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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
12.8.2014 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: 9 

 вестници, от които: 2 

 - национални 1 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 7 

Общо за деня 9 
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Телевизии и радиостанции 
Няма намерена информация  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 12.08.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 1,2,3  
Брой думи: 1065  
 
 
Резюме: След скандала с назначението на Красимира Медарова за министър на изборите в 
петък вечерта проблемни кадрови решения излязоха и от първата партида зам.-министри. Вчера 
служебният премиер Георги Близнашки назначи 16 зам.-министри. Цели четирима от тях ще са 
на подчинение на вицепремиера Екатерина Захариева.  
 
Заглавие: Скандали съпровождат и първата партида зам.-министри  
Подзаглавие: Висшият съдебен съвет отложи освобождаването на двама магистрати за 
попълване на екипите в министерствата  
Автор:  
Текст: След скандала с назначението на Красимира Медарова за министър на изборите в петък 
вечерта проблемни кадрови решения излязоха и от първата партида зам.-министри. Вчера 
служебният премиер Георги Близнашки назначи 16 зам.-министри. Цели четирима от тях ще са 
на подчинение на вицепремиера Екатерина Захариева.  
В регионалното министерство е и най-спорното назначение - на бившия шеф на ВиК-Добрич 
Радослав Русев. Русев бе даден на прокуратурата от предшественичката на Захариева - 
Десислава Терзиева, заради данни за нарушения в затъналото в дългове ВиК-Добрич. Сигналът 
до прокуратурата бе подаден, след като се разбра, че ВиК-Добрич е продало близо 13 хил. тона 
тръби на съмнително ниска цена след поредица от спорни експертизи. За случая писа и "Сега". 
При представянето на екипа си регионалният министър Екатерина Захариева не спомена нищо 
по темата и само изтъкна, че Русев е доказан професионалист. В края на работния ден от 
министерството все пак изпратиха съобщение, че Русев е давал показания в качеството си на 
свидетел по цялостна проверка на дружеството за периода 2010-2013 г., в който той е управлявал 
9 месеца. Оттам изтъкват, че не са му повдигани обвинения и че по времето му започва 
оздравителна програма на дружеството, благодарение на която загубата рязко е намалена, а 
събираемостта е увеличена.  
Освен че се възползва от максималната квота за заместници - трима, Екатерина Захариева ще 
има и зам.-министър на инвестиционното проектиране, въпреки че отделянето на този ресор 
винаги се е коментирало като напълно излишно. С тази задача е натоварен столичният архитект 
Георги Савов. Другите хора в нейния екип са Ангел Петров и Йорданка Чобанова. Ангел Петров 
беше на същия пост и в служебното правителство на Марин Райков. Йорданка Чобанова пък е 
съветник на президента.  
С напълно комплектувани екипи започват седмицата МВР и МО. Йордан Бакалов ще има трима 
заместници - Филип Гунев, Андрей Янкулов и Кирил Хаджихристев. Филип Гунев беше зам.-
министър на вътрешните работи в предишното служебно правителство. Андрей Янкулов е 
прокурор в Софийска градска прокуратура и вчера беше освободен временно от поста си от 
Висшия съдебен съвет. Бившият директор на ОДМВР-Смолян Кирил Хаджихристев сега е 
експерт към дирекция "Сигурност" на Банка ДСК. Велизар Шаламанов пък ще има двама 
заместници в МО - доц. Десислава Йосифова и Павел Анастасов. Доц. Йосифова е завършила 
УНСС. В момента е ръководител на катедра "Счетоводство и контрол" във Висшето училище по 
застраховане и финанси в София, преподава и във ВТУ "Тодор Каблешков". Павел Анастасов 
идва от звеното за стратегически политики, анализи и прогнози в президентската администрация.  
Някои от най-натоварените министри в служебния кабинет, за разлика от колегите си, ще работят 
с малки екипи. С един-единствен заместник може да остане финансовият министър Румен 
Порожанов, който ще бъде сред най-заетите в кабинета. Порожанов е решил да поеме лично 
контрола върху разходната политика и за този ресор вероятно няма да бъде назначаван зам.-
министър. За ресор приходни агенции и данъчна политика ще отговаря бившата шефка на АДФИ 
Теменужка Петкова.  
От максималната квота няма да се възползва и здравният министър Мирослав Ненков. Ненков е 
решил да работи с двама заместници, единият от тях бе обявен вчера - Лидия Нейчева, 
управител на аптеката на болница "Токуда". Нейчева бе зам.-министър и в служебния кабинет 
"Райков" с ресор лекарствена политика и обществени поръчки. Двама заместници ще има и 
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външният министър Даниел Митов, единият е вече известен - дипломатът от кариерата Катя 
Тодорова.  
Поне една седмица правосъдният министър Христо Иванов, който има отговорности и по 
изборния процес, ще работи без заместници. "Оставам да стърча като гръмоотвод", обяви 
Иванов преди заседанието на Висшия съдебен съвет, който трябваше да освободи двама 
номинирани за негови заместници от съдебната система - съдиите Петко Петков и Аглика 
Адамова. Такова решение обаче не беше взето. Веднага след като изтекоха имената, Адамова 
беше атакувана с публикации, че "Красьо Черния ще кадрува в съда чрез дъщеря на свой 
приятел". Тя е дъщеря на скандалния ректор на Стопанската академия в Свищов Величко 
Адамов, известен с връзките си с Красимир Георгиев. Съдията обаче е дете на Адамов от първия 
му брак. Запознати разказаха пред "Сега", че от 2-годишна не го е виждала, нито поддържа 
връзка с него. Адамова има добра професионална репутация. Неотдавна по дело за достъп до 
информация, заведено от "Сега" срещу Висшия съдебен съвет, тя отсъди, че кадровият орган 
има специално отношение към Делян Пеевски, като пази в тайна магистратския му статут.  
"Намирам за изключително лош вкус да се атакуват хора заради родителите им. Ако се уличава 
един съдия за някакви негови лични действия, това е един разговор. Да си говорим за това чий 
син е, просто е срамна работа", възмути се Иванов. И допълни, че "тези атаки към 
Министерството на правосъдието отиват малко далече, всеки ден има по нещо".  
За зам.-министър в транспортното ведомство е назначен Камен Спасов, в момента доцент във 
Факултета по математика и информатика на СУ. В земеделието ще работят бившият 
председател на Селскостопанската академия и настоящ ръководител на катедра "Лесовъдство" 
в Лесотехническия университет доц. Георги Костов, както и Марина Бракалова с опит в проекти 
и програми на Фондация за общностно развитие ФОРА, Американския Червен кръст, UNDP, 
USAID, в рамките на Програмата за развитие на селските райони.  
Като зам.-министър в социалното министерство влиза Петя Евтимова, която заемаше такъв пост 
в образованието по времето на ГЕРБ. Името й нашумя, когато влезе в надзора на здравната 
каса, но пропусна да напише в декларацията си, че е в конфликт на интереси. Съпругът й работи 
като консултант на дистрибуторска компания за лекарства.  
В ИЗЧАКВАНЕ  
С две познати и едно ново име се очаква да се "обогати" екипът на служебния министър на 
икономиката Васил Щонов. Бранимир Ботев, който досега отговаряше за туризма в ресорното 
министерство, вероятно ще запази поста си, въпреки че избирането му през м.г. не мина без 
скандали. Макар че той бе човек от бранша, четири от най-големите организации в туризма 
излязоха с протестна декларация срещу назначаването му.  
Познато е и името на Ирена Младенова, която се спряга за другият заместник на Щонов. Тя бе 
зам.-министър и в миналото служебно министерство на икономиката и отговаряше за програма 
"Конкурентоспособност", която има нужда от спешни решения. Основният проблем е рискът от 
загуба на 97 млн.лв. заради отменената процедура за технологична модернизация в края на юни. 
В резултат на това 142 фирми с одобрени проекти не подписаха договори заради съмнения за 
корупция и нагласени търгове.  
Най-голямата изненада в икономиката вероятно ще бъде Теодор Бобочиков - бивш шеф на 
вятърния парк на AES. Така в разгара на кризата и опитите на ДКЕВР за озаптяване на цените и 
едностранно променяне на договорите със зелените централи бизнесът ще има свой лобист във 
властта.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 11.08.2014  
Източник: в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора  
Страница: 7  
Брой думи: 950  
 
 
Резюме: - Г-жо Грозева, какво следва от това, че на 7 август вече получихме уведомителното 
писмо от ЕК и програмите са отворени?  
- Изключително за България е това, че тя бе сред първата група от европейски държави, която 
подписа споразумението. Това на практика означава, че за нас програмите вече са отворени и 
МОГАТ ДА СЕ ОБЯВЯТ ПЪРВИТЕ СХЕМИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Нека 
е ясно обаче, че тези пари не са ни дадени ей така - управляваме ги или не - наши са. Тук вече 
много важна, първостепенна роля има администрацията.  
 
Заглавие: Румяна ГРОЗЕВА, директор на АРИР-Стара Загора и "Европа Директно": И 20 
милиарда да ни даде ЕК, ние сами си пречим да се възползваме от тези пари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: - Г-жо Грозева, какво следва от това, че на 7 август вече получихме уведомителното писмо 
от ЕК и програмите са отворени?  
- Изключително за България е това, че тя бе сред първата група от европейски държави, която 
подписа споразумението. Това на практика означава, че за нас програмите вече са отворени и 
МОГАТ ДА СЕ ОБЯВЯТ ПЪРВИТЕ СХЕМИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Нека 
е ясно обаче, че тези пари не са ни дадени ей така - управляваме ги или не - наши са. Тук вече 
много важна, първостепенна роля има администрацията. Струва ми се, не си даваме сметка, че 
лошото качество на живота ни при всички предпоставкитой да е добър, в голяма степен се дължи 
на администрацията ни, на прословутата й липса на капацитет. За разлика от предишния 
програмен период, хубавото е, че СЕГА ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ НЯМА ДА СЕ СЪСТЕЗАВАТ НА 
КОНКУРЕНТЕН ПРИНЦИП ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ Преди всеки голям град прави едни 
проекти, кандидатства на общо основание и никой не знае ще стане ли или няма да стане изборът 
и финансирането. Губеха се време, пари и човешки ресурси. Сега с Интегрираните планове за 
градско развитие, проектите вече са залегнали в оперативните програми и ще бъдат 
финансирани. По този начин общините могат да планират средствата, които ще са им 
необходими ЗА АВАНСИРАНЕ, СЪФИНАНСИРАНЕ, МЕЖДИННО РАЗПЛАЩАНЕ Имаме и нова 
ОП - за наука и иновации, обхващаща учебни заведения, структурите на образователната 
система, научните центрове. Академичната общност успя да си я издейства. В предишния 
програмен период пак имаше средства, но разпилени в различни програми. Въпреки това, 
способните да се възползват, го направиха. ЕДИН ОТ ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ПРИМЕРИ В 
БЪЛГАРИЯ Е ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ - виждате каква е днес сградата, обстановката в 
нея. Наскоро говорихме с ректора проф. Иван Станков, че вече е време за следващия етап - за 
отоплителна и вентилационна система. Много се набляга в този програмен период на 
кооперацията между бизнес и наука. Целият този научен потенциал, който страната ни има, може 
да бъде сложен на различна основа, защото иначе ние сме на последно място в Европа като 
отделяни в тази сфера средства, като маркетиране и внедряване на научни постижения, каквито 
всъщност имаме, но те не са икономически ефективни. Целият този коридор, който се прави за 
кооперирането, МОЖЕ ДА СЪЗДАДЕ СИМБИОЗАТА МЕЖДУ БИЗНЕС И НАУКА За училищата 
също има предвидени пари, включително за всички извънкласни дейности, които децата приемат 
изключително добре, защото така искат да се работи с тях. Дано пооправят у нас учебните 
програми, да осъвременят методите и най-сетне да въведат електронните учебници.  
- Има ли и слаби страни споразумението ни?  
- За съжаление, БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОПУСНА УНИКАЛНИЯ ШАНС, КОЙТО ЕК 
ДАДЕ НА ВСИЧКИ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ Досега имаше строга диференциация между градове и 
селски райони. Тази диференциация я има и сега, но самата ЕК направи промени в регламентите 
си и даде възможност на градските общини да могат да кандидатстват и за селата си в 
териториалния си обхват, за да може да се оправи инфраструктурата, за да се реши проблемът 
с липсата на капацитет на селските общини да работят по проекти. Нашата администрация се 
отказа от това. И ето - давам пример със Стара Загора. Имаме градски център, който се развива 
много добре и СЕЛА, ЗА КОИТО ОБЩИНАТА КАКВОТО И ДА НАПРАВИ, МНОГО ТРУДНО МОЖЕ 
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ДА РЕШИ ПРОБЛЕМИТЕ ИМ Има ограничения по ОП за размера на средства, за това, че не 
можеш да изпълняваш паралелно два проекта по една програма и общината трябва да реши 
дали да кандидатства за града или за селото... Вместо да си свърши работата, държавната ни 
администрация реши, че ще разреши на общините да отделят до 20% от интегрираните планове 
да бъдат реализирани извън зоните, включително в селата. Това обаче е неефективно. И 20 
милиарда да ни дадат, ние сами си пречим да се възползваме от тези пари. ДЪРЖАВНАТА НИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВМЕСТО ПАРТНЬОР НА ОБЩИНИТЕ И ЧАСТНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ, Е В 
ПОСТОЯНЕН БОИ С ТЯХ включително по отношение на предварителния контрол на 
обществените поръчки. Тя буквално им гледа сеира. Тази Агенция за обществени поръчки защо 
не се включи в подготовката на поръчките? И после ни спрели парите - ами на кого спряха парите 
- на общините, на хората? На държавата спряха парите, защото не си върши работата 
администрацията й. Да, ИМА БЕЛИ ЛЯСТОВИЦИ И В НЕЯ, РАБОТИЛИ СМЕ С ТАКИВА, НО 
КОЛКО СА ТЕ? Мисля си, че сега, когато заплатите в ДА са високи, когато може да привлече 
млади специалисти, крайно време е да се откаже от политическите назначения и да сложи едни 
тежки и сериозни конкурси като за европейските институции. И стриктно да се води при 
назначенията от резултатите от конкурсите.  
***  
България подписа Споразумението за партньорство с ЕК. С акта на подписването се дава 
възможност за инвестиране на общо 7.6 млрд. евро финансиране по линия на политиката на 
сближаване в периода 2014-2020 г. (по текущи цени, включително финансиране на европейското 
териториално сътрудничество и средствата за инициативата за младежка заетост). България 
също така получава 2.3 млрд. евро за развитие на селските райони и 88 млн. евро за рибарство 
и морско дело. Вече можем да започнем ефективното усвояване на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИф). Оперативните програми за 2014-2020 и 
прогнозните им бюджети са, както следва:  
1. ОП "Добро управление" - 356 млн. Е;  
2. ОП 'Транспорт и транспортна инфраструктура" - 1.207 млрд. Е;  
3. ОП "Региони в растеж" -1.170 млрд. Е;  
4. ОП "Развитие на човешките ресурси" - 707 млн. Е;  
5. ОП "Иновации и Конкурентоспособност" -1.037 млрд. Е;  
6. ОП "Околна среда" -1.271 млрд. Е;  
7. ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - 707 млн. Е;  
8. Програма за развитие на селските райони - 2.182 млрд. Е;  
9. Програма за морско дело и рибарство;  
За повече информация екипът на "Европа Директно" е на разположение в офиса на Агенция за 
регионално икономическо развитие-Стара Загора.  
11.08.2014 г.  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 11.08.2014  
Източник: www.zdrave.net  
Връзка: http://zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=obdKFSycZDE%3d  
Брой думи: 442  
 
 
Резюме: Демонстрации на функционална ендоназална синус хирургия ще се проведат в УМБАЛ 
„Свети Георги“ в Пловдив на 20 август. Това съобщиха от лечебното заведение. Операциите са 
инициирани от Българското ринологично сдружение (БРС) и ще бъдат извършени от проф. д-р 
Бернхард Шик от Саарланд, Германия, и проф. д-р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на 
болницата и зам.-председател на БРС.  
 
Заглавие: В УМБАЛ "Св. Георги" ще демонстрират ендоназална синус хирургия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Демонстрации на функционална ендоназална синус хирургия ще се проведат в УМБАЛ 
„Свети Георги“ в Пловдив на 20 август. Това съобщиха от лечебното заведение. Операциите са 
инициирани от Българското ринологично сдружение (БРС) и ще бъдат извършени от проф. д-р 
Бернхард Шик от Саарланд, Германия, и проф. д-р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на 
болницата и зам.-председател на БРС.  
Предвидени са операции на новородено дете с едностранна хоанална атрезия и на възрастен 
пациент с носни полипи, обясни проф. Джамбазов. Демонстративната хирургия ще бъде 
наблюдавана в реално време посредством видеовръзка с операционната зала от специалисти в 
областта на ушно-носно-гърлените болести и специализанти.  
Хоаналната атрезия е вродена малформация на носните проходи, която представлява 
анормално развитие на изграждащите ги костни структури или меки тъкани. В случая едната от 
носните кухини не съществува и ще трябва да се перфорира посредством мининвазивен метод, 
след което в нея ще се постави силиконова тръбичка, която да поддържа носния проход. В 
момента детето има затруднение в дишането през носа.  
При пациента с носните полипи ще се приложи функционална ендоназална синус хирургия. 
Заболяването е резултат от продължително хронично дразнене на лигавицата при синузити, 
алергични хреми, възпалителни заболявания и др. Носните полипи произхождат и мигрират от 
различни синузи, поради което, ако не се извърши съвременна ендоскопска хирургия, следва 
бърз рецидив.  
Операциите ще бъдат извършени в новия Високотехнологичен център на трансфер на знания на 
УМБАЛ „Свети Георги“, изграден на базата на създадения уникален за страната Интегрален 
център за хирургично лечение на заболявания в областта на главата и шията.  
Пловдивската университетска болница бе избрана за домакин на миниинвазивните 
демонстрации заради иновативната апаратура на Интегралния център, обясни председателят на 
Българското ринологично сдружение доц. д-р Диляна Вичева. Към настоящия момент УМБАЛ 
„Свети Георги“ е единствената болница в България, която разполага с подобна инсталирана и 
работеща система. Тя включва два основни компонента: О-рамо и хирургична навигация и 
позволява въвеждането на нови методи за лечение и диагностика, каквито в момента не е 
възможно да се прилагат с наличните обикновени флуороскопски апарати.  
Високотехнологичният 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”, Заложената 
инвестиция възлиза на 3 329 680,85 лв., като 50% от сумата е безвъзмездна финансова помощ.  
Новият високотехнологичен комплекс осигурява компютърно навигирана хирургия в реално 
време. В него се извършват ендоскопски и ендоназални операции на хипофизата, ендоскопски 
операции на базата на черепа, миниинвазивни операции на гръбначния стълб, както и корекции 
на малформации при деца и възрастни, подчертаха от пловдивската университетска болница.  
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Дата: 11.08.2014  
Източник: www.publics.bg  
Връзка: http://www.publics.bg/bg/publications/205/Списание_Shared_Values_-_брой_2014_3.html  
Брой думи: 1025  
 
 
Резюме: Проект: К-02-18/09.01.2013 г. (BG161PO003-2.4.01-0029-С0001), „Укрепване на 
административното тяло и популяризиране на „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“ се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие” и от националния бюджет на 
Република България.  
 
Заглавие: Списание Shared Values - брой 2014/3  
Подзаглавие: Управление на веригата на доставки и логистика  
Автор:  
Текст: Проект: К-02-18/09.01.2013 г. (BG161PO003-2.4.01-0029-С0001), „Укрепване на 
административното тяло и популяризиране на „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“ се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие” и от националния бюджет на 
Република България.  
Операция 2.4.1: Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите  
Може да изтеглите брой 2014/3 на списание Shared Values от сайта на Publics.bg.  
Пъблик сървисис ООД е партньор на Средногорие Мед Индустриален Клъстер за редакционната 
подготовка, предпечата, печата и разпространението на списание Shared Values.  
Архив:  
- Брой 3/2014 г.  
- Брой 2/2014 г.  
- Брой 1/2014 г.  
- Брой 3/2013 г.  
- Брой 2/2013 г.  
- Брой 1/2013 г.  
ОТ РЕДАКТОРИТЕ  
Романтичната симбиоза и споделената логистика  
Драги читатели,  
Слънчево лято е! А стълбовете на електроразпределителните мрежи са едно от най-
предпочитаните места за гнездене на щъркелите. Често пъти те изграждат своите гнезда върху 
електрическите съоръжения, в непосредствена близост до самите проводници. Гледката на 
гнездата с елегантните птици е впечатляваща и радва както жителите на населените места, така 
и хората, пътешестващи на воля из страната. Едновременно с тази романтична симбиоза, 
„споделената логистика“ създава и реална опасност както за живота на птиците, така и за 
електрическата мрежа. Разпервайки крилата си, понякога птиците опират проводниците и 
предизвикват късо съединение, с което застрашават своя живот и предизвикват смущения в 
електрозахранването на населеното място. Това налага да се предприемат мерки за тяхното 
обезопасяване.  
Вместо с отегчаващ ви редакционен коментар, отваряме новия брой на списание „Споделени 
ценности“ с тази великолепна снимка и послепис, изпратени ни от Елена Добрева от Енерго-Про 
Мрежи във Варна. Служители на дружеството в град Сухиндол, Великотърновско, помогнаха на 
щъркеловите семейства да създадат свои обезопасени домове върху 
електроразпределителните стълбове. Водени от желанието да предпазват птиците от защитения 
вид и да предотвратяват аварии по електрическата мрежа, екипите на всички 
електроразпределителни дружества в страната поставят подходящи платформи, с които 
повдигат гнездата на безопасно разстояние от проводниците. Така щъркелите се сдобиват с нови 
и по-стабилни жилища, където безопасно отглеждат своите потомства. Забелязахте ли колко 
много щъркели гнездят у нас тази година?  
Хубаво лято и приятно четене!  
Николай МИНКОВ  
Индустриален Клъстер Средногорие  
СЪДЪРЖАНИЕ  
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НОВИНИ  
Аурубис България стабилно остава в топ 3 на най-успешните компании в България  
Геотехмин и Елаците-Мед продължават развитието на програмата „Култура и национална 
идентичност“  
„Асарел-Медет“ АД подпомогна бедстващите от наводненията  
Осем деца на работещи в „Асарел-Медет“ АД получиха златни медальони  
Започна лятната „Стажантска програма 2014 г.“ на Елаците-Мед  
За десети пореден път бе връчена наградата „Д-р Илко Ескенази – България и ЕС“  
СЪБИТИЯ  
Конференция „Индустрия, Енергетика, Околна среда 2014“  
Среща между представители на индустрията и българските евродепутати в ЕП  
Възраждане на индустрията в България  
Проведе се кръгла маса на тема „Превенция на престъпността в малко населено място“  
Лятно училище „Управление на материалните активи, ремонта и поддръжката“  
Проектът „Средногорие 2020“ – ползи и поуки  
Потече първото олово от новите мощности по проекта ТОРП на КЦМ 2000  
Индустриално възраждане на селските райони на България  
СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ  
Минерален извор Солената вода  
ПРЕДСТАВЯНЕ  
Община Пирдоп  
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  
Проф. д-р Любен Тотев, МГУ „Св. Иван Рилски“: С партньорите от добивната индустрия 
разбрахме, че заедно можем повече  
Николай Неделчев, Аурубис: Работим с университетите по задачи с реално приложение  
Павел Холнички-Сзулк, AIG: Корпоративната социална отговорност има съществен елемент, 
насочен към устойчивото развитие  
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ И ЛОГИСТИКА  
Иван Вутов, Геотрейдинг: Имаме опит в работата с минната, строителната и пътно-строителната 
индустрия  
Маргарита Силянова, Дънди Прешъс Металс Челопеч: Оптимизиране на складовите запаси с цел 
намаляване на оборотния капитал  
Управление на доставките и логистиката в „Аурубис България“  
Любомир Гарчев, Ди Би Шенкер Рейл България: Търсим най-надеждния и изгоден транспорт  
Мирослав Стефанов, Овергаз Си Ен Джи: Характерни черти и особености на логистиката във 
фасилити мениджмънта  
Петър Ковачев: Споделеният автомобил  
Приказка за коня и каруцата в енергийната верига  
АНАЛИЗИ  
Доц. д-р Александър Сарафов: Географски портрет на клъстер Средногорие  
За проекта "Shared Values"  
Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“ изпълнява проект по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез „Европейски фонд за регионално развитие“ и от националния бюджет на Република 
България.  
На 09 януари 2013 г. Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“ сключи договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, енергетиката 
и туризма чрез Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“. Изпълнението на проект „Укрепване на 
административното тяло и популяризиране на Средногорие мед индустриален клъстер“ ще 
подпомогне развитието на организацията, чрез повишаване на административния капацитет и 
оперативната дейност; ще допринесе за популяризирането на Клъстера и не на последно място 
ще укрепи взаимовръзките между членовете.  
Дейностите, заложени в проекта, целят:  
- Развитие на Клъстера, посредством укрепване на административното тяло и назначаване на 
двама служители със съответните компетенции;  
- Укрепване на взаимовръзките между членовете чрез организирането на функционални 
комитети, съсредоточени в областите: околна среда и устойчиво развитие, здравословни и 
безопасни условия на труд, управление на веригата на доставки и логистика, енергийна 
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ефективност и енергиен мениджмънт, човешки ресурси и образование, изследвания и 
технологично развитие;  
- Популяризиране на дейността на организацията, провличане на нови членове и изграждане на 
национални и транснационални връзки, с цел надграждане и усвояване на съвременни знания и 
интегриране на всички заинтересовани страни за развитието на регионална икономика на 
Средногорието. За достигане на тези цели по проекта се изпълняват дейности за издаване на 
списания за индустрия, клъстери и конкурентоспособност, които ще се разпространяват 
безплатно до всички заинтересовани страни; ще се изработят информационни и печатни 
рекламни материали и презентационен клип и ще се изгради информационна база данни. 
Предстои посещение на Европейската клъстерна конференция.  
Образованието е приоритет в дейността на Клъстера. Предстои да се изготви инвестиционна 
стратегия за създаването на учебно заведение на територията на района на Средногорието - 
„Средногорие Колеж“, което ще спомогне в голяма степен за преодоляването на недостига от 
професионални кадри за индустрията. Общата стойност на проекта е 200 130,73 лв. Размерът 
на безвъзмездната финансова помощ е приблизително 145 922,00 лв. Продължителността е 24 
месеца.  
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“ и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  
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Дата: 11.08.2014  
Източник: www.podtepeto.com  
Връзка: http://podtepeto.com/pod-zavivkata/demonstracii-na-endonazalna-sinus-hirurgiya-vv-
visokotehnologichniya-centr-na-umbal-sveti-georgi/  
Брой думи: 469  
 
 
Резюме: Операциите на живо ще извършат ринолозите проф. д-р Бернхард Шик от Германия и 
изпълнителният директор проф. д-р Карен Джамбазов  
 
Заглавие: Демонстрации на ендоназална синус хирургия във Високотехнологичния 
център на УМБАЛ „Свети Георги“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Операциите на живо ще извършат ринолозите проф. д-р Бернхард Шик от Германия и 
изпълнителният директор проф. д-р Карен Джамбазов  
Демонстрации на функционална ендоназална синус хирургия ще се проведат в УМБАЛ „Свети 
Георги“ в Пловдив на 20 август. Операциите са инициирани от Българското ринологично 
сдружение (БРС) и ще бъдат извършени от проф. д-р Бернхард Шик от Саарланд, Германия, и 
проф. д-р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на лечебното заведение и зам.-председател 
на БРС.  
Предвидени са операции на новородено дете с едностранна хоанална атрезия и на възрастен 
пациент с носни полипи, обясни проф. Джамбазов. Демонстративната хирургия ще бъде 
наблюдавана в реално време посредством видеовръзка с операционната зала от специалисти в 
областта на ушно-носно-гърлените болести и специализанти.  
Хоаналната атрезия е вродена малформация на носните проходи, която представлява 
анормално развитие на изграждащите ги костни структури или меки тъкани. В случая едната от 
носните кухини не съществува и ще трябва да се перфорира посредством мининвазивен метод, 
след което в нея ще се постави силиконова тръбичка, която да поддържа носния проход. В 
момента детето има затруднение в дишането през носа.  
При пациента с носните полипи ще се приложи функционална ендоназална синус хирургия. 
Заболяването е резултат от продължително хронично дразнене на лигавицата при синузити, 
алергични хреми, възпалителни заболявания и др. Носните полипи произхождат и мигрират от 
различни синузи, поради което, ако не се извърши съвременна ендоскопска хирургия, следва 
бърз рецидив.  
Операциите ще бъдат извършени в новия Високотехнологичен център на трансфер на знания на 
УМБАЛ „Свети Георги“, изграден на базата на създадения уникален за страната Интегрален 
център за хирургично лечение на заболявания в областта на главата и шията.  
Пловдивската университетска болница бе избрана за домакин на миниинвазивните 
демонстрации заради иновативната апаратура на Интегралния център, обясни председателят на 
Българското ринологично сдружение доц. д-р Диляна Вичева. Към настоящия момент УМБАЛ 
„Свети Георги“ е единствената болница в България, която разполага с подобна инсталирана и 
работеща система. Тя включва два основни компонента: О-рамо и хирургична навигация и 
позволява въвеждането на нови методи за лечение и диагностика, каквито в момента не е 
възможно да се прилагат с наличните обикновени флуороскопски апарати.  
Високотехнологичният 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), 
процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични 
центрове”. Заложената инвестиция възлиза на 3 329 680,85 лв., като 50% от сумата е 
безвъзмездна финансова помощ.  
Новият високотехнологичен комплекс осигурява компютърно навигирана хирургия в реално 
време. В него се извършват ендоскопски и ендоназални операции на хипофизата, ендоскопски 
операции на базата на черепа, миниинвазивни операции на гръбначния стълб, както и корекции 
на малформации при деца и възрастни, подчертаха от пловдивската университетска болница.  
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Дата: 11.08.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-08-11&article=501922  
Брой думи: 200  
 
 
Резюме: Съществени разлики има между новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 
и старата ОП "Конкурентоспособност". Например през периода 2014-2020 г. няма да може да се 
финансират просто проекти за подмяна на машини.  
 
Заглавие: Ще се доказва ефектът от финансирането  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Съществени разлики има между новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 
и старата ОП "Конкурентоспособност". Например през периода 2014-2020 г. няма да може да се 
финансират просто проекти за подмяна на машини. За да бъде одобрен проектът на една 
компания, тя ще трябва да докаже, че новата техника ще доведе до по-голяма добавена стойност 
на продукцията й, повече износ, намаляване на вредни емисии, отваряне на повече работни 
места или друг положителен ефект. Друга новост е, че по програмата няма да има отделни 
схеми за държавни или общински институции, а те ще трябва да се борят наравно с частните 
фирми. Според експертите добър вариант би бил например компания или няколко частни фирми 
да направят общ проект с някоя институция или браншова организация. Ако се докаже, че това 
ще повиши например експорта на някой сектор в икономиката, обединението ще може да разчита 
на финансиране по ОПИК. В новата програма се обръща повече внимание и на връзката между 
бизнеса и науката, които също ще могат да кандидатстват с общи проекти. Предвижда се по 
ОПИК да се отпускат и ваучери за осъществяване на по-малки проекти, които по старата 
програма не получаваха пари, защото не успяваха да прескочат долната граница за отпускане 
на средства по дадена схема.  
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Дата: 11.08.2014  
Източник: www.economy.bg  
Връзка: http://www.economy.bg/bulgaria/view/14376/Bylgariya-ima-talant-kojto-postaven-v-
pravilnata-sreda-postiga-uspehi  
Брой думи: 1643  
 
 
Резюме: Изграждането на първия научно-технологичен парк в България започна през юли с 
първата копка на четири обекта. Очаква се паркът да заработи напълно в края на 2015 - началото 
на 2016. На територията на бившето военно поделение на „Четвърти километър” в София ще 
бъдат създадени около 40 000 кв. м нови и реновирани сградни площи. Научно-технологичният 
парк ще разполага с приложно-изследователски лаборатории, бизнес инкубатор, иновативни 
лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за демонстрация на нови технологии, 
паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства. „Проектът ще позволи на страната ни 
да намери достойно място сред високотехнологичните европейски държави и ще подкрепи 
иновациите и индустриите на бъдещето в България”, подчерта президентът Росен Плевнелиев, 
който постави началото на строежа.  
 
Заглавие: България има талант, който поставен в правилната среда, постига успехи  
Подзаглавие: Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София тех парк”, пред Economy.bg  
Автор:  
Текст: Изграждането на първия научно-технологичен парк в България започна през юли с 
първата копка на четири обекта. Очаква се паркът да заработи напълно в края на 2015 - началото 
на 2016. На територията на бившето военно поделение на „Четвърти километър” в София ще 
бъдат създадени около 40 000 кв. м нови и реновирани сградни площи. Научно-технологичният 
парк ще разполага с приложно-изследователски лаборатории, бизнес инкубатор, иновативни 
лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за демонстрация на нови технологии, 
паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства. „Проектът ще позволи на страната ни 
да намери достойно място сред високотехнологичните европейски държави и ще подкрепи 
иновациите и индустриите на бъдещето в България”, подчерта президентът Росен Плевнелиев, 
който постави началото на строежа.  
За ползите за бизнеса от технологичния парк и как България може да задържи талантите си, 
разговаряхме с изпълнителния директор на „София тех парк” Елица Панайотова. Тя ще е лектор 
на Международната конференция по управление на човешките ресурси в автомобилната и 
технологичната индустрия в България на 30 септември и 1 октомври 2014, организирана от 
„Аутомотив Клъстер България” (АКБ).  
За развитието, финансирането и инвеститорите в „София тех парк”  
Г-жо Панайотова, на какъв етап е изграждането на технологичния парк?  
Преди около две седмици започна строителството на първите четири обекта. Това са 
лабораторният комплекс, инфраструктурата на парка, инкубаторът и експериментариумът 
(интерактивен музей) с посетителски център и пешеходен мост.  
Кога се очаква да заработи технологичният парк?  
В края на 2015 ще приключи строителството на тези четири обекта. Предстои да видим дали ще 
има общо обжалване на строителството на другите два обекта – това са етажният паркинг и 
иновационният форум. В зависимост от това, кога стартира тяхното строителство, ще знаем и 
кога ще приключи то. Очакваме това да стане най-късно в началото на 2016. Има и други 
дейности, които паралелно ще се случват, като поръчването на оборудването на лабораториите. 
Така че реално в пълен капацитет всички елементи на този проект ще започнат да функционират 
в края на 2015-началото на 2016.  
Каква е стойността на проекта?  
Договорът за безвъзмездна помощ е на стойност 50 млн. евро. Има малка корекция, тъй като 
ДДС няма да бъде считано по проекта. Така че грубо стойността общо е 40 млн. евро.  
Как се финансира той?  
Финансирането е по Оперативна програма „Конкурентоспособност”. 85% от финансирането е 
от страна на ЕС и 15% от страна на държавата.  
Има ли интерес от частни инвеститори?  
Първият частен инвеститор, който има интерес към парка, е Walltopia. Компанията вече е 
закупила право на строеж и работи по проектирането на сградата, за да може към края на тази 
година да започне нейното строителство. Имаме заявен интерес и от други компании. Надявам 
се през септември да можем да обявим още няколко инвеститори. Не е тайна, че писма за 
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намерение сме получили от софтуерната компания „Хемимонд”, германската компания за 
полупроводници ZMDI, както и от доставчика на центрове за данни Telecity.  
Инвестицията им ще бъде в собствени сгради ли?  
Начинът, по който тези инвеститори могат да влязат в проекта, е или да бъдат инвеститори на 
собствената сграда, която ще обитават, или да има предприемач, който да построи сградата, а 
те да са наематели. Това, от което ние като мениджъри на парка се интересуваме, е компаниите, 
които влизат, да имат R&D, т.е. научно-изследователска и развойна дейност. Дали те ще са 
собственик на сградата, която обитават, или ще са наемател, за нас няма значение. За нас е 
важно това да са правилните компании, които са свързани с развитието и същността на такъв 
парк.  
Какви компании могат да влязат в технологичния парк?  
Какво означава „правилните компании”?  
Първо, те трябва да бъдат от трите области, които са фокусни за проекта. Това са 
информационни и комуникационни технологии, природни науки и биотехнологии и енергия – 
възобновяеми източници, clean tech, smart grid, въобще всичко, което отговаря на критериите за 
енергийна ефективност. Второто много важно изискване е компаниите да са с научно-развойна 
дейност в тези три области.  
За да функционира дългосрочно и да е успешен подобен проект, в него трябва да има добър 
подбор от гледна точка на това, в какъв етап на развитие са компаниите – дали са стартиращи 
компании (стартъпи), или дали са утвърдени. Защото всеки има своята роля в този процеси и 
тяхното взаимодействие е важно. Едните компании носят идеята, която има потенциал да се 
превърне в иновация и нов бизнес, а другите имат пазарите. Те могат да са клиент или да са 
крайният потребител на този продукт, или могат да подпомогнат достигането до пазари на тази 
иновация. Могат и да са ментори на стартиращите компании. Така че е важно да има от тези три 
фокусни области, компаниите да създават нови продукти и услуги и да са в различна фаза на 
тяхното развитие, за да могат да си бъдат взаимно интересни и полезни.  
За ползите за бизнеса от технологичния парк  
Каква ще е ползата за бизнеса от технологичния парк и за компаниите, които влязат в него?  
Подобен проект има няколко посоки: едната е подпомагане на процеси в икономиката на 
държавата и региона към развитието на т.нар. „smart economy” или „умна” икономика. Целта е да 
има повече идеи, нови бизнеси с добавена стойност, която остава в региона. Това е 
дългосрочната роля на един такъв проект.  
От гледна точка на компаниите, които влизат вътре, ползата за тях е синергията или създаването 
на общност от хора с различен професионален опит. Това са хора от академичните среди 
(университетски преподаватели и изследователи и от институтите на БАН), хора от различни 
бизнеси (малки, средни или големи компании и стартъпи), компании от различни сфери на 
икономиката. Идеята е те да имат общи проекти, по които да работят заедно.  
Другото полезно нещо е много по-тясната работа с университетите. Лабораторният комплекс 
представлява 12 лаборатории, които са в споменатите фокусни сфери на парка. Тези 
лаборатории ще могат да се ползват на съвместен принцип както от учени от различните 
университети и институти на БАН, така и от бизнеса. Така лабораториите също ще бъдат 
пресечна точка между тях. Там може да се извършва научно-изследователска дейност, може да 
се извършва т.нар. „contract research”, т.е. компания клиент да заяви конкретна нужда и учените 
да работят по нея.  
Това ли е рецептата за постигането на икономика на растежа? Това ли е било липсващото звено 
досега?  
Много са елементите, които трябва да бъдат адресирани, за да се създаде основата за развитие. 
Важното е да има адекватно законодателство, което е свързано с патентите и лицензите 
например.  
България е на последно място по иновации в Европа. Как може да се промени това? Какъв ще е 
приносът на технологичния парк в тази посока?  
В последните няколко години има вече стъпки, които се правят в тази посока. Те просто трябва 
да се продължат. Това не е бърз процес. Защото това е свързано с политики и със законови 
рамки, с манталитет и ноу-хау, което трябва да се привнесе, за да може да има повече 
предприемачески дух и за да знаят самите изследователи как могат да защитават правата си. 
Много неща трябва са се случат, за да се промени това в течение на времето. Технологичният 
парк според мен е един от елементите, които подпомагат процеса на изграждане на тази 
екосистема. Той е не само реална платформа като място, където ще се събират хора и ще 
работят по различни проекти, но е и виртуална платформа, през която могат да се дискутират 
теми, свързани с това как да развиваме иновациите.  
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Ще си сътрудничите ли с други технологични паркове?  
Вече станахме асоцииран член на Международната асоциация на технологичните паркове. 
Когато паркът отвори врати, ще станем и пълноправен член. Водили сме разговори с различните 
технологични паркове за обмяна на ноу-хау и опит. По този начин се опитваме да избягваме 
грешките, които те са правили, но и да адаптираме техния опит по най-добрия начин към нашата 
реалност.  
За технологичния потенциал на България, за задържането на талантите й и за сътрудничеството 
между бизнес и университети  
Има ли потенциал България да се превърна в Силициевата долина на Балканите?  
За мен доста по-реалистично е сравнение със сходни на нашия пазар икономики. България има 
талант, който поставен в правилната среда, дава резултат. Много от хората, напуснали страната, 
са постигнали огромни успехи. Въпросът е да създадем тези предпоставки тук, така че талантът 
да може да се развива и да придобие допълнителни умения. Защото не е достатъчно да имаш 
идея. Трябва да знаеш как да я превърнеш в успешен бизнес или продукт. Дори може да се окаже, 
че ти не си човекът, който може да превърне идеята в успешен продукт. Може да са ти 
необходими други хора за това. Трябва да знаеш стъпките, през които да минеш. Трябва много 
ноу-хау.  
Потенциал има. Виждате фирмите, които се появяват покрай първите два сийдфонда LAUNCHub 
и Eleven, и вниманието, което те привличат на регионално и на европейско ниво. Това са все 
положителни примери, които имат нужда от подкрепа, за да се превърнат в устойчива тенденция.  
Как могат да бъдат стимулирани българските таланти да останат в страната?  
За да може един човек да остане в България, той трябва да вижда възможност за своето 
развитие. Една от тези възможности е да може да започне свой бизнес. Затова е важна 
предприемаческата среда и механизмите, по които тя да бъде подпомогната. Друг начин е чрез 
привличане на талант отвън, което помага и за задържане на местния талант. Образование, 
законодателство, финансиране и ноу-хау са елементите, които работят за задържане, 
привличане и развиване на таланти.  
Ще бъдете лектор на международната конференция по управление на човешките ресурси в 
автомобилната и технологичната индустрия в България. Как според Вас университетите могат 
по-успешно да си сътрудничат с бизнеса?  
Това вече се случва и не е изолирано явление. Но ние искаме то да придобие по-широки 
измерения. В процес сме на формиране на консорциум между Техническия университет, 
Софийския университет, Медицинския университет и институтите на БАН с цел да може да се 
развие този капацитет. Това може да стане чрез съвместно ползване на лабораториите и чрез 
развитие на технологичния трансфер, където също са необходими и двете страни. Защото за да 
има технологичен трансфер, трябва да има идея или иновация, която да се адаптира към 
нуждите на бизнеса и тя да влезе в бизнеса като приложение.  
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Резюме: Демонстрации на функционална ендоназална синус хирургия ще се проведат в УМБАЛ 
„Свети Георги“ в Пловдив на 20 август. Операциите са инициирани от Българското ринологично 
сдружение (БРС) и ще бъдат извършени от проф. д-р Бернхард Шик от Саарланд, Германия, и 
проф. д-р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на лечебното заведение и зам.-председател 
на БРС.  
 
Заглавие: Правят демонстрации на УНГ в УМБАЛ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Демонстрации на функционална ендоназална синус хирургия ще се проведат в УМБАЛ 
„Свети Георги“ в Пловдив на 20 август. Операциите са инициирани от Българското ринологично 
сдружение (БРС) и ще бъдат извършени от проф. д-р Бернхард Шик от Саарланд, Германия, и 
проф. д-р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на лечебното заведение и зам.-председател 
на БРС.  
Предвидени са операции на новородено дете с едностранна хоанална атрезия и на възрастен 
пациент с носни полипи, обясни проф. Джамбазов. Демонстративната хирургия ще бъде 
наблюдавана в реално време посредством видеовръзка с операционната зала от специалисти в 
областта на ушно-носно-гърлените болести и специализанти.  
Хоаналната атрезия е вродена малформация на носните проходи, която представлява 
анормално развитие на изграждащите ги костни структури или меки тъкани. В случая едната от 
носните кухини не съществува и ще трябва да се перфорира посредством мининвазивен метод, 
след което в нея ще се постави силиконова тръбичка, която да поддържа носния проход. В 
момента детето има затруднение в дишането през носа.  
При пациента с носните полипи ще се приложи функционална ендоназална синус хирургия. 
Заболяването е резултат от продължително хронично дразнене на лигавицата при синузити, 
алергични хреми, възпалителни заболявания и др. Носните полипи произхождат и мигрират от 
различни синузи, поради което, ако не се извърши съвременна ендоскопска хирургия, следва 
бърз рецидив.  
Операциите ще бъдат извършени в новия Високотехнологичен център на трансфер на знания на 
УМБАЛ „Свети Георги“, изграден на базата на създадения уникален за страната Интегрален 
център за хирургично лечение на заболявания в областта на главата и шията.  
Пловдивската университетска болница бе избрана за домакин на миниинвазивните 
демонстрации заради иновативната апаратура на Интегралния център, обясни председателят на 
Българското ринологично сдружение доц. д-р Диляна Вичева. Към настоящия момент УМБАЛ 
„Свети Георги“ е единствената болница в България, която разполага с подобна инсталирана и 
работеща система. Тя включва два основни компонента: О-рамо и хирургична навигация и 
позволява въвеждането на нови методи за лечение и диагностика, каквито в момента не е 
възможно да се прилагат с наличните обикновени флуороскопски апарати.  
Високотехнологичният 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”. Заложената 
инвестиция възлиза на 3 329 680,85 лв., като 50% от сумата е безвъзмездна финансова помощ.  
Новият високотехнологичен комплекс осигурява компютърно навигирана хирургия в реално 
време. В него се извършват ендоскопски и ендоназални операции на хипофизата, ендоскопски 
операции на базата на черепа, миниинвазивни операции на гръбначния стълб, както и корекции 
на малформации при деца и възрастни, подчертаха от пловдивската университетска болница.  
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проф. д-р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на лечебното заведение и зам.-председател 
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Предвидени са операции на новородено дете с едностранна хоанална атрезия и на възрастен 
пациент с носни полипи, обясни проф. Джамбазов. Демонстративната хирургия ще бъде 
наблюдавана в реално време посредством видеовръзка с операционната зала от специалисти в 
областта на ушно-носно-гърлените болести и специализанти.  
Хоаналната атрезия е вродена малформация на носните проходи, която представлява 
анормално развитие на изграждащите ги костни структури или меки тъкани. В случая едната от 
носните кухини не съществува и ще трябва да се перфорира посредством мининвазивен метод, 
след което в нея ще се постави силиконова тръбичка, която да поддържа носния проход. В 
момента детето има затруднение в дишането през носа.  
При пациента с носните полипи ще се приложи функционална ендоназална синус хирургия. 
Заболяването е резултат от продължително хронично дразнене на лигавицата при синузити, 
алергични хреми, възпалителни заболявания и др. Носните полипи произхождат и мигрират от 
различни синузи, поради което, ако не се извърши съвременна ендоскопска хирургия, следва 
бърз рецидив.  
Операциите ще бъдат извършени в новия Високотехнологичен център на трансфер на знания на 
УМБАЛ "Свети Георги", изграден на базата на създадения уникален за страната Интегрален 
център за хирургично лечение на заболявания в областта на главата и шията.  
Пловдивската университетска болница бе избрана за домакин на миниинвазивните 
демонстрации заради иновативната апаратура на Интегралния център, обясни председателят на 
Българското ринологично сдружение доц. д-р Диляна Вичева. Към настоящия момент УМБАЛ 
"Свети Георги" е единствената болница в България, която разполага с подобна инсталирана и 
работеща система.  
Тя включва два основни компонента: О-рамо и хирургична навигация и позволява въвеждането 
на нови методи за лечение и диагностика, каквито в момента не е възможно да се прилагат с 
наличните обикновени флуороскопски апарати.  
Високотехнологичният 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), 
процедура BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични 
центрове". Заложената инвестиция възлиза на 3 329 680,85 лв., като 50% от сумата е 
безвъзмездна финансова помощ.  
Новият високотехнологичен комплекс осигурява компютърно навигирана хирургия в реално 
време. В него се извършват ендоскопски и ендоназални операции на хипофизата, ендоскопски 
операции на базата на черепа, миниинвазивни операции на гръбначния стълб, както и корекции 
на малформации при деца и възрастни, подчертаха от пловдивската университетска болница. 

 


