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Медиен мониторинг – обобщение
31.12.2012 г.2014

Общо за електронните медии, от които:

Брой материали
0



телевизии

0



радиостанции

0

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:

2

вестници, от които:

1

- национални

0

- регионални

1



периодични издания

0



интернет издания и блогове

1



Общо за деня

2

Медиен мониторинг | 10/15/2014

Вид медия
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.

4

Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
Дата: 14.10.2014
Източник: в. Черно море, Варна
Страница: 11
Брой думи: 481

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 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, цитирани от actualno.com.
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.
14.09.2014
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Резюме: Робот за ин витро процедури, разработен в Института по механика в БАН, получи
златен медал на Пловдивския технически панаир 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, цитирани от actualno.com.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове

Дата: 14.10.2014
Източник: www.capital.bg
Връзка:
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/10/14/2400208_slujebnoto_pravitelstvo_napra
vi_mashtabna_promiana_v/?ref=rcmnd
Брой думи: 529

Заглавие: Служебното правителство направи мащабна промяна в
"Конкурентоспособност"
Подзаглавие: Новата програма беше променена според коментарите от ЕК, а в дирекцията бяха
направени промени
Автор: Огнян Георгиев
Текст: Служебното правителство е вдигнало трикратно дела на финансовите инструменти в
новата програма "Конкурентоспособност и иновации". Според публикувания на сайта
eufunds.bg последен план на програмата, в нея са предвидени 330 млн. евро за финансов
инженеринг, който е разпръснат в различните оси и включва дългови инструменти и фондове за
дялово инвестиране. Системата е същата, както работещата в момента схема за нисколихвено
финансиране от банките, както и фондовете за рисков капитал Eleven и LaunchHub. Сумата също
е приблизително равна на тази от досегашния период.
В плана на предишното правителство, заради настояването на ДПС и БСП схемите за финансов
инженеринг, които са независими от политическия контрол над програмата и минават през
Европейския инвестиционен фонд и банките, бяха минимизирани до около 100 млн. евро. До
последно преговорите с ЕК бяха в задънена улица, заради нежеланието на българските власти
да определят колко точно ще бъде процентът на инженеринг и къде ще бъде прилаган.
Друга промяна е съгласието Стратегията за интелигентна специализация да бъде приложена
изцяло в ос 1 на програмата. Стратегията се прави от Световната банка и посочва четирите
икономически сектора, в които България е най-силна и които имат най-голяма перспектива. Те са
мехатроника и чисти технологии, информатика и ИК технологии, индустрия за здравословен
живот и био-технологии и нови технологии в креативни и рекреативни индустрии. Така около 300
млн. евро ще бъдат насочени специално в тези сектори, както настояваше ЕК. Това също беше
наследен спор от кабинета "Орешарски", който отказа да заложи ясни приоритети в програмата,
за да не изключи никой сектор от възможностите за финансиране.
Изтъняване на бюрокрацията
Това не е единствената промяна, която новото ръководство на програмата и на министерството
са направили. Както стана ясно от предизборни изказвания на бившия министър Драгомир
Стойнев, от програмата са били освободени няколко експерти и са били закрити няколко
регионални офиси. Източници на "Капитал" разказаха, че сред освободените са и участници в
скандалната оценителна комисия, която преди няколко месеца провали процедура за 100 млн.
лв. и която коства главата на бившия ръководител Ели Милушева.
Според служебния зам.-министър Ирена Младенова, която отговаря за програмата, не става
дума за целенасочени уволнения, а за преструктуриране на цялата "Конкурентоспособност", за
да стане тя по-ефективна. "На базата на съмненията, които бяха останали в системата, на
базата на вътрешни проверки, предприехме това преструктуриране", обясни тя. Освен
намаляването на персонала в регионалните офиси е реорганизиран начинът, по който се движат
документите и се правят проверки - според Младенова вече няма едно досие непрекъснато да се
прехвърля от едно в друго звено. Другата новост е създаването на специални екипи от експерти,
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Резюме: Служебното правителство е вдигнало трикратно дела на финансовите инструменти в
новата програма "Конкурентоспособност и иновации". Според публикувания на сайта eufunds.bg
последен план на програмата, в нея са предвидени 330 млн. евро за финансов инженеринг,
който е разпръснат в различните оси и включва дългови инструменти и фондове за дялово
инвестиране. Системата е същата, както работещата в момента схема за нисколихвено
финансиране от банките, както и фондовете за рисков капитал Eleven и LaunchHub. Сумата също
е приблизително равна на тази от досегашния период.
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които да се занимават с финансовия инженеринг и с институциите, които се финансират по
програмата.
Въпреки всички промени в програмата обаче, повечето от които са направени в следствие на
препоръки от Брюксел, Младенова не очаква новите схеми да тръгнат скоро. "Не виждам как
програмата може да бъде договорена окончателно преди края на годината", признава тя. Преди
това не биха били пуснати и предварително схеми за финансиране на бизнеса, на каквито се
надяваха компаниите, които останаха излъгани с провалената схема от 100 млн. лв. "Няма как да
бъде пусната нова схема, преди да бъдат одобрени системите за контрол и управление на
програмата. В противен случай, всички евентуални грешки ще бъдат понесени от бюджета",
категорична е Младенова.
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