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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
15.7.2014 г. 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: 0 

 - национални 0 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 7 

Общо за деня 7 
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Телевизии и радиостанции 
Няма намерена информация  
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Национални печатни медии  
Няма намерена информация 
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Регионални печатни медии 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 14.07.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/bylgariia/5/a/pregled-na-pechata-za-14-iuli,176110/  
Брой думи: 655  
 
 
Резюме: Чрез специален закон, суспендиращ по същество съществуващите разпоредби и 
логиката на европейската директива за банково преструктуриране, БНБ иска да одържави 
обявената за здрава "Креди агрикол България", да прехвърли всички депозити на Корпоративна 
търговска банка в нея и така те да бъдат изплатени изцяло от данъкоплатеца, вместо държавата 
да покрие само гарантираните до 196 хил. лв. Схемата предвижда Министерството на финансите 
да поеме част от задълженията на КТБ и да ги прехвърли в "Креди агрикол", като в замяна й даде 
специално емитирани ДЦК - така, ако има големи тегления от "Креди агрикол", тя ще може да ги 
заложи в БНБ, срещу което да получи ликвиднст от централната банка.  
 
Заглавие: Преглед на печата за 14 юли  
Подзаглавие: БНБ пише специален закон и променя няколко заради КТБ  
Автор:  
Текст: Чрез специален закон, суспендиращ по същество съществуващите разпоредби и логиката 
на европейската директива за банково преструктуриране, БНБ иска да одържави обявената за 
здрава "Креди агрикол България", да прехвърли всички депозити на Корпоративна търговска 
банка в нея и така те да бъдат изплатени изцяло от данъкоплатеца, вместо държавата да покрие 
само гарантираните до 196 хил. лв. Схемата предвижда Министерството на финансите да поеме 
част от задълженията на КТБ и да ги прехвърли в "Креди агрикол", като в замяна й даде 
специално емитирани ДЦК - така, ако има големи тегления от "Креди агрикол", тя ще може да ги 
заложи в БНБ, срещу което да получи ликвиднст от централната банка.  
БДЖ кани кредитори при Даниела Бобева  
В. Стандарт  
До края на тази или най-късно през следващата седмица ще се проведат преговори между 
"Холдинг БДЖ" и кредиторите му. Това съобщиха за "Стандарт" от транспортното министерство. 
Покана е отправена от холдинга с официално писмо, в което кредиторите са уведомени, че 
работната група от българска страна ще води лично вицепремиерът Даниела Бобева. До петък 
вечерта в БДЖ още чакаха отговор на поканата. Най-вероятно тя ще бъде приета след стиковане 
на конкретна дата, удобна за всички кредитори, коментираха осведомени. Повод за изпратената 
от БДЖ покана станал отговор на кредиторите по предложението на БДЖ, изпратено преди 
месец, за редукция на дълга по Втория облигационен заем с 30 на сто. Редуциране в такъв 
размер не е удовлетворително за нас, написали кредиторите и отказали да коментират 
предложената компенсация намаляване на срока за плащане от 10 на 6 г.  
Орешарски: Ще покажем, че сме прави за Южен поток  
В. Стандарт  
"Ще се опитаме да убедим Комисията, че сме действали правилно - имаме достатъчно аргументи 
за това". Това написа в страницата си във Фейсбук премиерът Пламен Орешарски във връзка с 
проекта "Южен поток" и неговото временно спиране у нас. По думите му газопроводът не е 
български проект и не зависи само от нашата страна. "Разпоредих да бъдат спрени временно 
всички действия, най-вече по подписване на нови договорености и споразумения, докато уточним 
с Комисията доколко основателни са тези бележки. Ще се опитаме да убедим Комисията, че сме 
действали правилно - имаме достатъчно аргументи за това. Но ако не успеем, ще коригираме 
тези действия, които Комисията не одобрява, защото това може да доведе впоследствие, ако не 
се разберем, до наказателна процедура - това искам да е много ясно", пише още министър-
председателят. Орешарски обяснява още, че "нещата с "Уестингхаус" за Седми блок на АЕЦ 
"Козлодуй" са в много напреднал стадий.  
Нови скандали разтърсват фонда за иновации  
В. Сега  
Месец след като програма "Конкурентоспособност" бе разтърсена от скандали, свързани с 
корупция и конфликт на интереси, подобни проблеми се задават и за Националния иновационен 
фонд (НИФ) към Агенцията за малките и средните предприятия. В края на миналата седмица 
фондът публикува списъка с одобрените за финансиране проекти по седмата конкурсна сесия. В 
списъка на класираните са проекти на 52 предприятия. Сред тях има идеи за "безконтактно 
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отстраняване на кръвосмучещи паразити", нов метод за обеззаразяване на вода, рециклиране 
на метални отпадъци, създаване на LED осветител с голям капацитет на полезно действие, 
проекти за новаторски пособия по часовете по химия в училище и др.  
Жп транспортът дерайлира след два тежки инцидента  
В. Сега  
Две влакови композиции дерайлираха в събота и в неделя. Жп транспортът влезе в черните 
хроники. В събота следобед край старозагорското село Калояновец загина главният машинист 
на влака София - Варна, 12 пътници бяха ранени. В композицията са пътували над 150 души. 24 
часа по-късно между гарите Чумерна и Гавраилово, близо до Сливен, дерайлира последният 
вагон на товарен влак.  
Корнелия Нинова влиза в битката за наследник на Станишев  
В. Новинар  
Корнелия Нинова изненадващо прие номинацията да се бори за лидерското място в БСП. Това 
бе съобщено от самата червена депутатка, която посочи, че ще се постарае да промени 
социалистическата партия отвътре. "Ще поставя на различна основна коалиционните отношения, 
ще разговарям разумно и с аргументи с другите политически и граждански субекти за четири 
национални цели, зад които да застанем заедно, въпреки различността си", посочи Нинова.  
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Дата: 14.07.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17035863  
Брой думи: 40  
 
 
Резюме: Месец след като програма “Конкурентоспособност“ бе разтърсена от скандали, 
свързани с корупция и конфликт на интереси, подобни проблеми се задават и за Националния 
иновационен фонд (НИФ) към Агенцията за малките и средните предприятия. В края на миналата 
седмица фондът публикува ...  
 
Заглавие: Нови скандали разтърсват фонда за иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Месец след като програма “Конкурентоспособност“ бе разтърсена от скандали, 
свързани с корупция и конфликт на интереси, подобни проблеми се задават и за Националния 
иновационен фонд (НИФ) към Агенцията за малките и средните предприятия. В края на миналата 
седмица фондът публикува ...  
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Дата: 14.07.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/sutreshenblok/2014/07/14/2343096_sutreshen_b
lok_14_juli/  
Брой думи: 586  
 
 
Резюме: БНБ пише специален "Закон КТБ", който не среща топъл прием сред политиците; 
Основният дебат около банката вече е да се спасяват ли големите депозанти или не  
 
Заглавие: Сутрешен блок: 14 юли  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: БНБ пише специален "Закон КТБ", който не среща топъл прием сред политиците; 
Основният дебат около банката вече е да се спасяват ли големите депозанти или не  
Максимални температури за страната днес:  
София 25°  
Пловдив 27°  
Варна 27°  
Бургас 27°  
Русе 29°  
Благоевград 28°  
България  
БНБ пише специален закон и променя няколко заради КТБ Чрез специален закон, суспендиращ 
по същество съществуващите разпоредби и логиката на европейската директива за банково 
преструктуриране, БНБ иска да одържави обявената за здрава "Креди агрикол България", да 
прехвърли всички депозити на Корпоративна търговска банка в нея и така те да бъдат изплатени 
изцяло от данъкоплатеца, вместо държавата да покрие само гарантираните до 196 хил. лв.  
Схемата предвижда Министерството на финансите да поеме част от задълженията на КТБ и да 
ги прехвърли в "Креди агрикол", като в замяна й даде специално емитирани ДЦК - така, ако има 
големи тегления от "Креди агрикол", тя ще може да ги заложи в БНБ, срещу което да получи 
ликвиднст от централната банка. Друга част от задълженията на КТБ се поемат от Фонда за 
гарантиране на влоговете, който също ги прехвърля към "Креди агрикол", срещу което й 
превежда неизвестна засега сума.  
Освен това проектът на закон за преструктуриране на КТБ, с който "Капитал" разполага, изолира 
Фонда за гарантиране на влоговете в процедурата за несъстоятелност на банката и основната 
роля да се поеме от Министерството на финансите. (Капитал) Според информация на 24 часа, 
сметката за покриване на дупката ще е 3.7 млрд. лв., а Креди агрикол ще бъде прекръстена на 
Бългрска търговска банка.  
Основният дебат около КТБ се пренесе на плоскостта трябва или не да се спасяват депозантите 
над гарантираните 100 хил. евро. Ето и различни мнения от Капитал, Георги Ганев в ClubZ, Дарик, 
Владимир Каролев.  
Бизнес  
S&P понижи перспективата си за "Виваком" заради връзката й с КТБ и дълг от 150 млн. евро  
Рейтинговата агенция "Стандарт енд Пуърс" (S&P) обяви в петък, че променя на негативна 
перспективата в оценката си (BB-) за "Виваком". Основната причина е кризата около свързаната 
с телеком оператора Корпоративна търговска банка.  
В официалното съобщение се казва, че след решението на БНБ да се отнеме лиценза на КТБ 
"ние смятаме, че не е вероятно рефинансирането срещу дялово участие на мостови кредит от 
150 млн. евро на холдинга "Виваком" и че може би групата ще го рефинансира с нов заем преди 
падежа му през май 2015г." При това се допълва, че в S&P не са сигурни ,че подобно 
рефинансиране ще бъде успешно и че "не е ясно кога би могло то да се случи, предвид 
настоящата макроикономическа обстановка в България". (Дневник)  
Производителят на капачки "Херти" ще увеличи производствения си капацитет и асортимента си 
с пускането на три нови машини. Търговете за тях вече текат и по план инсталирането им трябва 
да приключи през пролетта на следващата година. Новото оборудване ще даде възможност за 
пръв път в България да се произвеждат алуминиеви капачки с предпазен пластмасов пръстен. 
Такива изделия се използват основно при стъклените бутилки за минерална вода и досега са 
били внасяни от чужбина. Проектът за модернизацията в шуменския завод е на обща стойност 
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3.75 млн. лв., от които половината са грантово финансиране по програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013, а останалото е осигурено 
с кредит от Уникредит Булбанк. (Капитал)  
Свят  
След като шести ден ивицата Газа е подложена на въздушни атаки, хиляди палестинци напускат 
региона в търсене на убежище Жертвите вече наброяват 176 души. Израелското правителство 
твърди че се цели в бойци на Хамас и жилища хора високо в йерархията на организацията, но 
ООН изчислява че над 3/4 от загиналите са цивилни. (BBC)  
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Дата: 14.07.2014  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-141637.html  
Брой думи: 363  
 
 
Резюме: 194 информационни срещи и събития, почти два пъти над предварително заложените, 
е провел екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) за периода 
01.11.2011-12.07.2014 г., заяви управителят на центъра Мариела Савкова. Савкова посочи, че 
конкретно за периода са проведени 142 информационни срещи за популяризиране на 
Кохезионната политика, 16 организирани събития с медии и 36 допълнителни събития. В 
основните ни събития се включиха над 2100 участника, посетителите на офиса са 1945 души - 
тези числа говорят, че интереса към дейността на ОИЦ е висок, доверието също, подчерта 
Мариела Савкова. Управителят на ОИЦ-Видин посочи още, че успешното взаимодействие с 
всички групи потенциални бенефициенти се дължи и на търсеното отговаряне на потребностите 
им – например чрез създадените платформи за работа с бизнеса, младежки клубове, активната 
медийна дейност.  
 
Заглавие: ОИЦ-Видин отчете дейността си за периода 11.2011-07.2014 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 194 информационни срещи и събития, почти два пъти над предварително заложените, е 
провел екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) за периода 01.11.2011-
12.07.2014 г., заяви управителят на центъра Мариела Савкова. Савкова посочи, че конкретно за 
периода са проведени 142 информационни срещи за популяризиране на Кохезионната политика, 
16 организирани събития с медии и 36 допълнителни събития. В основните ни събития се 
включиха над 2100 участника, посетителите на офиса са 1945 души - тези числа говорят, че 
интереса към дейността на ОИЦ е висок, доверието също, подчерта Мариела Савкова. 
Управителят на ОИЦ-Видин посочи още, че успешното взаимодействие с всички групи 
потенциални бенефициенти се дължи и на търсеното отговаряне на потребностите им – 
например чрез създадените платформи за работа с бизнеса, младежки клубове, активната 
медийна дейност.  
Експертът „Комуникация, информация и логистика“ Цветомир Ценков посочи, че за първия 
период на работата си екипът на ОИЦ е провеждал информационните си събития изцяло 
отчитайки интересите на бенефициентите в отделните общини към конкретна оперативна 
програма. Най-висок интерес представителите на местните власти, бизнеса и 
неправителствения сектор в област Видин са проявили към отворените процедури по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Освен тази програма за 
общините приоритетна е била и Оперативна програма „Административен капацитет“. Бизнесът в 
региона е поставял най-много въпроси за възможностите на ОПРЧР и Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, посочи още Цветомир 
Ценков.  
Експертът „Информационно обслужване и услуги“ Яна Гъркова, която координира младежката 
политика на центъра, заяви, че за периода 01.11.2011-12.07.2014 г., чрез младежките клубове на 
ОИЦ-Видин и партньорството с младежки организации, стотици младежи са се запознали с 
предимствата на Кохезионната политика и подкрепата, която Европейския съюз оказва на 
младите хора. Следвайки активната работа с младите хора в първата десетдневка на юли в ОИЦ-
Видин своя стаж проведоха Памела Джунинска и Кристина Георгиева – ученички от ПГ „Проф. д-
р Асен Златаров“, посочи още Яна Гъркова.  
Екипът на Областен информационен център-Видин ще продължи да популяризира Кохезионната 
политика на Европейския съюз и възможностите на Оперативните програми и в продължението 
на проекта – до 12 юни 2015 г., посочи управителят на центъра Мариела Савкова. Тя благодари 
за партньорството на всички бенефициенти и изрази своята убеденост, че центърът ще е все 
така достоверен и предпочитан източник на информация и експертиза за еврофондовете.  
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Дата: 14.07.2014  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/2/bulgaria/599530/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb
%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0%d1%82-
%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-
%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8  
Брой думи: 167  
 
 
Резюме: Месец след като програма "Конкурентоспособност" бе разтърсена от скандали, 
свързани с корупция и конфликт на интереси, подобни проблеми се задават и за Националния 
иновационен фонд (НИФ) към Агенцията за малките и средните предприятия. В края на миналата 
седмица фондът публикува списъка с одобрените за финансиране проекти по седмата 
конкурентна сесия, пише в. "Сега".  
 
Заглавие: Скандали тресат Фонда за иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Месец след като програма "Конкурентоспособност" бе разтърсена от скандали, 
свързани с корупция и конфликт на интереси, подобни проблеми се задават и за Националния 
иновационен фонд (НИФ) към Агенцията за малките и средните предприятия. В края на миналата 
седмица фондът публикува списъка с одобрените за финансиране проекти по седмата 
конкурентна сесия, пише в. "Сега".  
В списъка на класираните са проекти на 52 предприятия. Сред тях има идеи за безконтактно 
отстраняване на кръвосмучещи паразити, нов метод за обеззаразяване на вода, рециклиране на 
метални отпадъци, създаване на LED осветител с голям капацитет на полезно действие, проекти 
за новаторски пособия в часовете по химия в училище и др.  
Фирми, останали извън списъка, обаче твърдят, че конкурсът е опорочен, и искат анулиране на 
резултатите. Те вече са изпратили писмено възражение до министъра на икономиката Драгомир 
Стойнев и до изпълнителния директор на агенцията за малкия бизнес Евгений Иванов.  
Недоволните твърдят, че не са били уведомени за резултатите от класирането и е останало в 
тайна какви са били мотивите на оценителната комисия за отхвърлянето им.  
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Дата: 14.07.2014  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/219154-скандали-тресат-фонда-за-иновации.html  
Брой думи: 167  
 
 
Резюме: Месец след като програма "Конкурентоспособност" бе разтърсена от скандали, 
свързани с корупция и конфликт на интереси, подобни проблеми се задават и за Националния 
иновационен фонд (НИФ) към Агенцията за малките и средните предприятия. В края на миналата 
седмица фондът публикува списъка с одобрените за финансиране проекти по седмата 
конкурентна сесия, пише в. "Сега".  
 
Заглавие: Скандали тресат Фонда за иновации  
Подзаглавие: Фирми, останали извън списъка, обаче твърдят, че конкурсът е опорочен, и искат 
анулиране на резултатите  
Автор:  
Текст: Месец след като програма "Конкурентоспособност" бе разтърсена от скандали, 
свързани с корупция и конфликт на интереси, подобни проблеми се задават и за Националния 
иновационен фонд (НИФ) към Агенцията за малките и средните предприятия. В края на миналата 
седмица фондът публикува списъка с одобрените за финансиране проекти по седмата 
конкурентна сесия, пише в. "Сега".  
В списъка на класираните са проекти на 52 предприятия. Сред тях има идеи за безконтактно 
отстраняване на кръвосмучещи паразити, нов метод за обеззаразяване на вода, рециклиране на 
метални отпадъци, създаване на LED осветител с голям капацитет на полезно действие, проекти 
за новаторски пособия в часовете по химия в училище и др.  
Фирми, останали извън списъка, обаче твърдят, че конкурсът е опорочен, и искат анулиране на 
резултатите. Те вече са изпратили писмено възражение до министъра на икономиката  
Драгомир Стойнев и до изпълнителния директор на агенцията за малкия бизнес Евгений Иванов.  
Недоволните твърдят, че не са били уведомени за резултатите от класирането и е останало в 
тайна какви са били мотивите на оценителната комисия за отхвърлянето им.  
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Дата: 14.07.2014  
Източник: www.news.plovdiv24.bg  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/503916.html  
Брой думи: 453  
 
 
Резюме: Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева и председателят на Комисията по 
здравеопазване д-р Нигяр Джафер ще посетят утре, 15 юли, УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив 
за официалното откриване на 5 обновени и новосъздадени структури в двете бази на лечебното 
заведение.  
 
Заглавие: Здравният министър открива клинични звена в УМБАЛ "Свети Георги"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева и председателят на Комисията по 
здравеопазване д-р Нигяр Джафер ще посетят утре, 15 юли, УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив 
за официалното откриване на 5 обновени и новосъздадени структури в двете бази на лечебното 
заведение.  
Началото на събитието е от 10:00 ч. в База 1 на болницата на бул. "Васил Априлов" №15 А пред 
сградата, в която се помещават Клиниката по клинична токсикология, Отделението по диализно 
лечение и Отделението по професионални заболявания.  
Трите клинични звена бяха пребазирани и обновени с капиталова субсидия от Министерството 
на здравеопазването в размер на 1 млн. лева и с 400 хил. лева собствени средства на УМБАЛ 
"Свети Георги".  
В церемонията по откриване ще има църковен ритуал, отслужен от Негово 
Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай. След разглеждане на Клиниката по 
клинична токсикология и Отделението по диализно лечение, министър Андреева и д-р Джафер 
ще посетят Звеното по стволовоклетъчна трансплантация към Клиниката по клинична 
хематология, която се намира в База 1.  
На 26 юни т.г. се получи разрешение от Министерството на здравеопазването за стартиране на 
дейността си. Изпълнителната агенция по трансплантации преди това одобри новосъздаденото 
звено като напълно отговарящо на медицинските стандарти за този вид дейност.  
По-късно посещението ще продължи в База 2 на УМБАЛ "Свети Георги" - Хирургичния блок на 
бул. "Пещерско шосе" №66, където ще бъдат разгледани Високотехнологичен център по образна 
диагностика на онкологични заболявания и Високотехнологичен център за трансфер на знания и 
здравни технологии.  
Новооткритият през април т.г. Високотехнологичен център по образна диагностика на 
онкологични заболявания на УМБАЛ "Свети Георги" бе създаден благодарение на 
финансирането по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-
08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни 
заведения в градските агломерации" на ОПРР. Проектът е на обща стойност 9 701 887, 69 лева, 
от които финансирането от ЕФРР е 8 115 200, 42 лв.  
Новият Високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии е създаден 
съвместно с Медицински университет - Пловдив след изпълнение на проект "Създаване на 
високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии в Южен Централен 
район - телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-
рино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия" по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" (ОПК).  
Заложената инвестиция възлиза на 3 329 680,85 лв., като 50% от сумата е безвъзмездна 
финансова помощ. За изпълнение на съвместната дейност УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД и МУ - 
Пловдив сключват договор за създаване на дружество по ЗЗД, в което делът на болницата е 
94%, а на висшето училище - 6%  
Сред останалите официални гости са представители на общинската и областната 
администрации, изтъкнати специалисти от медицинските области, застъпени в дейността на 
откриваните звена, пловдивски депутати, началници на клиники и отделения в УМБАЛ "Свети 
Георги", ректорското ръководство на МУ - Пловдив и други.   


