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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
9.9.2014 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: 5 

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 4 

Общо за деня 5 
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Телевизии и радиостанции 
Няма намерена информация  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 09.09.2014  
Източник: в. Дума  
Страница: 13  
Брой думи: 897  
 
 
Резюме: Огромните скандали във фонд "Научни изследвания" бяха предизвикани в края на 2012 
г. главно заради незаконното изтичане на средствата за наука към фирми. Те спряха работата 
на фонда за повече от година и половина. Фондът заработи отново сега през юли, след като по 
времето на ексминистър Анелия Клисарова беше променен правилникът му и в него беше 
премахната възможността с държавни пари за наука да се финансират търговски дружества. Бе 
обявен дългоочакваният конкурс за изследователски проекти в пет научни области. В края на 
юли приключи срокът за подаване на заявки за конкурса, който е за 11,5 млн. лв. Кандидатстват 
общо 746 проекта, чието оценяване започна от 1 август и трябва да приключи до 31 октомври т.г.  
 
Заглавие: Научният фонд пак финансира фирми  
Подзаглавие: В новия конкурс за научна периодика парите отново вместо към изследователи 
ще се насочват към "предприятия"  
Автор: Велиана ХРИСТОВА  
Текст: Огромните скандали във фонд "Научни изследвания" бяха предизвикани в края на 2012 г. 
главно заради незаконното изтичане на средствата за наука към фирми. Те спряха работата на 
фонда за повече от година и половина. Фондът заработи отново сега през юли, след като по 
времето на ексминистър Анелия Клисарова беше променен правилникът му и в него беше 
премахната възможността с държавни пари за наука да се финансират търговски дружества. Бе 
обявен дългоочакваният конкурс за изследователски проекти в пет научни области. В края на 
юли приключи срокът за подаване на заявки за конкурса, който е за 11,5 млн. лв. Кандидатстват 
общо 746 проекта, чието оценяване започна от 1 август и трябва да приключи до 31 октомври т.г.  
В плана на фонда за тази година бе включен и конкурс за научна периодика, който бе обявен на 
26 август от новия екип на министър Румяна Коларова. Изненадващо обаче в този конкурс не 
просто са допуснати за участие фирми, но той изцяло е предназначен за "предприятия". Така 
всички обещания, че най-сетне ще се сложи ред, като фондът на МОН ще финансира само учени, 
а фондът "Конкурентоспособност" в икономическото министерство ще се занимава с фирмите, 
остават без последствия.  
Подобни конкурси за издаване на научна периодика, в която статиите са реферирани и 
рецензирани, бяха обявявани за последно през 2007 и 2009 г. и тогава в условията изрично бе 
записано, че могат да участват "редакционни колегии с редовно издавани реферирани и 
рецензирани български научни списания". Сега в новия конкурс, напротив, е записано, че той е 
за "предприятия - физически и юридически лица или граждански дружества, които извършват 
стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма". В 
конкурса ще участват фирмите "чрез своите редакционни колегии, които редовно издават 
рецензирани български научни списания". Сиреч - парите ще вземат държавни и частни фирми 
и фондации, които по старата порочна практика ще си наемат "на частно" изследователски 
колегии да вършат работата. В насоките на конкурса откровено си е казано, че фирмата ще 
"делегира правата и отговорностите" на съответната редколегия. Не е ясно по каква логика, щом 
отговорността ще носят учените, парите ще се дават не на тях, а на "предприятието".  
Излиза, че вузовете и научните организации трябва да имат издателства, регистрирани по 
Търговския закон. Но първо не всички имат и второ - при така обявените условия може да 
кандидатства всеки. И какво ще му попречи да "обсеби" на частно нечие списание, заедно с 
редколегията му, която за написването на същото списание си получава и заплатата в някой 
държавен вуз или институт? Големи издателства пък, като това на БАН и СУ, които издават 
повече на брой списания, вече са ползвали за нещо друго държавни средства, сега нямат право 
да участват. А и ректорите отдавна се оплакват, че "стопанските им структури" се водят свързани 
предприятия с целия състав на вуза и затова не се водят малки предприятия, което в случая ще 
им създаде допълнителни проблеми, понеже ще излезе, че няма начин да не са ползвали 
държавни пари.  
Освен това замяната на учените като бенефициенти на парите с "предприятия" и устремяването 
пак към частни фирми отново поставя фонда под ограниченията в ЕС за допустими държавни 
помощи за частници. Затова в условията на конкурса е записано, че при финансирането няма да 
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се надхвърля разрешеният минимум държавни пари за едно частно предприятие - 200 000 евро 
за три години. Това лесно ще бъде спазено, понеже общата сума на конкурса е 485 хил. лв. и на 
одобрен проект ще се дават от 5000 до 12 000 лв.  
Естествено, за връщането на старата нова практика алармират учените, които бяха излъгани, че 
най-сетне Министерството на образованието и науката ще престане да е място за обгрижване 
на партийни авери и приближени бизнес структури и ще започне да си върши работата - т.е. да 
финансира науката, а не фирмите. Препатилите изследователи си обясняват метаморфозата с 
връщането на работа във фонда на Христо Петров - бившия управител на фонда, който раздаде 
през 2012 г. милиони на фирми и фондации. По всеобщо мнение той е под покровителството на 
сегашния управител - бившия политик и депутат от СДС Николай Христов. Иначе гръмко е 
обявено, че "целта на конкурса е да стимулира и подпомогне разпространението на 
висококачествено научно знание чрез издаването на рецензирани български научни списания".  
Интересно е също, че в предишните конкурси за научна периодика имаше критерии, по които да 
се оценяват проектите на кандидатстващите научни колективи - строг научен характер на 
периодичното издание, наличие на международна научна колегия, наличие на импакт-фактор на 
списанието, рефериране в международни бази данни, наличие на рецензентски апарат. Нищо 
подобно в новия конкурс не е обявено. Любопитно е по какви критерии ще бъдат оценявани 
проектите!  
"Предприятията", според обявата, трябва да подадат заявките си до 14 октомври т.г., а 
спечелилите ще бъдат обявени на 14 ноември.  
***  
Още една новост има във фонд "Научни изследвания". В сайта му е обявена "актуализирана 
програма" за работата му през 2014 г. От предишната програма, приета при Анелия Клисарова, 
сега е останал единствено тематичният конкурс в петте изследователски направления - за 11,5 
млн. лв. Отпаднали са финансирането по двустранното сътрудничество с други страни, проектът 
Biodiversia, подпомагането на проекти с ЦЕРН, неиздължените пари по конкурси от 2008 г. насам, 
създаването на научни бази данни и пр. - общо за 10,9 млн. лв. Дали тази нова рестриктивна 
стъпка спрямо най-слабо финансирания сектор - науката, ще бъде оправдана с дадените 
извънредно бюджетни пари на НЗОК? Или просто се връщаме към добре познатата Дянкова 
рецепта - научната пица да се меси дори без брашно. 
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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: 08.09.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/09/08/1963202/desislava-atanasova-v-programata-
na-gerb-ima-spetsialen-aktsent-za-investitsiite-v-severozapadna-balgariya.html  
Брой думи: 195  
 
 
Резюме: София. В програмата на ГЕРБ има специален акцент за инвестициите в Северозападна 
България. Там наистина и в икономическо отношение, и като демографска картина нещата са 
много сериозни и като че ли никой не е обърнал сериозно внимание върху тези региони. Това за 
Агенция „Фокус” каза водачът на предизборните листи на ПП ГЕРБ в Монтана Десислава 
Атанасова.  
 
Заглавие: Десислава Атанасова: В програмата на ГЕРБ има специален акцент за 
инвестициите в Северозападна България  
Подзаглавие:  
Автор: Радина МИЛЕВА  
Текст: София. В програмата на ГЕРБ има специален акцент за инвестициите в Северозападна 
България. Там наистина и в икономическо отношение, и като демографска картина нещата са 
много сериозни и като че ли никой не е обърнал сериозно внимание върху тези региони. Това за 
Агенция „Фокус” каза водачът на предизборните листи на ПП ГЕРБ в Монтана Десислава 
Атанасова. „Така ще се преодолеят междурегионалните различия, защото е недопустимо да има 
такава огромна разлика. Основното е, че ще се инвестира в инфраструктура, а ние имаме 
записано в програмата и мярка както за транспортна инфраструктура – говоря за пътя София – 
Видин, така и за железопътната инфраструктура – Видин-Медковец. Ще обърнем и внимание на 
много инвестиции в социална, здравна сфера, както и възможности за привличане на европейски 
средства и по ОП „Конкурентоспособност”, и по „Регионална политика”, и по „Развитие на 
селските райони”, както разбира се и „Енергийна ефективност”, каза още водачът на листите от 
ГЕРБ за Монтана. По думите на Атанасова, в програмата на партията са заложени 2 млрд. лева, 
с които да бъдат финансирани всички панелни кооперации. Десислава Атанасова добави, че 
откриването на предизборната кампания на ПП ГЕРБ в Монтана ще бъде на 9 септември с 
водосвет в Лопушанския манастир.  
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Дата: 08.09.2014  
Източник: www.regal.bg  
Връзка: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2376306  
Брой думи: 123  
 
 
Резюме: ТПК "Михалково" първа пусна на българския пазар изворна вода в екологична 
картонена опаковка от 10 и 15 литра. Това стана възможно благодарение на успешно 
приключилия проект "Технологично обновление за разширяване на дейността на ТПК 
Михалково" по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика"- 2007 – 2013 г., в рамките на който е закупено и инсталирано 
оборудване за пълнене на водата в Bag-in-Box опаковки от 10 и 15 литра.  
 
Заглавие: Изворна вода "Михалково" в екологична картонена кутия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ТПК "Михалково" първа пусна на българския пазар изворна вода в екологична картонена 
опаковка от 10 и 15 литра. Това стана възможно благодарение на успешно приключилия проект 
"Технологично обновление за разширяване на дейността на ТПК Михалково" по оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"- 2007 – 2013 
г., в рамките на който е закупено и инсталирано оборудване за пълнене на водата в Bag-in-Box 
опаковки от 10 и 15 литра.  
Изворна вода "Михалково", която е тиха вода с изключително ниска минерализация, подходяща 
за бебета и малки деца, се продава от пет години. Решението за нейното предлагане на пазара 
в картонена опаковка следва новите тенденции за пълнене на минерална и изворна вода, които 
се демонстрират на последните панаири за безалкохолни напитки и води в Западна Европа.  
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Дата: 08.09.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4284397  
Брой думи: 123  
 
 
Резюме: ТПК „Михалково” първа пусна на българския пазар изворна вода в екологична 
картонена опаковка от 10 и 15 литра.  
 
Заглавие: ТПК „Михалково” първа пусна на пазара изворна вода в екологична картонена 
кутия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ТПК „Михалково” първа пусна на българския пазар изворна вода в екологична картонена 
опаковка от 10 и 15 литра.  
Това стана възможно благодарение на успешно приключилия проект „Технологично обновление 
за разширяване на дейността на ТПК Михалково” по оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., в рамките на който е 
закупено и инсталирано оборудване за пълнене на водата в Bag-in-Box опаковки от 10 и 15 литра. 
Изворна вода „Михалково”, която е тиха вода с изключително ниска минерализация, подходяща 
за бебета и малки деца, се продава от 5 години. Решението за нейното предлагане на пазара в 
картонена опаковка следва новите тенденции за пълнене на минерална и изворна вода, които се 
демонстрират на последните панаири за безалкохолни напитки и води в Западна Европа.  
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Резюме: В новия конкурс за научна периодика парите отново вместо към изследователи ще се 
насочват към "предприятия"  
 
Заглавие: Научният фонд пак финансира фирми  
Подзаглавие:  
Автор: Велиана Христова  
Текст: В новия конкурс за научна периодика парите отново вместо към изследователи ще се 
насочват към "предприятия"  
Огромните скандали във фонд "Научни изследвания" бяха предизвикани в края на 2012 г. главно 
заради незаконното изтичане на средствата за наука към фирми. Те спряха работата на фонда 
за повече от година и половина. Фондът заработи отново сега през юли, след като по времето на 
ексминистър Анелия Клисарова беше променен правилникът му и в него беше премахната 
възможността с държавни пари за наука да се финансират търговски дружества. Бе обявен 
дългоочакваният конкурс за изследователски проекти в пет научни области. В края на юли 
приключи срокът за подаване на заявки за конкурса, който е за 11,5 млн. лв. Кандидатстват общо 
746 проекта, чието оценяване започна от 1 август и трябва да приключи до 31 октомври т.г.  
В плана на фонда за тази година бе включен и конкурс за научна периодика, който бе обявен на 
26 август от новия екип на министър Румяна Коларова. Изненадващо обаче в този конкурс не 
просто са допуснати за участие фирми, но той изцяло е предназначен за "предприятия". Така 
всички обещания, че най-сетне ще се сложи ред, като фондът на МОН ще финансира само учени, 
а фондът "Конкурентоспособност" в икономическото министерство ще се занимава с фирмите, 
остават без последствия.  
Подобни конкурси за издаване на научна периодика, в която статиите са реферирани и 
рецензирани, бяха обявявани за последно през 2007 и 2009 г. и тогава в условията изрично бе 
записано, че могат да участват "редакционни колегии с редовно издавани реферирани и 
рецензирани български научни списания". Сега в новия конкурс, напротив, е записано, че той е 
за "предприятия - физически и юридически лица или граждански дружества, които извършват 
стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма". В 
конкурса ще участват фирмите "чрез своите редакционни колегии, които редовно издават 
рецензирани български научни списания". Сиреч - парите ще вземат държавни и частни фирми 
и фондации, които по старата порочна практика ще си наемат "на частно" изследователски 
колегии да вършат работата. В насоките на конкурса откровено си е казано, че фирмата ще 
"делегира правата и отговорностите" на съответната редколегия. Не е ясно по каква логика, щом 
отговорността ще носят учените, парите ще се дават не на тях, а на "предприятието".  
Излиза, че вузовете и научните организации трябва да имат издателства, регистрирани по 
Търговския закон. Но първо не всички имат и второ - при така обявените условия може да 
кандидатства всеки. И какво ще му попречи да "обсеби" на частно нечие списание, заедно с 
редколегията му, която за написването на същото списание си получава и заплатата в някой 
държавен вуз или институт? Големи издателства пък, като това на БАН и СУ, които издават 
повече на брой списания, вече са ползвали за нещо друго държавни средства, сега нямат право 
да участват. А и ректорите отдавна се оплакват, че "стопанските им структури" се водят свързани 
предприятия с целия състав на вуза и затова не се водят малки предприятия, което в случая ще 
им създаде допълнителни проблеми, понеже ще излезе, че няма начин да не са ползвали 
държавни пари.  
Освен това замяната на учените като бенефициенти на парите с "предприятия" и устремяването 
пак към частни фирми отново поставя фонда под ограниченията в ЕС за допустими държавни 
помощи за частници. Затова в условията на конкурса е записано, че при финансирането няма да 
се надхвърля разрешеният минимум държавни пари за едно частно предприятие - 200 000 евро 
за три години. Това лесно ще бъде спазено, понеже общата сума на конкурса е 485 хил. лв. и на 
одобрен проект ще се дават от 5000 до 12 000 лв.  
Естествено, за връщането на старата нова практика алармират учените, които бяха излъгани, че 
най-сетне Министерството на образованието и науката ще престане да е място за обгрижване 
на партийни авери и приближени бизнес структури и ще започне да си върши работата - т.е. да 
финансира науката, а не фирмите. Препатилите изследователи си обясняват метаморфозата с 
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връщането на работа във фонда на Христо Петров - бившия управител на фонда, който раздаде 
през 2012 г. милиони на фирми и фондации. По всеобщо мнение той е под покровителството на 
сегашния управител - бившия политик и депутат от СДС Николай Христов. Иначе гръмко е 
обявено, че "целта на конкурса е да стимулира и подпомогне разпространението на 
висококачествено научно знание чрез издаването на рецензирани български научни списания".  
Интересно е също, че в предишните конкурси за научна периодика имаше критерии, по които да 
се оценяват проектите на кандидатстващите научни колективи - строг научен характер на 
периодичното издание, наличие на международна научна колегия, наличие на импакт-фактор на 
списанието, рефериране в международни бази данни, наличие на рецензентски апарат. Нищо 
подобно в новия конкурс не е обявено. Любопитно е по какви критерии ще бъдат оценявани 
проектите!  
"Предприятията", според обявата, трябва да подадат заявките си до 14 октомври т.г., а 
спечелилите ще бъдат обявени на 14 ноември.  
* * *  
Още една новост има във фонд "Научни изследвания". В сайта му е обявена "актуализирана 
програма" за работата му през 2014 г. От предишната програма, приета при Анелия Клисарова, 
сега е останал единствено тематичният конкурс в петте изследователски направления - за 11,5 
млн. лв. Отпаднали са финансирането по двустранното сътрудничество с други страни, проектът 
Biodiversia, подпомагането на проекти с ЦЕРН, неиздължените пари по конкурси от 2008 г. насам, 
създаването на научни бази данни и пр. - общо за 10,9 млн. лв. Дали тази нова рестриктивна 
стъпка спрямо най-слабо финансирания сектор - науката, ще бъде оправдана с дадените 
извънредно бюджетни пари на НЗОК? Или просто се връщаме към добре познатата Дянкова 
рецепта - научната пица да се меси дори без брашно. Именно преливането на пари от фонда към 
фирми изкара учените на улични протести през 2012 г.  

 


