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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
21.9.2014 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: 28 

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 2 

 интернет издания и блогове 25 

Общо за деня 29 
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Телевизии и радиостанции 
Дата: 19.09.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 1537  
 
 
Резюме: Водещ: Здравейте! Аз съм Марта Младенова и в следващите 15 минути ще бъдем 
заедно в съвместната рубрика на „Дарик радио” с Министерството на икономиката и 
енергетиката. В нея по традиция се срещаме с представители на успешни бизнеси, реализирали 
проекти по Оперативна програма "Конкурентоспособност". В рамките на две рубрики ще 
представим фирма „Искра”, която е направила най-голямото си обновление на техниката в 
последните 20 години благодарение на програмата. За фирмата ще ни разкаже управителят й 
Инж. Марин Маринов.  
Инж. Марин Маринов: Нашата фирма е създадена през 1962 г. Тя е един от доминиращите 
производители на Балканите на пасмантерийни артикули, което включва в производствената ни 
програма производството на ленти, ластици, дантели, шевици, шнурове, връзки за обувки, 
жакардови текстилни етикети за облекла. Също, разбира се, имаме и подразделение за 
производство на облечена еластомерна нишка. Фирмата преди две години чествахме  
 
Текст: Водещ: Здравейте! Аз съм Марта Младенова и в следващите 15 минути ще бъдем заедно 
в съвместната рубрика на „Дарик радио” с Министерството на икономиката и енергетиката. В нея 
по традиция се срещаме с представители на успешни бизнеси, реализирали проекти по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност". В рамките на две рубрики ще представим 
фирма „Искра”, която е направила най-голямото си обновление на техниката в последните 20 
години благодарение на програмата. За фирмата ще ни разкаже управителят й Инж. Марин 
Маринов.  
Инж. Марин Маринов: Нашата фирма е създадена през 1962 г. Тя е един от доминиращите 
производители на Балканите на пасмантерийни артикули, което включва в производствената ни 
програма производството на ленти, ластици, дантели, шевици, шнурове, връзки за обувки, 
жакардови текстилни етикети за облекла. Също, разбира се, имаме и подразделение за 
производство на облечена еластомерна нишка. Фирмата преди две години чествахме 50-
годишнина, която, така, отбелязахме тържествено. Имаме четири основни производства. Най-
голямото от тях е тъкачното ни производство с гладки автомати, рапирни и жакардовото ни 
производство е второто по големина, което е с най-нови машинни технологии по производството 
на жакардовите тъкани. Третото производство ни е т. нар. Основоплетачно хекелово 
производство, което плетем дантели и шевици и четвъртото, по големина, това е производството 
на шнурове и връзки за обувки, т. нар. Флектово производство. Във фирмата към момента 
работят около 74 – 5 човека. Повечето от тях са с дългогодишен стаж във фирмата, от порядъка 
на около 25 -30 години, изградени специалисти, добре познават работата, технологията, 
машините. Това, което бих могъл да кажа за „Искра” – че фирмата преди 89-а година е била 
шеста, по големина, в Европа, като технико-технологични възможности. Основното ни 
оборудване е от западна Европа. Вече преди е била западна Европа. Основно машините са от 
водещата компания “Jacob Muller”, Швейцария. След което втората, по големина, фирма, която, 
така, е доставяла машини за „Искра”, това е фирма “Kome” в Италия. Имаме техническо 
оборудване и от фирмата “Mageba”, Германия, а също и фирма Willy”, Италия. Така че по-
голямата част от машините са производство на водещи европейски компании, които, така, са 
доказани лидери в нашата област и разбира се, това е дало основание и за доброто качество и 
иновативните технологии, които са въведени в „Искра”. Разбира се, фирмата така е 
структурирана, че да имаме завършен цикъл на производство от входа и доставката на 
суровината, която е в натурален цвят прежда, полиестерна коприна, полиемирна коприна, 
памучни прежди – това са основните ни соровини – да имаме възможност да багрим преждите и 
нашите артикули в цвят по мостра или пантон TPX, за да бъдат адаптивни към облеклата, които 
нашите клиенти конфекционират, тъй като по-голямата част от нашите клиенти това са фирми в 
конфекционната промишленост. Разбира се, имаме и технически артикули, които са насочени 
към електропромишлеността. А също имаме и едно специално производство, което е за 
артикули, приложими към военни облекла и униформени облекла. Това са т. нар. Украси за 
униформени облекла, които включват пагони, петлици, кокарди, емблеми на ръкавни знаци. И 



 

 

6 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
9
/2

0
/2

0
1

4
 

сме едни от основните доставчици за облеклата на Министерство на вътрешните работи, които 
включват подразделенията си „Охранителна полиция”, „Пожарна”, „Жандармерия”, а също и за 
Министерство на отбраната. Разбира се, за всяка една обществена поръчка ние се явяваме на 
конкурс с необходимите каталози с мостри и документация.  
Водещ: Фирмата успява да реализира изключително мащабен проект по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
Инж. Марин Маринов: Ние се стремихме да включим голяма част от машините, които ни бяха 
необходими за технологично обновление на нашето производство. Целта на този проект, по 
който кандидаствахме – „Конкурентоспособност”, именно беше да успеем да инвестираме в 
машини ново поколение, които са, разбира се, по-високопроизводителни, по високо качество на 
продуктите, които произвеждаме и разбира се, да внедрим иновативна технология, която, така, 
през последните месеци, години започна пазарът да чувства необходимост от такъв тип 
производни. По „Конкурентоспособност” ние кандидатствахме в късната есен на 2011 г. 
Подготвихме документацията съвместно с нашия консултант “BMC Consult – София”. 
Кандидатствахме по този проект. Одобрението получихме през месец май, началото на месец 
май, след което бяхме поканени за подписване на договора. От там насетне имахме ангажимента 
да изградим цялата документация по т. нар. Обществена поръчка към потенциалните доставчици 
на тези машини, които ние бяхме описали в проекта. Общо, на брой, бяхме кандидатствали за 31 
нови машини, които включваха обновление на секторите ни в областта на тъкането на ленти, 
плюш-ленти в цех „Тъкачен” и в основоплетачния цех машини, които са с високи мостриращи 
способности, т. нар. Хекел машини, които плетат дантели, ресни, шевици, фини еластични ленти 
за бельо. Също надградихме подготвителния ни цех, в който работим с машини на фирмата 
SSM, Швейцария, за прецизно бубиниране на прежди в подготвителните ни операции преди 
същинския процес на багрене. Най-голямата част машини които внесохме, беше в цех 
„Плетачен”, който успяхме да структурираме и да преместим в град Първомай. Преди това той 
беше извън Първомай, в село Брягово. Нашата цел беше да структурираме така производството 
и да съберем всички наши производства в Първомай, да централизираме нещата. Своевременно 
преместихме цеха и надградихме, разбира се, това производство с най-новите машини от фирма 
“Herzog”, Германия – един от водещите лидери в производството на флектови машини за 
производство на шнурове, на плоски ласета и ластици, които, така, показват едни много добри 
резултати вече след като монтирахме машините и се убеждаваме своевременно, че така, 
инвестицията е била наистина подходяща и целенасочена и сме направили добрия избор. Там 
бяха закупени 24 нови машини, така изцяло обновен цехът със строително-монтажни работи по 
неговата подготовка преди преместването. Създаване на прекрасни условия за работа в цех 
„Плетачен”. И в, така, заключение, нали, към този проект, бих казал, че имаме също инвестиции в 
областта на закупуването на нова компресорна станция за захранване на цех „Багрилен” с 
въздух под налягане, което е необходимо за нашия производствен процес и лабораторна 
техника, която също така помага за прецизността при изготвянето на рецептите в процеса на 
багрене на нашите артикули.  
Водещ: Вече можете ли да оцените ефекта от новите машини, които сте закупили, като ръст на 
продажби, ръст на пазари, отваряне, стъпване на нови пазари?  
Инж. Марин Маринов: Това, което ние отчитаме, като ефект от тази инвестиция, за нас наистина 
мащабна, защото през последните бих казал 20 години толкова мащабна инвестиция не бе... не е 
извършвана в „Искра” – разбира се, закупувани са нови машини, но те са в, така, един по-дълъг 
период, а тук имахме инвестиции в порядъка на около 822 000 лв беше общата стойност на 
проекта, от която 60% беше финансирането, 40% осигурявахме ние, но тези средства ние 
трябваше да ги имаме на сметка, за да извършим разплащането към фирмите доставчици и след 
това, нали, да получим възстановяването на тази част на финансирането. Ръстът, който ние 
отчитаме при монтажа и експлоатацията на новите машини, определено е значим. Първо, като 
производителност. Може би с около 20 – 25% по-високопроизводителни машини. Качеството е 
вторият показател, който е значим за нас, тъй като тези артикули, които произвеждаме, по-
голямата част от тях са украсителни, артикули, които се поставят на лицеви части на облеклата. 
Наистина качеството е много, много по-добро. А прецизността при подготвителните процеси, т. 
нар. Човешки фактор и намеса при самия процес, така, е сведен до минимум, за да не се допуска 
грешка. Управлението на всички класове машини е от ниво на микропроцесори, които са 
последно поколение. И ние, като наша статистика, определено отчитаме много, така, добри 
резултати от тази инвестиция и сме благодарни, разбира се, че го има този проект и успяхме да 
се класираме, за да направим, нали, тази мащабна инвестиция.  
Водещ: Успяхте ли да увеличите хората, които работят за Вас, да увеличите заплатите на 
хората, които работят при Вас?  
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Инж. Марин Маринов: Да, това е също много важен момент в нашата инвестиционна програма, 
защото подходът към нашите кадри, оценката от наша страна, е изключително важен. Както 
казах, повечето от колегите са с много дълъг стаж – над 25 – 30 години. Ние в същото време 
кандидатстваме и по програми, които са от Бюрото по труда и наемаме също служители по тези 
програми. След като направихме, извършихме монтажа на новите машини през този период 
бяхме наели по програми девет – десет нови служители, от които на четири от тях предложихме 
да останат на постоянна работа в „Искра”, защото се уверихме, нали, в техните, така, 
способности и желание да навлизат в нашия занаят, да го кажем, да усвояват нашата професия. 
Така че бих казал, че и по отношение на личния състав, имаме нови попълнения и то успешни. И 
по отношение на работните заплати, винаги сме се стремили да има една обективна оценка към 
служителя – всеки месец да получава навреме своята заплата, да получава своите ваучери, 
които са за храна, които са регламентирани, нали, със закон и разбира се, индивидуален подход 
към служителите, които, така да се каже, имат повече способности, показват по-добри резултати, 
по-добро отношение към работата, да ги стимулираме ежемесечно с бонуси, които се отразяват 
върху заплатата. Разбира се, искам да споделя нещо с Вас – че във фирмата имаме традиции, 
които при по-големите празници, както е Коледа, както е Великден, се стремим да отделяме 
средства за премиране на колектива. Долу-горе, бих казал, че миналата година всеки един от 
служителите сме успели да дадем премии, които може би са една тринадесета заплата, така да я 
наречем.  
Водещ: Следващата седмица отново ще се срещнем с Инж. Марин Маринов, за да научим 
повече за процеса на реализация на проекта, как е финансиран и за проблемите, с които се е 
срещнала фирмата. Дочуване!  
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Национални печатни медии  
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Брой думи: 1710  
 
 
Резюме: Има два типа усещане за фирмата ти, ако е малка или средна. Първото - животът, 
който ще живея. Второто - парите, които ще изкарам. Кое е по-хубаво - зависи. Това, което в 
никой случай не зависи от теб, е изборът между двете. Новият тип финансиране, който вече е 
достъпен в България за работещи малки и средни компании, не е за първия тип предприемачи. 
Но пък е доста атрактивен за втория - тези, които искат да развият бизнеса си и знаят как, но не 
са му се врекли във вечна вярност. Финансирането е ограничено, ще свърши сравнително бързо 
и схемата не е традиционна. Възможностите й обаче са сериозни - естествено, ако приемете 
предизвикателството.  
 
Заглавие: Съдружникът с милионите  
Подзаглавие: Два фонда с евросредства търсят дялово участие в работещи компании  
Автор: Паулина МИХАЙЛОВА  
Текст: Има два типа усещане за фирмата ти, ако е малка или средна. Първото - животът, който 
ще живея. Второто - парите, които ще изкарам. Кое е по-хубаво - зависи. Това, което в никой 
случай не зависи от теб, е изборът между двете. Новият тип финансиране, който вече е достъпен 
в България за работещи малки и средни компании, не е за първия тип предприемачи. Но пък е 
доста атрактивен за втория - тези, които искат да развият бизнеса си и знаят как, но не са му се 
врекли във вечна вярност. Финансирането е ограничено, ще свърши сравнително бързо и 
схемата не е традиционна. Възможностите й обаче са сериозни - естествено, ако приемете 
предизвикателството.  
Къде са парите  
25  
млн. евро е сумата, която предстои да бъде инвестирана чрез BlackPeak и Empower.  
Общата сума на новия тип финансиране за България е 25 млн. евро, които идват по линия на 
инициативата JEREMIE на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Евросредствата ще се 
разпределят между малки и средни компании в страната от двe управляващи дружества - 
Empower Capital и BlackPeak Capital. Първото е под ръководството на Елвин Гури и Томас Хигинс 
(общо партньорите ще са петима), а второто - на част от екипа на Entrea Capital. Дружествата са 
създадени преди близо два месеца с регистрация в Холандия специално с цел да управляват 
парите по този проект на ЕИФ, след като екипите са избрани при състезателна процедура на 
европейския фонд. Елвин Гури е бивш одитор в PWС в София, работил в ЕБВР в Лондон и 
София и е съосновател на JetFinance International, продадена успешно шест години след 
създаването й на BNP Paribas Personal Finance. Хигинс пък е бивш директор в Българо-
американския инвестиционен фонд, после съосновател и управляващ сътрудник на Balkan 
Accession Fund (BAF - фонд, управлявал 110 млн. евро, основател и председател на Empower.bg 
- организация с нестопанска цел, която управлява наградите Empower за млади стартиращи 
създатели на бизнес). Накратко - и Гури, и Хигинс са точно това, което може да се нарече 
серийни предприемачи.  
Второто дружество - BlackPeak Capital, е на Росен Иванов, Кирил Иванов, Ангел Стефанов и 
Ивайло Господинов - част от екипа на Entrea Capital - сред известните компании в сферата на 
инвестициите, консултирала например "Приста ойл" по придобиването на подразделението на 
Chevron Corporation в Румъния, а сред клиентите й са Telelink, "Белла", "Филкаб" и др. И 
четиримата от BlackPeak Capital са с впечатляващи биографии, образование в САЩ или Лондон 
и доста опит.  
В случая точно опитът, свършил работа и на двата екипа при избора им от ЕИФ, трябва да бъде 
използван, за да се инвестират успешно в България общо 25 млн. евро. Empower Capital има да 
разпредели 15 млн. евро, а BlackPeak Capital - 10 млн. евро. Условията на двете дружества са 
сходни, със съвсем леки различия. Философията на цялото упражнение пък е да се подпомогнат 
малки и средни български компании, за да станат по-конкурентни и да се наложат на местния и 
евентуално - външен пазар.  
Как се влиза  
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Срокът, в който средствата, дадени за управление на двете дружества, трябва да се инвестират, 
е краят на следващата година. Най-важното, което трябва да се знае в случая, може би е, че 
задължително става въпрос за коинвестиция. Тоест фондът влага определени пари в българска 
фирма, но задължително трябва да има още един инвеститор - трета страна, несвързана със 
собственика на компанията, която да влезе със сума, не по-малка от тази на фонда по JEREMIE. 
Образно казано, ако през BlackPeak Capital или Empower Capital дружеството, получаващо пари, 
вземе 1 млн. евро, допускайки фонда за свой акционер например с 15%, то задължително трябва 
да се намери още някой, който да вложи минимум 1 млн. евро, участвайки с други 15%. 
Изискването за това е на ЕИФ.  
Разликата между Empower и BlackPeak е, че първите държат парите да бъдат инвестирани в 
български фирми. "Това е мой избор, искам тези средства да отидат за повишаване на 
конкурентността на българския бизнес на местния и регионалния пазар. Затова искам не просто 
фирмата да е регистрирана тук, а наистина да е на българи. В случая възприемам именно това 
като мисия", казва Елвин Гури. В случая с BlackPeak няма пречка вложението да е в 
регистрирано в България дружество, чиито собственици са например германци. Задължително е 
обаче и при двете институции фирмата да е малка или средна по смисъла на едноименния закон 
- най-общо с оборот до 50 млн. евро.  
Самите схеми за финансиране изключват оформяне като кредит. Вариантите като цяло са или 
дялово участие във фирмата, или мецанин финансиране - дълг, конвертируем в собственост. 
"Замисълът ни не е да конкурираме банките, а да допълваме техните усилия във финансирането 
на реалния сектор. Няма и да инвестираме в стартиращи начинания. Искаме да вложим тези 
пари в работещи български компании, доказали, че могат да се развиват, като част от смисъла 
на всичко това е чрез нас те да се легитимират и да станат по-конкурентни на по-мащабната 
бизнес карта на региона", обясни Елвин Гури.  
По същия начин стоят нещата и при BlackPeak - дялово или мецанин финансиране или 
комбинация от двете. "Инвестициите могат да се случват само за увеличение на капитала", 
обясни Росен Иванов. "Идеята от наша гледна точка е чрез този модел на финансиране да се 
привлекат и допълнителни инвеститори", добави той. По думите му в момента фондовете, готови 
да вложат средства в компании в България са 40 - 50 от Лондон до Истанбул. Изисквания към 
кофинансиращата страна не са особено конкретни, освен да не са свързани със собствениците 
на обекта на инвестицията и, както газва Гури, "да имат чисти пари".  
Размерът има значение  
Известни различия има в размера финансиране, който двете дружества имат намерение да 
осигуряват. "Основният ни фокус ще са инвестиции от порядъка на един до три млн. евро", казва 
Росен Иванов. И той, и Елвин Гури определят, че този модел подкрепа е на ниво след т.нар. 
бизнес акселератори. И в двата случая се предвижда максимум до една трета от общата сума на 
отпуснатите пари (в единия случай от 10-те, в другия - от 15-те млн. евро) да отидат за средни 
фирми, а останалите - да са за малки. Empower пък поставя ограничение от най-много 3 млн. 
евро като вложение в една компания. "Долна граница няма, но трудно можем да си позволим 
сделки за 100 - 200 хил. евро", обясни Елвин Гури. Неговите очаквания са за проекти на стойност 
1.5-2 млн. евро.  
Интересни и още по-интересни  
Административно поставени ограничения по линия на европейския фонд за това в кои сектори 
трябва да работят избраните фирми няма. Логично, управляващите дружества изключват 
например земеделието, което по принцип разчита на достатъчно пари по други европейски 
програми. За Empower приоритет ще е здравеопазването във всичките му сегменти (болници, 
дистрибутори на лекарства, производители на материали и др.). Интересни за дружеството са 
също логистиката, експортно ориентираните производства, тези, които се включват във веригата 
за доставка на чуждестранни компании, машиностроенето, веригите градски хотели, леката 
индустрия, търговията на дребно, технологичните компании. Макар че стартиращи бизнеси няма 
да се финансират, е възможно да бъде избрана компания, която например произвежда даден 
продукт и има нужда от средства за собствена дистрибуция (или обратното).  
"Търсим фирми с добра позиция и потенциал за износ", казва Росен Иванов от BlackPeak. 
Дружеството е напълно отворено като типове бизнес, в които може да влезе: IT, храни, 
индустрия, фармация, услуги, бизнес услуги и т.н. То няма нито желание, нито задължение да 
поставя свои хора в изпълнителното ръководство на компаниите. Представители на новите 
акционери обаче все пак ще има в мениджмънта, които в случая ще са по-скоро полезни при 
евентуална вътрешна промяна в структурата. Обяснението е ясно - по един начин изглежда и се 
управлява компания с X души служители, а по съвсем друг - такава с персонал пет пъти X. А 
именно растежът е цел на цялото упражнение.  
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Практически и двете управляващи дружества вече имат разговори с определени компании, 
евентуални бенефициенти по схемата, но имената им засега се пазят в тайна. Очакват първите 
сделки да са към края на годината.  
И сега - най-интересното  
Дотук добре. След като новите съдружници са влезли с милионите си в дадена фирма обаче, 
неизбежно стои и въпросът с излизането им. То трябва да се случи със сигурност, като за 
BlackPeak максималният срок е 10 години. "Идеята ни е да излезем от инвестицията си пет до 
седем години след като сме я направили", каза Росен Иванов. При Empower срокът за 
присъствие на инвеститора в компаниите е осем години, като има опция за удължаването му с 
една година, но решението за това се взема от ЕИФ. Всъщност участието на подобни фондове в 
компаниите, където инвестират, обикновено трае не повече от четири до пет години, така че 
сегашната опция е изключение.  
А сега - защо вариантът не е удачен за собственици, гледащи на бизнеса си като на тип брачен 
ангажимент. Очакванията и на BlackPeak, и на Empower са след като съответното предприятие 
порасне, завоюва нови пазари, затвърди позициите си и стане по-конкурентно, да бъде 
продадено на стратегически инвеститор. Което означава всичко да завърши със сделка за 
мажоритарен пакет акции на дружеството. Опцията българският собственик на фирмата след пет 
или осем години просто сам да изкупи участието на двамата си временни съдружници не е 
изключена. И от двете управляващи дружества обаче гледат на нея като на малко вероятна, не 
търсена, и, с други думи, неподходяща. "При всички случаи начинът на излизане от инвестицията 
(независимо дали ще бъде акционерно участие или мецанин) ще бъде уреден документално още 
в самото начало", казва Елвин Гури. Според него евентуален проблем в случая обаче може да се 
очаква не в крайната фаза на проектите, колкото в началото при намирането на коинвеститорите. 
Нищо обаче не е сигурно - нито, разбира се, това, че фирмата изобщо ще успее да порасне или 
дори, че няма да тръгне надолу. Като всяко вложение от този тип и това е рисково. И 
единственото, което учредителите на двете управляващи дружества могат да направят в случая, 
е да се обърнат към познатите бизнес заклинания - да кръстят фирмите си с имена, близки до 
много суперуспешни фондове, и да не разкриват сделките си, докато не бъдат сключени. Пък 
след 10 години ще се броят реалните успехи и провали.  
***  
Къде са сделките  
Инвестициите и фондовете с ресурс по програма JEREMIE ще са една от темите на девета 
годишна конференция "Сделки и инвеститори", организирана от "Капитал" на 28 октомври. 
Събитието има за цел да играе активна роля на инвестиционния пазар в страната, да служи като 
ценна платформа за създаване на контакти, дискусии, информация и иницииране на сделки.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Дата: 20.09.2014  
Източник: сп. Екология & Инфраструктура, Третиране на отпадъци в България  
Страница: 7  
Брой думи: 314  
 
 
Резюме: Дружеството работи в тясно сътрудничество с организациите за оползотворяване, като 
обслужва системите за разделно събиране на общините и фирмите. В тази насока дългогодишни 
партньори на Екоинвест са както големи предприятия като Метро, Билла, Кауфланд, Каменица, 
Загорка, Кока-Кола, Девин, така и множество малки и средни предприятия.  
 
Заглавие: 10 години зелени решения за управление на отпадъците от Екоинвест ЕООД  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вече 10 години Екоинвест ЕООД е надежден партньор по управлението на отпадъците от 
опаковки на фирмите и общините в България. Фирмата стартира дейността си в областта на 
оползотворяване на отпадъци от хартиени опаковки. В отговор на нуждите на пазара Екоинвест 
първоначално разширява асортимента си, като включва събиране на отпадъци от всички видове 
опаковки - пластмаси, PET, метални, дървени опаковки, стъкло и тяхното първоначално 
сортиране, третиране и транспортиране.  
Партньори  
Дружеството работи в тясно сътрудничество с организациите за оползотворяване, като обслужва 
системите за разделно събиране на общините и фирмите. В тази насока дългогодишни 
партньори на Екоинвест са както големи предприятия като Метро, Билла, Кауфланд, Каменица, 
Загорка, Кока-Кола, Девин, така и множество малки и средни предприятия.  
Съоръжения  
Желанието за устойчиво развитие налага да се инвестира в дейности по преработка и 
рециклиране на отпадъчни опаковки от пластмаси и дърво. Площадката за рециклиране на 
дървени опаковки дава възможност на 100 хил. бр. дървени палети годишно да бъдат 
използвани повторно, а 3000 тона да бъдат преработени като гориво за отопление. Цехът за 
рециклиране на пластмаси преработва отпадъци от полимерни опаковки - твърда пластмаса, 
найлон, полипропилен, PET, поликарбон. Произведеният вторичен гранулат има изключително 
широко потребление за производство на стоки за бита, индустрията и селското стопанство.  
Проекти  
Част от фирмената стратегия за развитие е изпълнението на проект по процедура "Енергийна 
ефективност и зелена икономика" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика". Проектът е в унисон с националните 
и европейските директиви за изграждане на необходимата инфраструктура, осигуряваща 
максимална степен на рециклиране и повторна употреба на отпадъците. Дейностите по проекта 
са свързани с внедряване на иновативна екструдерна инсталация M-A-S и обновяване на 
оборудването в рециклиращото предприятие. Реализацията му ще позволи на дружеството да 
повиши дела на рециклираните пластмасови опаковки до 10 000 тона годишно при високо 
качество и ефективност на производството и ще доведе до повишаване на репутацията на 
Екоинвест на пазара на вторичен пластмасов гранулат и РЕТ флейк.  
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Дата: 20.09.2014  
Източник: сп. Екология & Инфраструктура, Третиране на отпадъци в България  
Страница: 10  
Брой думи: 682  
 
 
Резюме: Кои са най-успешните проекти в областта на третирането на отпадъци, реализирани в 
Австрия, и на какви иновативни технологии и/ли добри практики са базирани? Кои от тях считате 
за приложими и в България? Австрия в европейски план постига едно от най-високите нива на 
рециклиране. Основна причина за това, наред с изменените законови рамки през последните 
години, е и фактът, че компаниите все повече откриват в отпадъците ценен ресурс.  
 
Заглавие: Стефан Гебесхубер, търговски аташе към посолството на Австрия в България: 
България има добър потенциал за развитие на екологични технологии  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кои са най-успешните проекти в областта на третирането на отпадъци, реализирани в 
Австрия, и на какви иновативни технологии и/ли добри практики са базирани? Кои от тях считате 
за приложими и в България? Австрия в европейски план постига едно от най-високите нива на 
рециклиране. Основна причина за това, наред с изменените законови рамки през последните 
години, е и фактът, че компаниите все повече откриват в отпадъците ценен ресурс.  
Предпоставка са машини и съоръжения за сметосъбиране, сметоразделяне и раздробяване. В 
тази област оперират както редица малки, така и големи австрийски фирми, които в своите 
пазарни сегменти често заемат водеща технологична роля. Такива машини се използват вече и в 
България. Чрез тях се преработват определени видове отпадъци до суровини, които или се 
преработват наново, или се изнасят. В тази област и в бъдеще има голям потенциал за 
България, тъй като в момента все още много отпадъци се депонират и не се преработват.  
Друга област, в която Австрия заема водеща позиция, е "waste-to-energy". Във Виена например 
се изгарят почти всички битови отпадъци в различни инсталации, някои от които се намират в 
самия град. Тук, разбира се, основна роля играят съответните технологии и системи за 
филтрация, за да се осигури възприемането на тези съоръжения от населението. И тази 
технология в дългосрочна перспектива е интересна за България и необходим крайъгълен камък, 
за да се намали зависимостта от чуждестранни енергийни източници.  
Голяма част от битовите отпадъци се състоят от органични отпадъци. Те могат да се 
оползотворяват под формата на компост или като биогаз, вместо да се складират в сметища. 
Инсталациите за биогаз дават възможност за децентрализирано производство на енергия и 
осигуряват работни места на местно ниво. В Австрия в сектора биомаса работят над 13 000 
лица. По този начин секторът се явява двигател за работни места, най-вече за селските райони. 
За България, която разполага със значителни земеделски площи, тази технология е от голям 
интерес.  
Какви конкретни проекти в областта на третирането на отпадъци реализират австрийски 
компании у нас? Бихте ли посочили някои успешни примери?  
Австрия от години е партньор при организирането на екологичните изложби "Енергийна 
ефективност & възобновяеми енергийни източници", както и на "Save the Planet" в София. 
Австрийското фирмено участие е едно от най-представителните, което отразява големия 
интерес към България. През последните години бяха представени най-вече фирми от секторите 
събиране и преработване на отпадъци, биомаса, както и вода и канализация. Това са и тези 
сфери в опазването на околната среда, в които през последните години има най-много проекти и 
коопериране между двете страни.  
Както бе споменато, в България вече се използват австрийски машини за рециклиране, засега 
най-вече в строителството и производството на пластмаси. В момента се преговаря и по други 
проекти в областта на рециклирането. Неотдавна в Добрич австрийска фирма изгради 
инсталация за биогаз, която има капацитет да снабдява 2400 домакинства с ток. В момента се 
строи втора инсталация, планирано е изграждането и на други.  
За изграждането на канализационни системи и пречиствателни станции в България работят 
различни австрийски фирми, които или директно изграждат съоръженията с партньори, или се 
явяват поддоставчици на технологии, или на ноу-хау в областта на планирането. И в областта на 
сметосъбирането вече действат австрийски фирми, които в бъдеще желаят да разширят своята 
дейност.  
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В кои екологични направления виждате най-голям потенциал за съвместен бизнес между 
български и австрийски компании в бъдеще?  
В областта на околната среда България предлага голям потенциал за развитие. В Австрия и 
Германия например степента на насищане на пазара при пречиствателните станции вече е 
близо 100%, докато в България непрекъснато се обявяват нови проекти и търгове.  
От интерес през следващите 7 години най-вече ще бъде предоставянето на европейски средства 
по различните оперативни програми. Наред с Оперативна програма Околна среда, в 
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност има подраздел енергийна и 
ресурсна ефективност, в който са предвидени значителни средства. Това показва, че наред с 
изпълнението на вече приетите стратегии, нарастващо значение придобиват и нови теми. 
Паралелно с общинските проекти очакваме нарастване на инициативите от страна на компании, 
които чрез по-ефективно използване на ресурсите желаят да повишат своята 
конкурентоспособност на международните пазари. Във всички тези области австрийските фирми 
разполагат с богат опит и ноу-хау и проявяват интерес към различните възможности за правене 
на бизнес в България.  
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Интернет издания и блогове  
 
 
Дата: 19.09.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/09/19/1967759/lilyana-pavlova-shte-nastoyavame-za-
akreditatsiya-na-universitetite-ot-evropeyski-akreditatsionni-agentsii.html  
Брой думи: 837  
 
 
Резюме: Варна. Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в 
България е изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. 
Това е един от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в 
управленската програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна 
водачът на листата за парламентарните избори Лиляна Павлова, съобщиха от пресцентъра на 
ПП ГЕРБ.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова: Ще настояваме за акредитация на университетите от 
европейски акредитационни агенции  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Варна. Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в 
България е изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. 
Това е един от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в 
управленската програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна 
водачът на листата за парламентарните избори Лиляна Павлова, съобщиха от пресцентъра на 
ПП ГЕРБ. Лиляна Павлова участва в дискусия, посветена на реформите във висшето 
образование, на която присъстваха ректорите на висшите учебни заведения във Варна, 
директорите на колежи и председателите на студентски съвети. Гости на форума бяха 
кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, 
Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски и Николай Малев.  
„Вярваме, че това е правилният модел, за да бъде опростен процеса на акредитация на 
университетите. Ще предложим със законодателна промяна акредитацията да бъде правена не 
само от Националната агенция за акредитация, но и от европейски акредитационни агенции. 
Това ще даде възможност да отпаднат някои притеснения, които виждаме, че съществуват”, 
коментира Павлова. Ректорът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
проф. Красимир Иванов изрази задоволството си от това, че проблемът с акредитацията е сред 
ключовите образователни приоритети в управленската програма на ПП ГЕРБ и подчерта, че 
трябва да бъде решен час по-скоро, защото в противен случай „се харчи огромен ресурс без да 
има никаква ефективност. „Само за м.г. МУ имаше над 40 процедури по акредитация. Системата 
е много тромава. Ще разчитаме на вашата подкрепа и при кандидатстването и усвояването на 
европейски средства за изграждане на нови общежития, за реновиране на старите, както и за 
изграждане на симулационни центрове и внедряване на нови технологии”, каза проф. Иванов. 
Лиляна Павлова се ангажира да постави на преден план и проблема със специализацията на 
дипломираните лекари, след като от ръководството на вуза споделиха, че получават бройки за 
специализации, за които няма търсене.  
Водачът на листата на ПП ГЕРБ във Варна акцентира, че другият ключов приоритет в 
управленската програма е обвързването на субсидията за образование с качеството. И 
подчерта, че се предвижда 50 % от държавната субсидия да бъде обвързана с качеството на 
образование. „В тази посока прилагаме рейтинговата система, като си даваме сметка, че тя 
трябва да бъде актуализирана и осъвременена. Освен качествено образование, което сме 
длъжни да подсигуряваме на младите хора, които искаме да останат в страната и да се 
реализират, трябва да работим за обвързването на учебните програми с потребностите на 
бизнеса. Не да произвеждаме кадри, които после не могат да намерят своята реализация. 
Затова предвиждаме специална национална програма, чрез която да финансираме учебните 
програми, разработени от университетите съвместно с бизнеса”, допълни Павлова. Тя сподели, 
че в сектора има притеснение за навлизането на чужди университети, като подчерта, че ПП ГЕРБ 
категорично подкрепя разработването на съвместни учебни програми на български с чужди 
университети.  

http://www.focus-news.net/news/2014/09/19/1967759/lilyana-pavlova-shte-nastoyavame-za-akreditatsiya-na-universitetite-ot-evropeyski-akreditatsionni-agentsii.html
http://www.focus-news.net/news/2014/09/19/1967759/lilyana-pavlova-shte-nastoyavame-za-akreditatsiya-na-universitetite-ot-evropeyski-akreditatsionni-agentsii.html
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Друг основен приоритет в управленската програма на ПП ГЕРБ е пренасочване на държавната 
субсидия в тези специалности, от които бизнесът има реална потребност. „Искаме да спрем 
държавното финансиране за специалностите, по които виждаме, че няма доказани резултати 
нито в науката, нито в бъдещата реализация на завършващите студенти. Идеята е то да мине 
изцяло в частна форма, а да фокусираме държавната субсидия към специалности, които са в 
полза на бизнеса. Затова в по-широк мащаб в управленската ни програма за Варна и региона 
предвиждаме да насочим конкретно финансиране. Първо по линията за конкурентоспособност за 
създаване на бизнесинкубатор. Затова можем да получим европейско финансиране. Време е във 
Варна да бъде създаден високотехнологичен бизнеспарк с европейско финансиране. Но затова 
трябва да се постигне консенсус между всички университети, колежи и БАН”, подчерта Лиляна 
Павлова. Друга стъпка, чрез която младите хора могат да бъдат мотивирани да работят в 
България, е финансиране на младежката заетост по Програмата за конкурентоспособност и 
по конкретно по Програмата за развитие на селските райони – това би било полезно за млади 
фермери, които имат желане да работят в сферата на земеделието у нас.  
Кандидатът за народен представител обеща, че средствата за студентското кредитиране в 
държавния бюджет ще продължи да ги има, като подчерта, че това е модел, който дава 
резултати в образованието. „В краткия живот на приключилия парламент не се реализира със 
законова промяна един проблем, чието отстраняване е абсолютно постижимо в новото 43-то НС 
– става въпрос за промяна и синхронизация на закона за висшето образование с Кодекса на 
труда, там където има несъответствия между изискванията за хабилитиран и нехабилитиран 
академичен състав. Това също е ангажимент, който се надявам да реализираме”, добави 
Павлова. Дигитализирането на обучението във вузовете, енергийната ефективност на 
образователната инфраструктура и осигуряването на специализирани лаборатории, също 
залягат в приоритетите на управленската програма на ПП ГЕРБ. Лиляна Павлова коментира, че 
за ГЕРБ е важна победата, извоювана по отношение на това да не бъде приета във вида, в който 
е била предложена стратегията за висше образование.  
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” кап. І ранг проф. Боян Медникаров подкрепи позицията на 
Павлова за това, че са необходими радикални промени в системата за оценяване на качеството 
на образованието, „която е много тромава и формална”. Той поиска съдействие затова морското 
образование и квалификация да се превърнат в национален приоритет по примера на Хърватия 
и Филипините.  
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/09/19/1967903/  
Брой думи: 146  
 
 
Резюме: Чирпан. Водачът на кандидатите за народни представители на ПП ГЕРБ за 27 МИР 
Стара Загора Лиляна Павлова посети едно от най-старите производствени предприятия в 
Чирпан. Павлова се запозна с част от процеса за изработка на хидравлични разпределители и 
разговаря с работници от завода, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова се срещна с работници от чирпански завод  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Чирпан. Водачът на кандидатите за народни представители на ПП ГЕРБ за 27 МИР Стара 
Загора Лиляна Павлова посети едно от най-старите производствени предприятия в Чирпан. 
Павлова се запозна с част от процеса за изработка на хидравлични разпределители и разговаря 
с работници от завода, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.  
„Радвам се, че виждам толкова много млади хора, които работят тук. Това е бъдещето – работа и 
професионално развитие за младежите. Кандидатстването и разработването на проекти по 
европейски програми са важни. Така фирмите имат по-голяма възможност да се развиват с 
бързи темпове и да разкриват работни места, защото безработицата е един от основните 
проблеми не само за Чирпан, а за много от градовете в България“, каза Павлова.  
Чирпанското предприятие за производство на хидравлични разпределители за селскостопанска 
техника е изпълнило два проекта по програма "Конкурентоспособност". В завода в момента 
работят 150 души, а продукцията му е само за износ.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/09/19/1967903/
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17419577  
Брой думи: 216  
 
 
Резюме: "Black Peak Capital" e един от избраните фонд мениджъри от Европейският 
инвестиционен фонд (ЕИФ) да управлява коинвестиционен фонд за рисков капитал по 
инициативата JEREMIE.  
 
Заглавие: Нов фонд за МСП с капитал €10 млн.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Black Peak Capital" e един от избраните фонд мениджъри от Европейският инвестиционен 
фонд (ЕИФ) да управлява коинвестиционен фонд за рисков капитал по инициативата JEREMIE. 
Фондът вече функционира с първоначален капитал от 10 млн. евро. Това научи БТА от Росен 
Иванов, член на екипа, управляващ фонда. "Black Peak Capital" сe фокусира върху инвестиции в 
малки и средни предприятия. Фондът ще може да инвестира заедно с други финансови 
инвеститори или частни лица при еднакви условия на инвестиция. Средният размер на 
инвестициите на фонда ще бъде в диапазона между 1-3 млн. евро, като общата инвестиция, 
включваща и тази на коинвеститор, ще бъде в размер от 2-6 млн. евро. Фондът ще може да 
инвестира опортюнистично в компании в по-ранна фаза на развитие с размер на инвестицията от 
300 хил. евро до 1 млн. евро. "Black Peak Capital" може да инвестира в широк кръг от индустрии, 
изключвайки селско стопанство, дърводобив, животновъдство и аквакултури. Стратегията на 
фонда предвижда инвестиции в бързоразвиващи се компании със сериозен експортен 
потенциал, както и лидери на местния пазар. Средствата от инвестицията, реализирана чрез 
увеличение на капитала или мецанин финансиране, може да се използват от предприемачите за 
различни инициативи в помощ на растежа на компанията. Новият инструмент на ЕИФ цели да 
подпомогне успешни български предприемачи и да стимулира индустрията за дялови инвестиции 
и привличането на чуждестранни инвестиции като цяло. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17419577
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17420037  
Брой думи: 828  
 
 
Резюме: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България 
е изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е 
един от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова. Тя участва в дискусия, посветена на реформите 
във висшето образование, на която присъстваха ректорите на висшите учебни заведения във 
Варна, директорите на колежи и председателите на студентски съвети. Гости на форума бяха 
кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, 
Красимира Анастасова,Павел Христов, Калин Калевски и Николай Малев.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова: Ще настояваме за акредитация на университетите от 
европейски агенции  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България е 
изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е един 
от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова. Тя участва в дискусия, посветена на реформите 
във висшето образование, на която присъстваха ректорите на висшите учебни заведения във 
Варна, директорите на колежи и председателите на студентски съвети. Гости на форума бяха 
кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, 
Красимира Анастасова,Павел Христов, Калин Калевски и Николай Малев.  
„Вярваме, че това е правилният модел, за да бъде опростен процеса на акредитация на 
университетите. Ще предложим със законодателна промяна акредитацията да бъде правена не 
само от Националната агенция за акредитация, но и от европейски акредитационни агенции. 
Това ще даде възможност да отпаднат някои притеснения, които виждаме, че съществуват“, 
коментира Павлова. Ректорът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - 
проф. Красимир Иванов изрази задоволството си от това, че проблемът с акредитацията е сред 
ключовите образователни приоритети в управленската програма на ПП ГЕРБ и подчерта, че 
трябва да бъде решен час по-скоро, защото в противен случай „се харчи огромен ресурс без да 
има никаква ефективност.  
„Само за м.г. МУ имаше над 40 процедури по акредитация. Системата е много тромава. Ще 
разчитаме на вашата подкрепа и при кандидатстването и усвояването на европейски средства за 
изграждане на нови общежития, за реновиране на старите, както и за изграждане на 
симулационни центрове и внедряване на нови технологии“, каза проф. Иванов. Лиляна Павлова 
се ангажира да постави на преден план и проблема със специализацията на дипломираните 
лекари, след като от ръководството на вуза споделиха, че получават бройки за специализации, 
за които няма търсене.  
Водачът на листата на ПП ГЕРБ във Варна акцентира, че другият ключов приоритет в 
управленската програма е обвързването на субсидията за образование с качеството. И 
подчерта, че се предвижда 50 % от държавната субсидия да бъде обвързана с качеството на 
образование. „В тази посока прилагаме рейтинговата система, като си даваме сметка, че тя 
трябва да бъде актуализирана и осъвременена. Освен качествено образование, което сме 
длъжни да подсигуряваме на младите хора, които искаме да останат в страната и да се 
реализират, трябва да работим за обвързването на учебните програми с потребностите на 
бизнеса. Не да произвеждаме кадри, които после не могат да намерят своята реализация. 
Затова предвиждаме специална национална програма, чрез която да финансираме учебните 
програми, разработени от университетите съвместно с бизнеса“, допълни Павлова. Тя сподели, 
че в сектора има притеснение за навлизането на чужди университети, като подчерта, че ПП ГЕРБ 
категорично подкрепя разработването на съвместни учебни програми на български с чужди 
университети.  
Друг основен приоритет в управленската програма на ПП ГЕРБ е пренасочване на държавната 
субсидия в тези специалности, от които бизнесът има реална потребност. „Искаме да спрем 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17420037
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държавното финансиране за специалностите, по които виждаме, че няма доказани резултати 
нито в науката, нито в бъдещата реализация на завършващите студенти. Идеята е то да мине 
изцяло в частна форма, а да фокусираме държавната субсидия към специалности, които са в 
полза на бизнеса. Затова в по-широк мащаб в управленската ни програма за Варна и региона 
предвиждаме да насочим конкретно финансиране. Първо по линията за конкурентоспособност за 
създаване на бизнесинкубатор. Затова можем да получим европейско финансиране. Време е във 
Варна да бъде създаден високотехнологичен бизнеспарк с европейско финансиране. Но затова 
трябва да се постигне консенсус между всички университети, колежи и БАН“, подчерта Лиляна 
Павлова. Друга стъпка, чрез която младите хора могат да бъдат мотивирани да работят в 
България, е финансиране на младежката заетост по Програмата за конкурентоспособност и 
по конкретно по Програмата за развитие на селските райони - това би било полезно за млади 
фермери, които имат желане да работят в сферата на земеделието у нас.  
Кандидатът за народен представител обеща, че средствата за студентското кредитиране в 
държавния бюджет ще продължи да ги има, като подчерта, че това е модел, който дава 
резултати в образованието. „В краткия живот на приключилия парламент не се реализира със 
законова промяна един проблем, чието отстраняване е абсолютно постижимо в новото 43-то НС 
- става въпрос за промяна и синхронизация на закона за висшето образование с Кодекса на 
труда, там където има несъответствия между изискванията за хабилитиран и нехабилитиран 
академичен състав. Това също е ангажимент, който се надявам да реализираме“, добави 
Павлова. Дигитализирането на обучението във вузовете, енергийната ефективност на 
образователната инфраструктура и осигуряването на специализирани лаборатории, също 
залягат в приоритетите на управленската програма на ПП ГЕРБ. Лиляна Павлова коментира, че 
за ГЕРБ е важна победата, извоювана по отношение на това да не бъде приета във вида, в който 
е била предложена стратегията за висше образование.  
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ кап. І ранг проф. Боян Медникаров подкрепи позицията на 
Павлова за това, че са необходими радикални промени в системата за оценяване на качеството 
на образованието, „която е много тромава и формална“. Той поиска съдействие затова морското 
образование и квалификация да се превърнат в национален приоритет по примера на Хърватия 
и Филипините.  
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17422580  
Брой думи: 154  
 
 
Резюме: Водачът на кандидатите за народни представители на ПП ГЕРБ за 27 МИР Стара 
Загора Лиляна Павлова посети едно от най-старите производствени предприятия в Чирпан. 
Министърът на регионалното развитие от кабинета на Бойко Борисов се запозна с част от 
процеса за изработка на хидравлични разпределители и разговаря с работници от завода.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова се срещна с работници от чирпански завод  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Водачът на кандидатите за народни представители на ПП ГЕРБ за 27 МИР Стара Загора 
Лиляна Павлова посети едно от най-старите производствени предприятия в Чирпан. Министърът 
на регионалното развитие от кабинета на Бойко Борисов се запозна с част от процеса за 
изработка на хидравлични разпределители и разговаря с работници от завода.  
„Радвам се, че виждам толкова много млади хора, които работят тук. Това е бъдещето - работа и 
професионално развитие за младежите. Кандидатстването и разработването на проекти по 
европейски програми са важни. Така фирмите имат по-голяма възможност да се развиват с 
бързи темпове и да разкриват работни места, защото безработицата е един от основните 
проблеми не само за Чирпан, а за много от градовете в България“, каза Павлова.  
Чирпанското предприятие за производство на хидравлични разпределители за селскостопанска 
техника е изпълнило два проекта по програма “Конкурентоспособност“. В завода в момента 
работят 150 души, а продукцията му е само за износ.  
Купуването и продаването на гласове е престъпление!  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17422580
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: http://www.frognews.bg/news_76545/L-Pavlova-Iskame-akreditatsiia-na-universitetite-ot-
evropeiski-agentsii/  
Брой думи: 829  
 
 
Резюме: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България 
е изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е 
един от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова.  
 
Заглавие: Л. Павлова: Искаме акредитация на университетите от европейски агенции  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България е 
изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е един 
от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова.  
Тя участва в дискусия, посветена на реформите във висшето образование, на която присъстваха 
ректорите на висшите учебни заведения във Варна, директорите на колежи и председателите на 
студентски съвети. Гости на форума бяха кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-
Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски 
и Николай Малев.  
„Вярваме, че това е правилният модел, за да бъде опростен процеса на акредитация на 
университетите. Ще предложим със законодателна промяна акредитацията да бъде правена не 
само от Националната агенция за акредитация, но и от европейски акредитационни агенции. 
Това ще даде възможност да отпаднат някои притеснения, които виждаме, че съществуват”, 
коментира Павлова. Ректорът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
проф. Красимир Иванов изрази задоволството си от това, че проблемът с акредитацията е сред 
ключовите образователни приоритети в управленската програма на ПП ГЕРБ и подчерта, че 
трябва да бъде решен час по-скоро, защото в противен случай „се харчи огромен ресурс без да 
има никаква ефективност. „Само за м.г. МУ имаше над 40 процедури по акредитация. Системата 
е много тромава. Ще разчитаме на вашата подкрепа и при кандидатстването и усвояването на 
европейски средства за изграждане на нови общежития, за реновиране на старите, както и за 
изграждане на симулационни центрове и внедряване на нови технологии”, каза проф. Иванов. 
Лиляна Павлова се ангажира да постави на преден план и проблема със специализацията на 
дипломираните лекари, след като от ръководството на вуза споделиха, че получават бройки за 
специализации, за които няма търсене.  
Водачът на листата на ПП ГЕРБ във Варна акцентира, че другият ключов приоритет в 
управленската програма е обвързването на субсидията за образование с качеството. И 
подчерта, че се предвижда 50 % от държавната субсидия да бъде обвързана с качеството на 
образование. „В тази посока прилагаме рейтинговата система, като си даваме сметка, че тя 
трябва да бъде актуализирана и осъвременена. Освен качествено образование, което сме 
длъжни да подсигуряваме на младите хора, които искаме да останат в страната и да се 
реализират, трябва да работим за обвързването на учебните програми с потребностите на 
бизнеса. Не да произвеждаме кадри, които после не могат да намерят своята реализация. 
Затова предвиждаме специална национална програма, чрез която да финансираме учебните 
програми, разработени от университетите съвместно с бизнеса”, допълни Павлова. Тя сподели, 
че в сектора има притеснение за навлизането на чужди университети, като подчерта, че ПП ГЕРБ 
категорично подкрепя разработването на съвместни учебни програми на български с чужди 
университети.  
Друг основен приоритет в управленската програма на ПП ГЕРБ е пренасочване на държавната 
субсидия в тези специалности, от които бизнесът има реална потребност. „Искаме да спрем 
държавното финансиране за специалностите, по които виждаме, че няма доказани резултати 
нито в науката, нито в бъдещата реализация на завършващите студенти. Идеята е то да мине 
изцяло в частна форма, а да фокусираме държавната субсидия към специалности, които са в 
полза на бизнеса. Затова в по-широк мащаб в управленската ни програма за Варна и региона 

http://www.frognews.bg/news_76545/L-Pavlova-Iskame-akreditatsiia-na-universitetite-ot-evropeiski-agentsii/
http://www.frognews.bg/news_76545/L-Pavlova-Iskame-akreditatsiia-na-universitetite-ot-evropeiski-agentsii/
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предвиждаме да насочим конкретно финансиране. Първо по линията за конкурентоспособност за 
създаване на бизнесинкубатор. Затова можем да получим европейско финансиране. Време е във 
Варна да бъде създаден високотехнологичен бизнеспарк с европейско финансиране. Но затова 
трябва да се постигне консенсус между всички университети, колежи и БАН”, подчерта Лиляна 
Павлова. Друга стъпка, чрез която младите хора могат да бъдат мотивирани да работят в 
България, е финансиране на младежката заетост по Програмата за конкурентоспособност и 
по конкретно по Програмата за развитие на селските райони – това би било полезно за млади 
фермери, които имат желане да работят в сферата на земеделието у нас.  
Кандидатът за народен представител обеща, че средствата за студентското кредитиране в 
държавния бюджет ще продължи да ги има, като подчерта, че това е модел, който дава 
резултати в образованието. „В краткия живот на приключилия парламент не се реализира със 
законова промяна един проблем, чието отстраняване е абсолютно постижимо в новото 43-то НС 
– става въпрос за промяна и синхронизация на закона за висшето образование с Кодекса на 
труда, там където има несъответствия между изискванията за хабилитиран и нехабилитиран 
академичен състав. Това също е ангажимент, който се надявам да реализираме”, добави 
Павлова. Дигитализирането на обучението във вузовете, енергийната ефективност на 
образователната инфраструктура и осигуряването на специализирани лаборатории, също 
залягат в приоритетите на управленската програма на ПП ГЕРБ. Лиляна Павлова коментира, че 
за ГЕРБ е важна победата, извоювана по отношение на това да не бъде приета във вида, в който 
е била предложена стратегията за висше образование.  
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” кап. І ранг проф. Боян Медникаров подкрепи позицията на 
Павлова за това, че са необходими радикални промени в системата за оценяване на качеството 
на образованието, „която е много тромава и формална”. Той поиска съдействие затова морското 
образование и квалификация да се превърнат в национален приоритет по примера на Хърватия 
и Филипините.  
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/izbori_2.0-
novini/pavlova_shte_nastoyavame_za_akreditatsiya_na_universitetite_ot_evropa-254528.html  
Брой думи: 834  
 
 
Резюме: Варна. Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в 
България е изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. 
Това е един от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в 
управленската програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна 
водачът на листата за парламентарните избори Лиляна Павлова. Тя участва в дискусия, 
посветена на реформите във висшето образование, на която присъстваха ректорите на висшите 
учебни заведения във Варна, директорите на колежи и председателите на студентски съвети. 
Гости на форума бяха кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен 
Манушев, Красен Кралев, Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски и Николай 
Малев, информират от пресцентъра ГЕРБ.  
 
Заглавие: Павлова: Ще настояваме за акредитация на университетите от Европа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Варна. Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в 
България е изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. 
Това е един от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в 
управленската програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна 
водачът на листата за парламентарните избори Лиляна Павлова. Тя участва в дискусия, 
посветена на реформите във висшето образование, на която присъстваха ректорите на висшите 
учебни заведения във Варна, директорите на колежи и председателите на студентски съвети. 
Гости на форума бяха кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен 
Манушев, Красен Кралев, Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски и Николай 
Малев, информират от пресцентъра ГЕРБ.  
„Вярваме, че това е правилният модел, за да бъде опростен процеса на акредитация на 
университетите. Ще предложим със законодателна промяна акредитацията да бъде правена не 
само от Националната агенция за акредитация, но и от европейски акредитационни агенции. 
Това ще даде възможност да отпаднат някои притеснения, които виждаме, че съществуват", 
коментира Павлова. Ректорът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – 
проф. Красимир Иванов изрази задоволството си от това, че проблемът с акредитацията е сред 
ключовите образователни приоритети в управленската програма на ПП ГЕРБ и подчерта, че 
трябва да бъде решен час по-скоро, защото в противен случай „се харчи огромен ресурс без да 
има никаква ефективност. „Само за м.г. МУ имаше над 40 процедури по акредитация. Системата 
е много тромава. Ще разчитаме на вашата подкрепа и при кандидатстването и усвояването на 
европейски средства за изграждане на нови общежития, за реновиране на старите, както и за 
изграждане на симулационни центрове и внедряване на нови технологии", каза проф. Иванов. 
Лиляна Павлова се ангажира да постави на преден план и проблема със специализацията на 
дипломираните лекари, след като от ръководството на вуза споделиха, че получават бройки за 
специализации, за които няма търсене.  
Водачът на листата на ПП ГЕРБ във Варна акцентира, че другият ключов приоритет в 
управленската програма е обвързването на субсидията за образование с качеството. И 
подчерта, че се предвижда 50 % от държавната субсидия да бъде обвързана с качеството на 
образование. „В тази посока прилагаме рейтинговата система, като си даваме сметка, че тя 
трябва да бъде актуализирана и осъвременена. Освен качествено образование, което сме 
длъжни да подсигуряваме на младите хора, които искаме да останат в страната и да се 
реализират, трябва да работим за обвързването на учебните програми с потребностите на 
бизнеса. Не да произвеждаме кадри, които после не могат да намерят своята реализация. 
Затова предвиждаме специална национална програма, чрез която да финансираме учебните 
програми, разработени от университетите съвместно с бизнеса", допълни Павлова. Тя сподели, 
че в сектора има притеснение за навлизането на чужди университети, като подчерта, че ПП ГЕРБ 
категорично подкрепя разработването на съвместни учебни програми на български с чужди 
университети.  

http://www.standartnews.com/izbori_2.0-novini/pavlova_shte_nastoyavame_za_akreditatsiya_na_universitetite_ot_evropa-254528.html
http://www.standartnews.com/izbori_2.0-novini/pavlova_shte_nastoyavame_za_akreditatsiya_na_universitetite_ot_evropa-254528.html
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Друг основен приоритет в управленската програма на ПП ГЕРБ е пренасочване на държавната 
субсидия в тези специалности, от които бизнесът има реална потребност. „Искаме да спрем 
държавното финансиране за специалностите, по които виждаме, че няма доказани резултати 
нито в науката, нито в бъдещата реализация на завършващите студенти. Идеята е то да мине 
изцяло в частна форма, а да фокусираме държавната субсидия към специалности, които са в 
полза на бизнеса. Затова в по-широк мащаб в управленската ни програма за Варна и региона 
предвиждаме да насочим конкретно финансиране. Първо по линията за конкурентоспособност за 
създаване на бизнесинкубатор. Затова можем да получим европейско финансиране. Време е във 
Варна да бъде създаден високотехнологичен бизнеспарк с европейско финансиране. Но затова 
трябва да се постигне консенсус между всички университети, колежи и БАН", подчерта Лиляна 
Павлова. Друга стъпка, чрез която младите хора могат да бъдат мотивирани да работят в 
България, е финансиране на младежката заетост по Програмата за конкурентоспособност и 
по конкретно по Програмата за развитие на селските райони – това би било полезно за млади 
фермери, които имат желане да работят в сферата на земеделието у нас.  
Кандидатът за народен представител обеща, че средствата за студентското кредитиране в 
държавния бюджет ще продължи да ги има, като подчерта, че това е модел, който дава 
резултати в образованието. „В краткия живот на приключилия парламент не се реализира със 
законова промяна един проблем, чието отстраняване е абсолютно постижимо в новото 43-то НС 
– става въпрос за промяна и синхронизация на закона за висшето образование с Кодекса на 
труда, там където има несъответствия между изискванията за хабилитиран и нехабилитиран 
академичен състав. Това също е ангажимент, който се надявам да реализираме", добави 
Павлова. Дигитализирането на обучението във вузовете, енергийната ефективност на 
образователната инфраструктура и осигуряването на специализирани лаборатории, също 
залягат в приоритетите на управленската програма на ПП ГЕРБ. Лиляна Павлова коментира, че 
за ГЕРБ е важна победата, извоювана по отношение на това да не бъде приета във вида, в който 
е била предложена стратегията за висше образование.  
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" кап. І ранг проф. Боян Медникаров подкрепи позицията на 
Павлова за това, че са необходими радикални промени в системата за оценяване на качеството 
на образованието, „която е много тромава и формална". Той поиска съдействие затова морското 
образование и квалификация да се превърнат в национален приоритет по примера на Хърватия 
и Филипините.  
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1327816  
Брой думи: 828  
 
 
Резюме: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България 
е изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е 
един от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова. Тя участва в дискусия, посветена на реформите 
във висшето образование, на която присъстваха ректорите на висшите учебни заведения във 
Варна, директорите на колежи и председателите на студентски съвети. Гости на форума бяха 
кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, 
Красимира Анастасова,Павел Христов, Калин Калевски и Николай Малев.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова: Ще настояваме за акредитация на университетите от 
европейски агенции  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България е 
изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е един 
от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова. Тя участва в дискусия, посветена на реформите 
във висшето образование, на която присъстваха ректорите на висшите учебни заведения във 
Варна, директорите на колежи и председателите на студентски съвети. Гости на форума бяха 
кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, 
Красимира Анастасова,Павел Христов, Калин Калевски и Николай Малев.  
„Вярваме, че това е правилният модел, за да бъде опростен процеса на акредитация на 
университетите. Ще предложим със законодателна промяна акредитацията да бъде правена не 
само от Националната агенция за акредитация, но и от европейски акредитационни агенции. 
Това ще даде възможност да отпаднат някои притеснения, които виждаме, че съществуват", 
коментира Павлова. Ректорът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - 
проф. Красимир Иванов изрази задоволството си от това, че проблемът с акредитацията е сред 
ключовите образователни приоритети в управленската програма на ПП ГЕРБ и подчерта, че 
трябва да бъде решен час по-скоро, защото в противен случай „се харчи огромен ресурс без да 
има никаква ефективност.  
„Само за м.г. МУ имаше над 40 процедури по акредитация. Системата е много тромава. Ще 
разчитаме на вашата подкрепа и при кандидатстването и усвояването на европейски средства за 
изграждане на нови общежития, за реновиране на старите, както и за изграждане на 
симулационни центрове и внедряване на нови технологии", каза проф. Иванов. Лиляна Павлова 
се ангажира да постави на преден план и проблема със специализацията на дипломираните 
лекари, след като от ръководството на вуза споделиха, че получават бройки за специализации, 
за които няма търсене.  
Водачът на листата на ПП ГЕРБ във Варна акцентира, че другият ключов приоритет в 
управленската програма е обвързването на субсидията за образование с качеството. И 
подчерта, че се предвижда 50 % от държавната субсидия да бъде обвързана с качеството на 
образование. „В тази посока прилагаме рейтинговата система, като си даваме сметка, че тя 
трябва да бъде актуализирана и осъвременена. Освен качествено образование, което сме 
длъжни да подсигуряваме на младите хора, които искаме да останат в страната и да се 
реализират, трябва да работим за обвързването на учебните програми с потребностите на 
бизнеса. Не да произвеждаме кадри, които после не могат да намерят своята реализация. 
Затова предвиждаме специална национална програма, чрез която да финансираме учебните 
програми, разработени от университетите съвместно с бизнеса", допълни Павлова. Тя сподели, 
че в сектора има притеснение за навлизането на чужди университети, като подчерта, че ПП ГЕРБ 
категорично подкрепя разработването на съвместни учебни програми на български с чужди 
университети.  
Друг основен приоритет в управленската програма на ПП ГЕРБ е пренасочване на държавната 
субсидия в тези специалности, от които бизнесът има реална потребност. „Искаме да спрем 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1327816
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държавното финансиране за специалностите, по които виждаме, че няма доказани резултати 
нито в науката, нито в бъдещата реализация на завършващите студенти. Идеята е то да мине 
изцяло в частна форма, а да фокусираме държавната субсидия към специалности, които са в 
полза на бизнеса. Затова в по-широк мащаб в управленската ни програма за Варна и региона 
предвиждаме да насочим конкретно финансиране. Първо по линията за конкурентоспособност за 
създаване на бизнесинкубатор. Затова можем да получим европейско финансиране. Време е във 
Варна да бъде създаден високотехнологичен бизнеспарк с европейско финансиране. Но затова 
трябва да се постигне консенсус между всички университети, колежи и БАН", подчерта Лиляна 
Павлова. Друга стъпка, чрез която младите хора могат да бъдат мотивирани да работят в 
България, е финансиране на младежката заетост по Програмата за конкурентоспособност и 
по конкретно по Програмата за развитие на селските райони - това би било полезно за млади 
фермери, които имат желане да работят в сферата на земеделието у нас.  
Кандидатът за народен представител обеща, че средствата за студентското кредитиране в 
държавния бюджет ще продължи да ги има, като подчерта, че това е модел, който дава 
резултати в образованието. „В краткия живот на приключилия парламент не се реализира със 
законова промяна един проблем, чието отстраняване е абсолютно постижимо в новото 43-то НС 
- става въпрос за промяна и синхронизация на закона за висшето образование с Кодекса на 
труда, там където има несъответствия между изискванията за хабилитиран и нехабилитиран 
академичен състав. Това също е ангажимент, който се надявам да реализираме", добави 
Павлова. Дигитализирането на обучението във вузовете, енергийната ефективност на 
образователната инфраструктура и осигуряването на специализирани лаборатории, също 
залягат в приоритетите на управленската програма на ПП ГЕРБ. Лиляна Павлова коментира, че 
за ГЕРБ е важна победата, извоювана по отношение на това да не бъде приета във вида, в който 
е била предложена стратегията за висше образование.  
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" кап. І ранг проф. Боян Медникаров подкрепи позицията на 
Павлова за това, че са необходими радикални промени в системата за оценяване на качеството 
на образованието, „която е много тромава и формална". Той поиска съдействие затова морското 
образование и квалификация да се превърнат в национален приоритет по примера на Хърватия 
и Филипините.  
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1328094  
Брой думи: 154  
 
 
Резюме: Водачът на кандидатите за народни представители на ПП ГЕРБ за 27 МИР Стара 
Загора Лиляна Павлова посети едно от най-старите производствени предприятия в Чирпан. 
Министърът на регионалното развитие от кабинета на Бойко Борисов се запозна с част от 
процеса за изработка на хидравлични разпределители и разговаря с работници от завода.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова се срещна с работници от чирпански завод  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Водачът на кандидатите за народни представители на ПП ГЕРБ за 27 МИР Стара Загора 
Лиляна Павлова посети едно от най-старите производствени предприятия в Чирпан. Министърът 
на регионалното развитие от кабинета на Бойко Борисов се запозна с част от процеса за 
изработка на хидравлични разпределители и разговаря с работници от завода.  
„Радвам се, че виждам толкова много млади хора, които работят тук. Това е бъдещето - работа и 
професионално развитие за младежите. Кандидатстването и разработването на проекти по 
европейски програми са важни. Така фирмите имат по-голяма възможност да се развиват с 
бързи темпове и да разкриват работни места, защото безработицата е един от основните 
проблеми не само за Чирпан, а за много от градовете в България", каза Павлова.  
Чирпанското предприятие за производство на хидравлични разпределители за селскостопанска 
техника е изпълнило два проекта по програма "Конкурентоспособност". В завода в момента 
работят 150 души, а продукцията му е само за износ.  
Купуването и продаването на гласове е престъпление!  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1328094
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=676526  
Брой думи: 829  
 
 
Резюме: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България 
е изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е 
един от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова. Тя участва в дискусия, посветена на реформите 
във висшето образование, на която присъстваха ректорите на висшите учебни заведения във 
Варна, директорите на колежи и председателите на студентски съвети. Гости на форума бяха 
кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, 
Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски и Николай Малев.  
 
Заглавие: Лиляна Павловa: Ще настояваме за акредитация на университетите от 
европейски агенции  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България е 
изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е един 
от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова. Тя участва в дискусия, посветена на реформите 
във висшето образование, на която присъстваха ректорите на висшите учебни заведения във 
Варна, директорите на колежи и председателите на студентски съвети. Гости на форума бяха 
кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, 
Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски и Николай Малев.  
„Вярваме, че това е правилният модел, за да бъде опростен процеса на акредитация на 
университетите. Ще предложим със законодателна промяна акредитацията да бъде правена не 
само от Националната агенция за акредитация, но и от европейски акредитационни агенции. 
Това ще даде възможност да отпаднат някои притеснения, които виждаме, че съществуват”, 
коментира Павлова. Ректорът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
проф. Красимир Иванов изрази задоволството си от това, че проблемът с акредитацията е сред 
ключовите образователни приоритети в управленската програма на ПП ГЕРБ и подчерта, че 
трябва да бъде решен час по-скоро, защото в противен случай „се харчи огромен ресурс без да 
има никаква ефективност. „Само за м.г. МУ имаше над 40 процедури по акредитация. Системата 
е много тромава. Ще разчитаме на вашата подкрепа и при кандидатстването и усвояването на 
европейски средства за изграждане на нови общежития, за реновиране на старите, както и за 
изграждане на симулационни центрове и внедряване на нови технологии”, каза проф. Иванов. 
Лиляна Павлова се ангажира да постави на преден план и проблема със специализацията на 
дипломираните лекари, след като от ръководството на вуза споделиха, че получават бройки за 
специализации, за които няма търсене.  
Водачът на листата на ПП ГЕРБ във Варна акцентира, че другият ключов приоритет в 
управленската програма е обвързването на субсидията за образование с качеството. И 
подчерта, че се предвижда 50 % от държавната субсидия да бъде обвързана с качеството на 
образование. „В тази посока прилагаме рейтинговата система, като си даваме сметка, че тя 
трябва да бъде актуализирана и осъвременена. Освен качествено образование, което сме 
длъжни да подсигуряваме на младите хора, които искаме да останат в страната и да се 
реализират, трябва да работим за обвързването на учебните програми с потребностите на 
бизнеса. Не да произвеждаме кадри, които после не могат да намерят своята реализация. 
Затова предвиждаме специална национална програма, чрез която да финансираме учебните 
програми, разработени от университетите съвместно с бизнеса”, допълни Павлова. Тя сподели, 
че в сектора има притеснение за навлизането на чужди университети, като подчерта, че ПП ГЕРБ 
категорично подкрепя разработването на съвместни учебни програми на български с чужди 
университети.  
Друг основен приоритет в управленската програма на ПП ГЕРБ е пренасочване на държавната 
субсидия в тези специалности, от които бизнесът има реална потребност. „Искаме да спрем 
държавното финансиране за специалностите, по които виждаме, че няма доказани резултати 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=676526
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нито в науката, нито в бъдещата реализация на завършващите студенти. Идеята е то да мине 
изцяло в частна форма, а да фокусираме държавната субсидия към специалности, които са в 
полза на бизнеса. Затова в по-широк мащаб в управленската ни програма за Варна и региона 
предвиждаме да насочим конкретно финансиране. Първо по линията за конкурентоспособност за 
създаване на бизнесинкубатор. Затова можем да получим европейско финансиране. Време е във 
Варна да бъде създаден високотехнологичен бизнеспарк с европейско финансиране. Но затова 
трябва да се постигне консенсус между всички университети, колежи и БАН”, подчерта Лиляна 
Павлова. Друга стъпка, чрез която младите хора могат да бъдат мотивирани да работят в 
България, е финансиране на младежката заетост по Програмата за конкурентоспособност и 
по конкретно по Програмата за развитие на селските райони – това би било полезно за млади 
фермери, които имат желане да работят в сферата на земеделието у нас.  
Кандидатът за народен представител обеща, че средствата за студентското кредитиране в 
държавния бюджет ще продължи да ги има, като подчерта, че това е модел, който дава 
резултати в образованието. „В краткия живот на приключилия парламент не се реализира със 
законова промяна един проблем, чието отстраняване е абсолютно постижимо в новото 43-то НС 
– става въпрос за промяна и синхронизация на закона за висшето образование с Кодекса на 
труда, там където има несъответствия между изискванията за хабилитиран и нехабилитиран 
академичен състав. Това също е ангажимент, който се надявам да реализираме”, добави 
Павлова. Дигитализирането на обучението във вузовете, енергийната ефективност на 
образователната инфраструктура и осигуряването на специализирани лаборатории, също 
залягат в приоритетите на управленската програма на ПП ГЕРБ. Лиляна Павлова коментира, че 
за ГЕРБ е важна победата, извоювана по отношение на това да не бъде приета във вида, в който 
е била предложена стратегията за висше образование.  
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” кап. І ранг проф. Боян Медникаров подкрепи позицията на 
Павлова за това, че са необходими радикални промени в системата за оценяване на качеството 
на образованието, „която е много тромава и формална”. Той поиска съдействие затова морското 
образование и квалификация да се превърнат в национален приоритет по примера на Хърватия 
и Филипините.  
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4317868  
Брой думи: 829  
 
 
Резюме: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България 
е изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е 
един от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова: Ще настояваме за акредитация на университетите от 
европейски акредитационни агенции  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България е 
изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е един 
от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова.  
Тя участва в дискусия, посветена на реформите във висшето образование, на която присъстваха 
ректорите на висшите учебни заведения във Варна, директорите на колежи и председателите на 
студентски съвети. Гости на форума бяха кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-
Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски 
и Николай Малев.  
„Вярваме, че това е правилният модел, за да бъде опростен процеса на акредитация на 
университетите. Ще предложим със законодателна промяна акредитацията да бъде правена не 
само от Националната агенция за акредитация, но и от европейски акредитационни агенции. 
Това ще даде възможност да отпаднат някои притеснения, които виждаме, че съществуват”, 
коментира Павлова. Ректорът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
проф. Красимир Иванов изрази задоволството си от това, че проблемът с акредитацията е сред 
ключовите образователни приоритети в управленската програма на ПП ГЕРБ и подчерта, че 
трябва да бъде решен час по-скоро, защото в противен случай „се харчи огромен ресурс без да 
има никаква ефективност.  
„Само за м.г. МУ имаше над 40 процедури по акредитация. Системата е много тромава. Ще 
разчитаме на вашата подкрепа и при кандидатстването и усвояването на европейски средства за 
изграждане на нови общежития, за реновиране на старите, както и за изграждане на 
симулационни центрове и внедряване на нови технологии”, каза проф. Иванов.  
Лиляна Павлова се ангажира да постави на преден план и проблема със специализацията на 
дипломираните лекари, след като от ръководството на вуза споделиха, че получават бройки за 
специализации, за които няма търсене.  
Водачът на листата на ПП ГЕРБ във Варна акцентира, че другият ключов приоритет в 
управленската програма е обвързването на субсидията за образование с качеството. И 
подчерта, че се предвижда 50 % от държавната субсидия да бъде обвързана с качеството на 
образование. „В тази посока прилагаме рейтинговата система, като си даваме сметка, че тя 
трябва да бъде актуализирана и осъвременена. Освен качествено образование, което сме 
длъжни да подсигуряваме на младите хора, които искаме да останат в страната и да се 
реализират, трябва да работим за обвързването на учебните програми с потребностите на 
бизнеса. Не да произвеждаме кадри, които после не могат да намерят своята реализация.  
Затова предвиждаме специална национална програма, чрез която да финансираме учебните 
програми, разработени от университетите съвместно с бизнеса”, допълни Павлова. Тя сподели, 
че в сектора има притеснение за навлизането на чужди университети, като подчерта, че ПП ГЕРБ 
категорично подкрепя разработването на съвместни учебни програми на български с чужди 
университети.  
Друг основен приоритет в управленската програма на ПП ГЕРБ е пренасочване на държавната 
субсидия в тези специалности, от които бизнесът има реална потребност. „Искаме да спрем 
държавното финансиране за специалностите, по които виждаме, че няма доказани резултати 
нито в науката, нито в бъдещата реализация на завършващите студенти.  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4317868
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Идеята е то да мине изцяло в частна форма, а да фокусираме държавната субсидия към 
специалности, които са в полза на бизнеса. Затова в по-широк мащаб в управленската ни 
програма за Варна и региона предвиждаме да насочим конкретно финансиране. Първо по 
линията за конкурентоспособност за създаване на бизнесинкубатор. Затова можем да получим 
европейско финансиране. Време е във Варна да бъде създаден високотехнологичен бизнеспарк 
с европейско финансиране. Но затова трябва да се постигне консенсус между всички 
университети, колежи и БАН”, подчерта Лиляна Павлова.  
Друга стъпка, чрез която младите хора могат да бъдат мотивирани да работят в България, е 
финансиране на младежката заетост по Програмата за конкурентоспособност и по конкретно 
по Програмата за развитие на селските райони – това би било полезно за млади фермери, които 
имат желане да работят в сферата на земеделието у нас.  
Кандидатът за народен представител обеща, че средствата за студентското кредитиране в 
държавния бюджет ще продължи да ги има, като подчерта, че това е модел, който дава 
резултати в образованието. „В краткия живот на приключилия парламент не се реализира със 
законова промяна един проблем, чието отстраняване е абсолютно постижимо в новото 43-то НС 
– става въпрос за промяна и синхронизация на закона за висшето образование с Кодекса на 
труда, там където има несъответствия между изискванията за хабилитиран и нехабилитиран 
академичен състав.  
Това също е ангажимент, който се надявам да реализираме”, добави Павлова. Дигитализирането 
на обучението във вузовете, енергийната ефективност на образователната инфраструктура и 
осигуряването на специализирани лаборатории, също залягат в приоритетите на управленската 
програма на ПП ГЕРБ. Лиляна Павлова коментира, че за ГЕРБ е важна победата, извоювана по 
отношение на това да не бъде приета във вида, в който е била предложена стратегията за висше 
образование.  
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” кап. І ранг проф. Боян Медникаров подкрепи позицията на 
Павлова за това, че са необходими радикални промени в системата за оценяване на качеството 
на образованието, „която е много тромава и формална”. Той поиска съдействие затова морското 
образование и квалификация да се превърнат в национален приоритет по примера на Хърватия 
и Филипините.  
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4318232  
Брой думи: 829  
 
 
Резюме: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България 
е изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е 
един от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова. Тя участва в дискусия, посветена на реформите 
във висшето образование, на която присъстваха ректорите на висшите учебни заведения във 
Варна, директорите на колежи и председателите на студентски съвети. Гости на форума бяха 
кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, 
Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски и Николай Малев.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова: Ще настояваме за акредитация на университетите от 
европейски акредитационни агенции  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България е 
изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е един 
от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова. Тя участва в дискусия, посветена на реформите 
във висшето образование, на която присъстваха ректорите на висшите учебни заведения във 
Варна, директорите на колежи и председателите на студентски съвети. Гости на форума бяха 
кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, 
Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски и Николай Малев.  
„Вярваме, че това е правилният модел, за да бъде опростен процеса на акредитация на 
университетите. Ще предложим със законодателна промяна акредитацията да бъде правена не 
само от Националната агенция за акредитация, но и от европейски акредитационни агенции. 
Това ще даде възможност да отпаднат някои притеснения, които виждаме, че съществуват", 
коментира Павлова. Ректорът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - 
проф. Красимир Иванов изрази задоволството си от това, че проблемът с акредитацията е сред 
ключовите образователни приоритети в управленската програма на ПП ГЕРБ и подчерта, че 
трябва да бъде решен час по-скоро, защото в противен случай „се харчи огромен ресурс без да 
има никаква ефективност. „Само за м.г. МУ имаше над 40 процедури по акредитация. Системата 
е много тромава. Ще разчитаме на вашата подкрепа и при кандидатстването и усвояването на 
европейски средства за изграждане на нови общежития, за реновиране на старите, както и за 
изграждане на симулационни центрове и внедряване на нови технологии", каза проф. Иванов. 
Лиляна Павлова се ангажира да постави на преден план и проблема със специализацията на 
дипломираните лекари, след като от ръководството на вуза споделиха, че получават бройки за 
специализации, за които няма търсене.  
Водачът на листата на ПП ГЕРБ във Варна акцентира, че другият ключов приоритет в 
управленската програма е обвързването на субсидията за образование с качеството. И 
подчерта, че се предвижда 50 % от държавната субсидия да бъде обвързана с качеството на 
образование. „В тази посока прилагаме рейтинговата система, като си даваме сметка, че тя 
трябва да бъде актуализирана и осъвременена. Освен качествено образование, което сме 
длъжни да подсигуряваме на младите хора, които искаме да останат в страната и да се 
реализират, трябва да работим за обвързването на учебните програми с потребностите на 
бизнеса. Не да произвеждаме кадри, които после не могат да намерят своята реализация. 
Затова предвиждаме специална национална програма, чрез която да финансираме учебните 
програми, разработени от университетите съвместно с бизнеса", допълни Павлова. Тя сподели, 
че в сектора има притеснение за навлизането на чужди университети, като подчерта, че ПП ГЕРБ 
категорично подкрепя разработването на съвместни учебни програми на български с чужди 
университети.  
Друг основен приоритет в управленската програма на ПП ГЕРБ е пренасочване на държавната 
субсидия в тези специалности, от които бизнесът има реална потребност. „Искаме да спрем 
държавното финансиране за специалностите, по които виждаме, че няма доказани резултати 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4318232
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нито в науката, нито в бъдещата реализация на завършващите студенти. Идеята е то да мине 
изцяло в частна форма, а да фокусираме държавната субсидия към специалности, които са в 
полза на бизнеса. Затова в по-широк мащаб в управленската ни програма за Варна и региона 
предвиждаме да насочим конкретно финансиране. Първо по линията за конкурентоспособност за 
създаване на бизнесинкубатор. Затова можем да получим европейско финансиране. Време е във 
Варна да бъде създаден високотехнологичен бизнеспарк с европейско финансиране. Но затова 
трябва да се постигне консенсус между всички университети, колежи и БАН", подчерта Лиляна 
Павлова. Друга стъпка, чрез която младите хора могат да бъдат мотивирани да работят в 
България, е финансиране на младежката заетост по Програмата за конкурентоспособност и 
по конкретно по Програмата за развитие на селските райони - това би било полезно за млади 
фермери, които имат желане да работят в сферата на земеделието у нас.  
Кандидатът за народен представител обеща, че средствата за студентското кредитиране в 
държавния бюджет ще продължи да ги има, като подчерта, че това е модел, който дава 
резултати в образованието. „В краткия живот на приключилия парламент не се реализира със 
законова промяна един проблем, чието отстраняване е абсолютно постижимо в новото 43-то НС 
- става въпрос за промяна и синхронизация на закона за висшето образование с Кодекса на 
труда, там където има несъответствия между изискванията за хабилитиран и нехабилитиран 
академичен състав. Това също е ангажимент, който се надявам да реализираме", добави 
Павлова. Дигитализирането на обучението във вузовете, енергийната ефективност на 
образователната инфраструктура и осигуряването на специализирани лаборатории, също 
залягат в приоритетите на управленската програма на ПП ГЕРБ. Лиляна Павлова коментира, че 
за ГЕРБ е важна победата, извоювана по отношение на това да не бъде приета във вида, в който 
е била предложена стратегията за висше образование.  
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" кап. І ранг проф. Боян Медникаров подкрепи позицията на 
Павлова за това, че са необходими радикални промени в системата за оценяване на качеството 
на образованието, „която е много тромава и формална". Той поиска съдействие затова морското 
образование и квалификация да се превърнат в национален приоритет по примера на Хърватия 
и Филипините.  
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/нов-фонд-за-мсп-с-капитал-€10-млн-news57975.html  
Брой думи: 216  
 
 
Резюме: "Black Peak Capital" e един от избраните фонд мениджъри от Европейският 
инвестиционен фонд (ЕИФ) да управлява коинвестиционен фонд за рисков капитал по 
инициативата JEREMIE. Фондът вече функционира с първоначален капитал от 10 млн. евро.  
 
Заглавие: Нов фонд за МСП с капитал €10 млн.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Black Peak Capital" e един от избраните фонд мениджъри от Европейският инвестиционен 
фонд (ЕИФ) да управлява коинвестиционен фонд за рисков капитал по инициативата JEREMIE. 
Фондът вече функционира с първоначален капитал от 10 млн. евро. Това научи БТА от Росен 
Иванов, член на екипа, управляващ фонда. "Black Peak Capital" сe фокусира върху инвестиции в 
малки и средни предприятия. Фондът ще може да инвестира заедно с други финансови 
инвеститори или частни лица при еднакви условия на инвестиция. Средният размер на 
инвестициите на фонда ще бъде в диапазона между 1-3 млн. евро, като общата инвестиция, 
включваща и тази на коинвеститор, ще бъде в размер от 2-6 млн. евро. Фондът ще може да 
инвестира опортюнистично в компании в по-ранна фаза на развитие с размер на инвестицията от 
300 хил. евро до 1 млн. евро. "Black Peak Capital" може да инвестира в широк кръг от индустрии, 
изключвайки селско стопанство, дърводобив, животновъдство и аквакултури. Стратегията на 
фонда предвижда инвестиции в бързоразвиващи се компании със сериозен експортен 
потенциал, както и лидери на местния пазар. Средствата от инвестицията, реализирана чрез 
увеличение на капитала или мецанин финансиране, може да се използват от предприемачите за 
различни инициативи в помощ на растежа на компанията. Новият инструмент на ЕИФ цели да 
подпомогне успешни български предприемачи и да стимулира индустрията за дялови инвестиции 
и привличането на чуждестранни инвестиции като цяло.  
 

http://www.economynews.bg/нов-фонд-за-мсп-с-капитал-€10-млн-news57975.html
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/79410  
Брой думи: 831  
 
 
Резюме: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България 
е изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това каза 
пред ректори на висшите училища във Варна водачът на листата на ГЕРБ Лиляна Павлова. Тя 
подчерта, че това е един от основните приоритети, свързани с образованието, който е заложен в 
управленската програма на ГЕРБ. Тя участва в дискусия, посветена на реформите във висшето 
образование, на която присъстваха ректорите на висшите учебни заведения във Варна, 
директорите на колежи и председателите на студентски съвети. Гости на форума бяха 
кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, 
Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски и Николай Малев.  
 
Заглавие: Павлова: Правим европейски акредитации на ВУЗ-вете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България е 
изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това каза 
пред ректори на висшите училища във Варна водачът на листата на ГЕРБ Лиляна Павлова. Тя 
подчерта, че това е един от основните приоритети, свързани с образованието, който е заложен в 
управленската програма на ГЕРБ. Тя участва в дискусия, посветена на реформите във висшето 
образование, на която присъстваха ректорите на висшите учебни заведения във Варна, 
директорите на колежи и председателите на студентски съвети. Гости на форума бяха 
кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, 
Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски и Николай Малев.  
„Вярваме, че това е правилният модел, за да бъде опростен процеса на акредитация на 
университетите. Ще предложим със законодателна промяна акредитацията да бъде правена не 
само от Националната агенция за акредитация, но и от европейски акредитационни агенции. 
Това ще даде възможност да отпаднат някои притеснения, които виждаме, че съществуват", 
коментира Павлова. Ректорът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - 
проф. Красимир Иванов изрази задоволството си от това, че проблемът с акредитацията е сред 
ключовите образователни приоритети в управленската програма на ПП ГЕРБ и подчерта, че 
трябва да бъде решен час по-скоро, защото в противен случай „се харчи огромен ресурс без да 
има никаква ефективност. „Само за м.г. МУ имаше над 40 процедури по акредитация. Системата 
е много тромава. Ще разчитаме на вашата подкрепа и при кандидатстването и усвояването на 
европейски средства за изграждане на нови общежития, за реновиране на старите, както и за 
изграждане на симулационни центрове и внедряване на нови технологии", каза проф. Иванов. 
Лиляна Павлова се ангажира да постави на преден план и проблема със специализацията на 
дипломираните лекари, след като от ръководството на вуза споделиха, че получават бройки за 
специализации, за които няма търсене.  
Водачът на листата на ПП ГЕРБ във Варна акцентира, че другият ключов приоритет в 
управленската програма е обвързването на субсидията за образование с качеството. И 
подчерта, че се предвижда 50 % от държавната субсидия да бъде обвързана с качеството на 
образование. „В тази посока прилагаме рейтинговата система, като си даваме сметка, че тя 
трябва да бъде актуализирана и осъвременена. Освен качествено образование, което сме 
длъжни да подсигуряваме на младите хора, които искаме да останат в страната и да се 
реализират, трябва да работим за обвързването на учебните програми с потребностите на 
бизнеса. Не да произвеждаме кадри, които после не могат да намерят своята реализация. 
Затова предвиждаме специална национална програма, чрез която да финансираме учебните 
програми, разработени от университетите съвместно с бизнеса", допълни Павлова. Тя сподели, 
че в сектора има притеснение за навлизането на чужди университети, като подчерта, че ПП ГЕРБ 
категорично подкрепя разработването на съвместни учебни програми на български с чужди 
университети.  
Друг основен приоритет в управленската програма на ПП ГЕРБ е пренасочване на държавната 
субсидия в тези специалности, от които бизнесът има реална потребност. „Искаме да спрем 
държавното финансиране за специалностите, по които виждаме, че няма доказани резултати 
нито в науката, нито в бъдещата реализация на завършващите студенти. Идеята е то да мине 

http://www.dartsnews.bg/News/79410
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изцяло в частна форма, а да фокусираме държавната субсидия към специалности, които са в 
полза на бизнеса. Затова в по-широк мащаб в управленската ни програма за Варна и региона 
предвиждаме да насочим конкретно финансиране. Първо по линията за конкурентоспособност за 
създаване на бизнесинкубатор. Затова можем да получим европейско финансиране. Време е във 
Варна да бъде създаден високотехнологичен бизнеспарк с европейско финансиране. Но затова 
трябва да се постигне консенсус между всички университети, колежи и БАН", подчерта Лиляна 
Павлова. Друга стъпка, чрез която младите хора могат да бъдат мотивирани да работят в 
България, е финансиране на младежката заетост по Програмата за конкурентоспособност и 
по конкретно по Програмата за развитие на селските райони - това би било полезно за млади 
фермери, които имат желане да работят в сферата на земеделието у нас.  
Кандидатът за народен представител обеща, че средствата за студентското кредитиране в 
държавния бюджет ще продължи да ги има, като подчерта, че това е модел, който дава 
резултати в образованието. „В краткия живот на приключилия парламент не се реализира със 
законова промяна един проблем, чието отстраняване е абсолютно постижимо в новото 43-то НС 
- става въпрос за промяна и синхронизация на закона за висшето образование с Кодекса на 
труда, там където има несъответствия между изискванията за хабилитиран и нехабилитиран 
академичен състав. Това също е ангажимент, който се надявам да реализираме", добави 
Павлова. Дигитализирането на обучението във вузовете, енергийната ефективност на 
образователната инфраструктура и осигуряването на специализирани лаборатории, също 
залягат в приоритетите на управленската програма на ПП ГЕРБ. Лиляна Павлова коментира, че 
за ГЕРБ е важна победата, извоювана по отношение на това да не бъде приета във вида, в който 
е била предложена стратегията за висше образование.  
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" кап. І ранг проф. Боян Медникаров подкрепи позицията на 
Павлова за това, че са необходими радикални промени в системата за оценяване на качеството 
на образованието, „която е много тромава и формална". Той поиска съдействие затова морското 
образование и квалификация да се превърнат в национален приоритет по примера на Хърватия 
и Филипините.  
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/nov-fond-za-msp-s-kapital-%E2%82%AC10-mln.-
1069126.html  
Брой думи: 216 
 
 
Резюме: "Black Peak Capital" e един от избраните фонд мениджъри от Европейският 
инвестиционен фонд (ЕИФ) да управлява коинвестиционен фонд за рисков капитал по 
инициативата JEREMIE.  
 
Заглавие: Нов фонд за МСП с капитал €10 млн.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Black Peak Capital" e един от избраните фонд мениджъри от Европейският инвестиционен 
фонд (ЕИФ) да управлява коинвестиционен фонд за рисков капитал по инициативата JEREMIE. 
Фондът вече функционира с първоначален капитал от 10 млн. евро. Това научи БТА от Росен 
Иванов, член на екипа, управляващ фонда. "Black Peak Capital" сe фокусира върху инвестиции в 
малки и средни предприятия. Фондът ще може да инвестира заедно с други финансови 
инвеститори или частни лица при еднакви условия на инвестиция. Средният размер на 
инвестициите на фонда ще бъде в диапазона между 1-3 млн. евро, като общата инвестиция, 
включваща и тази на коинвеститор, ще бъде в размер от 2-6 млн. евро. Фондът ще може да 
инвестира опортюнистично в компании в по-ранна фаза на развитие с размер на инвестицията от 
300 хил. евро до 1 млн. евро. "Black Peak Capital" може да инвестира в широк кръг от индустрии, 
изключвайки селско стопанство, дърводобив, животновъдство и аквакултури. Стратегията на 
фонда предвижда инвестиции в бързоразвиващи се компании със сериозен експортен 
потенциал, както и лидери на местния пазар. Средствата от инвестицията, реализирана чрез 
увеличение на капитала или мецанин финансиране, може да се използват от предприемачите за 
различни инициативи в помощ на растежа на компанията. Новият инструмент на ЕИФ цели да 
подпомогне успешни български предприемачи и да стимулира индустрията за дялови инвестиции 
и привличането на чуждестранни инвестиции като цяло. 
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/nov-fond-za-msp-s-kapital-%E2%82%AC10-mln.-1069126.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/nov-fond-za-msp-s-kapital-%E2%82%AC10-mln.-1069126.html
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/black-peak-capital-shte-upravlqva-koinvesticionen-fond-za-
riskov-kapital-po-iniciativata-jeremie-1069291.html  
Брой думи: 235  
 
 
Резюме: Стратегията на фонда предвижда инвестиции в бързоразвиващи се компании със 
сериозен експортен потенциал, както и лидери на местния пазар  
 
Заглавие: "Black Peak Capital" ще управлява коинвестиционен фонд за рисков капитал по 
инициативата JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Стратегията на фонда предвижда инвестиции в бързоразвиващи се компании със 
сериозен експортен потенциал, както и лидери на местния пазар  
"Black Peak Capital" e един от избраните фонд мениджъри от Европейският инвестиционен фонд 
(ЕИФ) да управлява коинвестиционен фонд за рисков капитал по инициативата JEREMIE. 
Фондът вече функционира с първоначален капитал от 10 млн. евро.  
Това съобщи Росен Иванов, член на екипа, управляващ фонда. "Black Peak Capital" сe фокусира 
върху инвестиции в малки и средни предприятия.  
Фондът ще може да инвестира заедно с други финансови инвеститори или частни лица при 
еднакви условия на инвестиция. Средният размер на инвестициите на фонда ще бъде в 
диапазона между 1-3 млн. евро, като общата инвестиция, включваща и тази на коинвеститор, ще 
бъде в размер от 2-6 млн. евро.  
Фондът ще може да инвестира опортюнистично в компании в по-ранна фаза на развитие с 
размер на инвестицията от 300 хил. евро до 1 млн. евро.  
"Black Peak Capital" може да инвестира в широк кръг от индустрии, изключвайки селско 
стопанство, дърводобив, животновъдство и аквакултури. Стратегията на фонда предвижда 
инвестиции в бързоразвиващи се компании със сериозен експортен потенциал, както и лидери на 
местния пазар.  
Средствата от инвестицията, реализирана чрез увеличение на капитала или мецанин 
финансиране, може да се използват от предприемачите за различни инициативи в помощ на 
растежа на компанията. Новият инструмент на ЕИФ цели да подпомогне успешни български 
предприемачи и да стимулира индустрията за дялови инвестиции и привличането на 
чуждестранни инвестиции като цяло, съобщава economynews.  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/black-peak-capital-shte-upravlqva-koinvesticionen-fond-za-riskov-kapital-po-iniciativata-jeremie-1069291.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/black-peak-capital-shte-upravlqva-koinvesticionen-fond-za-riskov-kapital-po-iniciativata-jeremie-1069291.html
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60734  
Брой думи: 235  
 
 
Резюме: Стратегията на фонда предвижда инвестиции в бързоразвиващи се компании със 
сериозен експортен потенциал, както и лидери на местния пазар  
 
Заглавие: "Black Peak Capital" ще управлява коинвестиционен фонд за рисков капитал по 
инициативата JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Стратегията на фонда предвижда инвестиции в бързоразвиващи се компании със 
сериозен експортен потенциал, както и лидери на местния пазар  
"Black Peak Capital" e един от избраните фонд мениджъри от Европейският инвестиционен фонд 
(ЕИФ) да управлява коинвестиционен фонд за рисков капитал по инициативата JEREMIE. 
Фондът вече функционира с първоначален капитал от 10 млн. евро.  
Това съобщи Росен Иванов, член на екипа, управляващ фонда. "Black Peak Capital" сe фокусира 
върху инвестиции в малки и средни предприятия.  
Фондът ще може да инвестира заедно с други финансови инвеститори или частни лица при 
еднакви условия на инвестиция. Средният размер на инвестициите на фонда ще бъде в 
диапазона между 1-3 млн. евро, като общата инвестиция, включваща и тази на коинвеститор, ще 
бъде в размер от 2-6 млн. евро.  
Фондът ще може да инвестира опортюнистично в компании в по-ранна фаза на развитие с 
размер на инвестицията от 300 хил. евро до 1 млн. евро.  
"Black Peak Capital" може да инвестира в широк кръг от индустрии, изключвайки селско 
стопанство, дърводобив, животновъдство и аквакултури. Стратегията на фонда предвижда 
инвестиции в бързоразвиващи се компании със сериозен експортен потенциал, както и лидери на 
местния пазар.  
Средствата от инвестицията, реализирана чрез увеличение на капитала или мецанин 
финансиране, може да се използват от предприемачите за различни инициативи в помощ на 
растежа на компанията. Новият инструмент на ЕИФ цели да подпомогне успешни български 
предприемачи и да стимулира индустрията за дялови инвестиции и привличането на 
чуждестранни инвестиции като цяло, съобщава economynews.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60734
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.rtv-gabrovo.com  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4317881  
Брой думи: 829  
 
 
Резюме: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България 
е изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е 
един от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова: Ще настояваме за акредитация на университетите от 
европейски акредитационни агенции  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България е 
изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е един 
от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова.  
Тя участва в дискусия, посветена на реформите във висшето образование, на която присъстваха 
ректорите на висшите учебни заведения във Варна, директорите на колежи и председателите на 
студентски съвети. Гости на форума бяха кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-
Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски 
и Николай Малев.  
„Вярваме, че това е правилният модел, за да бъде опростен процеса на акредитация на 
университетите. Ще предложим със законодателна промяна акредитацията да бъде правена не 
само от Националната агенция за акредитация, но и от европейски акредитационни агенции. 
Това ще даде възможност да отпаднат някои притеснения, които виждаме, че съществуват”, 
коментира Павлова. Ректорът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
проф. Красимир Иванов изрази задоволството си от това, че проблемът с акредитацията е сред 
ключовите образователни приоритети в управленската програма на ПП ГЕРБ и подчерта, че 
трябва да бъде решен час по-скоро, защото в противен случай „се харчи огромен ресурс без да 
има никаква ефективност.  
„Само за м.г. МУ имаше над 40 процедури по акредитация. Системата е много тромава. Ще 
разчитаме на вашата подкрепа и при кандидатстването и усвояването на европейски средства за 
изграждане на нови общежития, за реновиране на старите, както и за изграждане на 
симулационни центрове и внедряване на нови технологии”, каза проф. Иванов.  
Лиляна Павлова се ангажира да постави на преден план и проблема със специализацията на 
дипломираните лекари, след като от ръководството на вуза споделиха, че получават бройки за 
специализации, за които няма търсене.  
Водачът на листата на ПП ГЕРБ във Варна акцентира, че другият ключов приоритет в 
управленската програма е обвързването на субсидията за образование с качеството. И 
подчерта, че се предвижда 50 % от държавната субсидия да бъде обвързана с качеството на 
образование. „В тази посока прилагаме рейтинговата система, като си даваме сметка, че тя 
трябва да бъде актуализирана и осъвременена. Освен качествено образование, което сме 
длъжни да подсигуряваме на младите хора, които искаме да останат в страната и да се 
реализират, трябва да работим за обвързването на учебните програми с потребностите на 
бизнеса. Не да произвеждаме кадри, които после не могат да намерят своята реализация.  
Затова предвиждаме специална национална програма, чрез която да финансираме учебните 
програми, разработени от университетите съвместно с бизнеса”, допълни Павлова. Тя сподели, 
че в сектора има притеснение за навлизането на чужди университети, като подчерта, че ПП ГЕРБ 
категорично подкрепя разработването на съвместни учебни програми на български с чужди 
университети.  
Друг основен приоритет в управленската програма на ПП ГЕРБ е пренасочване на държавната 
субсидия в тези специалности, от които бизнесът има реална потребност. „Искаме да спрем 
държавното финансиране за специалностите, по които виждаме, че няма доказани резултати 
нито в науката, нито в бъдещата реализация на завършващите студенти.  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4317881
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Идеята е то да мине изцяло в частна форма, а да фокусираме държавната субсидия към 
специалности, които са в полза на бизнеса. Затова в по-широк мащаб в управленската ни 
програма за Варна и региона предвиждаме да насочим конкретно финансиране. Първо по 
линията за конкурентоспособност за създаване на бизнесинкубатор. Затова можем да получим 
европейско финансиране. Време е във Варна да бъде създаден високотехнологичен бизнеспарк 
с европейско финансиране. Но затова трябва да се постигне консенсус между всички 
университети, колежи и БАН”, подчерта Лиляна Павлова.  
Друга стъпка, чрез която младите хора могат да бъдат мотивирани да работят в България, е 
финансиране на младежката заетост по Програмата за конкурентоспособност и по конкретно 
по Програмата за развитие на селските райони – това би било полезно за млади фермери, които 
имат желане да работят в сферата на земеделието у нас.  
Кандидатът за народен представител обеща, че средствата за студентското кредитиране в 
държавния бюджет ще продължи да ги има, като подчерта, че това е модел, който дава 
резултати в образованието. „В краткия живот на приключилия парламент не се реализира със 
законова промяна един проблем, чието отстраняване е абсолютно постижимо в новото 43-то НС 
– става въпрос за промяна и синхронизация на закона за висшето образование с Кодекса на 
труда, там където има несъответствия между изискванията за хабилитиран и нехабилитиран 
академичен състав.  
Това също е ангажимент, който се надявам да реализираме”, добави Павлова. Дигитализирането 
на обучението във вузовете, енергийната ефективност на образователната инфраструктура и 
осигуряването на специализирани лаборатории, също залягат в приоритетите на управленската 
програма на ПП ГЕРБ. Лиляна Павлова коментира, че за ГЕРБ е важна победата, извоювана по 
отношение на това да не бъде приета във вида, в който е била предложена стратегията за висше 
образование.  
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” кап. І ранг проф. Боян Медникаров подкрепи позицията на 
Павлова за това, че са необходими радикални промени в системата за оценяване на качеството 
на образованието, „която е много тромава и формална”. Той поиска съдействие затова морското 
образование и квалификация да се превърнат в национален приоритет по примера на Хърватия 
и Филипините.  
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/лиляна-павлова-се-срещна-с-ръководството-на-едно-от-най-старите-
чирпански-предприятия-news227464.html  
Брой думи: 145  
 
 
Резюме: Водачът на кандидатите за народни представители на ПП ГЕРБ за 27 МИР Стара 
Загора Лиляна Павлова посети едно от най-старите производствени предприятия в Чирпан. 
Павлова се запозна с част от процеса за изработка на хидравлични разпределители и разговаря 
с работници от завода, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова се срещна с ръководството на едно от най-старите чирпански 
предприятия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Водачът на кандидатите за народни представители на ПП ГЕРБ за 27 МИР Стара Загора 
Лиляна Павлова посети едно от най-старите производствени предприятия в Чирпан. Павлова се 
запозна с част от процеса за изработка на хидравлични разпределители и разговаря с работници 
от завода, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.  
„Радвам се, че виждам толкова много млади хора, които работят тук. Това е бъдещето – работа и 
професионално развитие за младежите. Кандидатстването и разработването на проекти по 
европейски програми са важни. Така фирмите имат по-голяма възможност да се развиват с 
бързи темпове и да разкриват работни места, защото безработицата е един от основните 
проблеми не само за Чирпан, а за много от градовете в България“, каза Павлова.  
Чирпанското предприятие за производство на хидравлични разпределители за селскостопанска 
техника е изпълнило два проекта по програма "Конкурентоспособност". В завода в момента 
работят 150 души, а продукцията му е само за износ.  
 

http://pik.bg/лиляна-павлова-се-срещна-с-ръководството-на-едно-от-най-старите-чирпански-предприятия-news227464.html
http://pik.bg/лиляна-павлова-се-срещна-с-ръководството-на-едно-от-най-старите-чирпански-предприятия-news227464.html
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.novinaria.bg  
Връзка: http://novinaria.bg/news/lilyana-pavlova-vodach-na-listata-na-pp-gerb-vuv-varna-sche-
nastoyavame-za-akreditaciya-na-universitetite-ot-evropeiski-akreditacionni-agencii  
Брой думи: 829  
 
 
Резюме: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България 
е изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е 
един от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова. Тя участва в дискусия, посветена на реформите 
във висшето образование, на която присъстваха ректорите на висшите учебни заведения във 
Варна, директорите на колежи и председателите на студентски съвети. Гости на форума бяха 
кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, 
Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски и Николай Малев.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова, водач на листата на ПП ГЕРБ във Варна: Ще настояваме за 
акредитация на университетите от европейски акредитационни агенции  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България е 
изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е един 
от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова. Тя участва в дискусия, посветена на реформите 
във висшето образование, на която присъстваха ректорите на висшите учебни заведения във 
Варна, директорите на колежи и председателите на студентски съвети. Гости на форума бяха 
кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, 
Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски и Николай Малев.  
„Вярваме, че това е правилният модел, за да бъде опростен процеса на акредитация на 
университетите. Ще предложим със законодателна промяна акредитацията да бъде правена не 
само от Националната агенция за акредитация, но и от европейски акредитационни агенции. 
Това ще даде възможност да отпаднат някои притеснения, които виждаме, че съществуват”, 
коментира Павлова. Ректорът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
проф. Красимир Иванов изрази задоволството си от това, че проблемът с акредитацията е сред 
ключовите образователни приоритети в управленската програма на ПП ГЕРБ и подчерта, че 
трябва да бъде решен час по-скоро, защото в противен случай „се харчи огромен ресурс без да 
има никаква ефективност. „Само за м.г. МУ имаше над 40 процедури по акредитация. Системата 
е много тромава. Ще разчитаме на вашата подкрепа и при кандидатстването и усвояването на 
европейски средства за изграждане на нови общежития, за реновиране на старите, както и за 
изграждане на симулационни центрове и внедряване на нови технологии”, каза проф. Иванов. 
Лиляна Павлова се ангажира да постави на преден план и проблема със специализацията на 
дипломираните лекари, след като от ръководството на вуза споделиха, че получават бройки за 
специализации, за които няма търсене.  
Водачът на листата на ПП ГЕРБ във Варна акцентира, че другият ключов приоритет в 
управленската програма е обвързването на субсидията за образование с качеството. И 
подчерта, че се предвижда 50 % от държавната субсидия да бъде обвързана с качеството на 
образование. „В тази посока прилагаме рейтинговата система, като си даваме сметка, че тя 
трябва да бъде актуализирана и осъвременена. Освен качествено образование, което сме 
длъжни да подсигуряваме на младите хора, които искаме да останат в страната и да се 
реализират, трябва да работим за обвързването на учебните програми с потребностите на 
бизнеса. Не да произвеждаме кадри, които после не могат да намерят своята реализация. 
Затова предвиждаме специална национална програма, чрез която да финансираме учебните 
програми, разработени от университетите съвместно с бизнеса”, допълни Павлова. Тя сподели, 
че в сектора има притеснение за навлизането на чужди университети, като подчерта, че ПП ГЕРБ 
категорично подкрепя разработването на съвместни учебни програми на български с чужди 
университети.  
Друг основен приоритет в управленската програма на ПП ГЕРБ е пренасочване на държавната 
субсидия в тези специалности, от които бизнесът има реална потребност. „Искаме да спрем 

http://novinaria.bg/news/lilyana-pavlova-vodach-na-listata-na-pp-gerb-vuv-varna-sche-nastoyavame-za-akreditaciya-na-universitetite-ot-evropeiski-akreditacionni-agencii
http://novinaria.bg/news/lilyana-pavlova-vodach-na-listata-na-pp-gerb-vuv-varna-sche-nastoyavame-za-akreditaciya-na-universitetite-ot-evropeiski-akreditacionni-agencii
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държавното финансиране за специалностите, по които виждаме, че няма доказани резултати 
нито в науката, нито в бъдещата реализация на завършващите студенти. Идеята е то да мине 
изцяло в частна форма, а да фокусираме държавната субсидия към специалности, които са в 
полза на бизнеса. Затова в по-широк мащаб в управленската ни програма за Варна и региона 
предвиждаме да насочим конкретно финансиране. Първо по линията за конкурентоспособност за 
създаване на бизнесинкубатор. Затова можем да получим европейско финансиране. Време е във 
Варна да бъде създаден високотехнологичен бизнеспарк с европейско финансиране. Но затова 
трябва да се постигне консенсус между всички университети, колежи и БАН”, подчерта Лиляна 
Павлова. Друга стъпка, чрез която младите хора могат да бъдат мотивирани да работят в 
България, е финансиране на младежката заетост по Програмата за конкурентоспособност и 
по конкретно по Програмата за развитие на селските райони – това би било полезно за млади 
фермери, които имат желане да работят в сферата на земеделието у нас.  
Кандидатът за народен представител обеща, че средствата за студентското кредитиране в 
държавния бюджет ще продължи да ги има, като подчерта, че това е модел, който дава 
резултати в образованието. „В краткия живот на приключилия парламент не се реализира със 
законова промяна един проблем, чието отстраняване е абсолютно постижимо в новото 43-то НС 
– става въпрос за промяна и синхронизация на закона за висшето образование с Кодекса на 
труда, там където има несъответствия между изискванията за хабилитиран и нехабилитиран 
академичен състав. Това също е ангажимент, който се надявам да реализираме”, добави 
Павлова. Дигитализирането на обучението във вузовете, енергийната ефективност на 
образователната инфраструктура и осигуряването на специализирани лаборатории, също 
залягат в приоритетите на управленската програма на ПП ГЕРБ. Лиляна Павлова коментира, че 
за ГЕРБ е важна победата, извоювана по отношение на това да не бъде приета във вида, в който 
е била предложена стратегията за висше образование.  
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” кап. І ранг проф. Боян Медникаров подкрепи позицията на 
Павлова за това, че са необходими радикални промени в системата за оценяване на качеството 
на образованието, „която е много тромава и формална”. Той поиска съдействие затова морското 
образование и квалификация да се превърнат в национален приоритет по примера на Хърватия 
и Филипините.  
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.modernavratza.com  
Връзка: http://modernavratza.com/totyu-mladenov-se-sreshtna-s-rakovodstvoto-i-slujitelite-na-
fabrikata-yotov-stoun_12502.html  
Брой думи: 189  
 
 
Резюме: Кандидатът за народен представител от листата на ПП ГЕРБ за област Враца Тотю 
Младенов посети фирмата за обработка на камък „Йотов Стоун“ ЕООД по покана на собственика 
Димчо Йотов. Младенов изтъкна предприятието като един от добрите примери за усвояване на 
средства по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: ТОТЮ МЛАДЕНОВ СЕ СРЕЩНА С РЪКОВОДСТВОТО И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА 
ФАБРИКАТА "ЙОТОВ СТОУН"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кандидатът за народен представител от листата на ПП ГЕРБ за област Враца Тотю 
Младенов посети фирмата за обработка на камък „Йотов Стоун“ ЕООД по покана на собственика 
Димчо Йотов. Младенов изтъкна предприятието като един от добрите примери за усвояване на 
средства по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
„Благодарение на европейските средства намалихме разходите и закупихме необходимото 
модерно оборудване, за да обработваме по-прецизно и по-голямо количество камък“, каза Димчо 
Йотов. В момента компанията работи почти изцяло за международния пазар.  
Тотю Младенов представи на мениджмънта на фирмата възможностите за кандидатстване по 
Оперативна програма „Човешки ресурси“ и по-специално за подобряване на условията на труд, 
заплащането на транспорт на работниците до предприятието, квалификация на персонала и 
наемането на стажанти до 29-годишна възраст, на които се поемат заплащането и осигуровките. 
„Приоритет на ГЕРБ и мой личен ангажимент е да стартираме отново тези европейски програми, 
които реално подобряват финансовото състояние на българските компании и те могат да 
разкриват нови работни места и да повишават заплащането на работниците“, заяви Тотю 
Младенов. Той допълни, че по време на управлението на ГЕРБ с програмата са били 
подпомогнати хиляди фирми, включително и от област Враца.  
Купуването и продаването на гласове е престъпление.  
 

http://modernavratza.com/totyu-mladenov-se-sreshtna-s-rakovodstvoto-i-slujitelite-na-fabrikata-yotov-stoun_12502.html
http://modernavratza.com/totyu-mladenov-se-sreshtna-s-rakovodstvoto-i-slujitelite-na-fabrikata-yotov-stoun_12502.html
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.news.varna24.bg  
Връзка: http://news.varna24.bg/515213.html  
Брой думи: 2009  
 
 
Резюме: С успешен прием и с нови подобрения в материалната база - за посрещането на 
стогодишнината на академичната сграда, за повече спорт, култура и модерни аудитории, започва 
учебната година в Икономически университет - Варна, съобщават от ВУЗ-а. Кандидатстудентски 
прием 2014  
 
Заглавие: Оцениха кандидатстудентската кампания в ИУ - Варна като успешна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С успешен прием и с нови подобрения в материалната база - за посрещането на 
стогодишнината на академичната сграда, за повече спорт, култура и модерни аудитории, започва 
учебната година в Икономически университет - Варна, съобщават от ВУЗ-а. Кандидатстудентски 
прием 2014  
С допълнителен прием през август и септември и изпълнение на държавната поръчка общо в 
ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър", тази година кандидатстудентската 
кампания в ИУ - Варна е оценена като успешна. В условия на демографска криза и изключително 
конкурентен пазар на образователни услуги, първокурсниците - бакалаври и магистри в трите 
ОКС са над 4000.  
Плановият прием в степен "бакалавър" за 2014/2015 г. е реализиран в 20 специалности, а в 
степен "магистър" в 30 специалности.Нов момент представляват обучението на руски език в 
спец. "Международен туризъм" и въвеждането на дистанционната форма на обучение в 
бакалавърска степен.  
Някои изводи:  
През настоящата година 84,5 % от кандидат-студентите са предпочели използването на оценките 
от държавен зрелостен изпит при 73,5 % през 2013 г. и 55,7 % през 2012 г.  
Над 85 % от студентите са приети по първа желана специалност, а над 23 % са приетите от 
езикови и математически гимназии.  
Анализът на приема показва още, че първите 7 най-желани специалности са "Международен 
бизнес" (с преподаване на английски език), "Счетоводство и контрол" (задочно обучение), 
"Мениджмънт", "Финанси" (задочно обучение), "Бизнес икономика" , "Маркетинг" и "Бизнес 
информационни системи".  
През настоящия кандидатстудентски прием се наблюдава увеличение в дела на кандидат-
студентите с интерес към задочната и дистанционната форма на обучение.  
Както в КСП 2013 и през тази година най-много от всички новозаписани са студентите от район 
Варна - 34,14%, от район Бургас - 9,30%, от район Добрич - 8,95%, от район Шумен - 5,53%.  
През последните 5 години съотношението на кандидат-студентите по полов признак е стабилно - 
60,71% жени и 39,29% мъже.  
От гл.т. на възрастовата група, към която принадлежат, кандидат-студентите са разпределени 
както следва: преобладава възрастовата група от 18 до 20 години (84,97 % от общия брой 
кандидати за обучение в университета), следвана от тази между 21 и 30 години (9,50% 
относителен дял).Незначителен е делът на възрастта над 30 години (едва 2,07 %).Тази 
възрастова структура е почти идентична на установената през КСП 2013. Направените 
констатации се потвърждават и от анализ по критерия "година на завършено средно 
образование". Основна е групата на завършилите през настоящата 2014 г. (79,04%), следвана от 
тези между 2006 и 2012 г. (10,32%) и завършилите през 2013г. (7,20%). Най-малък е 
относителният дял на завършилите между 2002 и 2005 г. (1,51%) и завършилите преди 2001г. 
(1,92%).  
Студентска мобилност по "Еразъм"  
През учебната 2014/2015 г. повече от 47 студенти от цяла Европа ще учат един или два 
семестъра в Икономически университет- Варна по програми "Еразъм+", "ЦЕЕПУС", Европейско 
икономическо пространство и двустранни договори за обмен. Повечето пристигат от Франция, 
Германия и Руска федерация. По линия на студентска мобилност вече са посрещнати и студенти 
от Чехия, Словакия, Черна гора и Литва. Всички те ще имат възможността да посещават лекции 
и упражнения на английски език, включително и от новата специалност "Международен бизнес". 

http://news.varna24.bg/515213.html
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Официалното откриване на академичната година за студентите по "Еразъм" е на 26 септември 
(петък) 2014 г., от 11:00 ч. в Конферентна зала на университета (зала 446).  
Очакваният брой на изходящите студенти от ИУ-Варна, провеждащи академичен обмен в 
университети в Европейския съюз и обмен с цел практика във фирми в ЕС през 2014/2015 година 
е 130 (95 - академичен обмен, 35 - практики).  
През 2013/2014г. в университета са се обучавали общо 63 чуждестранни студенти /това е извън 
обмена по Еразъм и СЕЕПУС и др. програми/, от тях 14 в подготвителен курс /български и 
английски език/, 29 бакалаври, 10 магистри и 1 докторант. По страни: Украйна - 15, Русия - 12 , 
Молдова - 11, Турция - 8, Армения - 4, по 2-ма от Беларус, Казахстан и Сирийска Арабска 
Република и по 1 от Австрия, Белгия, Британски Вирджински острови, Зимбабве, Израел, 
Македония и САЩ.  
Това лято имаме кандидати и от Швеция, Русия, Украйна, Казахстан, ОАЕ и др. страни. Най-
предпочитани специалности от тях са "Международни икономически отношения" - 13, "Туризъм" - 
13, "Счетоводство и контрол" - 7. Засилва се интересът към специалностите с преподаване на 
чужд език - за "Международен бизнес" (на английски език) - 6 и за "Международен туризъм" (на 
руски език) - 2. За настоящата 2014/2015 учебна година в ИУ-Варна ще се обучават 120 
чуждестранни студенти.  
През изминалата учебна година усилените контакти за търсене на възможности за предлагане на 
съвместни програми и двойни дипломи с университети от чужбина дадоха положителни 
резултати с два университета - Университет Вормс, Германия и Уралски държавен университет в 
Екатеринбург, Руска федерация. Тече процес на изработване на необходимата документация и 
стартиране на обучението.  
Научно-изследователски центрове  
През новата година активно ще функционират Център за иновации и прилагане на нови 
информационни и комуникационни технологии (продължава работата по вътрешно 
университетски проект "IT умения - задължителният минимум"; проект - "IT мастер клас", 
планиран като развитие на традиционния и предлагане на нов образователен модел, в който 
активна роля има бизнесът; управление на тестови център и др.), Център за финансови 
изследвания и развитие" (създаден през 2013 г. като основната му цел е да мотивира, подпомага 
и координира изследователската, развойната и образователната дейност на ИУ-Варна в 
областта на финансите, като й придава нужната легитимност и представителност пред 
академичната общност, държавата, местната власт, бизнеса и медиите), Център за социални 
изследвания (самостоятелно консултантско и научноизследователско звено, което обединява 
академичен състав и външни експерти за извършване на дългосрочна консултантска и 
научноизследователска дейност в областта на социално-икономически, социално-
психологически, социално-политически, социално-технологични и други проблеми на 
организации и институции, на региони и на обществото като цяло), Център за иновации и 
развитие (създаден през 2013 г. и е насочен към поддържане и развитие на връзката бизнес-
обучение в най-новите области на развитие на познанието за постигане на стратегическата цел 
за превръщане на ИУ-Варна в иновативен, високотехнологичен и конкурентен университет).  
Информационни дни за първокурсници и културен календар  
Новата учебна година в Икономически университет - Варна започва на 23 септември 2014 
година. За първи път в университета се организират Информационни дни за първокурсници. 
Целта на встъпителни дни е новите студенти да бъдат въведени в академичните стандарти от 
свои състуденти и преподаватели. В програмата на информационните дни са включени полезни 
и изключително интересни събития. На 23 септември 2014 година в Летния театър от 19:00 часа 
специално за първокурсниците е организиран концерт-спектакъл с участието на група "Б.Т.Р.", 
група "The Voice", със специалното участие на актьора Георги Мамалев.  
На 24 септември 2014 година бъдещите икономисти ще се запознаят с историята на град Варна, 
посещавайки Историческия музей. Програмата на Информационните дни за първокурсниците на 
Икономически университет - Варна завършва с кинопрожекция на най-новия български филм 
"Живи легенди". Гости в университета ще бъдат Ники Илиев, Саня Борисова-Илиева и Орлин 
Павлов. След кинопрожекцията, събитието ще продължи с концерт на Орлин Павлов. Всички 
желаещи ще имат възможността да се снимат със своите любимци веднага след края на 
концерта.  
Кинопрожекцията е част и от Културния календар на висшето училище. През последните години 
университетът е домакин на над 40 различни събития и срещи с известни личности от България 
и чужбина. Сред гостите на Икономически университет - Варна са изпълнителите - Графа, Деси 
Добрева, Мария Илиева, Криста, B.O.Y.A.N., Орлин Павлов, група Deep Zone Project, група 
Фанданго, група La Migra, Михаил Белчев, Кристина Белчева, Tenny Omede; актьорите - Христо 
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Гърбов, Тончо Токмакчиев, Тодор Колев, Асен Блатечки, Васко Мавриков, Георги Мамалев, Ники 
Илиев, Саня Борисова, Ивайло Захариев, Касиел Ноа Ашер, Доротея Тончева, Мария Статулова, 
режисьорът Андрей Слабаков и писателите - Стефан Цанев, Недялко Йорданов, Георги 
Константинов, Елка Няголова, композиторът Хайгашот Агасян и други.  
В предстоящият Културен календар на ИУ - Варна са включени както театрални постановки и 
прожекции на съвременни български филми, така и концерти и срещи с културни дейци.  
Инвестиции  
Учебната година в Икономически университет - Варна започва с мащабна инвестиционна 
програма за над 4 млн. лв. с основен акцент 100 години академична сграда на ИУ - Варна. 
Извършените до този момент и продължаващи през есента ремонти следват приоритетното 
развитие на материалната база като необходима предпоставка за по-високо качество на 
образователната услуга и повече възможности за новаторски образователни практики, както и за 
повече спорт и нови проекти, в основата на които са студентски идеи.  
Съдържание на инвестиционната програма за 2014 г.  
1. "Реставрация и модернизация на фасади по спецификация, ремонт на входно фоайе и 
стълбищна клетка в Ректорат на територията на Учебен блок - 1 на Икономически университет - 
Варна". Открита процедура на 04.04.2013г. Сключен договор за строителство на 16.06.2014г. на 
стойност 609 000 лв. Реализацията на проекта е предпоставка за кандидатстване за сграда на 
годината за 2014г.  
2. "Ремонт и преустройство на заготвителен блок, зали за хранене, кабинети в сутерен на 
западно крило в историческа част и санитарни възли на етаж 3 в Учебен блок - 1 на 
Икономически университет - Варна". Сключен договор за строителство на 09.07.2014г. на 
стойност 1 161 000 лв. Реализацията на проекта съществено ще подобри качеството на 
столовото хранене на студентите.  
3. Монтажни и довършителни работи по ремонт и модернизация на учебни зали 220, 221, 222, 
223 (етаж 2), 301 до 312 и 319 (етаж3), учебни зали в надстойка Н-1 и Н-2, 56 (сутерен) санитарни 
възли на етаж 1, етаж 2 и етаж 3 в Учебен блок - 1, бул."Княз Борис I" № 77. Проектът включва 
обновяване на обзавеждането, подмяна на електрическата инсталация, изграждане на 
пожароизвестителна система, монтаж на мултимедия с озвучаване и климатизацията на залите и 
е на обща стойност над 500 000 лв.  
4. Център за електронно обучение, въвеждащ нов стандарт за качество на материалната база, за 
информационна и комуникационна инфраструктура, позволяващ използване на съвременни, 
високотехнологични решения във всички аспекти от работата на университета Изграждането на 
Центъра е поредна стъпка от реализиране на приетата от Икономически университет - Варна 
стратегия за създаване на високотехнологична i-зона в университета. С инвестицията от 700 000 
лв. се цели създаване на модерни условия за обучение на студентите и предлагане на 
високотехнологично образование. Центърът включва общо пет модерно оборудвани зали - два 
тестови центъра и три компютърни зали разположени на площ от 800 кв. м.  
5. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплексно оборудване за производствен 
дигитален печат, включващо "Черно-бяла листова дигитална система за печат на книжни тела", 
Цветна листова дигитална система за печат на книжни тела", "Софтуер, интегриращ двете 
производствени печатни решения в единна система", "Машина за подлепяне на корици с топло 
лепило"и обучение за обслужване на новата техника на обща стойност 300 000 лв.  
6. "Доставка на оборудване за развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в 
ИУ-Варна" във връзка с изпълнението на Договор BG051PO003- 1.2.04-0092-C0001 "Развитие на 
приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна", финансиран с подкрепа на 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 
включваща течен хроматограф, материали и консумативи за нуждите на въвеждането му в 
експлоатация, климатична камера, спекрофотометър, микровълнова система за сухо или мокро 
минерализиране на проби, бидестилатор, електрофорезна вана, апарат за водна активност, 
настолен и професионален комбиниран рН метър с йон селективни електроди, аналитична 
везна, ротационен вакуум изпарител и апарат Келдална прогнозна стойност 275 000 лв.  
7. Доставка на компютри клас мобилни - 250 бр., LCD монитори - 18.5" - 520 бр., компютърни 
конфигурации - клас настолен компютър над 500 бр., компютърна конфигурация - клас сървър 5 
бр., многофункционални печатащи устройства, мултимедийни проектори, екрани и аксесоари за 
мултимедийни проектори, камери и др. на стойност над 550 000 лв.  
Спортна дейност  
Изминалата 2013/2014 учебна година беше изключително богата на спортни събития, проведени 
в обновения през 2012 година спортен комплекс на ИУ - Варна. Проведени са срещи от "А" група 
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на Националната баскетболна лига, студентски шампионат "8-ми декември", вътрешни 
шампионати ма ИУ - Варна по тенис на маса и шахмат, срещи от XV Варненска универсиада по 
волейбол и тенис на маса, третото издание на турнира "Купа на Ректора на ИУ - Варна" с участие 
на студенти и ученици от горните класове на средните училища в град Варна.  
През сезон 2013-2014 отборът заслужено зае първото място в Държавното първенство по 
баскетбол - А група мъже и първо място на финалния турнир за купа "БФБ". Откритата изцяло 
реновирана спортна база на университета създава условия за подобряване мотивацията на 
всички състезатели и поставя основите на една добре организирана учебно-методическа работа 
с отбора по баскетбол на треньорите Петко Делев и Илко Илиев.  
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.web.barometar.net  
Връзка: http://web.barometar.net/65144/  
Брой думи: 829  
 
 
Резюме: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България 
е изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е 
един от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова. Тя участва в дискусия, посветена на реформите 
във висшето образование, на която присъстваха ректорите на висшите учебни заведения във 
Варна, директорите на колежи и председателите на студентски съвети. Гости на форума бяха 
кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, 
Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски и Николай Малев.  
 
Заглавие: Лиляна Павлова: Ще настояваме за акредитация на университетите от 
европейски акредитационни агенции  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България е 
изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е един 
от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна водачът на листата 
за парламентарните избори Лиляна Павлова. Тя участва в дискусия, посветена на реформите 
във висшето образование, на която присъстваха ректорите на висшите учебни заведения във 
Варна, директорите на колежи и председателите на студентски съвети. Гости на форума бяха 
кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, 
Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски и Николай Малев.  
„Вярваме, че това е правилният модел, за да бъде опростен процеса на акредитация на 
университетите. Ще предложим със законодателна промяна акредитацията да бъде правена не 
само от Националната агенция за акредитация, но и от европейски акредитационни агенции. 
Това ще даде възможност да отпаднат някои притеснения, които виждаме, че съществуват”, 
коментира Павлова. Ректорът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
проф. Красимир Иванов изрази задоволството си от това, че проблемът с акредитацията е сред 
ключовите образователни приоритети в управленската програма на ПП ГЕРБ и подчерта, че 
трябва да бъде решен час по-скоро, защото в противен случай „се харчи огромен ресурс без да 
има никаква ефективност.  
„Само за м.г. МУ имаше над 40 процедури по акредитация. Системата е много тромава. Ще 
разчитаме на вашата подкрепа и при кандидатстването и усвояването на европейски средства за 
изграждане на нови общежития, за реновиране на старите, както и за изграждане на 
симулационни центрове и внедряване на нови технологии”, каза проф. Иванов.  
Лиляна Павлова се ангажира да постави на преден план и проблема със специализацията на 
дипломираните лекари, след като от ръководството на вуза споделиха, че получават бройки за 
специализации, за които няма търсене.  
Водачът на листата на ПП ГЕРБ във Варна акцентира, че другият ключов приоритет в 
управленската програма е обвързването на субсидията за образование с качеството. И 
подчерта, че се предвижда 50 % от държавната субсидия да бъде обвързана с качеството на 
образование. „В тази посока прилагаме рейтинговата система, като си даваме сметка, че тя 
трябва да бъде актуализирана и осъвременена. Освен качествено образование, което сме 
длъжни да подсигуряваме на младите хора, които искаме да останат в страната и да се 
реализират, трябва да работим за обвързването на учебните програми с потребностите на 
бизнеса. Не да произвеждаме кадри, които после не могат да намерят своята реализация.  
Затова предвиждаме специална национална програма, чрез която да финансираме учебните 
програми, разработени от университетите съвместно с бизнеса”, допълни Павлова. Тя сподели, 
че в сектора има притеснение за навлизането на чужди университети, като подчерта, че ПП ГЕРБ 
категорично подкрепя разработването на съвместни учебни програми на български с чужди 
университети.  
Друг основен приоритет в управленската програма на ПП ГЕРБ е пренасочване на държавната 
субсидия в тези специалности, от които бизнесът има реална потребност. „Искаме да спрем 
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държавното финансиране за специалностите, по които виждаме, че няма доказани резултати 
нито в науката, нито в бъдещата реализация на завършващите студенти.  
Идеята е то да мине изцяло в частна форма, а да фокусираме държавната субсидия към 
специалности, които са в полза на бизнеса. Затова в по-широк мащаб в управленската ни 
програма за Варна и региона предвиждаме да насочим конкретно финансиране. Първо по 
линията за конкурентоспособност за създаване на бизнесинкубатор. Затова можем да получим 
европейско финансиране. Време е във Варна да бъде създаден високотехнологичен бизнеспарк 
с европейско финансиране. Но затова трябва да се постигне консенсус между всички 
университети, колежи и БАН”, подчерта Лиляна Павлова.  
Друга стъпка, чрез която младите хора могат да бъдат мотивирани да работят в България, е 
финансиране на младежката заетост по Програмата за конкурентоспособност и по конкретно 
по Програмата за развитие на селските райони – това би било полезно за млади фермери, които 
имат желане да работят в сферата на земеделието у нас.  
Кандидатът за народен представител обеща, че средствата за студентското кредитиране в 
държавния бюджет ще продължи да ги има, като подчерта, че това е модел, който дава 
резултати в образованието. „В краткия живот на приключилия парламент не се реализира със 
законова промяна един проблем, чието отстраняване е абсолютно постижимо в новото 43-то НС 
– става въпрос за промяна и синхронизация на закона за висшето образование с Кодекса на 
труда, там където има несъответствия между изискванията за хабилитиран и нехабилитиран 
академичен състав.  
Това също е ангажимент, който се надявам да реализираме”, добави Павлова. Дигитализирането 
на обучението във вузовете, енергийната ефективност на образователната инфраструктура и 
осигуряването на специализирани лаборатории, също залягат в приоритетите на управленската 
програма на ПП ГЕРБ. Лиляна Павлова коментира, че за ГЕРБ е важна победата, извоювана по 
отношение на това да не бъде приета във вида, в който е била предложена стратегията за висше 
образование.  
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” кап. І ранг проф. Боян Медникаров подкрепи позицията на 
Павлова за това, че са необходими радикални промени в системата за оценяване на качеството 
на образованието, „която е много тромава и формална”. Той поиска съдействие затова морското 
образование и квалификация да се превърнат в национален приоритет по примера на Хърватия 
и Филипините.  
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Дата: 19.09.2014  
Източник: www.varna.utre.bg  
Връзка: http://www.varna.utre.bg/2014/09/19/260025-
50_ot_durzhavnata_subsidia_na_universitite_shte_e_za_kachestvo  
Брой думи: 825  
 
 
Резюме: Ключов приоритет в управленската програма на ГЕРБ е обвързването на субсидията за 
образование с качеството, каза във Варна водачът на листата на партията тук Лиляна Павлова. 
Тя участва в дискусия, посветена на реформите във висшето образование, на която присъстваха 
ректорите на висшите учебни заведения във Варна, директорите на колежи и председателите на 
студентски съвети. Гости на форума бяха кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-
Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски 
и Николай Малев.  
 
Заглавие: 50% от държавната субсидия на университите ще е за качество  
Подзаглавие: Национална програма ще финансира учебните програми, разработени съвместно 
с бизнеса  
Автор:  
Текст: Ключов приоритет в управленската програма на ГЕРБ е обвързването на субсидията за 
образование с качеството, каза във Варна водачът на листата на партията тук Лиляна Павлова. 
Тя участва в дискусия, посветена на реформите във висшето образование, на която присъстваха 
ректорите на висшите учебни заведения във Варна, директорите на колежи и председателите на 
студентски съвети. Гости на форума бяха кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-
Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски 
и Николай Малев.  
Павлова подчерта, че се предвижда 50 % от държавната субсидия да бъде обвързана с 
качеството на образование. „В тази посока прилагаме рейтинговата система, като си даваме 
сметка, че тя трябва да бъде актуализирана и осъвременена. Освен качествено образование, 
което сме длъжни да подсигуряваме на младите хора, които искаме да останат в страната и да 
се реализират, трябва да работим за обвързването на учебните програми с потребностите на 
бизнеса. Не да произвеждаме кадри, които после не могат да намерят своята реализация. 
Затова предвиждаме специална национална програма, чрез която да финансираме учебните 
програми, разработени от университетите съвместно с бизнеса”, допълни Павлова. Тя сподели, 
че в сектора има притеснение за навлизането на чужди университети, като подчерта, че ПП ГЕРБ 
категорично подкрепя разработването на съвместни учебни програми на български с чужди 
университети.  
Друг основен приоритет в управленската програма на ПП ГЕРБ е пренасочване на държавната 
субсидия в тези специалности, от които бизнесът има реална потребност. „Искаме да спрем 
държавното финансиране за специалностите, по които виждаме, че няма доказани резултати 
нито в науката, нито в бъдещата реализация на завършващите студенти. Идеята е то да мине 
изцяло в частна форма, а да фокусираме държавната субсидия към специалности, които са в 
полза на бизнеса. Затова в по-широк мащаб в управленската ни програма за Варна и региона 
предвиждаме да насочим конкретно финансиране. Първо по линията за конкурентоспособност за 
създаване на бизнесинкубатор. Затова можем да получим европейско финансиране. Време е във 
Варна да бъде създаден високотехнологичен бизнеспарк с европейско финансиране. Но затова 
трябва да се постигне консенсус между всички университети, колежи и БАН”, подчерта Лиляна 
Павлова. Друга стъпка, чрез която младите хора могат да бъдат мотивирани да работят в 
България, е финансиране на младежката заетост по Програмата за конкурентоспособност и 
по конкретно по Програмата за развитие на селските райони – това би било полезно за млади 
фермери, които имат желане да работят в сферата на земеделието у нас.  
Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България е 
изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е един 
от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна Лиляна Павлова.  
„Вярваме, че това е правилният модел, за да бъде опростен процеса на акредитация на 
университетите. Ще предложим със законодателна промяна акредитацията да бъде правена не 
само от Националната агенция за акредитация, но и от европейски акредитационни агенции. 
Това ще даде възможност да отпаднат някои притеснения, които виждаме, че съществуват”, 
коментира Павлова. Ректорът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
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проф. Красимир Иванов изрази задоволството си от това, че проблемът с акредитацията е сред 
ключовите образователни приоритети в управленската програма на ПП ГЕРБ и подчерта, че 
трябва да бъде решен час по-скоро, защото в противен случай „се харчи огромен ресурс без да 
има никаква ефективност. „Само за м.г. МУ имаше над 40 процедури по акредитация. Системата 
е много тромава. Ще разчитаме на вашата подкрепа и при кандидатстването и усвояването на 
европейски средства за изграждане на нови общежития, за реновиране на старите, както и за 
изграждане на симулационни центрове и внедряване на нови технологии”, каза проф. Иванов. 
Лиляна Павлова се ангажира да постави на преден план и проблема със специализацията на 
дипломираните лекари, след като от ръководството на вуза споделиха, че получават бройки за 
специализации, за които няма търсене.  
Кандидатът за народен представител обеща, че средствата за студентското кредитиране в 
държавния бюджет ще продължи да ги има, като подчерта, че това е модел, който дава 
резултати в образованието. „В краткия живот на приключилия парламент не се реализира със 
законова промяна един проблем, чието отстраняване е абсолютно постижимо в новото 43-то НС 
– става въпрос за промяна и синхронизация на закона за висшето образование с Кодекса на 
труда, там където има несъответствия между изискванията за хабилитиран и нехабилитиран 
академичен състав. Това също е ангажимент, който се надявам да реализираме”, добави 
Павлова. Дигитализирането на обучението във вузовете, енергийната ефективност на 
образователната инфраструктура и осигуряването на специализирани лаборатории, също 
залягат в приоритетите на управленската програма на ПП ГЕРБ. Лиляна Павлова коментира, че 
за ГЕРБ е важна победата, извоювана по отношение на това да не бъде приета във вида, в който 
е била предложена стратегията за висше образование.  
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” кап. І ранг проф. Боян Медникаров подкрепи позицията на 
Павлова за това, че са необходими радикални промени в системата за оценяване на качеството 
на образованието, „която е много тромава и формална”. Той поиска съдействие затова морското 
образование и квалификация да се превърнат в национален приоритет по примера на Хърватия 
и Филипините.  
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Резюме: Национална програма ще финансира учебните програми, разработени съвместно с 
бизнеса  
 
Заглавие: 50% от държавната субсидия на университите ще е за качество  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Национална програма ще финансира учебните програми, разработени съвместно с 
бизнеса  
Ключов приоритет в управленската програма на ГЕРБ е обвързването на субсидията за 
образование с качеството, каза във Варна водачът на листата на партията тук Лиляна Павлова. 
Тя участва в дискусия, посветена на реформите във висшето образование, на която присъстваха 
ректорите на висшите учебни заведения във Варна, директорите на колежи и председателите на 
студентски съвети. Гости на форума бяха кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-
Варна Пламен Манушев, Красен Кралев, Красимира Анастасова, Павел Христов, Калин Калевски 
и Николай Малев.  
Павлова подчерта, че се предвижда 50 % от държавната субсидия да бъде обвързана с 
качеството на образование. „В тази посока прилагаме рейтинговата система, като си даваме 
сметка, че тя трябва да бъде актуализирана и осъвременена. Освен качествено образование, 
което сме длъжни да подсигуряваме на младите хора, които искаме да останат в страната и да 
се реализират, трябва да работим за обвързването на учебните програми с потребностите на 
бизнеса. Не да произвеждаме кадри, които после не могат да намерят своята реализация. 
Затова предвиждаме специална национална програма, чрез която да финансираме учебните 
програми, разработени от университетите съвместно с бизнеса”, допълни Павлова. Тя сподели, 
че в сектора има притеснение за навлизането на чужди университети, като подчерта, че ПП ГЕРБ 
категорично подкрепя разработването на съвместни учебни програми на български с чужди 
университети.  
Друг основен приоритет в управленската програма на ПП ГЕРБ е пренасочване на държавната 
субсидия в тези специалности, от които бизнесът има реална потребност. „Искаме да спрем 
държавното финансиране за специалностите, по които виждаме, че няма доказани резултати 
нито в науката, нито в бъдещата реализация на завършващите студенти. Идеята е то да мине 
изцяло в частна форма, а да фокусираме държавната субсидия към специалности, които са в 
полза на бизнеса. Затова в по-широк мащаб в управленската ни програма за Варна и региона 
предвиждаме да насочим конкретно финансиране. Първо по линията за конкурентоспособност за 
създаване на бизнесинкубатор. Затова можем да получим европейско финансиране. Време е във 
Варна да бъде създаден високотехнологичен бизнеспарк с европейско финансиране. Но затова 
трябва да се постигне консенсус между всички университети, колежи и БАН”, подчерта Лиляна 
Павлова. Друга стъпка, чрез която младите хора могат да бъдат мотивирани да работят в 
България, е финансиране на младежката заетост по Програмата за конкурентоспособност и 
по конкретно по Програмата за развитие на селските райони – това би било полезно за млади 
фермери, които имат желане да работят в сферата на земеделието у нас.  
Процесът на програмна и институционална акредитация на университетите в България е 
изключително дълъг и сложен. Затова предвиждаме сливане на двете акредитации. Това е един 
от основните приоритети, свързани с образованието, които са заложени в управленската 
програма на ГЕРБ, обърна се към ректорите на висшите училища във Варна Лиляна Павлова.  
„Вярваме, че това е правилният модел, за да бъде опростен процеса на акредитация на 
университетите. Ще предложим със законодателна промяна акредитацията да бъде правена не 
само от Националната агенция за акредитация, но и от европейски акредитационни агенции. 
Това ще даде възможност да отпаднат някои притеснения, които виждаме, че съществуват”, 
коментира Павлова. Ректорът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
проф. Красимир Иванов изрази задоволството си от това, че проблемът с акредитацията е сред 
ключовите образователни приоритети в управленската програма на ПП ГЕРБ и подчерта, че 
трябва да бъде решен час по-скоро, защото в противен случай „се харчи огромен ресурс без да 
има никаква ефективност. „Само за м.г. МУ имаше над 40 процедури по акредитация. Системата 
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е много тромава. Ще разчитаме на вашата подкрепа и при кандидатстването и усвояването на 
европейски средства за изграждане на нови общежития, за реновиране на старите, както и за 
изграждане на симулационни центрове и внедряване на нови технологии”, каза проф. Иванов. 
Лиляна Павлова се ангажира да постави на преден план и проблема със специализацията на 
дипломираните лекари, след като от ръководството на вуза споделиха, че получават бройки за 
специализации, за които няма търсене.  
Кандидатът за народен представител обеща, че средствата за студентското кредитиране в 
държавния бюджет ще продължи да ги има, като подчерта, че това е модел, който дава 
резултати в образованието. „В краткия живот на приключилия парламент не се реализира със 
законова промяна един проблем, чието отстраняване е абсолютно постижимо в новото 43-то НС 
– става въпрос за промяна и синхронизация на закона за висшето образование с Кодекса на 
труда, там където има несъответствия между изискванията за хабилитиран и нехабилитиран 
академичен състав. Това също е ангажимент, който се надявам да реализираме”, добави 
Павлова. Дигитализирането на обучението във вузовете, енергийната ефективност на 
образователната инфраструктура и осигуряването на специализирани лаборатории, също 
залягат в приоритетите на управленската програма на ПП ГЕРБ. Лиляна Павлова коментира, че 
за ГЕРБ е важна победата, извоювана по отношение на това да не бъде приета във вида, в който 
е била предложена стратегията за висше образование.  
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” кап. І ранг проф. Боян Медникаров подкрепи позицията на 
Павлова за това, че са необходими радикални промени в системата за оценяване на качеството 
на образованието, „която е много тромава и формална”. Той поиска съдействие затова морското 
образование и квалификация да се превърнат в национален приоритет по примера на Хърватия 
и Филипините.  
 
 


