
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 
за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

www.eufunds.bg 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 
 

 
Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5 
„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

  

Документът е изготвен съгласно договор за възлагане на обособена позиция № 2 
„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на 
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена 
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013” 
 

ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД 

 

 

Медиен мониторинг 
 

16 юли 2014 
 



 

 

2 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
7
/1

6
/2

0
1

4
 

Медиен мониторинг 
16 юли 2014 

Съдържание 
 

Медиен мониторинг – обобщение .........................................................................................................4 

 
Телевизии и радиостанции ....................................................................................................................5 

Няма намерена информация. ............................................................................................................5 

 
Национални печатни медии ...................................................................................................................6 

Няма намерена информация. ............................................................................................................6 

 
Регионални печатни медии ....................................................................................................................7 

Източник: в. Борба, Велико Търново ................................................................................................7 

Заглавие: Депутатът от ГЕРБ Евгени Стоев: "Правителството на Орешарски се провали във 
всички сектори" ...................................................................................................................................7 

 
Източник: в. Янтра Днес, Велико Търново .......................................................................................8 

Заглавие: Евгени Стоев, народен представител от ГЕРБ: “Управляващите изхарчиха 500 млн. 
лева за безумни проекти в определени региони" ............................................................................8 

 
Източник: в. Ние, Видин .....................................................................................................................9 

Заглавие: Видинският бизнес не е оптимист, че ни чака икономически растеж ..........................9 

 
Периодични печатни медии ................................................................................................................ 12 

Няма намерена информация. ......................................................................................................... 12 

 
Интернет издания и блогове ............................................................................................................... 13 

Източник: www.focus-news.net ........................................................................................................ 13 

Заглавие: Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева ще открие обновени и 
новосъздадени структури в Университетска болница в Пловдив ............................................... 13 

 
Източник: www.focus-news.net ........................................................................................................ 14 

Заглавие: Лиляна Павлова: Спешно трябва да се предприемат действия за отблокиране на 
евросредствата ................................................................................................................................ 14 

 
Източник: www.focus-radio.net ......................................................................................................... 15 

Заглавие: Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева ще открие обновени и 
новосъздадени структури в Университетска болница в Пловдив ............................................... 15 

 
Източник: www.borbabg.com............................................................................................................ 16 

Заглавие: Дневен стационар ще лекува пациенти във В. Търново ............................................ 16 

 
Източник: www.bulevard.bg .............................................................................................................. 17 

Заглавие: 4% спад на пазара на информационни и е-услуги ...................................................... 17 

 
Източник: www.pik.bg ....................................................................................................................... 18 

Заглавие: Скандали тресат и иновационния фонд! Фирми сигнализират за опорочени конкурси
 ........................................................................................................................................................... 18 

 
 



 

 

3 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
7
/1

6
/2

0
1

4
 

Източник: www.news.plovdiv24.bg ................................................................................................... 19 

Заглавие: Здравният министър открива клинични звена в УМБАЛ "Свети Георги" .................. 19 

 

  



 

 

4 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
7
/1

6
/2

0
1

4
 

Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
16.7.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 10 

 вестници, от които: 3 

 - национални 0 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 7 

Общо за деня 10 
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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  
 
Дата: 11.07.2014  
Източник: в. Борба, Велико Търново  
Страница: 5,6  
Брой думи: 268  
 
 
Резюме: "ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОРЕШАРСКИ ИМА ПРОВАЛ. НАЙ-
НЕДОПУСТИМО Е, ЧЕ ИЗТЪРВАХМЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА и европейската солидарност, 
а тези пари бяха жизненонеобходими и за икономиката, и за инфраструктурата ни." Това заяви 
на пресконференция вчера депутатът от ГЕРБ и общински председател на партията във Велико 
Търново Евгени Стоев.  
 
Заглавие: Депутатът от ГЕРБ Евгени Стоев: "Правителството на Орешарски се провали 
във всички сектори"  
Подзаглавие:  
Автор: Елена ЧАМУРКОВА  
Текст: "ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОРЕШАРСКИ ИМА ПРОВАЛ. НАЙ-
НЕДОПУСТИМО Е, ЧЕ ИЗТЪРВАХМЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА и европейската солидарност, 
а тези пари бяха жизненонеобходими и за икономиката, и за инфраструктурата ни." Това заяви 
на пресконференция вчера депутатът от ГЕРБ и общински председател на партията във Велико 
Търново Евгени Стоев.  
По думите му най-лошото за икономиката е, че наскоро е спряна и Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", и то заради доказана корупция. По този начин много фирми са 
лишени от средства за закупуване на нова техника и дълготрайни материални активи.  
Сред негативите на сегашното управление народният представител от Велико Търново открои 
още неизпълнените обещания за разкриване на нови 250 000 работни места, замразяването на 
пенсионната реформа, стрес теста в банковия сектор. "Сега говорим, че трябват 500 млн. лв. за 
Здравната каса, а преди около три месеца 500 млн. лв. се раздадоха в регионите. Голяма част от 
тези пари отидоха не за усвояване, а за присвояване - да се напълнят джобовете на разни 
емисари и да отидат в партийните централи, за да могат да се подготвят за следващите избори, 
за купуване на гласове. Както каза нашият председател Бойко Борисов, вместо да се раздават за 
правене на детски площадки, където няма деца, можеха от Европа да се докарат още 2 млрд. лв. 
за съфинансиране на европейски проекти", коментира Евгени Стоев.  
Той подчерта, че от ГЕРБ са спазили обещанието си да осигурят кворум за заседанията на 
Народното събрание.  
ДЕПУТАТЪТ ПРЕДУПРЕДИ ОЩЕ, ЧЕ НАЙ-ГОЛЯМА ТЕЖЕСТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЩЕ 
ИЗПИТАТ ОЩЕ ТАЗИ ЕСЕН с предстоящото покачване цената на тока, а това ще се случи 
заради факта, че задълженията към НЕК вече са надхвърлили 3 млрд. лв.  
11.07.2014 г.  
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Дата: 11.07.2014  
Източник: в. Янтра Днес, Велико Търново  
Страница: 2  
Брой думи: 371  
 
 
Резюме: Актуализацията на бюджета на Здравната каса е едно от нещата, които трябва да 
свършим на финала на работата си в 42-ия парламент, тъй като служебният кабинет не може да 
го направи при неработещо Народно събрание, което неминуемо ще доведе до затваряне на 
болници, заяви народният представител от ГЕРБ Евгени Стоев. “Сега Орешарски 
предупреждава, че това може да стане единствено за сметка на други пера, но само преди три 
месеца управляващите изхарчиха 500 милиона лева за безумни проекти в определени региони" 
допълни великотърновският депутат.  
 
Заглавие: Евгени Стоев, народен представител от ГЕРБ: “Управляващите изхарчиха 500 
млн. лева за безумни проекти в определени региони"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Актуализацията на бюджета на Здравната каса е едно от нещата, които трябва да 
свършим на финала на работата си в 42-ия парламент, тъй като служебният кабинет не може да 
го направи при неработещо Народно събрание, което неминуемо ще доведе до затваряне на 
болници, заяви народният представител от ГЕРБ Евгени Стоев. “Сега Орешарски 
предупреждава, че това може да стане единствено за сметка на други пера, но само преди три 
месеца управляващите изхарчиха 500 милиона лева за безумни проекти в определени региони" 
допълни великотърновският депутат.  
Според него провалът на управлението вече е завладял всички сектори и тепърва българските 
граждани ще усещат последиците от това. По думите му най-голямата тежест хората ще изпитат 
още тази есен при покачване цената на тока, което ще се случи, тъй като задълженията към НЕК 
вече са надхвърлили 3 млрд. лева. “Подобна беше политиката на тройната коалиция и по 
отношение на пенсионната реформа, която беше замразена и сега възрастта за пенсиониране 
вместо да се качва с 4 ще трябва да се увеличава с 6 месеца", каза Евгени Стоев.  
Според него БСП трябва да получат “Златен скункс" за най-много изречени лъжи в 
предизборната си кампания и за цялостен принос по отношение на управлението си. “В периода 
на голямото лъгане социалистите обещаха да строят Белене, но вместо това сега водят 
преговори с “Уестингхаус" за седми реактор на АЕЦ Козлодуй, което, разбира се, е по-добрият 
вариант. Обещаха да разкрият 250 000 нови работни места, а безработицата се увеличава. 
Обещаха да увеличат пенсиите и заплатите, а залъгаха възрастните хора с великденски и 
коледни добавки", допълни депутатът от ГЕРБ. Според него всичките им опорни точки са рухнали 
със заминаването на лидера им за Брюксел. По думите на Стоев най-тежко страната ни ще усети 
провала на управляващите по отношение на усвояването на евросредства. “Най-лошото е, че 
наскоро спряха и ОП “Конкурентоспособност", и то заради доказана корупция. Така лишиха 
много фирми от средства за закупуване на нова техника и дълготрайни материални активи", 
допълни народният представител. Според него политическата криза и липсата на държавност са 
довели и до ниската събираемост на данъци, до стрес тестът в банковия сектор, повлиял не само 
на кредитните институции, но и на българските граждани и до свалянето на кредитния рейтинг на 
страната ни от международната рейтингова агенция “Стандарт енд Пуърс".  
11.07.2014 г.  
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Дата: 14.07.2014  
Източник: в. Ние, Видин  
Страница: 2  
Брой думи: 1533  
 
 
Резюме: Световната банка (СБ) потвърди прогнозата си, че икономиката на България ще се 
разшири с 1,7% през 2014 г. За 2015 г. институцията очаква икономиката на страната да ускори 
ръста до 2,4%, а през 2016 г. - до 2,8%. Подобни са прогнозите и на Международния валутен 
фонд (МВФ), и на Европейската комисия (ЕК), които очакват ръстът на българската икономика да 
достигне съответно 1,6% и 1,7%. Не толкова оптимистични са очакванията обаче на 
председателя на Видинската търговско-промишлена палата Красимир Кирилов за перспективите 
пред видинската икономика. Не защото не знае за тези прогнози - чел ги е внимателно, надява се 
те да се окажат валидни и за местната икономика, но познава добре реалностите тук. Във 
Видинската палата членуват около 40 фирми (при 22 през 2011 г.) и именно на база на 
постоянните разговори, които води с техните собственици, впечатлението му е, че ръст на 
видинската икономика към момента не се забелязва.  
 
Заглавие: Видинският бизнес не е оптимист, че ни чака икономически растеж  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Световната банка (СБ) потвърди прогнозата си, че икономиката на България ще се 
разшири с 1,7% през 2014 г. За 2015 г. институцията очаква икономиката на страната да ускори 
ръста до 2,4%, а през 2016 г. - до 2,8%. Подобни са прогнозите и на Международния валутен 
фонд (МВФ), и на Европейската комисия (ЕК), които очакват ръстът на българската икономика да 
достигне съответно 1,6% и 1,7%. Не толкова оптимистични са очакванията обаче на 
председателя на Видинската търговско-промишлена палата Красимир Кирилов за перспективите 
пред видинската икономика. Не защото не знае за тези прогнози - чел ги е внимателно, надява се 
те да се окажат валидни и за местната икономика, но познава добре реалностите тук. Във 
Видинската палата членуват около 40 фирми (при 22 през 2011 г.) и именно на база на 
постоянните разговори, които води с техните собственици, впечатлението му е, че ръст на 
видинската икономика към момента не се забелязва.  
"Във водените разговори нямам никаква индикация, че нещата вървят добре - хубавото е, че 
няма индикации някой от членовете на Търгбвската палата да е застрашен от фалит, което все 
пак е добре. Но лошото е, че хората не са обнадеждени, че този ръст, който международните 
финансови организации прогнозират, ще се случи и във Видин", казва.Кирилов.  
Мнението му е, че малки са възможностите на видинския бизнес да кандидатства по програми, 
което да даде възможност на фирмите да са конкурентни както на вътрешния пазар, така и на 
фона на конкуренцията, която идва от съседните Сърбия и Румъния. "Проблем за 
кандидатстване има не само за малките фирми -много пъти сме правили опити да разработваме 
проекти за фирмите. Специално по "Конкурентоспособност" условията така са заложени, че 
почти не може да се намери фирма във Видин, която да отговаря на всички тях, защото още на 
етап технически изисквания те отпадат", обясни Кирилов. Доказателство за твърдението му е, че 
във Видинска област на пръстите на едната ръка се броят тези, които са се осмелили да 
кандидатстват по ОП "Конкурентоспособност" и проектите им са били одобрени. "Ако питате 
хората, те вероятно ще Ви кажат, че повече никога няма да се захванат с подобно нещо, защото 
в един момент им излиза през носа. Така е разработена програмата, че като че ли целта е да 
бъде отказан бизнесът да кандидатства", коментира Кирилов. Според него би трябвало да се 
направи нещо, за да могат  
И видинските фирми да имат достъп до европейски средства, но е нужно да има видинско лоби, 
което да може да се пребори, така че условията на програмите да съответстват на 
възможностите на фирмите във Видин.  
Именно по-малките финансови възможности на видинския бизнес (обусловени от ниската 
покупателна способност на жителите на областта) са и една от причините част от фирмите 
частично или напълно да пребивават в "сенчестата" икономика. По наблюдения на Кирилов във 
Видинска област най-голям е делът на "сивата" икономика в шивашкия бранш, в строителството 
и хранително-вкусовата промишленост,  
но "сива" икономика има във всеки един отрасъл, убеден е той. "В целия свят има "сива" 
икономика. От друга страна обаче няма как това, че се намираме в беден регион, да не влияе на 
"насърчаването" на тази "сива" икономика. Собствениците на фирми нямат средства, така не 
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мога да плащат големи заплати, а ако трябва да плащат всички осигуровки, парите, които 
служителите им получават, ще намалеят още повече, което пък ще затрудни работодателите да 
задържат качествените си хора. Затова всеки, който може да си го позволи, върви по ръба на 
законността - това е реалността, за да могат да съществуват, да оцеляват видинските фирми, 
малкото, които са останали и на които разчитаме да създават заетост и растеж на икономиката", 
казва председателят на Видинската търговско-промишлена палата.  
Допълва, че самите работещи във Видин малко мислят за пенсия, а пък тези, които го правят - не 
смеят да настояват пред работодателите от страх да не загубят работата си, не могат и да 
напуснат, защото алтернативи на видинския пазар на труда липсват. Работодателите са по-
силни в настоящата ситуация, защото знаят, че има достатъчно безработни, които ще се 
съгласят да им се плаща "под масата", само и само за да получават някакъв доход и да могат да 
си изхранват семействата.  
Допълнителен проблем според него е, че твърде често предизборно се вземат популистки 
решения, които създават идеална среда да расте "сивата" икономика. "Минималната работна 
заплата трябва да бъде обвързана с производителността на труда. Няма как да се произвежда 
например повече с 5%, а минимапната заплата да бъде увеличена с 20%. След едно такова 
изкуствено повишаване на заплатата работодателят твърде вероятно ще мине в "сивия" сектор, 
защото няма как да плаща и заплатите, и осигуровките. Нямам нищо против - много е хубаво да 
се вдига минималната работна заплата, но хайде първо да видим как да вдигнем 
производителността на труда". казва Кирилов.  
Категоричен е, че в бедно общество "сивата" икономика е силна - единственият начин по-
голямата част от бизнеса да се изкара "на светло" е България да започне да настига развитите 
европейски икономики, да има възможности за трудова реализация на хората, доходите на 
заетите да нараснат, така че да не трябва да се избира едва ли не между това дали да се сложи 
хляб на масата днес, или да се вложат пари за бъдеща пенсия. Красимир Кирилов разказва, че 
веднъж един дългогодишен кмет от друга държава му казал, че, когато си изправен пред даден 
проблем, не е нужно да търсиш сложни решения, обикновено първото, което ти дойде на ум, е 
правилният път, по който трябва да се тръгне. Неговото собствено просто решение за развитие 
на видинската икономика минава през идване на нови инвеститори. Изглежда сложно, но според 
Кирилов предлагането например на данъчни облекчения (няколко години фирма, дошла да 
инвестира в най-бедния региона на ЕС, да не плаща данъци или други подобни мерки) би 
привлякло хора, желаещи да правят бизнес във Видинско. Но е нужна политическа воля.  
Неизбежно е, заговори ли се за инвестиции, да се стигне до темата за завода за обработка на 
автомобилни гуми край Сланотрън. Макар да уточнява, че не е добре запознат с проекта и 
информацията му се ограничава до изнесените по медиите факти, Кирилов е категоричен, че 
всеки сериозен инвеститор би трябвало първо да седне и да обсъди с всички заинтересовани 
страни проекта си - какво представлява, каква технология ще се използва, да разсее евентуални 
опасения на хората, друг е въпросът, че, за съжаление, малко са хората във Видин, които 
присъстват на обществени обсъждания и активно се включват в тях. "Ако този завод замърсява, 
хората са прави и не трябва да го има. Но чух, че заводът има претенция да изгради системите 
така, че да няма никакво замърсяване - ако това е така, говорим за лош сигнал към 
инвеститорите", смята председателят на Търговската палата.  
А що се отнася до политическата воля, Кирилов казва, че политическите партии се сещат за 
бизнеса само тогава, когато им трябват спонсори за финансиране на предизборните им 
кампании. "Последните няколко дни почти всяка сутрин чувам как всички очакват:  
Ох идват избори сега пак ще почнат да ни чукат по вратите".  
Пред избори се започва едно масово ходене, една любов, уважение, обещания... До момента, в 
който изборите са вече факт и настъпва едно затишие, никой вече не търси бизнеса, а и самите 
собственици на фирми не намират отворена врата, отидат ли да поискат дадените предизборни 
обещания да бъдат изпълнени", казва Кирилов.  
Той посочва, че и до днес все още в България, за разлика от много други държави, няма закон, 
който да регламентира дейността и най-вече правомощията на търговските палати. 
Допълнително ситуацията се утежнява от това, че в нашата страна има редица организации, 
извършващи подобни дейности - така нито една организация в момен-  
та не е в състояние да каже, че представя интересите и поставя исканията на целия български 
бизнес и няма и силата, за да се изправи срещу държавата, когато се предлагат вредни за 
бизнеса политики. За самия себе си Кирилов е достигнал до извода, че не е в интерес на 
държавата - без значение коя партия е на власт - бизнесът да бъде представен от една силна 
организация, която има и предвидени в нарочен закон права.  
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Вместо да помага на бизнеса, последните години държавата е решила да живее благодарение 
на хиляди глоби. коментира Кирилов. "Няма собственик на фирма от нашите членове да не се 
оплаква, че не може да си затвори вратата от проверки", казва председателят на Видинската 
търговско-промишлена палата. Допълва, че най-често в обект на такива постоянни проверки се 
превръщат фирми, които нямат късмета да са "близки" до властта или пък са твърде малки и 
представляват лесни мишени. "В много от случаите проверките се правят тенденциозно и с цел, 
ако не да съсипеш нечий бизнес, то поне да си осигуриш премиите, да напълниш хазната", смята 
Кирилов, като посочва, че такава е ситуацията в цялата страна. Допълнителен проблем според 
него е, че за да се обжалва акт, издаден от НАП - Видин, собствениците на фирми трябва да 
ходят до Велико Търново, което води до разходи и загуба на време, които дори и делото да бъде 
спечелено остават за сметка на собственика. Затова и някои просто се примиряват и плащат 
наложените санкции, вместо да се борят актът да падне. Така и в двата случая бизнесът губи, 
казва Кирилов. "Това не е отношението, което държавата трябва да има, ако наистина целта ни е 
България да просперира и да бъде поне донякъде равнопоставена на останалите държави в 
Европейския съюз", категоричен е председателят на Видинската търговско-промишлена палата.  
14.07.2014  
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Периодични печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 15.07.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/07/15/1943471/ministarat-na-zdraveopazvaneto-d-r-
tanya-andreeva-shte-otkrie-obnoveni-i-novosazdadeni-strukturi-v-universitetska-bolnitsa-v-plovdiv.html  
Брой думи: 380  
 
 
Резюме: Пловдив. Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева и председателят на 
Комисията по здравеопазване д-р Нигяр Джафер ще посетят УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив за 
официалното откриване на 5 обновени и новосъздадени структури в двете бази на лечебното 
заведение, съобщиха от лечебното заведение.  
 
Заглавие: Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева ще открие обновени и 
новосъздадени структури в Университетска болница в Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пловдив. Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева и председателят на 
Комисията по здравеопазване д-р Нигяр Джафер ще посетят УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив за 
официалното откриване на 5 обновени и новосъздадени структури в двете бази на лечебното 
заведение, съобщиха от лечебното заведение. Началото на събитието е от 10:00 часа в База 1 
на болницата на булевард „Васил Априлов“ №15А 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 м. 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.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/07/15/1943471/ministarat-na-zdraveopazvaneto-d-r-tanya-andreeva-shte-otkrie-obnoveni-i-novosazdadeni-strukturi-v-universitetska-bolnitsa-v-plovdiv.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/15/1943471/ministarat-na-zdraveopazvaneto-d-r-tanya-andreeva-shte-otkrie-obnoveni-i-novosazdadeni-strukturi-v-universitetska-bolnitsa-v-plovdiv.html
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Дата: 15.07.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/07/15/1943702/lilyana-pavlova-speshno-tryabva-da-
se-predpriemat-deystviya-za-otblokirane-na-evrosredstvata.html  
Брой думи: 228  
 
 
Резюме: Варна. Спрените плащания по ОП "Околна среда" поставят голяма част от проектите 
под риск. Това каза за Радио "Фокус" - Варна народният представител от ПП ГЕРБ Лиляна 
Павлова. Тя определи ситуацията с еврофондовете като "критична и кризисна". "Рисковете по 
програма "Околна среда" остават. Бюджетът трябваше да компенсира липсващите европейски 
средства, за да не спира темпа по проектите. Ако не ги приключим до догодина, страната ни ще 
изгуби всички тези средства - 3 млрд. лева. Нещата не са никак оптимистични в този сектор. 
Междувременно са спрени парите и по „Регионално развитие” и то по две от най-големите 
приоритетни оси на стойност над 1,5 млрд. лева. Ако и там правителството не се разплати с 
изпълнителите, градовете ще останат разкопани", коментира Лиляна Павлова. Тя допълни, че 
правителството е спряло разплащанията и по останалите оперативни програми с европейски 
фондове като програма „Конкурентоспособност”. "Разплащането по програмата в подкрепа на 
малки и средни предприятия беше спряно от правителството превантивно, но това не гарантира, 
че програмата няма да бъде спряна от Брюксел. Много бързо трябва да се предприемат 
действия за отблокиране на евросредствата", допълни Лиляна Павлова. Според народния 
представител това правителство няма необходимото доверие и капацитет да се справи със 
ситуацията. "Към момента под риск са основно 3 млрд. лева, които страната ни може да изгуби. 
Ако проблемите се задълбочат и средствата не се отблокират, могат да достигнат и до 5 млрд. 
лева", прогнозира Лиляна Павлова.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова: Спешно трябва да се предприемат действия за отблокиране на 
евросредствата  
Подзаглавие:  
Автор: Марияна ВАЛЕНТИНОВА  
Текст: Варна. Спрените плащания по ОП "Околна среда" поставят голяма част от проектите под 
риск. Това каза за Радио "Фокус" - Варна народният представител от ПП ГЕРБ Лиляна Павлова. 
Тя определи ситуацията с еврофондовете като "критична и кризисна". "Рисковете по програма 
"Околна среда" остават. Бюджетът трябваше да компенсира липсващите европейски средства, 
за да не спира темпа по проектите. Ако не ги приключим до догодина, страната ни ще изгуби 
всички тези средства - 3 млрд. лева. Нещата не са никак оптимистични в този сектор. 
Междувременно са спрени парите и по „Регионално развитие” и то по две от най-големите 
приоритетни оси на стойност над 1,5 млрд. лева. Ако и там правителството не се разплати с 
изпълнителите, градовете ще останат разкопани", коментира Лиляна Павлова. Тя допълни, че 
правителството е спряло разплащанията и по останалите оперативни програми с европейски 
фондове като програма „Конкурентоспособност”. "Разплащането по програмата в подкрепа 
на малки и средни предприятия беше спряно от правителството превантивно, но това не 
гарантира, че програмата няма да бъде спряна от Брюксел. Много бързо трябва да се 
предприемат действия за отблокиране на евросредствата", допълни Лиляна Павлова. Според 
народния представител това правителство няма необходимото доверие и капацитет да се справи 
със ситуацията. "Към момента под риск са основно 3 млрд. лева, които страната ни може да 
изгуби. Ако проблемите се задълбочат и средствата не се отблокират, могат да достигнат и до 5 
млрд. лева", прогнозира Лиляна Павлова.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/07/15/1943702/lilyana-pavlova-speshno-tryabva-da-se-predpriemat-deystviya-za-otblokirane-na-evrosredstvata.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/15/1943702/lilyana-pavlova-speshno-tryabva-da-se-predpriemat-deystviya-za-otblokirane-na-evrosredstvata.html
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Дата: 15.07.2014  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=762461  
Брой думи: 380  
 
Резюме: Пловдив. Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева и председателят на 
Комисията по здравеопазване д-р Нигяр Джафер ще посетят УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив за 
официалното откриване на 5 обновени и новосъздадени структури в двете бази на лечебното 
заведение, съобщиха от лечебното заведение. Началото на събитието е от 10:00 ч. в База 1 на 
болницата на бул. „Васил Априлов“ №15А 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.  
 
Заглавие: Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева ще открие обновени и 
новосъздадени структури в Университетска болница в Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пловдив. Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева и председателят на 
Комисията по здравеопазване д-р Нигяр Джафер ще посетят УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив за 
официалното откриване на 5 обновени и новосъздадени структури в двете бази на лечебното 
заведение, съобщиха от лечебното заведение. Началото на събитието е от 10:00 ч. в База 1 на 
болницата на бул. „Васил Априлов“ №15А 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 м. 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.  

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=762461
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Дата: 15.07.2014  
Източник: www.borbabg.com  
Връзка: http://www.borbabg.com/./?action=news&news=35823  
Брой думи: 257  
 
 
Резюме: ДНЕВЕН СТАЦИОНАР ЗА ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ, 
КОИТО НЕ ИЗИСКВАТ ПРЕНОЩУВАНЕ В БОЛНИЦА, предстои да бъде създаден в ДКЦ I 
(бившата поликлиника) във Велико Търново. Идеята е на управителя на здравното заведение д-р 
Даниел Илиев, а стационарът ще бъде изграден със собствени средства. В него ще бъдат 
приемани пациенти за определени манипулации, които ще бъдат лекувани от специалистите в 
доболничната помощ, а няколко часа по-късно ще могат да се приберат у дома. В такъв дневен 
стационар могат да бъдат извършвани също леки операции, изследвания, вливания и процедури, 
каквито се предвижда да могат да се правят от есента в поликлиниките. Финансово това е по-
изгодно за здравната ни система и ще спести много средства, а освен това пациентите ще 
остават в дневния стационар не повече от 24 часа, след което ще бъдат изписани”, заяви д-р 
Даниел Илиев.  
 
Заглавие: Дневен стационар ще лекува пациенти във В. Търново  
Подзаглавие:  
Автор: Весела БАЙЧЕВА  
Текст: ДНЕВЕН СТАЦИОНАР ЗА ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ, 
КОИТО НЕ ИЗИСКВАТ ПРЕНОЩУВАНЕ В БОЛНИЦА, предстои да бъде създаден в ДКЦ I 
(бившата поликлиника) във Велико Търново. Идеята е на управителя на здравното заведение д-р 
Даниел Илиев, а стационарът ще бъде изграден със собствени средства. В него ще бъдат 
приемани пациенти за определени манипулации, които ще бъдат лекувани от специалистите в 
доболничната помощ, а няколко часа по-късно ще могат да се приберат у дома. В такъв дневен 
стационар могат да бъдат извършвани също леки операции, изследвания, вливания и процедури, 
каквито се предвижда да могат да се правят от есента в поликлиниките. Финансово това е по-
изгодно за здравната ни система и ще спести много средства, а освен това пациентите ще 
остават в дневния стационар не повече от 24 часа, след което ще бъдат изписани”, заяви д-р 
Даниел Илиев.  
Междувременно вече започна подготовката за мащабен ремонт на сградата, който е по проект по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност” на Министерството на икономиката. Проектът 
е на стойност над 800 хил. лв. и бе подписан миналия месец. Обновяването на здравното 
заведение ще започне първо от неизползваните помещения, като сутерена и бившия рентген, а 
поетапно ще продължи и в останалите части, като работата в ДКЦ-то няма да бъде спирана. 
Предвижда се също поставяне на термоизолация, подмяна на дограмата и осветлението, а по 
предварителни прогнози ремонтните дейности трябва да приключат до края на август и началото 
на септември. В ДКЦ I предстои да пристигне нова апаратура – два модерни ехографа, 
високочестотен апарат за УНГ диагностиката, допълнителна апаратура за офталмологичните 
кабинети, както и пълно оборудване за физиотерапията.  
 

http://www.borbabg.com/?action=news&news=35823
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Дата: 15.07.2014  
Източник: www.bulevard.bg  
Връзка: http://www.bulevard.bg/news/4001/4-spad-na-pazara-na-informatsionni-i-e-uslugi  
Брой думи: 459  
 
 
Резюме: 3,955 млрд. лв. (2,02 млрд. евро) са общите приходи от предоставяни у нас 
телекомуникационни услуги и дейности в сферата на информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ) през 2013 г., показват данните на участниците в тазгодишните класации ИКТ 
Топ 100 на Computerworld България.  
 
Заглавие: 4% спад на пазара на информационни и е-услуги  
Подзаглавие: 36% e ръстът на ИТ износа  
Автор:  
Текст: 3,955 млрд. лв. (2,02 млрд. евро) са общите приходи от предоставяни у нас 
телекомуникационни услуги и дейности в сферата на информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ) през 2013 г., показват данните на участниците в тазгодишните класации ИКТ 
Топ 100 на Computerworld България.  
За ИКТ класацията данни са подали 106 фирми (126 през миналата година), както и още 12 
телеком играча.  
Сериозният над 10% спад на пазара на телекомуникационни услуги се компенсира изцяло от 
увеличените приходи на компаниите от ИТ сектора, голяма част от които работят и за чужди 
пазари, предоставяйки разнообразни продукти и услуги с висока добавена стойност на клиенти 
от целия свят.  
Общият оборот на ИКТ компаниите в класацията за 2013 г. е над 1,57 млрд. лв. (0,8 млрд. евро), 
като с най-голям относителен дял отново е дистрибуцията на ИТ хардуер, софтуер и 
комуникационни продукти (точно една трета от постъпленията за 2013 г.), а на второ място 
излизат дейностите по аутсорсинг услуги с над 17,2%, изпреварвайки традиционно силния 
сегмент на системната интеграция, който тази година генерира едва 15,6% от оборота на ИТ 
фирмите.  
Този резултат е логичен на фона на липсата на големи проекти и инициативи в областта на е-
правителство, като повечето реализирани комплексни ИТ решения, особено в държавната 
администрация, са резултат от търгове, спечелени още през 2012 г. и подкрепени с европейско 
финансиране по ОПАК и ОП "Конкурентоспособност".  
Застоят в проектния бизнес, подсилен от политическата несигурност, липсата на свежи 
чуждестранни инвестиции, неясните рамки на новите европейски фондове за програмния период 
2014-2020 г. вещаят още по-слаби резултати за фирмите, разчитащи основно на българския 
пазар.  
Към неблагоприятните фактори се добавят и свитите инвестиции в телекомуникационния 
сегмент, като мащабният инфраструктурен проект в Globul (финансиран от новия собственик 
Telenor) е поверен на българското поделение на Huawei (която не подава финансови данни за 
локалния пазар подобно на останалите големи играчи в сектор на производителите като Ericsson, 
NSN, Alcatel Lucent и Cisco).  
В същото време Mtel обяви, че ще инвестира около 200 млн. лв. в мрежата си и в ИТ системи 
през тази година. Мтел е инвестирала над 1,5 млрд. лв. в нови технологии от 2005 до 2013 г., а 
през 2014 г. е планирала да инвестира още 200 млн. лв. Vivacom е инвестиралa около 165 млн. 
лв. през 2013 г., като почти 114 млн. са инвестициите в оптичната инфраструктура и мобилната 
мрежа, а още 11,4 млн. лв. са дадени за ИТ инфраструктура и проекти за обслужване на клиенти.  
Същевременно нарастването на ИТ износа с над 36% означава, че българският ИТ бизнес е 
конкурентоспособен и успява да осигури стабилно заплащане за висококвалифицирани ИТ 
специалисти. Размерът на ИТ износа от 286 млн. евро представлява над една трета от общите 
ИТ приходи, но като дял от БВП на страната (около 12 млрд. лв., или 6,13 млрд. евро) те са под 
5%.  
Виж още: Кризата свърши за строителството  
 

http://www.bulevard.bg/news/4001/4-spad-na-pazara-na-informatsionni-i-e-uslugi
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Дата: 15.07.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/скандали-тресат-и-иновационния-фонд-фирми-сигнализират-за-опорочени-
конкурси-news202115.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". 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.  
 
Заглавие: Скандали тресат и иновационния фонд! Фирми сигнализират за опорочени 
конкурси  
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.  
 

http://pik.bg/скандали-тресат-и-иновационния-фонд-фирми-сигнализират-за-опорочени-конкурси-news202115.html
http://pik.bg/скандали-тресат-и-иновационния-фонд-фирми-сигнализират-за-опорочени-конкурси-news202115.html
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Дата: 15.07.2014  
Източник: www.news.plovdiv24.bg  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/503969.html  
Брой думи: 453  
 
 
Резюме: Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева и председателят на Комисията по 
здравеопазване д-р Нигяр Джафер ще посетят днес, 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 днес, 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.  
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