нередности водят до промяна в класирането на проектите. ДАНС и прокуратурата вече са 
сезирани за случая. Средствата от 97 млн. лева няма да бъдат загубени, а ще се пренасочат към 
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проекти от резервните списъци на мерките "Енергийна ефективност и зелена икономика" и 
"Иновации".  
По процедурата "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" с бюджет 97.5 млн. 
лв. са получени повече от 1200 проекта на стойност е 730 млн. лв. На 23 май 2014 г. е обявено 
решение на Управляващия орган за одобряване доклада на оценителната комисия по същата 
процедура за 142 проекта. По процедура договорите трябва да бъдат сключени в едномесечен 
срок. Важно условие е, че договаряне по настоящата програма може да бъде осъществено до 
30 юни 2014 г.  
Удължиха срока в конкурса за инженеринг на Зимния дворец в София  
Срокът за подаване на офертите и заявленията за участие в обществената поръчка с предмет 
"Избор на изпълнител на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за модернизация, 
ремонт и реконструкция на комплекс "Зимен дворец на спорта" в столицата беше удължен до 11 
юли 2014 г. Процедурата беше временно спряна заради внесено обжалване.  
Прогнозната стойност за изпълнение на проекта е близо 41 млн. лв. без ДДС.  
При оценката на предложенията техническото предложение ще има тежест от 70 т., а ценовата 
оферта - 30 т.  
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Дата: 30.06.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-06-30&article=497041  
Брой думи: 186  
 
 
Резюме: Изследователските центрове и предприятията към висшите учебни заведения да имат 
статут на микро- или малки предприятия. Това предвиждат промени в Закона за малките и 
средните предприятия, внесени в парламента от депутати от Коалиция за България.  
 
Заглавие: Учени взимат пари от Европа с ЕООД  
Подзаглавие:  
Автор: Юлияна Узаничева  
Текст: Изследователските центрове и предприятията към висшите учебни заведения да имат 
статут на микро- или малки предприятия. Това предвиждат промени в Закона за малките и 
средните предприятия, внесени в парламента от депутати от Коалиция за България. Така 
предприятията, в които работят учените, ще се приравнят към ЕТ или ЕООД и ще могат да 
кандидатстват за пари от ЕС. Ако промяната бъде приета от парламента, изследователските 
центрове ще могат да кандидатстват с проекти по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Тя е почти изцяло насочена към малките и средните предприятия, 
пише в мотивите на вносителите. Промяната в закона отваря вратата на учените да 
кандидатстват и по други европейски програми като Програмата за развитие на селските райони 
например, ако съответният институт се намира в малко населено място. По сега действащите 
разпоредби предприятията, учредени от висшите училища, както и изследователските центрове, 
се квалифицират като свързани предприятия. По този начин те са лишени от възможността да 
кандидатстват по съответните оперативни и национални програми като микропредприятие, 
каквито са всъщност, обясняват вносителите. Според тях промяна е в унисон с принципите, 
заложени в Стратегията "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез 
ефективно усвояване на европейските фондове.  
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Дата: 30.06.2014  
Източник: www.news7.bg  
Връзка: http://news7.bg/Новина/България/Образование/-2-5-млн-евро-тръгват-към-наши-ВУЗ-
ове_l.n_i.94146_c.23.html  
Брой думи: 145  
 
 
Резюме: Около 2,5 млн. свежи европейски пари могат да потекат към българските ВУЗ-ове. 
Толкова са предвидените средства, предназначени за проекти, свързани с 
научноизследователската дейност и иновации по оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: 2,5 млн. евро тръгват към наши ВУЗ-ове  
Подзаглавие: Първо обаче трябва да се направят законови поправки  
Автор:  
Текст: Около 2,5 млн. свежи европейски пари могат да потекат към българските ВУЗ-ове. 
Толкова са предвидените средства, предназначени за проекти, свързани с 
научноизследователската дейност и иновации по оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
Очаква се първите схеми по нея да бъдат отворени още тази есен, но за да имат достъп наши 
университети до въпросните финанси, първо трябва да бъдат извършени промени в закона.  
Те предвиждат фирми, създадени от висшите училища и изследователските центрове да могат 
да кандидатстват по оперативни и национални програми за финансиране като 
микропредприятия.  
В момента родните ВУЗ-ове не могат да ползват ползват никакви средства по европрограмите, 
тъй като се считат за свързани предприятия. Ако промените бъдат приети, такива фирми ще се 
определят като микро и малки предприятия.  
В мотивите към промените се посочва, че по този начин ще им се предостави достъп именно до 
въпросните 2,5 млн. евро по програма "Конкурентоспособност", както и до други структурни 
фондове.  
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Дата: 30.06.2014  
Източник: www.news7.bg  
Връзка: http://news7.bg/Новина/България/Образование/-2-5-млн-евро-тръгват-към-наши-
вузове_l.n_i.94146_c.23.html  
Брой думи: 144  
 
 
Резюме: Около 2,5 млн. свежи европейски пари могат да потекат към българските вузове. 
Толкова са предвидените средства, предназначени за проекти, свързани с 
научноизследователската дейност и иновации по оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: 2,5 млн. евро тръгват към наши вузове  
Подзаглавие: Първо обаче трябва да се направят законови поправки  
Автор:  
Текст: Около 2,5 млн. свежи европейски пари могат да потекат към българските вузове. Толкова 
са предвидените средства, предназначени за проекти, свързани с научноизследователската 
дейност и иновации по оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Очаква се първите схеми по нея да бъдат отворени още тази есен, но за да имат достъп наши 
университети до въпросните финанси, първо трябва да бъдат извършени промени в закона.  
Те предвиждат фирми, създадени от висшите училища и изследователските центрове да могат 
да кандидатстват по оперативни и национални програми за финансиране като 
микропредприятия.  
В момента родните университети не могат да ползват никакви средства по европрограмите, тъй 
като се считат за свързани предприятия. Ако промените бъдат приети, такива фирми ще се 
определят като микро и малки предприятия.  
В мотивите към промените се посочва, че по този начин ще им се предостави достъп именно до 
въпросните 2,5 млн. евро по програма "Конкурентоспособност", както и до други структурни 
фондове. 


