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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
06.09.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

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

 вестници, от които: 4 

 - национални 4 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 6 

Общо за деня 11 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 05.09.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1687  
 
 
Резюме: Водещ:В следващите 15 мин. ще се срещнем с двама бенефициенти, подобрили 
бизнесите си с помощта на ОП "Конкурентоспособност". Този петък ще обърнем внимание на 
туристическата индустрия. В следващите минути обаче няма да си говорим за най-изгодните 
оферти и за най-хубавите курорти, а ще надникнем в начина, по който един от тях организира 
работата на персонала си, за да осигури максимален комфорт на гостите си. КК „Албена” е 
разработил проект по ОП "Конкурентоспособност", чрез който не само управлява по-добре 
хората, които се грижат за хубавата почивка на туристите, но и осигурява по-добра възможност 
за оценка на кадрите и възнаграждаването им. Повече за проекта ще научим от Татяна 
Джилянова, която ръководи отдел „Човешки ресурси” в Албена.  
 
Текст: Водещ:В следващите 15 мин. ще се срещнем с двама бенефициенти, подобрили 
бизнесите си с помощта на ОП "Конкурентоспособност". Този петък ще обърнем внимание на 
туристическата индустрия. В следващите минути обаче няма да си говорим за най-изгодните 
оферти и за най-хубавите курорти, а ще надникнем в начина, по който един от тях организира 
работата на персонала си, за да осигури максимален комфорт на гостите си. КК „Албена” е 
разработил проект по ОП "Конкурентоспособност", чрез който не само управлява по-добре 
хората, които се грижат за хубавата почивка на туристите, но и осигурява по-добра възможност 
за оценка на кадрите и възнаграждаването им. Повече за проекта ще научим от Татяна 
Джилянова, която ръководи отдел „Човешки ресурси” в Албена.  
Татяна Джилянова: Проектът е една цялостна информационна система, която обслужва 
нашия персонал. Ние пристъпихме към точно този продукт, така, който ни дава една много по-
точна, по-цялостна представа как да организираме нашата дейност. Чрез него постигнахме по-
добър ежедневен контрол на работата по управление на персонала ни, по-добро планиране, 
тъй като Албена, и въобще туристическият бранш е много по-динамичен като продукт, и тази 
динамика да може да се управлява и той да даде добър резултат. Този продукт пък ни даде 
възможност за бърза и адекватна намеса по самата организация на човешкия ресурс, който ни 
е необходим, в конкретния момент, за конкретния период. И тоест има много добри резултати 
от внедряването на тази програма.  
Водещ: Бихте ли дали пример, за да може да се ориентираме как точно действа…  
Татяна Джилянова: Примерът е, че планира се персоналът, който ние направихме едни 
подобрения, тоест хермесът го свързахме този продукт с интерфейсове с другите наши 
програми, които ползваме, най-вече резервационната ни система Фиделио, което всеки един 
управител, респективно и по-големия ръководител с един по-дълъг период, тъй като ние вече 
сме наясно, планирана ни е заетостта на базата, имаме едни норми на обслужване на 
клиентите от какъв персонал ни трябва, тоест да се снабдим, да може да ги обслужим 
качествено е добре. И тази програма във връзка с тези други програми, които ние ползваме ни 
даде възможност много точно и добре да си планираме, да си управляваме персонала и 
съответно и самите управители в перспектива, не за ден, защото това е сезонен характер, те по 
този начин може да си планират и да управляват добре, и да си бюджетира съответно своите 
разходи.  
Водещ: Което ще рече, да речем, ако един хотел знаете, че ще бъде почти препълнен, а да 
речем при друг все още не са дошли повечето туристи – може да пренасочите помощник-
готвача…  
Татяна Джилянова: Да, точно така. Точно това е, че си управляваме персонала максимално 
точно и следим… Ние, като си наемаме един персонал и знаем, тоест една планирана заетост. 
Тъй като точно това казахме, много е динамичен при нас процесът, тоест може нещо да се 
случи, туристът да не пристигне, този персонал веднага имаме пълната ясна картина, тоест 
който се следи от инспекторите и съответните районни директори на съответните обекти и 
веднага пренасочва, точно тази програма дава тази възможност, освен че е ежедневно да се 
отчитат разходите, съответно в обекта, където е извършен този реализиран този труд. И точно 
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това, тоест накрая се получава ясна картина за това какъв е резултатът от дейността на 
определения обект. Защото така точно разходите си отиват по принцип в тази програма, ако 
подробности вляза, че ние си назначаваме конкретен обект персонала, съответно там минават 
разходите. И ако не беше тази програма да ни даде по-голяма възможност местения екипи, 
точно къде е реализиран трудът и така ние определяме точно конкретно разходите съответно.  
Водещ: Чрез тази програма имате ли възможности, да речем да нанасяте оценките, които 
управителите дават на персонала?  
Татяна Джилянова: Абсолютно, тази програма имаме, нещо ново, което въведохме, тоест 
самата заплата в нашата фирма се формира от основна заплата, където е съответно 
отговорността и критериите, съобразно длъжностната характеристика на съответното работно 
място и работника и имаме един бонус елемент, който той си го получава. Но имаме стандарти. 
И ако тези стандарти не бъдат изпълнени, тоест ръководителят може да накаже съответно 
работника. Тъй като ние работим със сезонен персонал и не можем до конкретика и до 
подробности да познаваме на 100%, нали, самият работник. Съответно и дава възможност 
този, който се справи перфектно и има резултати, той да бъде премиран и да бъде оценен 
неговият труд, което пък по-позитивно да го настрои. Той трябва само да вложи усилия и 
съответно този труд ще бъде възнаграден. Тази програма има бонусна система. Ние сме я 
разработили. Тоест освен длъжностни характеристики вкарахме тези нови неща, което е в 
компетенциите по дадена длъжност тези компетенции са различни както по определение, така 
и по брой. Съответно по-ниско квалифицирания труд компетенциите са като брой, които се 
оценят по-малко. Вече, според отговорността, те нарастват. И съответно всеки пряк 
ръководител, така, по стълбичката нагоре – той си оценя всеки един подчинен и така ние всеки 
месец получаваме тази картина. Освен че си правим в края на туристическия сезон имаме 
много други показатели, по които правим вече окончателната оценка, по която с приключване 
на цялата дейност.  
Водещ: Колко е постоянният персонал на Албена и с колко се увеличава той през активният 
сезон?  
Татяна Джилянова: Постоянният персонал варира около 500 човека целогодишно, които стигат 
до 3 500 през туристически сезон. Работи се, нали, с ниско квалифицирания персонал започва. 
Имаме доста динамика в назначаване и освобождаване. Но като цяло имаме едно ядро, което 
ние си следим, което си го обучаваме, което е във всеки един обект, на който всъщност 
разчитаме.  
Водещ: Точно това щях да ви попитам – чрез тази система, която сте внедрили и оценките, 
които давате на персонала добрият, качествен работник осигурява ли си покана и за 
следващия туристически сезон да работи с вас?  
Татяна Джилянова: Абсолютно. Да, да. Тоест правим и някакво обучение допълнително, които 
са необходими, съответни израстват. Ние започваме с млади хора, които учат и работят през 
лятото, проследяваме ги. Тоест ние от тези млади хора, които започват, примерно един 
администратор – той след това става фронт офис, след това, ако покаже качества той се 
наблюдава, го правим управител и така. Тоест имаме приемственост и имаме развитие на 
качествения персонал, който ни е човешкият ресурс, с който разполагаме.  
Водещ: Ако се върнем към проекта, може ли да кажете дали се срещнахте с трудности по 
време на кандидатстването за него и по време на реализацията му?  
Татяна Джилянова: По време на кандидатстването – не. Тоест всички, целият пакет документ, 
който се изискваше, ние си го подготвяхме, реализирахме и нямахме, тоест самата програма 
малко може би трябва да се улесни като процес на кандидатстване. Но като цяло нямахме 
никакви проблеми.  
Водещ: А с кредит ли финансирате проекта?  
Татяна Джилянова: Не, със собствени средства. 25% Албена, 75% от фонда.  
Водещ: И още, но този път не в сферата на туризма, а на информационните технологии. В 
оставащото време до края на днешната рубрика ще се срещнем с фирма от съвсем различен 
бранш и за разлика от КК „Албена” без дългогодишен опит и корпоративна история. Става дума 
за фирма „Сторпуул”, която бе и победител в миналогодишните награди на ОП 
"Конкурентоспособност" в категорията за проекти, реализирани по програма „Джереми”. Ще 
се срещнем с един от основателите й Боян Иванов. И така, ето го един от съоснователите във 
фирмата, победител в категорията „Джереми” Боян Иванов. Компанията е стартирала с малко 
средства и много ентусиазъм.  
Боян Иванов: „Сторпул“ е IT фирма, разработваме софтуер за съхранение на данни. 
Стартирахме фирмата в самия край на 2011 г. с малко собствени пари. През 2012 г. тъкмо 
стартира програмата по „Джереми“ за начално финансиране на нови бизнеси. 
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Кандидатствахме, бяхме една от избраните компании. Това, което правим е доста иновативно и 
(…), като в момента имаме бета версия на нашия продукт, която се тества от първи клиенти и в 
момента разрастваме екипа си.  
Водещ: Какъв продукт разработвате точно?  
Боян Иванов: Това е софтуер, който взима стандартни сървъри и ги пригажда за използване 
като сторич масив, т.е. съхранение на данни за сравнително големи IT фирми.  
Водещ: Бихте ли разказали повече за самия проект, който спечелихте по ОП, какво беше 
финансирането, как успяхте да използвате това финансиране?  
Боян Иванов: Както казах ние сме финансирани по конкретна програма на „Джереми“, която е 
за стартиращи иновативни бизнеси. Като цяло развитието на фирмата е до голяма степен, 
благодарение на парите, които получихме от тази програма, като са използвани за разработка 
на продукта, което ще рече заплати за програмисти, наемане на добри и квалифицирани 
служители, които да разработват продукта. И като цяло имаме позитивен опит с програмата.  
Водещ: Колко работни места успяхте да откриете?  
Боян Иванов: Ами до момента сме 7 човека във фирмата.  
Водещ: Предполагам, че сте стартирали доста по-малко?  
Боян Иванов: Да, когато стартирахме, бяхме трима човека.  
Водещ: Всъщност хората, които притежавате фирмата вероятно?  
Боян Иванов: Да.  
Водещ: С какви проблеми се срещнахте по време на кандидатстването и докато реализирахте 
проекта, имахте ли проблеми с управляващия орган?  
Боян Иванов: Не, конкретно с тази програма, ние и затова кандидатствахме по тази програма, 
е доста добре структурирана за стартиращи предприятия, парите се дават от „Джереми“ на 
независими фронт мениджър, който има някакво самоучастие. От тази гл.т. процедурата е на 
доста бизнес основа, прозрачна е и доста улеснява легитимния бизнес. Аз не съм запознат в 
дълбочина с другите програми, но доколкото знам, са организирани по по-различен начин. Така 
или иначе смятам, че структурата на тази програма работи доста добре, като бизнесът 
кандидатства, има един контакт, с който работи. В общи линии на бързо на бизнес основа може 
да разбере, да, ще получи пари, не, няма да получи пари. И като цяло доста добре протича 
комуникацията между страните.  
Водещ: Авансово ли получавахте на траншове парите по ОП, или?  
Боян Иванов: Ами аз, доколкото знам, се договарят с различните фирми по различен начин, 
т.е. не мисля, че има стандартен начин, по който конкретно за тази програма се дават парите.  
Водещ: А при вас как беше?  
Боян Иванов: При нас бяха на траншове.  
Водещ: Т.е. предполагам, че не ви се е налагало да търсите допълнително заемен капитал?  
Боян Иванов: Не, бяха добре стиковани парите от гл.т. на това първият транш колко време ще 
може да покрива разходите на дейността ни, на развитието на продукта, докъде трябва да 
стигне развитието на продукта и да получим следващи пари, за да няма гап, да няма дупка, за 
да можем да се фокусираме върху разработването на продукта.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 06.09.2014  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 6,7  
Брой думи: 1452  
 
 
Резюме: JW' ООД е 100% българска компания, част от "Фикосота Холдинг", основана през 1991 
г. От компанията уточниха, че фирмата е една от малкото български организации, които 
развиват търговската си марка TESY и имат водещи пазарни дялове в много европейски 
държави и че дружеството е един от европейските лидери в областта на водонагревателните и 
отоплителните уреди за дома и индустрията.  
 
Заглавие: "Теси" ефективно управлява ресурсите си със SAP ERP  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: JW' ООД е 100% българска компания, част от "Фикосота Холдинг", основана през 1991 г. 
От компанията уточниха, че фирмата е една от малкото български организации, които развиват 
търговската си марка TESY и имат водещи пазарни дялове в много европейски държави и че 
дружеството е един от европейските лидери в областта на водонагре-вателните и 
отоплителните уреди за дома и индустрията.  
Компанията е работодател на над 400 работници и служители. Продуктите на ,"^0/' достигат до 
потребителите в 57 държави на 4 континента - Европа, Азия, Африка и Южна Америка. 
Водещите пазари за компанията са: Германия, Испания, Швеция, Румъния, Хърватска, 
Португалия, Гърция, Украйна, Прибалтийските държави и др.  
Фирмата е основен доставчик за някои от световноизвестните брандове. Водещата търговска 
марка на компанията е TESY, която е регистрирана в 46 държави.  
"Тeси" разполага с четири завода - 2 от които изградени на територията на град Шумен и 2 в 
град Смядово, който е на 30 км от Шумен. Районът има предимства на добре развита 
инфраструктура и близост до главни транспортни и комуникационни магистрали, както и 
близост до пристанище.  
"Тeси" разполага с модерна, напълно автоматизирана линия за производство на водонагре-
вателни уреди от 10 до 150 л, както и един от най-модерните заводи за водонагревателни 
уреди с косвен нагрев и буферни съдове до 2000 литра.  
Дейността в j/Pe^" e сертифицирана и се изпълнява в съответствие с изискванията на 
международните стандарти за качество ISO 9001 / 2010, които покриват разработката, дизайна 
и производството на битови електроуреди.  
Всички изделия на ^re-си" са разработени в компанията с помощта на 20-членния инженерен 
състав на R&D отделите. Компанията разполага с няколко световни патента и промишлени 
дизайни за своите изделия, които определят иновативния характер на дейността. Компанията 
работи с реномирани европейски доставчици на суровини и материали.  
Предизвикателства, довели до внедряване на ИТ решението  
Предизвикателства, с които се сблъсква фирмата:  
■ Необходимост от реинженеринг на основни бизнес-процеси  
■ Нужда от внедряване на най-добрите практики в индустрията за подобряване на 
конкурентоспособността на фирмата  
■ Качествено подобрение на управленските отчети и възможността за бизнес-анализи  
■ Хетерогенна структура на информационните системи във фирмата.  
Цели и конкретни задачи/стъпки за реализиране на целите:  
■ Обезпечаване на оперативната дейност на "Тeси" по отношение на продажби, финансово 
счетоводство, контролинг, закупуване, управление на складовете и материалните запаси, 
планиране на производството, анализ и прогнозиране;  
■ Оптимизиране на текущи процеси в дружеството на база най-добри бизнес-практики;  
■ Интеграция на дейността на всички отдели в дружеството в единна система с унифицирани 
правила на работа;  
■ Интеграция на логистичните процеси с финансово-счетоводните процеси в компанията на 
всички нива;  
■ Планиране и оперативно следене и контрол на разходите;  
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■ Подобряване качеството на поддържане и използване на данни от дружеството;  
■ Организиране на централизирано снабдяване чрез въвеждане на процедури за заявяване и 
одобрение на разходи;  
■ Повишаване сигурността на информационната система;  
■ Контрол върху оторизациите и пълна проследяемост на действията на всеки потребител в 
системата;  
■ Внедряване на информационна система, която да даде възможност за развитие и 
надграждане.  
Описание на ИТ решението  
Внедряване на SAP ERP:  
■ финансово счетоводство и ДМА (FI/ AA - Financial and Asset Accounting)  
■ Управление на себестойност и планиране на разходи (CO - Controlling)  
■ Закупуване и Управление материално стопанство (MM - Material Management)  
■ Управление на складовото стопанство (WM  
- Warehouse Management)  
■ Планиране и отчитане на производство (PP  
- Production Planning)  
■ Продажби и дистрибуция (SD - Sales and Distribution)  
■ Бизнес анализи (BI -Business Intelligence)  
■ Интерфейси с ECOD система; банкови интерфейси; интерфейс с ТРЗ софтуер  
Цялото решение е инсталирано на два физически сървъра и четири виртуални машини, част от 
обхвата на проекта, мащабирани според очаквания обем данни и желаната производителност.  
■ Продуктивен сървър SAP ERP;  
■ Девелопмънт& Тестови сървър SAP ERP;  
■ Business Warehouse сървър;  
■ Business Objects сървър.  
Използваната операционна система е Windows, а базата данни е Sybase.  
Елементи на софтуерния продукт - SAP ERP:  
■ финансово счетоводство и ДМА (FI/  
AA - Financial and Asset Accounting)  
■ Управление на себестойност и планиране на разходи (CO - Controlling)  
■ Закупуване и Управление материално стопанство (MM - Material Management)  
■ Управление на складовото стопанство (WM  
- Warehouse Management)  
■ Планиране и отчитане на производство (PP  
- Production Planning)  
■ Продажби и дистрибуция (SD - Sales and Distribution)  
■ Бизнес анализи (BI -Business Intelligence)  
В рамките на организацията е създаден интегриран процес по планиране на продажбите и 
производството.  
Разработени са допълнителни интерфейси:  
■ ECOD интерфейс  
■ Интерфейс със система за ТРЗ  
■ Банкови интерфейси  
Приложение на новата ИТ система  
■ Системата осигурява инструмент за централизирано планиране и контрол на всички бизнес 
процеси и цялостната дейност на Теси ООД;  
■ Системата осигурява автоматизиране на голям брой бизнес процеси  
- разплащания, планиране, осчетоводяване и други;  
■ Софтуерът за бизнес анализ предоставя гъвкавост и всеобхватност при извличането на 
информацията от базата данни на системата и представянето им в удобен за потребителя вид;  
■ Системата за бизнес анализ предоставя възможност за съхранение на едно място на 
различните бизнес модели с регистър на промените и възможност за бърз и лесен анализ на 
ефектите от настъпилите промени;  
■ Бърз и лесен дистанционен достъп през системата до цялата информация за компанията от 
всяка точка на света с Интернет достъп.  
Промяна на бизнес процесите във фирмата след реализирането на проекта  
"Системата осигурява регистрирането и проследяването на бизнес процесите там, където те 
възникват първоначално, в резултат на което аналитичната информация се извлича от 
отделните модули на системата. С въвеждането на системата се улесни оперативната работа 



 

 

9 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 9

/6
/2

0
1
4

 

във всички отдели на компанията, повиши се ефективността на обработка на информация; и се 
минимизира възможността за допускане на грешки", коментира Десислава Дишлева, финансов 
директор на Теси, - Системата предоставя инструментариум за осигуряване на оперативен и 
управленски контрол на всички нива."  
"Системата значително подобри управлението на качеството. Предоставя възможност за пълна 
партидна проследимост на материалните запаси", категоричен е и Цветомир Цанков, мениджър 
бизнес звено в компанията.  
Бфект от ИТ решението  
При приключване на успешното внедряване на SAP ERP в дружествата в обхват на проекта, 
"Тeси" анализира резултатите и постигнатите цели с няколко ключови направления.  
Снабдяване  
■ Работещ процес за дългосрочно централизирано планиране на снабдяване със специфични 
суровини и добавки.  
■ Цялостен контрол на разходите за снабдяване, чрез внедрените процедури за одобрение на 
няколко нива на оторизация  
Складово стопанство  
■ Опростяване на организацията в складовете и процеса по инвентаризация  
■ Интеграция с производствените процеси  
■ Стратегии за поставяне на постъпващите материали и готова продукции  
■ Възможност за проследяемост на партиди  
■ Етикетиране на постъпващите суровини и материали и готовата продукция.  
Производство  
■ Уеднаквяване на бизнес процесите за планиране, отчитане и контрол на производството  
■ Автоматизация на отчитането на производството във всички направления, чрез еднократно 
регистриране на операции в SAP ERP  
Продажби  
■ Централизирано търговско договаряне и дългосрочно планиране на продажбите за всички 
дружества  
■ Детайлно регистриране на характеристики за всяка една продажба по предварително зададен 
модел за анализ  
■ Едновременно отразяване на вътрешните търговски процеси в дружествата на етап 
възникване на операцията  
■ Автоматизиран IDOC процес за интеркъм-пани доставки и продажби финансово и 
управленско счетоводство  
■ Централизирано управление на основни данни  
■ Предоставени управленски инструменти за ефективен контрол на разходите  
■ Повишаване на бързодействието за получаване на задълбочени анализи, изчисляване на 
ключови показатели и оценяване на текущото състояние  
Business Intelligence (BI)  
■ Централизирам система за репортинг и анализи напълно интегрирана с ERP системата  
■ Възможност за моделиране и прогнозиране на бъдещи процеси  
■ Инструмент за планиране на продажбите напълно интегриран с цялостния процес на 
планиране (на производството и доставките) в ERP  
Предимства на новото ИТ решение:  
■ Очаквано подобрение в нивата на наличните материални запаси с около 20%  
■ Очаквано подобрение в нивата на лоши и несъбираеми вземания с около 20%  
■ Повишаване на ефективността и производителността на труда  
■ Намаляване на времето за проверка изпълнимостта на поръчки и отговор към клиенти с над 
50%  
■ Намаляване на сроковете за изпълнение на клиентски / производствени поръчки с около 10%  
Потенциал за развитие  
Възможности за надграждане, мащабиране, гъвкава пренастройка според големината на 
бизнеса и броя на служителите:  
■ Разширяване на функционалния обхват на текущата SAP ERP система;  
■ Разработване на допълнителни справки и анализи за нуждите на висшия мениджмънт в SAP 
BI системата.  
Възможности за директно внедряване на решението в други поделения на 
фирмата/организацията, в клонове на фирмата извън граница или във фирми с аналогична 
сфера на дейност:  
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■ Внедряване на някои от функционалностите на системата в дъщерни дружества и търговски 
представителства на фирмата извън страната;  
■ Внедряване на решението в други компании от структурата на "фикосота Холдинг".  
***  
Име: Доставка и въвеждане в експлоатация на система за управление на ресурсите и връзка с 
клиенти (SAP ERP)  
Възложител: "Теси" ООД  
Изпълнител: "Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис" ЕООД  
Дата на стартиране и на приключване:  
03.2013 - 02.2014 г. Бюджет: 600 956 лв. без ДДС  
Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор Проектът е 
съфинансиран по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007 - 2013"  
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Дата: 06.09.2014  
Източник: в. Строител  
Страница: 5  
Брой думи: 1063  
 
 
Резюме: Ще бъдат сформирани четири експертни групи, които да обобщят и да развият 
мерките за по-добро управление на финансовия риск и минимизиране на санкциите по 
оперативните програми. Те ще трябва да докладват резултатите от дейността си след месец. 
Това стана ясно по време на кръглата маса на тема "финансови рискове при управление на 
евросредствата  
 
Заглавие: Илияна Цанова, вицепремиер по усвояването на средствата от ЕС: Готвим 
стандартизирани тръжни документи и типови договори  
Подзаглавие: Нарушенията при обществените поръчки са основната причина за корекции по 
оперативните програми  
Автор: Емил Христов  
Текст: Ще бъдат сформирани четири експертни групи, които да обобщят и да развият мерките 
за по-добро управление на финансовия риск и минимизиране на санкциите по оперативните 
програми. Те ще трябва да докладват резултатите от дейността си след месец. Това стана ясно 
по време на кръглата маса на тема "финансови рискове при управление на евросредствата  
- първите 7". Събитието се проведе в Министерския съвет, като участие в него взеха 
служебният вицепремиер по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова, 
министърът на финансите Румен Порожанов, министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Николина Ангелкова и кметът на София Йорданка Фандъкова.  
"Целта ни е да предоставим на следващото правителство план за действие за подобряване на 
системите за управление и контрол с оглед защитаване на националния интерес през 
програмния период 2014  
- 2020 г.", коментира Илияна Цанова.  
Според вицепремиера основната задача на една от групите ще бъде да обсъди възможностите 
за специален закон, който да уреди взаимоотношенията между институциите в системата за 
управление на средствата от ЕС по административноправен ред и да координира 
отговорностите на участниците в процеса на усвояване на еврофондовете.  
Друга група ще се заеме с типизиране на документите за възлагане на обществени поръчки и с 
максимално възможната стандартизация на всички договори. Експертите ще работят и за 
дефиниране обхвата на предварителния контрол, както и за други превантивни мерки за 
намаляване на грешките при провеждане на тръжните процедури. Стандартизация на 
документите за участие в обществени поръчки в строителството предлага от години Камарата 
на строителите в България. Браншовата организация нееднократно е поставяла този въпрос на 
различни нива и форуми.  
Сред задачите на експертните групи ще е и разработване на система за ефективна 
комуникационна и координационна среда и обмен на опит, добри и лоши практики при 
управлението на риска и минимизиране на финансовите санкции. Ще се оцени и прилагането 
на новата методология на Европейската комисия (ЕК) за налагане на корекции при нарушения, 
допуснати при провеждане на търгове. Ще се подготви механизъм за споделяне на 
отговорността при пропуски.  
В групите ще бъдат включени експерти от всички органи, ангажирани в процеса на управление 
и контрол на работата с европейски средства и контрол на разходване на публичните пари.  
Държавният бюджет е натоварен допълнително със 166 млн. лв. заради нарушения по 
обществените поръчки при усвояването на европейските фондове. Това сочи анализ на 
международната консултантска компания KPMG, който беше представен по време на 
дискусията. По думите на вицепремиера Цанова се забелязват очевидни слабости по 
отношение на провеждането на търговете. "Над 74% от всички корекции са наложени за 
нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), но те не са единствени. Трябва да 
отбележим, че системите все пак работят - едва 2% от допуснатите грешки по оперативните 
програми, за които се налагат финансови корекции, са установени от органи извън България. 
фактът, че все още не сме приключили един пълен програмен период, крие допълнителни 
рискове, свързани с устойчивостта на инвестициите, неправилното прилагане на 
законодателството за държавни помощи, некоректното изчисляване на самоучастието и 
непостигането на заложените резултати. Сега е времето да анализираме цялостната система, 
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да коментираме нормативната база, да се спрем на основните причини за налагане на 
финансови корекции, да набележим мерки за предотвратяването им", каза тя.  
Вицепремиерът Цанова призна още, че страната ни е допуснала няколко грешки по отношение 
на предишния програмен период. Сред тях са честите промени на уредбата, свързана с 
контрола на еврофондовете, както и на нормативната база и най-вече на ЗОП. "В ретроспекция 
много неща можеха да са по-добре. Системата ни се променяше често - както специфичната 
уредба, регулираща управлението на еврофондовете, така и тази, регламентираща основни 
процеси, свързани с разходването на публични средства като ЗОП. Липсваше адекватен 
механизъм за осигуряване на ефективна координация между институциите, имащи отношение 
към различни процеси при планирането на приоритетните инвестиции, подготовката, 
изпълнението и отчитането на проектите и контрола на управлението на средствата", заяви 
още Цанова.  
Тя използва възможността да се позове на данните от анализа на консултантската компания 
KPMG, според която проблемът в България с възлагането на търгове е много по-голям от 
средния за Европа, където около 50% от злоупотребите са свързани с избора на изпълнител. 
Набелязаните от ЕК проблеми в тази област са липсата на публичност, непрозрачни процедури 
и дискриминация на участници. Най-честите нарушения на бенефициентите са залагане на 
ограничителни критерии и неравностойно третиране на кандидатите.  
Като мярка за справяне с проблемите у нас Илияна Цанова предложи укрепване на капацитета 
на Агенцията по обществени поръчки и повишаване на качеството на предварителния контрол.  
"Опитът с финансовите корекции през изминалия програмен период 2007 - 2013 г. налага 
извода, че непрекъснато трябва да се полагат усилия за подобряване на управлението на 
средствата от ЕС", каза от своя страна Александър Хинов, който представи заключенията от 
анализа на  
KPMG.  
От данните става ясно още, че най-тежки са проблемите с програмите "Околна среда", 
"Регионално развитие", "Административен капацитет" и "Конкурентоспособност", като по 
първите две финансова корекция е наложена по всеки втори договор. ОПАК обаче е 
програмата, където глобите са най-голям процент от целия й ресурс. Там са наложени санкции 
за 11,4 млн. лв., което е 5,5% от бюджета й.  
Йорданка Фандъкова обясни, че София изпълнява проекти за 3 млрд. лв., а има глоби за малко 
над 20 млн. лв. "Сумата може да изглежда незначителна на фона на милиардите, с които 
работим, но това все пак са пари", каза тя и обясни, че Столичната община няма възражения за 
корекции от 7 млн. лв., но останалите 13 млн. лв. се оспорват. "Няма да се съглася с глоби, 
които са наложени, след като обществените поръчки са минали всички нива на контрол - 
Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията, включително и през 
Върховния административен съд", допълни още Фандъкова.  
Според кмета на Габрово Таня Христова глобите имат и психологически ефект върху 
градоначалниците, които досега са подхождали с ентусиазъм при планирането и изпълнението 
на проекти. През следващия програмен период обаче може да останат неусвоени средства 
заради страх у местните власти, че ще им наложат непосилни глоби.  
От общините настояват да се наблегне на превенцията, а не на наказанията, които не са 
спасили от спиране две от програмите. Те искат и да се въведат стандартизирани досиета за 
търговете по различни видове услуги, инфраструктура и доставки.  
В дискусията се включиха още представители на управляващите органи на оперативните 
програми и на структурите с контролни функции при управлението на публични средства и 
прилагането на Закона за обществените поръчки Държавен фонд "Земеделие", дирекция 
"Национален фонд", ИА "Одит на средствата от ЕС", АДфИ, Сметната палата, Комисията за 
защита на конкуренцията, Агенцията по обществени поръчки, Върховният административен 
съд, АфКОС, работодателските организации и други.  
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Резюме: Д-р Авджиева, управлявате втория по големина град в столицата. Характеризирайте 
го, разкажете за пряката си работа...  
Това е един от наймодерните и бързо развиващи се квартали в нашата столица. В него е 
разположен и най-големият бизнес комплекс в Източна Европа - Бизнес паркът. Районът се 
намира в подножието на Витоша, в югоизточната част на София. На запад граничи с жк 
"Дървеница" и жк "Мусагеница", на юг - с местността Камбаните и с Околовръстния път. На 
север от нас е жк "Дружба".  
 
Заглавие: Д-р Цвета Авджиева, кмет на район "Младост": Строителите промениха и 
променят визията на района  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Д-р Авджиева, управлявате втория по големина град в столицата. Характеризирайте го, 
разкажете за пряката си работа...  
Това е един от най-модерните и бързо развиващи се квартали в нашата столица. В него е 
разположен и най-големият бизнес комплекс в Източна Европа - Бизнес паркът. Районът се 
намира в подножието на Витоша, в югоизточната част на София. На запад граничи с жк 
"Дървеница" и жк "Мусагеница", на юг - с местността Камбаните и с Околовръстния път. На 
север от нас е жк "Дружба".  
Жилищното строителство започва в средата на шестдесетте години, като изгражданите от 
тогава до началото на 90-те години на миналия век постройки в целия комплекс са най-вече 
едропанелни и с едроплощен кофраж. От началото на 90-те години новопостроените блокове 
са предимно монолитни, като техният брой постоянно се увеличава. Това променя и визията на 
самия район.  
В "Младост" живеят над 150 000 души. По общ брой на населението ние сме на второ място в 
София след ж.к. "Люлин". А Всичко казано до тук предполага една доста напрегната работа за 
мен и за екипа ни. Трудна е, защото непрекъснато решаваш или се стремиш да решаваш 
хорските проблеми, които не са никак малки. Същевременно е интересна, защото ръководиш 
един голям град, квартал на столицата, в който живееш, познават те, гражданите те спират на 
улицата, поставят си въпросите и ти във всеки един момент е необходимо да бъдеш на ниво, 
защото си кмет.  
Трябва да отбележа, че в нашия район живеят и много популярни личности от близкото минало. 
Президентът - 1990 - 1997 - Желю Желев е един от тях. Наша е идеята тези известни хора да 
бъдат изведени на "светло" сред съкварталците си, защото те все още има какво да кажат... 
Митко Щерев, Мими Иванова и Развигор Попов. Има и други известни личности - Латинка 
Петрова, Христофор Тзавела. На нашите тържества ги срещаме с гражданите на общината, 
каним и техни близки. Стават едни красиви часове заедно, в които хората сякаш попадат в 
друго измерение.  
Преди години битуваше схващането, че "Младост" е една от панелните спални на мегаполиса. 
Но един по-внимателен поглед извън старите блокове показва, че девизът на София "Расте, но 
не старее" в пълна степен се отнася и за района. Даже бих добавил към девиза ".и хубавее" на 
чист въздух под планината.  
Съгласна съм. "Расте, не старее и хубавее" и се развива много динамично. Дори само да 
споменем, че на наша територия са разположени представителствата на различни марки 
автомобили, търговски и сервизни центрове, офиси на мобилни оператори и други. В тези 
световни фирми работят млади и високообразовани хора, което дава и силен подем на 
икономиката в района.  
Развитието на метрото е другото наше предимство. Но преди всичко искам да коментирам 
последната ни голяма новина - стартира строителството на "София Тех Парк", за чието начало 
вашият вестник писа наскоро. Самият факт, че на официалната церемония присъстваха 
президентът Росен Плевнелиев, столичният кмет Йорданка Фандъкова, акад. Стефан 
Воденичаров - председател на Българската академия на науките, и ректори на водещи висши 
учебни заведения у нас, говори достатъчно за вниманието към тази великолепна идея. 
Изграждането на обекта се осъществява по Оперативна програма "Конкурентоспособност" с 
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42,5 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране и 7,5 млн. евро от националния бюджет. 
Започна строителството на четири от ключовите обекти. Това са зоните с лаборатории и офиси, 
площадкова инфраструктура, бизнес инкубатор и експериментариум.  
Последната сграда е един от елементите на комплекса, насочен към широката общественост. В 
нея ще бъде разположен интерактивен музей, в който деца и ученици, както и техните родители 
ще могат да се докоснат до науката и технологиите чрез различни игри, инсталации и филми. 
Ще се изгради мост към тази част, който ще осигурява пешеходната връзка между спирките на 
масовия градски транспорт от двете страни на булеварда. Експериментариумът ще бъде 
основен пешеходен подход към целия комплекс.  
Осъществяването на проекта ще позволи на страната ни да намери своето достойно място 
сред високотехнологичните европейски държави и ще подкрепи иновациите, добавената 
стойност и индустриите на бъдещето, които ще намерят място и у нас. Необходимо е да 
засилим иновационните дейности в предприятията. Проектът има потенциал да се превърне в 
символ на технологичния прогрес в страната, както отбеляза при старта му президентът Росен 
Плевнелиев.  
"Младост" става ли все по-предпочитано място за живеене?  
Хората имат основание вече да не смятат района за панелната спалня на столицата и ще 
приведа един пример в тази посока. На мястото на известния магазин "Деница", което е 
закупено от мощна турска фирма, сега предстои промяна на устройствения план и изграждане 
на комплекс. Идеята е новите сгради там да се свържат с близката метростанция, а самото 
мащабно строителство ще започне до края на годината. Ще бъдат завършени три модерни 
сгради на 19, на 22 и на 30 етажа. Те ще имат широко приложение - и за търговски цели, с 
ресторанти и офиси, за жилища и т.н. Площта на прилежащия терен е 30 дка, като 20 от тях ще 
бъдат за изграждането и оформянето на нов парк за нашия район - с езера, детски кътове, 
фитнес, алеи, подбрана растителност и прочие от фантазията на архитектите и 
паркостроителите...  
Това е много амбициозен проект. А и самата фирма е иновативно настроена. Сега обсъждаме 
идея тя да помага на деца с таланти, с каквито страната ни се гордее, и слава Богу. За нас 
такъв подход към децата е за адмириране и затова ние ще окажем всякаква административна 
помощ на начинанието.  
Станахте търсено място за живеене и инвестиции основно и заради развитата инфраструктура, 
имам предвид метрото, както и с новите трасета, които сега се строят...  
Но не бива да се забравя, че само допреди няколко години ние се славехме, както и район 
"Люлин", с отдалечеността си от центъра. Политиката на Столичната община обаче доказа, че 
когато се подхожда стратегически, и то от гледна точка на потребностите на хората, нещата се 
случват. Става дума за интересите на над 150 хиляди граждани, които всекидневно пътуват - за 
работа, за училище, към висшите учебни заведения, при близки и познати. Прибавете и Бизнес 
парка, където работят много от висококвалифицираните хора на България, и картината ще 
стане пълна. С метрото се решиха генерални проблеми. И не само с придвижването. На 
станцията в "Младост 3" построихме голям паркинг, както е в цяла Европа. Човек идва с кола до 
спирката, паркира я и продължава към района на работа или учене. Центърът на мегаполиса 
остава свободен, доколкото това е точната дума. За идващите от посока Самоков - Пасарел, 
Кокаляне, Панчарево, от "Младост 4", от пловдивското направление - метрото стана 
обичайният, бърз и надежден транспорт.  
Трасето, което сега усилено се строи, ще има три нови спирки в нашия район и с неговото 
завършване през април 2015 г. инфраструктурата на "Младост" ще бъде вече в друго качество.  
Можем много да говорим за големите проекти, които Столичната община реализира на нашата 
територия. Важна е и реконструкцията на бул. "Александър Малинов", който е основен 
радиален път на София. Принципно искам да споделя, че някои от затрудненията в темповете 
на строителството идват от обжалванията на гражданите. Ще разкажа само за една ситуация. В 
изменението на ПУП за бул. "Ал. Малинов" проектът предвиждаше и изграждане на две спортни 
площадки - едната за зимни спортове, другата - за футбол, волейбол, баскетбол, въобще - 
занимания с топка. Живущите наоколо реагираха, пуснаха жалба в съда и сега цялото 
строителство там се забавя.  
Това се предвиждаше да стане на общински терени, нали?  
Да, на наша собственост, която сега е зелена площ, и идеята на главния архитект на София 
Петър Диков беше със строителството на метрото паралелно да се реши и част от проблема с 
местата за спортуване на младите.  
Но хората от околните блокове са на друго мнение, щяло да бъде шумно, пренаселено и т.н. 
Донякъде ги разбирам - нашите съграждани станаха много чувствителни към 
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презастрояванията, нещо, което в района ни обаче не се среща. Но не приемам да се пречи на 
изграждането, което ще изведе децата от кафенетата и от компютрите, ще им даде възможност 
да формират нови навици. Простичко е, като лекар аз искам и в "Младост" да расте едно 
здраво, умно и жизнеспособно поколение.  
Наш екип присъства на проверката на строителството на Градския онкодиспансер, която 
извърши преди време Столичната община. Разкажете малко по-подробно за това очаквано 
медицинско заведение.  
На базата на бившата 27-а поликлиника с решение на Столичния общински съвет започна 
оформянето на градския онкодиспансер. До този момент такова болнично заведение не 
съществуваше. Специалистите прецениха, че столицата има нужда от такава болница. 
Работещите в нея спечелиха наскоро европейски проект и финансиране, с което обзавеждат и 
оборудват стационарна част, като доставят и най-модерна апаратура за диагностика и лечение 
на онкоболни граждани. Като лекар мога да потвърдя, че това е една много голяма придобивка 
за София.  
Ще подчертая, че в "Младост" има достатъчно медицински грижи не само за нашите хора, но и 
за нуждаещите се от целия град и от страната. Само ще добавя, че в жк "Младост 1" - в близост 
до бул. "Цариградско шосе", се намира авторитетната Университетска многопрофилна болница 
за активно лечение "Света Анна", известна сред хората като Окръжна болница. В нея се 
извършват диагностика и лечение на заболявания по всички профили на медицинските 
специалности, помощ при спешни състояния, високоспециализирани изследвания и 
консултации на пациенти от други заведения. Болницата е един от утвърдените центрове по 
кардиология и кардиохирургия.  
Да преминем към темата за общинските сгради и възможностите за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност при тях. Под Витоша има доста слънце.  
Вярно е. Слънчев район с хубав въздух. Имаме 18 детски заведения и 10 училища. Това е една 
доста солидна цифра, но базата не е добра. Сградите са стари и затова ние периодично 
решаваме проблемите с реновирането им. Тази година три от детските градини са включени в 
проекти по Международния фонд "Козлодуй" и до 15 септември работата по тяхното саниране 
ще приключи.  
Слънчево и прохладно е в местността Въртопо, която малко столичани знаят къде е.  
За тях ще поясня, че тя е зад сградите на големите вносители на тежка строителна техника 
срещу казармите на Четвърти километър...Това е една богата на зеленина местност, за която 
все още няма подробен устройствен план. По-голяма част от терените са частни и зад 
оградените с тръни парцели пенсионерите отглеждат домати и краставици. Интересно е човек 
да направи една обиколка там... Имаме идея да облагородим част от местността, да 
терасираме терена, да направим беседки, пейки, детска площадка и т.н., за да стане уютно. Но 
нека да е ясно, че говорим в бъдеще време.  
Сега акцентите на Столичната община са в развитието на инфраструктурата и това личи за 
всички софиянци и гости на града.  
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Резюме: Над 1,31 млрд. лв. са необходимите средства на България, за да постигне заложените 
цели за оползотворяване и рециклиране на отпадъците до 2020 г. Това става ясно от 
публикувания в Портала за обществени консултации на Министерския съвет strategy.bg проект 
на Националния план за управление на отпадъците (НПУО). Документът бе приет от колегиум 
към Министерството на околната среда и водите преди дни. Становища по него могат да се 
изпращат до 8 септември.  
 
Заглавие: Над 1,3 млрд. лв. са нужни за управление на отпадъците до 2020 г.  
Подзаглавие: България изостава с изграждането на инфраструктурата за преработка, 
оползотворяване и рециклиране  
Автор: Теодор НИКОЛОВ  
Текст: Над 1,31 млрд. лв. са необходимите средства на България, за да постигне заложените 
цели за оползотворяване и рециклиране на отпадъците до 2020 г. Това става ясно от 
публикувания в Портала за обществени консултации на Министерския съвет strategy.bg проект 
на Националния план за управление на отпадъците (НПУО). Документът бе приет от колегиум 
към Министерството на околната среда и водите преди дни. Становища по него могат да се 
изпращат до 8 септември.  
В момента…  
Общото количество образувани битови отпадъци в България трайно намалява в периода 1999 - 
2012 г., сочат данни на статистическата служба на ЕС Евростат. Към 2012 г. те са спаднали с 
35% спрямо 1999 г. В националния план е отбелязано, че към 2012 г. 99% от населението са 
обхванати от системите за организирано сметосъбиране. Броят на обслужваните селища е 
нараснал трикратно за периода 2003 - 2012 г.  
Според данните на Евростат към 2012 г. В България средното количество на образуваните 
битови отпадъци на жител достига 460 кг при съответно 492 кг на човек за ЕС. Депонирането е 
до 318 кг срещу 162 кг средно за съюза.  
В националния план е записано, че страната ни изостава с изграждането на необходимата 
инфраструктура за преработка, оползотворяване и рециклиране на отпадъците. Процесът по 
закриването и рекултивацията на старите общински депа, които не отговарят на нормативните 
изисквания, все още е в начална фаза, въпреки че вече трябваше да е приключил. Поради тази 
причина срещу България има наказателна процедура от Европейската комисия. В момента над 
100 сметища не отговарят на условията и е необходимо да бъдат открити нови. В страната ни 
трябва да функционират 57 регионални системи, които да са по всички нормативни изисквания. 
Към настоящия момент са изградени и са в експлоатация 34. Останалите са на различни етапи.  
Финансирането на дейностите по закриване на 37 общински депа, които не отговарят на 
изискванията, се извършва със средства от Оперативна програма "Околна среда (ОПОС) 2007 - 
2013". За общинските съоръжения, включени в наказателната процедура и чиято експлоатация 
следва да бъде прекратена до 2015 г., е необходимо да бъде осигурено национално 
финансиране. В съответствие с предвидените срокове за прекратяване експлоатацията на 108 
депа са нужни 128 млн. лв.  
Документът обръща внимание и на недостатъчния капацитет за обезвреждане на опасни 
отпадъци. Друг голям проблем е, че заради липсата на механизми, които да защитават 
социално слабите слоеве от населението, няма как значително да бъдат завишени таксите и 
така да се осигури финансов ресурс за инвестиции в сектора.  
Три варианта за избор…  
На базата на сегашната ситуация са разработени три сценария за преодоляване на 
трудностите. При първия, наречен нулев, се предвижда да бъдат довършени 20-те проекта на 
регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО), които имат вече сключени 
договори по ОП "Околна среда". За останалите РСУО без проекти по оперативната програма 
ще се запази текущата ситуация, без да се правят допълнителни инвестиции в изграждането на 
инфраструктура.  
Вторият сценарий "Централизирано компостиране на разделно събрани биоотпадъци" се 
характеризира с достигане на целите за оползотворяване на биоотпадъците за всяко РСУО 
според член 8, ал. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците (обн. ДВ 107, 
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13.12.2013 г.). При този план заложените резултати се постигат чрез изграждането на една 
централна инсталация за компостиране/анаеробно разграждане в общината, която е център на 
РСУО.  
Последният вариант "Децентрализирано компостиране на разделно събрани биоотпадъци" се 
различава от втория само по това, че се предвижда строителството на няколко по-малки 
инсталации, което при изчисленията се отразява върху инвестициите, които са относително по-
големи, но и върху оперативните разходи, които спадат поради намаляване на превоза на 
биоотпадъци до компостиращите инсталации.  
За всеки от сценариите 2 и 3 са направени изчисления за необходимия капацитет за 
изграждане на сепариращи съоръжения, чрез които да се достигнат целите за рециклиране на 
отпадъци от хартия, картон, пластмаси, стъкло и метали, като отделните РСУО са 
диференцирани в зависимост от наличието или липсата на договори с ОПОС. В случаите, 
когато има сключени споразумения, е изчислявана нуждата от допълнителни вложения, за да 
се постигнат търсените резултати, ако същите не се реализират през плановия период 2014 - 
2020 г. За РСУО, където няма контракти, е изчисляван нужният капацитет на сепариращите 
инсталации. И В двата случая са отчетени количествата разделно събрани отпадъци. 
Капацитетът на сепариращите инсталации, които трябва да бъдат изградени, е един и същ за 
двата варианта.  
Обхватът на населението, което осъществява домашно компостиране, също се припокрива в 
сценарии 2 и 3. До 2020 г. В домашно компостиране ще бъдат обхванати 30% от населението в 
населени места под 3 хил. Жители, 20% в населени места между 3 хил. и 25 хил. Жители, 15% 
за населени места между 25 хил. - 50 хил. Жители и 10% за населени места над 50 хил. 
Жители.  
За да се изпълнят целите за вариант 2, ще са необходими 713 584 696 лв., а за третия - 726 664 
696 лв. (таблица 1). Към инвестициите във всеки от тези сценарии е необходимо да бъдат 
добавени индикативните стойности за изграждане на претоварни станции - 48,6 млн. лв., за 
други инсталации за оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на емисиите на 
парникови газове - 52 млн. лв. Ще трябва да бъдат предвидени и средства за строителството 
на общински площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци - 53,5 млн. 
лв., за изгаряне на RDF гориво за Столичната община - 130 млн. евро (254 257 900 лв.), за 
закриване и рекултивация на старите депа - 176,6 млн. лв.  
Основният източник на финансиране ще са европейските програми. В програмния период 2014 
- 2020 е необходимо да бъдат направени инвестиции в размер на 1 311 622 596 лв., които са 
представени в таблица 2.  
Резултатите показват, че постъпленията няма да бъдат достатъчни за покриване на 
оперативните разходи за системата за управление при такса битови отпадъци с праг 1% от 
средния доход на домакинство. При 1,2% праг и 100% събираемост приходите ще са 
достатъчни и ще остават определен финансов ресурс, който може да се използва за 
инвестиционни цели. При това допускане сумарно за целия програмен период 2014 - 2020 г. 
постъпленията ще осигурят 354,5 млн. лв. за нови вложения.  
Възможни източници за финансиране на част от инвестициите в сепариращите и инсталациите 
за механично биологично третиране биха могли да бъдат осигурени по линия на бизнеса и 
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020".  
Друга възможност, която е необходимо да бъде проучена, е евентуалното създаване на 
финансов инструмент (фонд) за финансиране на инвестиционни проекти на общините в 
областта на управлението на отпадъците. Този фонд може да централизира в себе си 
средства, акумулирани от Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) от 
заплащаните от общините отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО), както и финансов ресурс от други източници. Инструментът би могъл да 
бъде от револвиращ тип и ще може да финансира инвестиционни проекти на общините 
заемообразно, като след погасяването на кредитите той ще може отново да отпуска капитал на 
други общини. За целта се препоръчва в програмите на НПУО 2014 - 2020 г. да бъдат включени 
специални мерки, свързани с изготвяне на проучване на възможностите и изработване на 
предложение за създаване на такъв фонд, както и за самото създаване на този финансов 
инструмент от 2017 г.  
Общините обаче ще трябва сами да финансират изграждането на площадките за безвъзмездно 
събиране на отпадъци от домакинствата, закупуването на домашни компостери с цел 
насърчаване на населението и подготовката на проекти за рекултивация на депа. 
Площадковата инфраструктура и претоварните станции пък ще се изграждат с пари от 
бюджета. Също с държавни средства ще се закриват и рекултивират старите депа за отпадъци. 
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Като възможност са посочени и публично-частни проекти, като например да се насочат частни 
инвестиции в изграждането на сепариращи инсталации.  
Целите до 2020 г.  
Националният план предвижда всяка година между 55 и 88% от теглото на отпадъците от 
опаковки да бъдат оползотворени, рециклирани или изгорени в инсталации за изгаряне на 
отпадъци. Преработката и рециклирането трябва да достигнат поне 60% за хартиените и 
стъклени опаковки, минимум 50% за металните, 22% за пластмасовите и 15% за опаковките от 
дървесни отпадъци.  
Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки до 2020 г. трябва да обхванат не по-
малко от 6 млн. Жители на територията на страната и задължително да включват курортните 
комплекси и всички населени места с население над 5 хил. Жители.  
Важна цел са и преработката и рециклирането на между 75 и 85% от излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване в зависимост от категорията му, както и 65% от 
количеството гуми, пуснати на пазара през текущата година, и поне 40% от пуснатите на пазара 
през текущата година масла.  
Направиха първа копка за рекултивацията на клетка 1 в депото в Русе  
С церемония по първа копка стартира рекултивацията на клетка 1 в депото за твърди битови, 
производствени, строителни и опасни отпадъци в Русе. Водосвет отслужи отец Марин в 
присъствието на кмета на общината Пламен Стоилов, зам.-кмета Свилен Иванов, директора на 
РИОСВ - Русе, Дауд Ибрям и представители на фирмите - изпълнители на проекта. Към 
момента в клетката са депонирани 664 878 тона, които отговарят на прогнозните количества на 
обекта.  
Техническата рекултивация на обекта включва - горен изолиращ екран, който се изгражда с цел 
повърхностно запечатване на депото. С него се осигурява защита от проникване на 
повърхностни води, опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване 
от отпадъчното тяло. Рекултивиращият пласт е 1 метър - 0,7 м льос и 0,3 м хумус. 
Биологичната рекултивация включва изпълнението на комплекс от лесотехнически, 
агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия. Теренът за биологична 
рекултивация е 30 декара. Предвидени са култури за посев, наторяване, поливане и др.  
Планирано е и изграждане на система за улавяне и отвеждане на биогаза посредством 
газосъбирателен тръбопровод от всеки газов кладенец до Газосъбирателна подстанция, 
разположена в близост до обиколния експлоатационен път и помпена шахта. От там 
посредством тръбопровод газът се отвежда до инсталация за високотемпературно факелно 
изгаряне.  
Стойността на рекултивацията е 2 033 939 лв. за СМР без ДДС. Срокът на изпълнение на 
поръчката е 24 месеца. След проведена обществена поръчка за изпълнител е избран "Берус" 
ООД - Русе, а за строителен надзор и инвеститорски контрол е определена "Русенска 
строителна борса" ООД. Сключен е и договор за авторски надзор и за изготвяне на екзекутивна 
документация за обекта с "Реко Инженеринг" ЕООД - София.  
Започна строителството на регионалната система в Луковит  
"Това е само началото на процес, който реално ще подобри качеството на живот в регион 
Луковит и при неговото реализиране общините могат да разчитат на съдействие и подкрепа от 
Министерството на околната среда и водите". Това заяви Атанаска Николова, зам.-министър на 
околната среда и водите, по време на първата копка на проекта за изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в Луковит. Той е финансиран по Оперативна програма 
"Околна среда 2007 - 2013 г.“ Бенефициент е местната власт в Луковит с партньори Червен 
бряг, Тетевен, Ябланица и Роман. Николова подчерта, че с вложените от оперативната 
програма средства не само ще се изградят предвидените съоръжения, но ще се разкрият и 
нови работни места и ще се постигне екологосъобразно управление на отпадъците в района.  
Кметът на Луковит Иван Грънчаров от своя страна отбеляза, че церемонията е знаменателно 
събитие, тъй като е резултат от близо 10-годишни усилия за преодоляване на различни 
трудности и етапи от подготовката на процеса. "След изграждането на регионалната система 
нашата следваща цел е да кандидатстваме с проект за строителство и на сепарираща 
инсталация, благодарение на която над 70% от отпадъците ще бъдат отделяни", допълни 
градоначалникът и благодари на останалите общини за хармоничното партньорство.  
Стойността на проекта е 22 359 067 лв. Срокът за неговото изпълнение е до 11.11.2015 г. Той 
включва проектиране и изграждане на първа клетка на регионално депо, площадка за 
сепариране, зелено компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад 
за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, на претоварна станция в 
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Тетевен, строителство на довеждаща инфраструктура до двата обекта, доставка на оборудване 
за РЦУО - Луковит, и ПС - Тетевен.  
Регионалната система за управление ще обслужва около 85 000 души.  
В церемонията участваха още кметът на Ябланица инж. Иван Цаков, кметът на Роман инж. 
Красимир Петков, председателят на общинския съвет на Червен бряг инж. Георги Георгиев, 
зам.-кметът на Тетевен Никифор Баневски, инж. Лъчезар Цветков от фирмата изпълнител 
ДЗЗД "Регионален център за управление на отпадъците - Луковит", инж. Румен Хорев от 
консорциума за строителен надзор "Микс инженер консулт“ и др.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 05.09.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17337463  
Брой думи: 219  
 
 
Резюме: Медицински университет приключи успешно европроект за въвеждане на втори робот 
със симулатор за обучение.  
Медицински университет в Плевен приключи успешно европроект за въвеждане на втори робот 
с тренировъчен симулатор за обучение и научноизследователска дейност. Това съобщи в 
Пресклуба на БТА ректорът проф.д-р Славчо Томов. Той посочи, че ръководител на проекта е 
проф. д-р Григор Горчев - първият онкохирург у нас, който извършва гинекологични операции с 
робот. 
 
Заглавие: От МУ-Плевен се похвалиха с успешно реализиран проект  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Медицински университет приключи успешно европроект за въвеждане на втори робот 
със симулатор за обучение.  
Медицински университет в Плевен приключи успешно европроект за въвеждане на втори робот 
с тренировъчен симулатор за обучение и научноизследователска дейност. Това съобщи в 
Пресклуба на БТА ректорът проф.д-р Славчо Томов. Той посочи, че ръководител на проекта е 
проф. д-р Григор Горчев - първият онкохирург у нас, който извършва гинекологични операции с 
робот. Иновативната технология е финансирана по ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“. Висшето училище се нарежда сред 
20-те водещи тренировъчни центрове в Европа, посочи проф. Горчев. В рамките на проекта е 
сформиран първият у нас екип по обща хирургия за работа с робот. В Плевен вече работят 4 
екипа - два гинекологични, един урологичен и един по обща хирургия. Извършени са над 830 
операции. За първи път в България ще бъде приложено хирургично лечение с робот на тумори 
на бъбреците. Трима пациенти са оперирани с робот от рак на простата, стотици - от рак на 
шийката на матката. В университета започва обучение по хирургия в триизмерно пространство. 
На по-висок нов етап е научноизследователската дейност след въвеждане на роботизираната 
хирургия, коментира проф. Томов. Това повиши конкурентоспособността на висшето училище, 
което става водещ образователен център по телемедицина, е убеден той. В рамките на проекта 
се е обогатил календарът на научните събития в университета, предава БТА. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17337463
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Дата: 05.09.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17338588  
Брой думи: 145  
 
 
Резюме: От 10 до 13 ноември български фирми ще могат да посетят Мюнхен в рамките на 
провеждаща се търговска мисия, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия (ИАНМСП). От двустранни срещи ще могат да се възползват 
заявилите до 19 септември участие компании от сектори електроника, електротехника, 
електроника за автомобилната индустрия, машиностроене и наносистеми, съобщиха от 
Агенцията.  
 
Заглавие: Български фирми в Мюнхен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От 10 до 13 ноември български фирми ще могат да посетят Мюнхен в рамките на 
провеждаща се търговска мисия, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия (ИАНМСП). От двустранни срещи ще могат да се възползват 
заявилите до 19 септември участие компании от сектори електроника, електротехника, 
електроника за автомобилната индустрия, машиностроене и наносистеми, съобщиха от 
Агенцията. В рамките на промоционалната проява ще се проведат двустранни срещи и 
посещение на международната специализирана изложба ELECTRONICA 2014.  
Търговската мисия до Мюнхен се организира по проект „Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален 
бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.  
Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за самолетен 
билет, вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване, отпечатване на каталог на 
българските участници в търговската мисия и други. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17338588
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Дата: 05.09.2014  
Източник: www.manager.bg  
Връзка: 
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B8%D0%B0%D0
%BD%D0%BC%D1%81%D0%BF-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-
%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD  
Брой думи: 209  
 
 
Резюме: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) обявява провеждане на търговска мисия до Мюнхен, Германия, която ще се проведе 
в периода 10 – 13 ноември 2014 г.  
В състава на търговската мисия ще бъдат включени представители на МСП от следните 
сектори: електроника, електротехника, електроника за автомобилната индустрия, 
машиностроене и наносистеми. В рамките на промоционалната проява ще се проведат 
двустранни срещи и посещение на международната специализирана изложба ELECTRONICA 
2014. 
 
Заглавие: ИАНМСП организира търговска мисия до Мюнхен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
обявява провеждане на търговска мисия до Мюнхен, Германия, която ще се проведе в периода 
10 – 13 ноември 2014 г.  
В състава на търговската мисия ще бъдат включени представители на МСП от следните 
сектори: електроника, електротехника, електроника за автомобилната индустрия, 
машиностроене и наносистеми. В рамките на промоционалната проява ще се проведат 
двустранни срещи и посещение на международната специализирана изложба ELECTRONICA 
2014.  
Краен срок за подаване на заявки за участие – 19 септември 2014 г.  
Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за:  
самолетен билет  
вътрешен транспорт и трансфер  
хотелско настаняване  
отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия и др.  
Подробна информация за условията за участие в търговската мисия е публикувана на интернет 
страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат 
получени от служителите в отдел „Международно сътрудничество“: Иво Илиев, младши 
експерт, тел. 02 940 79 78., e-mail: i.iliev@sme.government.bg и Евелина Иванова, старши 
експерт, тел: 02 940 79 76, e-mail: eva@sme.government.bg  
Търговската мисия до Мюнхен се организира по проект № BG161PO003 - 4.2.01-0001 – 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е 
институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.  
 

http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D1%81%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D1%81%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D1%81%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D1%81%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D1%81%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
http://manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D1%81%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
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Дата: 05.09.2014  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/112155-balgarski-firmi-v-munhen  
Брой думи: 145  
 
 
Резюме: От 10 до 13 ноември български фирми ще могат да посетят Мюнхен в рамките на 
провеждаща се търговска мисия, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия (ИАНМСП). От двустранни срещи ще могат да се възползват 
заявилите до 19 септември участие компании от сектори електроника, електротехника, 
електроника за автомобилната индустрия, машиностроене и наносистеми, съобщиха от 
Агенцията. В рамките на промоционалната проява ще се проведат двустранни срещи и 
посещение на международната специализирана изложба ELECTRONICA 2014.  
 
Заглавие: Български фирми в Мюнхен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От 10 до 13 ноември български фирми ще могат да посетят Мюнхен в рамките на 
провеждаща се търговска мисия, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия (ИАНМСП). От двустранни срещи ще могат да се възползват 
заявилите до 19 септември участие компании от сектори електроника, електротехника, 
електроника за автомобилната индустрия, машиностроене и наносистеми, съобщиха от 
Агенцията. В рамките на промоционалната проява ще се проведат двустранни срещи и 
посещение на международната специализирана изложба ELECTRONICA 2014.  
Търговската мисия до Мюнхен се организира по проект „Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален 
бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.  
Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за самолетен 
билет, вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване, отпечатване на каталог на 
българските участници в търговската мисия и други.  
 

http://fakti.bg/biznes/112155-balgarski-firmi-v-munhen
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Дата: 05.09.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/misiya-myunhen-ianmsp-1428896.html  
Брой думи: 214  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) обявява провеждане на търговска мисия до Мюнхен, Германия, която ще се проведе 
в периода 10 - 13 ноември 2014 г.  
В състава на търговската мисия ще бъдат включени представители на МСП от следните 
сектори: електроника, електротехника, електроника за автомобилната индустрия, 
машиностроене и наносистеми. В рамките на промоционалната проява ще се проведат 
двустранни срещи и посещение на международната специализирана изложба ELECTRONICA 
2014.  
 
Заглавие: ИАНМСП организира търговска мисия до Мюнхен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) обявява провеждане на търговска мисия до Мюнхен, Германия, която ще се проведе 
в периода 10 - 13 ноември 2014 г.  
В състава на търговската мисия ще бъдат включени представители на МСП от следните 
сектори: електроника, електротехника, електроника за автомобилната индустрия, 
машиностроене и наносистеми. В рамките на промоционалната проява ще се проведат 
двустранни срещи и посещение на международната специализирана изложба ELECTRONICA 
2014.  
Краен срок за подаване на заявки за участие - 19 септември 2014 г.  
Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за:  
• самолетен билет  
• вътрешен транспорт и трансфер  
• хотелско настаняване  
• отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия и др.  
Подробна информация за условията за участие в търговската мисия е публикувана на интернет 
страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат 
получени от служителите в отдел „Международно сътрудничество": Иво Илиев, младши 
експерт, тел. 02 940 79 78., e-mail: i.iliev@sme.government.bg и Евелина Иванова, старши 
експерт, тел: 02 940 79 76, e-mail: eva@sme.government.bg  
Търговската мисия до Мюнхен се организира по проект № BG161PO003 - 4.2.01-0001 - 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", по който ИАНМСП е 
институционален бенефициент.  
Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.  
 

http://www.cross.bg/misiya-myunhen-ianmsp-1428896.html
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Дата: 05.09.2014  
Източник: www.pleven.utre.bg  
Връзка: http://www.pleven.utre.bg/2014/09/05/256288-
ot_mu_pleven_se_pohvaliha_s_uspeshno_realiziran_proekt  
Брой думи: 218  
 
 
Резюме: Медицински университет приключи успешно европроект за въвеждане на втори робот 
със симулатор за обучение.  
Медицински университет в Плевен приключи успешно европроект за въвеждане на втори робот 
с тренировъчен симулатор за обучение и научноизследователска дейност. Това съобщи в 
Пресклуба на БТА ректорът проф.д-р Славчо Томов. Той посочи, че ръководител на проекта е 
проф. д-р Григор Горчев - първият онкохирург у нас, който извършва гинекологични операции с 
робот. Иновативната технология е финансирана по ОП "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика". 
 
Заглавие: От МУ-Плевен се похвалиха с успешно реализиран проект  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Медицински университет приключи успешно европроект за въвеждане на втори робот 
със симулатор за обучение.  
Медицински университет в Плевен приключи успешно европроект за въвеждане на втори робот 
с тренировъчен симулатор за обучение и научноизследователска дейност. Това съобщи в 
Пресклуба на БТА ректорът проф.д-р Славчо Томов. Той посочи, че ръководител на проекта е 
проф. д-р Григор Горчев - първият онкохирург у нас, който извършва гинекологични операции с 
робот. Иновативната технология е финансирана по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Висшето училище се нарежда сред 
20-те водещи тренировъчни центрове в Европа, посочи проф. Горчев. В рамките на проекта е 
сформиран първият у нас екип по обща хирургия за работа с робот. В Плевен вече работят 4 
екипа - два гинекологични, един урологичен и един по обща хирургия. Извършени са над 830 
операции. За първи път в България ще бъде приложено хирургично лечение с робот на тумори 
на бъбреците. Трима пациенти са оперирани с робот от рак на простата, стотици - от рак на 
шийката на матката. В университета започва обучение по хирургия в триизмерно пространство. 
На по-висок нов етап е научноизследователската дейност след въвеждане на роботизираната 
хирургия, коментира проф. Томов. Това повиши конкурентоспособността на висшето училище, 
което става водещ образователен център по телемедицина, е убеден той. В рамките на проекта 
се е обогатил календарът на научните събития в университета, предава БТА.  

http://www.pleven.utre.bg/2014/09/05/256288-ot_mu_pleven_se_pohvaliha_s_uspeshno_realiziran_proekt
http://www.pleven.utre.bg/2014/09/05/256288-ot_mu_pleven_se_pohvaliha_s_uspeshno_realiziran_proekt

