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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
10.10.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 9 

 вестници, от които: 3 

 - национални 3 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 6 

Общо за деня 9 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 10.10.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 4  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: Политическото безвремие след евроизборите и падането на кабинета "Орешарски" не 
са се отразили на сключването на договори с медии за популяризиране на европейските 
фондове, напротив - налице е нов рекорд. От средата на април до края на август - 5 непълни 
месеца, са сключени договори на стойност от 8.468 млн. лв. При някои оперативни програми е 
постигнато завидно темпо на фона на договорените суми за целия период от 2007 г. насам. За 
сравнение договорената сума за последните 7 години е общо 87 млн. лв.  
 
Заглавие: Раздаването на европари на медии удари нов рекорд  
Подзаглавие:  
Автор: Панайот АНГАРЕВ, Таня ПЕТРОВА  
Текст: Политическото безвремие след евроизборите и падането на кабинета "Орешарски" не са 
се отразили на сключването на договори с медии за популяризиране на европейските фондове, 
напротив - налице е нов рекорд. От средата на април до края на август - 5 непълни месеца, са 
сключени договори на стойност от 8.468 млн. лв. При някои оперативни програми е постигнато 
завидно темпо на фона на договорените суми за целия период от 2007 г. насам. За сравнение 
договорената сума за последните 7 години е общо 87 млн. лв.  
Изключение от ударното сключване на договори с медии правят единствено програмите за 
развитие на човешките ресурси и за развитие на административния капацитет - те нямат 
подписани контракти. Това става ясно от поредната справка на договорите за публичност и 
прозрачност по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. За 
пореден път таблицата се публикува без дати и установяването на новите договори е силно 
затруднено.  
С най-много договори за този период е Програмата за регионално развитие, по която само за 5 
месеца са договорени суми в общ размер от 2.1 млн. лв. Сумата е респектираща на фона на 
общия размер договорени средства от началото на програмния период през 2007 г. до края на 
август т.г., тоест с включени нови договори - 8.98 млн. лв. Новите договори за крупни суми са 
отишли предимно в големите телевизии. Парите за публичност са дадени на фона на взетото 
решение от Европейската комисия за замразяване на две от осите по регионалната програма 
заради нарушения.  
Добро темпо е навъртяно и по Програма "Конкурентоспособност". Тук за 5 месеца са 
сключени 5 договора на обща стойност 1 679 265 лв. Заедно с тях договореното от началото на 
програмния период стига сумата от 6 327 186. По замразената заради проблеми с 
обществените поръчки "Околна среда" са подписани договори за 1.78 млн. лв., сключените 
контракти по Програмата за развитие на селските райони са за 1.734 млн. лв. По Оперативна 
програма "Транспорт" в този бурен политически период са договорени 1.16 млн. лв. С тях 
договореното стига 7.3 млн. лв.  
НЕУМОРНО  
Любопитна подробност е, че договори са сключвани и в деня на практическо безвластие - 5 
август, когато би следвало оставките на министрите от кабинета "Орешарски" да са подадени. 
На тази дата - единствената посочена дата в справката, са подписани 3 договора на обща 
стойност 371 625 лв.  
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Дата: 10.10.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 34,35  
Брой думи: 308  
 
 
Резюме: 28-годишният Иван Иванов от АБВ ще бъде сред най-младите депутати в парламента. 
Той е заедно с Георги Първанов от учредяването на сдружението му през 2011 година. Преди 7 
години, само 21-годишен, щурмува кметското място във Видин. Не печели, но не се отчайва. 
"За тези години пораснах, поумнях, завърших висше икономическо образование и се потопих в 
бизнеса с проектите", казва Иванов. В момента е председател на Българската асоциация на 
малките и средните предприятия и разделя времето си между София и Видин. От 2012 година 
вниманието му е насочено към изпълнението на голям проект, спечелен от асоциацията. 
Финансира се по оперативната програма "Конкурентоспособност" и чрез него Видин получава 
втори районен бизнес инкубатор. В момента за нуждите му в града се строи нова 6-етажна 
сграда. В нея ще се разположат 40 фирми, които ще открият 150 работни места. Като депутат 
Иван Иванов ще работи за създаването на агенция за развитието на Северозапада, чието 
седалище да бъде във Видин. В нея ще работят 30 - 40 експерти, които ще оказват помощ на 
начинаещи бизнесмени да разработват проекти на фирми, общини и неправителствени 
организации. "Защото Северозападът се нуждае от специални грижи и това е първата от тях", 
смята новият народен представител. "Георги Първанов бе много щастлив като разбра, че АБВ 
ще има депутат от Видин", призна Иван. Той не е женен, тепърва ще си търси изгора. Знае, че 
като депутат ще му остава малко време за любимото занимание - планински туризъм. Бил е 
няколко пъти на старопланинския първенец в района - връх Миджур, бил е на Черни връх, 
изкачвал е Рила планина. В парламента се надява, че ще може да общува с всички депутати от 
района. "С червения лидер Михаил Миков няма какво да делим, познати сме, но не сме се 
срещали специално. Двамата сме родени в един ден - 16 юни. Само че аз много по-късно, през 
1986 година", казва младият депутат.  
 
Заглавие: Младок от АБВ катери баири  
Подзаглавие:  
Автор: Първолета ЦВЕТКОВА  
Текст: 28-годишният Иван Иванов от АБВ ще бъде сред най-младите депутати в парламента. 
Той е заедно с Георги Първанов от учредяването на сдружението му през 2011 година. Преди 7 
години, само 21-годишен, щурмува кметското място във Видин. Не печели, но не се отчайва. 
"За тези години пораснах, поумнях, завърших висше икономическо образование и се потопих в 
бизнеса с проектите", казва Иванов. В момента е председател на Българската асоциация на 
малките и средните предприятия и разделя времето си между София и Видин. От 2012 година 
вниманието му е насочено към изпълнението на голям проект, спечелен от асоциацията. 
Финансира се по оперативната програма "Конкурентоспособност" и чрез него Видин 
получава втори районен бизнес инкубатор. В момента за нуждите му в града се строи нова 6-
етажна сграда. В нея ще се разположат 40 фирми, които ще открият 150 работни места. Като 
депутат Иван Иванов ще работи за създаването на агенция за развитието на Северозапада, 
чието седалище да бъде във Видин. В нея ще работят 30 - 40 експерти, които ще оказват 
помощ на начинаещи бизнесмени да разработват проекти на фирми, общини и 
неправителствени организации. "Защото Северозападът се нуждае от специални грижи и това е 
първата от тях", смята новият народен представител. "Георги Първанов бе много щастлив като 
разбра, че АБВ ще има депутат от Видин", призна Иван. Той не е женен, тепърва ще си търси 
изгора. Знае, че като депутат ще му остава малко време за любимото занимание - планински 
туризъм. Бил е няколко пъти на старопланинския първенец в района - връх Миджур, бил е на 
Черни връх, изкачвал е Рила планина. В парламента се надява, че ще може да общува с всички 
депутати от района. "С червения лидер Михаил Миков няма какво да делим, познати сме, но не 
сме се срещали специално. Двамата сме родени в един ден - 16 юни. Само че аз много по-
късно, през 1986 година", казва младият депутат.  
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Дата: 10.10.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 22  
Брой думи: 868  
 
 
Резюме: Няма начин да не сте попадали на реклама, която завършва с магическите думи 
"проектът се осъществява по оперативна програма...". Такива клипове има и по телевизията, 
може да ги чуете и между 2 песни на някое музикално радио. И тук не става дума за паста за 
зъби или мобилна услуга. Рекламират се европейски проекти, с пари, които идват от 
Европейския съюз. И както за всеки бизнес, който работи по тези проекти, е много важно тези 
пари да се разпределят прозрачно и навреме.  
 
Заглавие: Държавата дискриминира пресата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няма начин да не сте попадали на реклама, която завършва с магическите думи 
"проектът се осъществява по оперативна програма...". Такива клипове има и по телевизията, 
може да ги чуете и между 2 песни на някое музикално радио. И тук не става дума за паста за 
зъби или мобилна услуга. Рекламират се европейски проекти, с пари, които идват от 
Европейския съюз. И както за всеки бизнес, който работи по тези проекти, е много важно тези 
пари да се разпределят прозрачно и навреме.  
Милиони  
От началото на 2007 г. до края на август т.г. държавата е разпределила над 80 млн. лв. сред 
рекламни агенции и медии. Парите са договорени за разгласяване и реклама на дейностите по 
8 европейски проекта, сред които програмата за развитие на селските райони, оперативните 
програми за Конкурентоспособност и за Околна среда. Милионите се разпределят от 
министерствата, които управляват европроектите. Реално платените суми са малко под 80 млн. 
лв. Това става ясно от справка, публикувана на сайта на правителството. За сравнение - по 
данни на Българската асоциация на комуникационните агенция (БАКА) за миналата година 
рекламният пазар в България е бил около 303 млн. лв. Парите са разпределени между 
телевизии, радиа, преса, интернет и билбордове. Именно държавата е била най-големият 
рекламодател. Освен това наред с рекламата на европрограмите, поръчани от ведомствата, 
през 2013 г. от всяка телевизия изскачаше и лицето на актьора Любомир Ковачев, който 
обясняваше как да се свържат двата кабела на цифровизацията. Кампанията беше платена от 
бюджета и излезе над 17 млн. лв.  
Голяма част от споменатите милиони са дадени директно на радиа и телевизии, като тази 
тенденция се увеличава в последната година. Лъвският пай от тях са взели Би Ти Ви медия 
груп, Нова броудкастинг груп, ТВ7, Дарик радио.  
Електронните медии (за разлика от онлайн и печатните медии) могат да се договарят директно 
с поръчителя. Причината е, че според чл. 4, ал. 2 от Закона за обществените поръчки не са 
обект на обществени поръчки"придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането 
на програми от радио и тв оператори и предоставянето на програмно време".  
Критерии  
Така парите могат да се разпределят по усмотрение на министерствата без ясни критерии как 
точно дадена медия е избрана. Тъй като договорите не са публични, обществото не може да е 
сигурно и какъв е ефектът от изпълнението им. Според последната справка например 
консултантски рубрики по програмата за развитие на селските райони са излъчвани по 
музикални радиа като Радио 1, Стар фМ и "Витоша", че даже и между клиповете по 
музикалната "Сити". Хора от рекламния бранш обясниха, че подобни кампании по принцип 
пълнят по-свободните рекламни блокове в електронните медии. Причината е, че обикновено 
цената, която плащат ведомствата, е по-ниска, отколкото тази, която дават големите търговски 
рекламодатели - мобилни оператори или компании за козметика.  
От години Съюзът на издателите в България (СИБ) поставя въпроса за равнопоставеното 
третиране на електронните и печатните медии, но досега няма промяна. Миналата година 
тогавашната вицепремиерка по еврофондовете Зинаида Златанова обеща нови правила и 
повече прозрачност при комуникационните планове на оперативните програми, но такива все 
още се чакат.  
Гледната точка на българския законодател противоречи на принципите за равнопоставеност и 
прозрачност, които са правила в ЕС, коментираха от Българския медиен съюз (БМС).  
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Издатели отдавна настояват да се гарантира прозрачност при разпределянето на 
обществените средства за реклама, както и да се въведат еднакви условия за различните 
медии. Идеята е всички да имат възможност за директно договаряне с министерствата. 
Необходими са и по-ясни условия, на които трябва да отговарят медиите, за да получат 
правото да рекламират европроектите. факт е, че особено в последната година ние, в 
печатните медии, сме изолирани от процеса на усвояване на европейски пари, предвидено 
специално за медиите, коментира главната редакторка на в. "Стандарт" Славка Бозукова. По 
думите й веднага след като се сформира новият кабинет, трябва да се постави въпросът какви 
ще са средствата за следващия програмен период, какви програми тръгват от 1 януари 2015 г. 
и какви са условията за участване.  
Не сме кандидатствали за реклама по европейски проекти, каза Васил Захариев, който е главен 
редактор на "Телеграф".  
Ограниченията засягат не само печатните, но и онлайн медиите.  
По думите на собственика на агенция БГНЕС Любчо Нешков нежеланието да се направят 
промени е знак, че властта или не е в час, или умишлено не иска да се променят правилата, за 
да не личи как точно се разпределят парите.  
Според Стояна Георгиева, главен редактор на сайта "Медиапул", трябва да има ясни правила, 
които да гарантират равнопоставеност между електронните, печатните и онлайн медиите. 
Според нея обаче част от поръчките, които са на базата на пряко договоряне, изглеждат като 
"подаръци, като директна субсидия". Не може в медии с по-жълт, развлекателен характер да се 
рекламира например програма "Конкурентоспособност", добави Георгиева.  
Писмо  
И понеже от обещанията на българските политици полза няма, на 30 юни група български 
издатели пратиха сигнал до Европейската комисия, в който описаха проблемите, произлизащи 
от неравнопоставеното третиране на медиите по отношение на закона за обществените 
поръчки. От комисията още не са отговорили.  
Във всяка страна в ЕС еврофондовете са ценна подкрепа за икономиката, особено в момент на 
криза, напомнят от БМС. Изкуственото делене на медиите при подобен процес е не само 
несправедливост, но и налага съмнението, че се прави скрито субсидиране на част от тях. 
Вероятно новият парламент ще обмисли промени в закона за обществените поръчки. Защо 
така да не реши и тази дискриминация.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания  
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 09.10.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2014/10/09/news17554263.html  
Брой думи: 511  
 
 
Резюме: Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи 
златен медал на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз 
за иновативен продукт.  
 
Заглавие: Робот на БАН за ин витро процедури получи златен медал  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи златен 
медал на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз за 
иновативен продукт.  
Това съобщ...  
Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи златен медал 
на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз за иновативен 
продукт.  
Това съобщи при откриването на Деня на отворените врати в института неговият директор 
проф. Васил Кавърджиков, съобщиха от БАН.  
Роботизираната система позволява изключително прецизно и бързо да бъде открита 
яйцеклетката в работното пространство, да се запамети местоположението й и да се 
позиционира. С нейна помощ се извършва оценка на сперматозоидите по форма и скорост, 
като се маркира най-подходящият от тях и след допълнителни манипулации се инжектира 
сперматозоидът в яйцеклетката.  
Така процедурата се автоматизира почти изцяло, като изборът на сперматозоид е оставен в 
ръцете на оператор. Роботът е част от разработките на фирмата “Микрона“ към Института по 
механика и по него екип от учени работи от около 10 години, като през 2012 г. проектът 
получава финансиране по Оперативна програма “Конкурентоспособност“. Очаква се до 
месец системата да бъде инсталирана в ин витро клиника в България и да започне 
експериментална работа в реални условия.  
В рамките на Деня на отворените врати в Института по механика, посветен на 145-годишнината 
на БАН, посетителите имаха възможността, освен ин витро робота, да разгледат и Отворената 
лаборатория по експериментална микро- и наномеханика. Учените в лабораторията се 
занимават с разработване и изучаване на полимерни материали и с изследвания върху 
материала графен, наричан още “материал на бъдещето“ заради своите уникални свойства за 
якост, гъвкавост, електрична и топлинна проводимост. Това го прави широко приложим в 
електрониката за създаване на различни видове покрития с възможност за предаване на 
сензорни сигнали, както и в редица други области. Беше демонстрирана апаратура за 
измерване на електромеханичните свойства на кръвта. Посетителите бяха запознати с 
методите за установяване на наркотични вещества в кръвни проби чрез изследване на 
вискозитета на кръвта.  
В направление “Биомеханика“ бяха представени изследвания върху структурите и функциите 
на човешкия организъм на макро-, микро- и наноравнище. Изследванията са ориентирани към 
подобряване на диагностицирането и терапията на различни заболявания, както и към 
прилагане на нови подходи при проектиране на протези и ортези. В процес на разработка от 
учените е екзоскелетон, който представлява робот, точно имитиращ движенията на човешкото 
тяло. Екзосклетонът може да се използва за извършване на корекции при двигателни 
проблеми.  
Учени от Института по механика изнесоха и няколко лекции, с които запознаха посетителите с 
практическото приложение на извършваните изследователски дейности. Бяха представени 
темите: “От гущерчето Геко, през нанотехнологиите, до механични сили и светлина от нищото: 
Ефектът на Казимир“, “Уроци от природата: Защо биоматериалите са толкова здрави?“ и 
“Материали и конструкции под действие на удар и взрив - изследвания за защита на човешкия 
живот“. В Института по механика при БАН работят 102-ма учени в различни научни области. 

http://novini.dir.bg/2014/10/09/news17554263.html
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Институтът работи по редица проекти по международни програми, вкл. такива на НАТО и 
НАСА, и си сътрудничи с организации и университети от Европа, САЩ, Япония. През 2014 г. в 
него се обучават 12 докторанти, сред които японец и индиец.  
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Дата: 09.10.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/balgariya-
obshtestvo/robot_na_ban_za_in_vitro_protseduri_poluchi_zlaten_medal_na_plovdivskiya_tehnicheski
_panair-257377.html  
Брой думи: 477  
 
 
Резюме: Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи 
златен медал на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз 
за иновативен продукт. Това съобщи днес при откриването на Деня на отворените врати в 
Института неговият директор проф. Васил Кавърджиков.  
 
Заглавие: Робот на БАН за ин витро процедури получи златен медал на Пловдивския 
технически панаир  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи златен 
медал на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз за 
иновативен продукт. Това съобщи днес при откриването на Деня на отворените врати в 
Института неговият директор проф. Васил Кавърджиков.  
Роботизираната система позволява изключително прецизно и бързо да бъде открита 
яйцеклетката в работното пространство, да се запамети местоположението й и да се 
позиционира. С нейна помощ се извършва оценка на сперматозоидите по форма и скорост, 
като се маркира най-подходящият от тях и след допълнителни манипулации се инжектира 
сперматозоидът в яйцеклетката. Така процедурата се автоматизира почти изцяло, като изборът 
на сперматозоид е оставен в ръцете на оператор. Роботът е част от разработките на фирмата 
„Микрона" към Института по механика и по него екип от учени работи от около 10 години, като 
през 2012 г. проектът получава финансиране по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност". Очаква се до месец системата да бъде инсталирана в ин витро 
клиника в България и да започне експериментална работа в реални условия.  
В рамките на Деня на отворените врати в Института по механика, посветен на 145-годишнината 
на БАН, посетителите имаха възможността, освен ин витро робота, да разгледат и Отворената 
лаборатория по експериментална микро- и наномеханика. Учените в лабораторията се 
занимават с разработване и изучаване на полимерни материали и с изследвания върху 
материала графен, наричан още „материал на бъдещето" заради своите уникални свойства за 
якост, гъвкавост, електрична и топлинна проводимост. Това го прави широко приложим в 
електрониката за създаване на различни видове покрития с възможност за предаване на 
сензорни сигнали, както и в редица други области.  
Беше демонстрирана апаратура за измерване на електромеханичните свойства на кръвта. 
Посетителите бяха запознати с методите за установяване на наркотични вещества в кръвни 
проби чрез изследване на вискозитета на кръвта.  
В направление „Биомеханика" бяха представени изследвания върху структурите и функциите 
на човешкия организъм на макро-, микро- и наноравнище. Изследванията са ориентирани към 
подобряване на диагностицирането и терапията на различни заболявания, както и към 
прилагане на нови подходи при проектиране на протези и ортези. В процес на разработка от 
учените е екзоскелетон, който представлява робот, точно имитиращ движенията на човешкото 
тяло. Екзосклетонът може да се използва за извършване на корекции при двигателни 
проблеми.  
Учени от Института по механика изнесоха и няколко лекции, с които запознаха посетителите с 
практическото приложение на извършваните изследователски дейности. Бяха представени 
темите: „От гущерчето Геко, през нанотехнологиите, до механични сили и светлина от нищото: 
Ефектът на Казимир", „Уроци от природата: Защо биоматериалите са толкова здрави?" и 
„Материали и конструкции под действие на удар и взрив – изследвания за защита на човешкия 
живот".  
В Института по механика при БАН работят 102-ма учени в различни научни области. Институтът 
работи по редица проекти по международни програми, вкл. такива на НАТО и НАСА, и си 
сътрудничи с организации и университети от Европа, САЩ, Япония. През 2014 г. в него се 
обучават 12 докторанти, сред които японец и индиец.  
 

http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/robot_na_ban_za_in_vitro_protseduri_poluchi_zlaten_medal_na_plovdivskiya_tehnicheski_panair-257377.html
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/robot_na_ban_za_in_vitro_protseduri_poluchi_zlaten_medal_na_plovdivskiya_tehnicheski_panair-257377.html
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/robot_na_ban_za_in_vitro_protseduri_poluchi_zlaten_medal_na_plovdivskiya_tehnicheski_panair-257377.html
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Дата: 09.10.2014  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=680133  
Брой думи: 480  
 
 
Резюме: Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи 
златен медал на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз 
за иновативен продукт.  
 
Заглавие: Робот на БАН за ин витро процедури получи златен медал  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи златен 
медал на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз за 
иновативен продукт.  
Това съобщи при откриването на Деня на отворените врати в института неговият директор 
проф. Васил Кавърджиков, съобщиха от БАН.  
Роботизираната система позволява изключително прецизно и бързо да бъде открита 
яйцеклетката в работното пространство, да се запамети местоположението й и да се 
позиционира. С нейна помощ се извършва оценка на сперматозоидите по форма и скорост, 
като се маркира най-подходящият от тях и след допълнителни манипулации се инжектира 
сперматозоидът в яйцеклетката.  
Така процедурата се автоматизира почти изцяло, като изборът на сперматозоид е оставен в 
ръцете на оператор. Роботът е част от разработките на фирмата "Микрона" към Института по 
механика и по него екип от учени работи от около 10 години, като през 2012 г. проектът 
получава финансиране по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Очаква се до 
месец системата да бъде инсталирана в ин витро клиника в България и да започне 
експериментална работа в реални условия.  
В рамките на Деня на отворените врати в Института по механика, посветен на 145-годишнината 
на БАН, посетителите имаха възможността, освен ин витро робота, да разгледат и Отворената 
лаборатория по експериментална микро- и наномеханика. Учените в лабораторията се 
занимават с разработване и изучаване на полимерни материали и с изследвания върху 
материала графен, наричан още "материал на бъдещето" заради своите уникални свойства за 
якост, гъвкавост, електрична и топлинна проводимост. Това го прави широко приложим в 
електрониката за създаване на различни видове покрития с възможност за предаване на 
сензорни сигнали, както и в редица други области. Беше демонстрирана апаратура за 
измерване на електромеханичните свойства на кръвта. Посетителите бяха запознати с 
методите за установяване на наркотични вещества в кръвни проби чрез изследване на 
вискозитета на кръвта.  
В направление "Биомеханика" бяха представени изследвания върху структурите и функциите 
на човешкия организъм на макро-, микро- и наноравнище. Изследванията са ориентирани към 
подобряване на диагностицирането и терапията на различни заболявания, както и към 
прилагане на нови подходи при проектиране на протези и ортези. В процес на разработка от 
учените е екзоскелетон, който представлява робот, точно имитиращ движенията на човешкото 
тяло. Екзосклетонът може да се използва за извършване на корекции при двигателни 
проблеми.  
Учени от Института по механика изнесоха и няколко лекции, с които запознаха посетителите с 
практическото приложение на извършваните изследователски дейности. Бяха представени 
темите: "От гущерчето Геко, през нанотехнологиите, до механични сили и светлина от нищото: 
Ефектът на Казимир", "Уроци от природата: Защо биоматериалите са толкова здрави?" и 
"Материали и конструкции под действие на удар и взрив – изследвания за защита на човешкия 
живот". В Института по механика при БАН работят 102-ма учени в различни научни области. 
Институтът работи по редица проекти по международни програми, вкл. такива на НАТО и 
НАСА, и си сътрудничи с организации и университети от Европа, САЩ, Япония. През 2014 г. в 
него се обучават 12 докторанти, сред които японец и индиец. /БГНЕС  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=680133
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Дата: 09.10.2014  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/243271-робот-на-бан-за-ин-витро-процедури-получи-златен-
медал.html  
Брой думи: 477  
 
 
Резюме: Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи 
златен медал на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз 
за иновативен продукт. Това съобщи днес при откриването на Деня на отворените врати в 
Института неговият директор проф. Васил Кавърджиков.  
 
Заглавие: Робот на БАН за ин витро процедури получи златен медал  
Подзаглавие: В Института по механика при БАН работят 102-ма учени в различни научни 
области  
Автор:  
Текст: Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи златен 
медал на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз за 
иновативен продукт. Това съобщи днес при откриването на Деня на отворените врати в 
Института неговият директор проф. Васил Кавърджиков.  
Роботизираната система позволява изключително прецизно и бързо да бъде открита 
яйцеклетката в работното пространство, да се запамети местоположението й и да се 
позиционира.  
С нейна помощ се извършва оценка на сперматозоидите по форма и скорост, като се маркира 
най-подходящият от тях и след допълнителни манипулации се инжектира сперматозоидът в 
яйцеклетката. Така процедурата се автоматизира почти изцяло, като изборът на сперматозоид 
е оставен в ръцете на оператор. Роботът е част от разработките на фирмата „Микрона” към 
Института по механика и по него екип от учени работи от около 10 години, като през 2012 г. 
проектът получава финансиране по Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Очаква 
се до месец системата да бъде инсталирана в ин витро клиника в България и да започне 
експериментална работа в реални условия.  
В рамките на Деня на отворените врати в Института по механика, посветен на 145-годишнината 
на БАН, посетителите имаха възможността, освен ин витро робота, да разгледат и Отворената 
лаборатория по експериментална микро- и наномеханика.  
Учените в лабораторията се занимават с разработване и изучаване на полимерни материали и 
с изследвания върху материала графен, наричан още „материал на бъдещето” заради своите 
уникални свойства за якост, гъвкавост, електрична и топлинна проводимост. Това го прави 
широко приложим в електрониката за създаване на различни видове покрития с възможност за 
предаване на сензорни сигнали, както и в редица други области.  
Беше демонстрирана апаратура за измерване на електромеханичните свойства на кръвта. 
Посетителите бяха запознати с методите за установяване на наркотични вещества в кръвни 
проби чрез изследване на вискозитета на кръвта.  
В направление „Биомеханика” бяха представени изследвания върху структурите и функциите 
на човешкия организъм на макро-, микро- и наноравнище. Изследванията са ориентирани към 
подобряване на диагностицирането и терапията на различни заболявания, както и към 
прилагане на нови подходи при проектиране на протези и ортези. В процес на разработка от 
учените е екзоскелетон, който представлява робот, точно имитиращ движенията на човешкото 
тяло. Екзосклетонът може да се използва за извършване на корекции при двигателни 
проблеми.  
Учени от Института по механика изнесоха и няколко лекции, с които запознаха посетителите с 
практическото приложение на извършваните изследователски дейности. Бяха представени 
темите: „От гущерчето Геко, през нанотехнологиите, до механични сили и светлина от нищото: 
Ефектът на Казимир”, „Уроци от природата: Защо биоматериалите са толкова здрави?” и 
„Материали и конструкции под действие на удар и взрив – изследвания за защита на човешкия 
живот”.  
В Института по механика при БАН работят 102-ма учени в различни научни области. Институтът 
работи по редица проекти по международни програми, вкл. такива на НАТО и НАСА, и си 
сътрудничи с организации и университети от Европа, САЩ, Япония. През 2014 г. в него се 
обучават 12 докторанти, сред които японец и индиец.  
 

http://www.novini.bg/news/243271-робот-на-бан-за-ин-витро-процедури-получи-златен-медал.html
http://www.novini.bg/news/243271-робот-на-бан-за-ин-витро-процедури-получи-златен-медал.html
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Дата: 09.10.2014  
Източник: www.economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/bg/news/4/blizo-130-dushi-vzeha-uchastie-v-konferentsiya-za-pechatni-
tehnologii.html  
Брой думи: 261  
 
 
Резюме: Събитието се проведе в изпълнение на проект "Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия"  
 
Заглавие: Близо 130 души взеха участие в конференция за печатни технологии  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Събитието се проведе в изпълнение на проект "Насърчаване на интернационализацията 
на българските предприятия"  
Вчера, на 8 октомври 2014 г., в Интер Експо център - София се проведе четвъртата 
специализирана полиграфическа конференция на тема "Ден на печатните технологии в 
съвременния свят - 2014 г."  
Конференцията беше инициирана и организирана от Изпълнителна агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно със Съюза на печатарската индустрия 
в България. Събитието за поредна година предизвика сериозен интерес не само от страна на 
български фирми в областта на полиграфията, но излезе и извън "границите" на България като 
събра в една зала и български, и чуждестранни бизнес партньори.  
Близо 130 специалисти, студенти и представители от полиграфическия бранш взеха участие в 
конференцията и се възползваха от възможността в отлична професионална атмосфера да 
обменят опит и идеи, да представят своите търговски марки, продукти и услуги и да обсъдят 
условия за съвместна дейност.  
Директорът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия г-н 
Евгений Иванов официално откри събитието, на което известни лектори от страната и чужбина 
презентираха новостите в полиграфията и демонстрираха завидни познания в областта на 
софтуерните технологии, офсетовата печатна индустрия и иновациите в печатните технологии.  
В рамките на втората част на конференцията се проведоха В2В срещи, на които 
представителите от бранша презентираха своята дейност, обсъждаха възможности за 
коопериране и сключване на договори.  
Националната полиграфическа конференция на тема "Ден на печатните технологии в 
съвременния свят - 2014 г." се проведе в изпълнение на проект "Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия", финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013.  
 

http://economic.bg/bg/news/4/blizo-130-dushi-vzeha-uchastie-v-konferentsiya-za-pechatni-tehnologii.html
http://economic.bg/bg/news/4/blizo-130-dushi-vzeha-uchastie-v-konferentsiya-za-pechatni-tehnologii.html
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Дата: 09.10.2014  
Източник: www.news.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1191646  
Брой думи: 480  
 
 
Резюме: Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи 
златен медал на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз 
за иновативен продукт.  
 
Заглавие: Робот на БАН за ин витро процедури получи златен медал  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи златен 
медал на Пловдивския технически панаир през миналата седмица и бе отличен с приз за 
иновативен продукт.  
Това съобщи при откриването на Деня на отворените врати в института неговият директор 
проф. Васил Кавърджиков, съобщиха от БАН.  
Роботизираната система позволява изключително прецизно и бързо да бъде открита 
яйцеклетката в работното пространство, да се запамети местоположението й и да се 
позиционира. С нейна помощ се извършва оценка на сперматозоидите по форма и скорост, 
като се маркира най-подходящият от тях и след допълнителни манипулации се инжектира 
сперматозоидът в яйцеклетката.  
Така процедурата се автоматизира почти изцяло, като изборът на сперматозоид е оставен в 
ръцете на оператор. Роботът е част от разработките на фирмата "Микрона" към Института по 
механика и по него екип от учени работи от около 10 години, като през 2012 г. проектът 
получава финансиране по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Очаква се до 
месец системата да бъде инсталирана в ин витро клиника в България и да започне 
експериментална работа в реални условия.  
В рамките на Деня на отворените врати в Института по механика, посветен на 145-годишнината 
на БАН, посетителите имаха възможността, освен ин витро робота, да разгледат и Отворената 
лаборатория по експериментална микро- и наномеханика. Учените в лабораторията се 
занимават с разработване и изучаване на полимерни материали и с изследвания върху 
материала графен, наричан още "материал на бъдещето" заради своите уникални свойства за 
якост, гъвкавост, електрична и топлинна проводимост. Това го прави широко приложим в 
електрониката за създаване на различни видове покрития с възможност за предаване на 
сензорни сигнали, както и в редица други области. Беше демонстрирана апаратура за 
измерване на електромеханичните свойства на кръвта. Посетителите бяха запознати с 
методите за установяване на наркотични вещества в кръвни проби чрез изследване на 
вискозитета на кръвта.  
В направление "Биомеханика" бяха представени изследвания върху структурите и функциите 
на човешкия организъм на макро-, микро- и наноравнище. Изследванията са ориентирани към 
подобряване на диагностицирането и терапията на различни заболявания, както и към 
прилагане на нови подходи при проектиране на протези и ортези. В процес на разработка от 
учените е екзоскелетон, който представлява робот, точно имитиращ движенията на човешкото 
тяло. Екзосклетонът може да се използва за извършване на корекции при двигателни 
проблеми.  
Учени от Института по механика изнесоха и няколко лекции, с които запознаха посетителите с 
практическото приложение на извършваните изследователски дейности. Бяха представени 
темите: "От гущерчето Геко, през нанотехнологиите, до механични сили и светлина от нищото: 
Ефектът на Казимир", "Уроци от природата: Защо биоматериалите са толкова здрави?" и 
"Материали и конструкции под действие на удар и взрив – изследвания за защита на човешкия 
живот". В Института по механика при БАН работят 102-ма учени в различни научни области. 
Институтът работи по редица проекти по международни програми, вкл. такива на НАТО и 
НАСА, и си сътрудничи с организации и университети от Европа, САЩ, Япония. През 2014 г. в 
него се обучават 12 докторанти, сред които японец и индиец. /БГНЕС  

  
 

http://news.bgnes.com/view/1191646

