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Медиен мониторинг – обобщение
30.10.2014 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
20

вестници, от които:

5

- национални

2

- регионални

3



периодични издания

1



интернет издания и блогове

14



Общо за деня

20
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 30.10.2014
Източник: в. Стандарт
Страница: 20,22
Брой думи: 290
Резюме: Медицинският университет във Варна с ректор проф. д-р Красимир Иванов отвори
първи сред вузовете в страната и най-модерен на Балканите дентален център. Той е оборудван
с медицинска техника и апаратура без аналог, като в него работят 45 стоматолози, които са
университетски преподаватели, анестезиолози и отоларинголози. Медицинските услуги за
пациентите ще струват с 30% по-евтино от средните за пазара, посочи доц. Стефан Пеев,
ръководител на денталния център. До половин година университетската стоматология ще
работи и по договор със здравната каса.
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Заглавие: ВУЗ отвори най-модерната стоматология на Балканите
Подзаглавие: Услугите ще са с 30% по-евтини
Автор: Кръстина МАРИНОВА
Текст: Медицинският университет във Варна с ректор проф. д-р Красимир Иванов отвори първи
сред вузовете в страната и най-модерен на Балканите дентален център. Той е оборудван с
медицинска техника и апаратура без аналог, като в него работят 45 стоматолози, които са
университетски преподаватели, анестезиолози и отоларинголози. Медицинските услуги за
пациентите ще струват с 30% по-евтино от средните за пазара, посочи доц. Стефан Пеев,
ръководител на денталния център. До половин година университетската стоматология ще
работи и по договор със здравната каса. Тя разполага със сектор за еднодневна хирургия с 2
операционни, със сектор за високоспециализирана дейност с 6 кабинета, за общопрактикуващи
зъболекари, за образна диагностика с конично-лъчев томограф, с дневен стационар за 24часово наблюдение на пациентите след операция, със спешен кабинет, който ще работи до
полунощ и в събота и неделя, и с кабинет за диагностициране и лечение на сънна апнея и
хъркане.
Първият у нас университетско медико-дентален център е изграден с 4 млн. лева, половината от
които са спечелени по европроект по ОП "Конкурентоспособност", а останалите средства са
собствена инвестиция, посочи зам.-ректорът проф. Тодорка Костадинова.
Капацитетът на стоматологията е 300-400 пациенти дневно. Възрастни и деца ще могат да
лекуват зъбите си под обща упойка. Коронките, фасетите и мостовете ще се правят
максимално прецизно с уникални за страната ни компютърна система и машина за вакуумно
леене. Безболезнени процедури гарантират и трите дентални лазера. Университетските
стоматолози ще поставят първи в страната протези от нова немска хибридна керамика, в която
има и органична съставка. Амбициите ни са да изхвърлим напълно металите от протезите, каза
доц. Пеев.
Медицинският университет във Варна осигурява и практика на студентите в последния курс по
дентална медицина, като те лекуват социално слаби само срещу разходите за консумативи.
Така хиляди варненци годишно си правят евтини пломби или протези за 20 лева.
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Дата: 30.10.2014
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 14
Брой думи: 402

Заглавие: "Алкомет" с леко увеличение на продажбите
Подзаглавие:
Автор: Весела НИКОЛАЕВА
Текст: Лек ръст на приходите и спад на печалбата има през деветмесечието производителят на
алуминиеви изделия "Алкомет" - Шумен, показва отчетът на дружеството. В сравнение със
същия период на миналата година печалбата е намаляла с 14%, докато приходите са
нараснали с 2%. В същото време е имало увеличение на разходите и така крайният финансов
резултат е по-слаб, отколкото преди година.
Според данните от доклада за дейността произведената продукция се е увеличила с 6.3%
спрямо деветмесечието на миналата година и е достигнала близо 49 хил. тона. Аналогично е
повишението и при алуминиевия прокат — там годишният ръст е със 7% до почти 58 хил. тона.
От компанията посочват, че увеличеното количество продукция от пресовия цех е заради
пускането на нова 600-тонна преса. През последните години "Алкомет" направи значителни
инвестиции в модернизация и разширение на производството си. В доклада се отбелязва, че
през последните месеци производствените мощности са били натоварени 100%.
Силата на износа
Заедно с увеличеното производство компанията и обемът на реализираната продукция е
нараснал с близо 9%. От данните става ясно, че за вътрешния пазар обемът е паднал с 12%,
но износът се е увеличил с 11%. Като стойност намалението за
България е 7.6%, а износът бележи нарастване с 2.7% на годишна база. Така делът на чуждите
пазари в продажбите на "Алкомет" вече е над 93%. В доклада от ръководството посочват, че
целта им е максимално увеличение в продажбите на всички видове фолио, които вече са
наложени на пазара, като се акцентира върху по-голямо производство на листа и новите
продукти — ленти за винтови капачки, обмазано фолио и др. Планира се и разработване на
пазарна ниша за дистрибуция на крайни продукти — лайстни, первази, профили за мебели.
Въпреки спада на вътрешния пазар целта на компанията е той да се увеличава и да заеме 10%
дял от общия оборот.
Повече разходи, ограничени приходи
Макар и с повишение на обема , приходите не отбелязват толкова голям ръст. И продажбите, и
общите приходи са нараснали с по-малко от 2%. Компанията е намалила разходите си за
материали, но тези за външни услуги и възнаграждения са нараснали. Повишение има и при
разходите за лихви — от 2.6 млн. лв. на близо 3 млн. лв. "Алкомет" има близо 15 млн. лв.
дългосрочни банкови заеми и над 83 млн. лв. краткосрочни, показва още отчетът му. В доклада
няма подробна информация за кредитите, но е уточнено, че компанията е придобила
дълготрайни активи с финансиране по оперативна програма "Конкурентоспособност", по
която са получени 1.433 млн. лв.
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Резюме: Лек ръст на приходите и спад на печалбата има през деветмесечието производителят
на алуминиеви изделия "Алкомет" - Шумен, показва отчетът на дружеството. В сравнение със
същия период на миналата година печалбата е намаляла с 14%, докато приходите са
нараснали с 2%. В същото време е имало увеличение на разходите и така крайният финансов
резултат е по-слаб, отколкото преди година.
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Регионални печатни медии
Дата: 29.10.2014
Източник: в. Народно дело, Варна
Страница: 5
Брой думи: 221
Резюме: В рамките на първата фаза младите предприемачи могат да получат финансиране до
25 хил. евро, с което в срок до една година да разработят и тестват пазарния потенциал на
продукта или услугата си. В замяна на финансирането фонд мениджърът придобива между 8 и
10% от новосъздадената компания. В сийд фазата финансирането е до 200 хил. евро, срещу
дял между 20 и 49% дял от фирмата. Целта на управляващите фондове е да излязат от
инвестицията в 10-годишен срок, което означава, че предприемачите могат да изкупят техния
дял. В противен случай фонд мениджърът се ангажира да намери подходящите коинвеститори,
които могат да бъдат други финансови институции, стратегически инвеститори с интерес в
региона, и т.н.
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Заглавие: Финансирането е до 25 хил. евро само при успешен проект
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В рамките на първата фаза младите предприемачи могат да получат финансиране до 25
хил. евро, с което в срок до една година да разработят и тестват пазарния потенциал на
продукта или услугата си. В замяна на финансирането фонд мениджърът придобива между 8 и
10% от новосъздадената компания. В сийд фазата финансирането е до 200 хил. евро, срещу
дял между 20 и 49% дял от фирмата. Целта на управляващите фондове е да излязат от
инвестицията в 10-годишен срок, което означава, че предприемачите могат да изкупят техния
дял. В противен случай фонд мениджърът се ангажира да намери подходящите коинвеститори,
които могат да бъдат други финансови институции, стратегически инвеститори с интерес в
региона, и т.н.
Специалистите представиха оперативните възможностите на програми "Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020 г, "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" и проект за стартиране на собствен бизнес от безработни лица по оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси".
Присъстващите в зала "Варна" обаче повдигнаха темата за първоначалната инвестиция на
младия предприемач, която трябва да бъде изпълнена със собствени средства. Оказа се, че
ако не разполага с такива, иноваторът не би могъл да получи необходимата финансова помощ
като възвръщаемост на вложението си, тъй като не би могъл да го стартира. Казусът
предизвика дълга дискусия за гаранцията за успех, която остава само и единствено в
амбициозността и качествата на предприемача, стана ясно на семинара.
29.10.2014
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Дата: 29.10.2014
Източник: в. Черно море, Варна
Страница: 3
Брой думи: 203
Резюме: 850 работни места за младите хора във Варна ще осигури Бюрото по труда в рамките
на най-новата европейска инициатива за заетост "Гаранция за младежта". Това заяви Катя
Антонова от Бюрото по труда във Варна по време на информационен семинар "Възможности за
европейско финансиране за младите хора", организиран от община Варна и Областния
информационен център в морската столица.
Събитието бе организирано в подкрепа на кандидатурата на Варна за европейска младежка
столица през 2017 г. Кандидатурата представи Светлана Пасева - началник отдел "Младежки
дейности" към общинската дирекция "Образование, младежки дейности и спорт", която
отбеляза основните моменти от апликацията, възможностите за финансиране на проекти с
младежка насоченост на неправителствения сектор и младежкото предприемачество.
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Заглавие: Бюрото по труда дава работа на 850 млади хора
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 850 работни места за младите хора във Варна ще осигури Бюрото по труда в рамките на
най-новата европейска инициатива за заетост "Гаранция за младежта". Това заяви Катя
Антонова от Бюрото по труда във Варна по време на информационен семинар "Възможности за
европейско финансиране за младите хора", организиран от община Варна и Областния
информационен център в морската столица.
Събитието бе организирано в подкрепа на кандидатурата на Варна за европейска младежка
столица през 2017 г. Кандидатурата представи Светлана Пасева - началник отдел "Младежки
дейности" към общинската дирекция "Образование, младежки дейности и спорт", която
отбеляза основните моменти от апликацията, възможностите за финансиране на проекти с
младежка насоченост на неправителствения сектор и младежкото предприемачество.
Владимир Бобев, началник на Регионален сектор - Варна, при Главна дирекция "Европейски
фондове и конкурентоспособност" към Министерството на икономиката и енергетиката,
представи новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" във времеви
хоризонт 2014-2020. Специалистът разгледа основните проблеми при стартирането на микро,
малък и среден бизнес, както и възможностите за европейско финансиране на иновативни start
up проекти.
Общо три реализирани проекта през програмния период 2007-2013 г. бяха показани от млади
предприемачи от морската столица. Това са "Иновативни политики за учене през целия живот",
"Счетоводна кантора" и "Нов модел за приготвяне и доставка на пици"
29.10.2014

9

Дата: 29.10.2014
Източник: Нова Добруджанска трибуна, Добрич
Страница: 6
Брой думи: 649

Заглавие: ИНТЕРВЮ С МИЛЕНКА ГЕОРГИЕВА, УПРАВИТЕЛ НА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА
БАНКА - КЛОН ДОБРИЧ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: - Г-жо Георгиева, Първа инвестиционна банка винаги е подкрепяла малкия и средния
бизнес в България. Какви са актуалните предложения, разработени за нуждите на бизнеса в
региона?
- Така е, Първа инвестиционна банка винаги подкрепя иновативни проекти, както и
финансиране по програмите и чрез фондовете на ЕС. Най-актуалните предложения за региона
на Добруджа са нашите кредити за земеделски производители - както инвестиционни, така и за
оборотни средства. Ние бяхме първата банка, която предложи на своите клиенти -земеделските
производители, кредит на база директни плащания на площ и на животновъди до 100% от
размера на субсидията. Кредитът, който предлагаме, е с лихва от 6.5% и с гратисен период,
като няма такса за предсрочно погасяване при постъпване на субсидията и може да се отпуска
преди подаване на Общото заявление за СЕПП и удостоверение от ДФ Земеделие за
съответната година. Популярни и атрактивни за клиентите са също така "Супер кредит" и
кредити по програма JEREMIE. " Супер кредит" се ползва от нашите клиенти за закупуване на
земеделска земя с максимален срок на погасяване до 10 години, в т.ч. до 3 години в режим на
овърдрафт, при лихвени нива от 5.5 %, както и за оборотни средства със срок на погасяване до
5 гонини. Банката предоставя нисколихвени бизнес кредити по програма JEREMIE към
оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за
инвестиции и за оборотни средства. Лихвата по тях започва от
3.50 %.
- В момента банките активно предлагат промоции по потребителските кредити. Какво е Вашето
предложение? Предлагаме подходящ продукт, който се казва - " Лесен кредит за отличници".
Този кредит отговаря на търсенето на нашите клиенти и е един от най-конкурентните като
условия на пазара. Предимствата са, че можете да получите одобрение бързо и лесно до два
часа, няма такса за кандидатстване и е без комисиона за отпускане. Необходима е само лична
карта, когато кандидатствате. Срокът за изплащане е до 10 години, а сумата е до 10 000 лв. или
тяхната равностойност в евро. Кредитът е с фиксирана годишна лихва от 6.5% за първите три
години, а за останалия период лихвеният процент е променлив, като се формира на база
референтен лихвен процент СЛП за левове или евро (лихвен процент, базиран на
спестяванията) плюс надбавка, която се определя от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки
кредитополучател. Кредитът е подходящ за планиран ремонт, неотложни разходи при покупка и
други.
- Предлагате атрактивни условия за новоиздадени кредитни карти. Какви са ползите за
клиентите? Наблюдава ли се ръст в издаването и употребата на кредитни карти от
населението?
- Първа инвестиционна банка е лидер в страната в сферата на картовия бизнес и
международните разплащания. В момента предлагаме кредитни карти Visa и MasterCard с
промоционални условия до 31-ви декември 2014 г. Картите са без такса годишна поддръжка за
първата година, половин лихва за първите 6 отчетни периода и без такса за теглене от всички
банкомати в България и чужбина до края на 2014 г. Наблюдава се тенденция все повече
клиенти да бъдат убедени в предимствата на нашите карти, все повече да ги търсят и
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Резюме: - Г-жо Георгиева, Първа инвестиционна банка винаги е подкрепяла малкия и средния
бизнес в България. Какви са актуалните предложения, разработени за нуждите на бизнеса в
региона?
- Така е, Първа инвестиционна банка винаги подкрепя иновативни проекти, както и
финансиране по програмите и чрез фондовете на ЕС. Най-актуалните предложения за региона
на Добруджа са нашите кредити за земеделски производители - както инвестиционни, така и за
оборотни средства. Ние бяхме първата банка, която предложи на своите клиенти -земеделските
производители, кредит на база директни плащания на площ и на животновъди до 100% от
размера на субсидията.
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използват в своето ежедневие, за което говори и ръстът на издадените в клон Добрич кредитни
карти.
- Като управител на банков клон имате преки наблюдения върху пазара на имоти в града и
областта. Забелязвате ли увеличаване на търсенето при жилищните кредити?
- Последните пет години бяха твърде динамични за пазара на недвижими имоти. Това
несъмнено се отрази на цените в посока надолу. Сега е времето, ако имате сигурен доход, да
инвестирате в собствен дом. Можете да моделирате кредита си по свое желание. Ние можем
да помогнем с жилищният кредит "Право на избор", който е с фиксирана лихва за първите три
години и възможност за допълнителни преференции. Жилищен кредит " Право на избор" е без
такса за кандидатстване и без комисиона. Лихвеният процент за първите три години е минимум
6.5% фиксирана лихва (в евро) и 6.89% фиксирана лихва в лева, така че всички, които искат да
купят собствен дом, могат да се възползват от нашето предложение.
29.10.2014
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Периодични печатни издания
Дата: 30.10.2014
Източник: сп. Ютилитис
Страница: 7
Брой думи: 133
Резюме: От 08.10.2014. Изграждането на интерконекторните връзки, които трябва да осигурят
алтернативни доставки на руския газ за България, закъснява с 3 до пет години. По ОП
"Конкурентоспособност" ще се прави предпроектното проучване по газовата връзка България Сърбия, информира зам.-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов.
Интерконекторът трябва да доставя газ u в двете посоки - от страна на Сърбия от терминали в
Хърватска, а от България - газ от мрежата на Южния газов коридор. За връзката България Гърция в момента се одобрява ПУП на трасето в района на Кърджали, обсъждат се и различни
варианти за напълването й с газ. Предстои да бъде завършено предпроектното проучване на
газовата връзка България - Турция, като българската отсечка ще струва около 75 млрд. евро
според "Булгартрансгаз". При гръцката връзка има активни разговори за финансиране от ЕБВР.
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Заглавие: Строежът на газовите интерконектори трупа закъснение
Подзаглавие:
Автор:
Текст: От 08.10.2014. Изграждането на интерконекторните връзки, които трябва да осигурят
алтернативни доставки на руския газ за България, закъснява с 3 до пет години. По ОП
"Конкурентоспособност" ще се прави предпроектното проучване по газовата връзка България
- Сърбия, информира зам.-министърът на икономиката и енергетиката Антон Павлов.
Интерконекторът трябва да доставя газ u в двете посоки - от страна на Сърбия от терминали в
Хърватска, а от България - газ от мрежата на Южния газов коридор. За връзката България Гърция в момента се одобрява ПУП на трасето в района на Кърджали, обсъждат се и различни
варианти за напълването й с газ. Предстои да бъде завършено предпроектното проучване на
газовата връзка България - Турция, като българската отсечка ще струва около 75 млрд. евро
според "Булгартрансгаз". При гръцката връзка има активни разговори за финансиране от ЕБВР.
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Интернет издания и блогове
Дата: 29.10.2014
Източник: www.focus-news.net
Връзка:
http://www.focus-news.net/./news/2014/10/29/1983177/za-ratifikatsiya-e-predlozhenoudalzhavaneto-na-sporazumeniyata-s-evropeyskiya-investitsionen-fond-otnosno-initsiativatajeremie.html
Брой думи: 161
Резюме: София. Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира
подписаните на 24 октомври т. г. споразумения за изменение и допълнение на Рамковото и на
Финансовото споразумение между българското правителство и Европейския инвестиционен
фонд относно изпълнението на инициативата JEREMIE, съобщиха от правителствената
информационна служба. Документите предвиждат да се удължи действието на споразуменията
до 31.12.2025 г.
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Заглавие: За ратификация е предложено удължаването на споразуменията с
Европейския инвестиционен фонд относно инициативата JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира
подписаните на 24 октомври т. г. споразумения за изменение и допълнение на Рамковото и на
Финансовото споразумение между българското правителство и Европейския инвестиционен
фонд относно изпълнението на инициативата JEREMIE, съобщиха от правителствената
информационна служба. Документите предвиждат да се удължи действието на споразуменията
до 31.12.2025 г.
В обхвата на удължения срок попада само управлението на вече създадените инструменти и на
средствата, представляващи възвръщаемост от направените инвестиции по инструментите,
както и останали след изплащането на всички гаранции по смисъла на чл. 78, §7, от Регламент
(ЕО) №1083/2006.
Споразуменията ще доведат до непрекъсваемост, устойчивост и приемственост в работата на
Холдинговия фонд при прилагането и успешното приключване на създадените вече финансови
инструменти, както и до реализирането на нови финансови инструменти от този тип.
Устойчивостта в управлението на операциите на Холдинговия фонд ще доведе до по-големи
възвращаемост и размер на рециклирания ресурс и свързания с него мултиплициращ ефект от
използването на публичен ресурс по инициативата JEREMIE в България.
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Дата: 29.10.2014
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17689166
Брой думи: 22
Резюме: 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност само
през последната година по ОП „Конкурентоспособност“.
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Заглавие: Прогнозират ръст на инвестициите в енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Това съобщават от ПроКредит Банк
200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност само през
последната година по ОП „Конкурентоспособност“.
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Дата: 29.10.2014
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17689503
Брой думи: 321
Резюме: Правителството одобри актуализиран вариант на Националната стратегия за
развитие на научните изследвания в България 2020 и План за действие към него за периода
2015-2020 г., предаде репортер на БГНЕС.
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Заглавие: Актуализирана е стратегията за развитие на научните изследвания в България
2020
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството одобри актуализиран вариант на Националната стратегия за развитие
на научните изследвания в България 2020 и План за действие към него за периода 2015-2020
г., предаде репортер на БГНЕС.
Актуализираният вариант на Стратегията и на Плана за действие се основават на изводите от
изпълнението на Плана за действие до 2013 г., резултатите от изпълнението на Оперативна
програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.
и са разработени в съответствие и в допълнение на целите и приоритетите на Националната
програма за реформи и Националната програма на развитие България 2020.
В целите и дейностите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания и
Плана за действие са отразени коментари и становища на научната общност в резултат на
публично обсъждане на документите в специално създаден електронен форум на
Министерството на образованието и науката. Междуведомствена работна група разработи
окончателния вариант на текстовете, който бе представен за одобрение на заседание на
Националния съвет за наука и иновации. Стратегията ще се реализира в координация и
допълнение с Национална пътна карта за научна инфраструктура и оперативната програма на
Фонд“Научни изследвания“.Основните бариери за развитието на научните изследвания в
България, идентифицирани в Стратегията, са липсата на устойчивост и прогнозируемост на
инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, на адекватна политики за
финансиране на научните изследвания и за концентриране на научния потенциал към
приоритетни направления, нисък дял на програмно финансиране на научните изследвания и
др. Двата документа си поставят за цел да подпомогнат процесите в научната система в
България за превръщането на науката във фактор за развитието на икономика, базирана на
знанието и иновационните дейности. Изпълнението им ще създаде условия и подходяща среда
за осигуряване на качествени научни изследвания чрез концентрация на ресурси в приоритетни
области и чрез мерки за изграждане на ново поколение учени.
Националната стратегия за развитие на научните изследвания и Планът за действие ще
способстват за пълноценното интегриране на България в европейското научно семейство и ще
я направи активен и конкурентоспособен партньор в европейските изследователски и
иновативни мрежи. /БГНЕС
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Дата: 29.10.2014
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17690029
Брой думи: 160
Резюме: Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира подписаните
на 24 октомври т. г. споразумения за изменение и допълнение на Рамковото и на Финансовото
споразумение между българското правителство и Европейския инвестиционен фонд за
изпълнението на инициативата JEREMIE.
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Заглавие: МС предлага на НС да ратифицира удължаването на споразуменията по
Jeremie
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира подписаните на
24 октомври т. г. споразумения за изменение и допълнение на Рамковото и на Финансовото
споразумение между българското правителство и Европейския инвестиционен фонд за
изпълнението на инициативата JEREMIE.
Документите предвиждат да се удължи действието на споразуменията до 31.12.2025 г., предаде
репортер на БГНЕС.
В обхвата на удължения срок попада само управлението на вече създадените инструменти и на
средствата, представляващи възвръщаемост от направените инвестиции по инструментите,
както и останали след изплащането на всички гаранции по смисъла на чл. 78, §7, от Регламент
(ЕО) №1083/2006.
Споразуменията ще доведат до непрекъсваемост, устойчивост и приемственост в работата на
Холдинговия фонд при прилагането и успешното приключване на създадените вече финансови
инструменти, както и до реализирането на нови финансови инструменти от този тип.
Устойчивостта в управлението на операциите на Холдинговия фонд ще доведе до по-големи
възвращаемост и размер на рециклирания ресурс и свързания с него мултиплициращ ефект от
използването на публичен ресурс по инициативата JEREMIE в България. /БГНЕС
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Дата: 29.10.2014
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17690888
Брой думи: 191
Резюме: Първият в България университетски медико-дентален център (УМДЦ) отваря врати
във Варна на 6 ноември. Той ще е част от Факултета по дентална медицина към МУ “Проф. Д-р
Параскев Стоянов“ Варна. Откриването на денталния център е поредна стъпка в изпълнение на
част от общата стратегия на МУ-Варна, за внедряване и използване на най-новите технологии
и методики в медицината и превръщането на морската столица във високотехнологичен
медицинска център. 2 милиона лева от средствата за модерната апаратура и оборудване на
центъра са по проект по ОП “Конкурентоспособност“, спечелени от Варненския медицински
университет през 2013 г., съобщи зам.-ректорът Тодорка Костадинова. УМДЦ - Варна е
разположен на 5-ия етаж в сградата на Факултета по дентална медицина и включва: 18
амбулаторни кабинета, шест от които за високоспециализирана дейност, сектор за еднодневна
хирургия с 2 операционни и манипулационна, сектор за образна диагностика с конично-лъчев
томограф; дневен стационар с 9 легла за постоперативно наблюдение на пациенти в рамките
на 24 часа. Към УМДЦ има и спешен кабинет, който ще приема пациенти до 00.00 часа, както и
в събота и неделя, съобщи ръководителят на центъра, Доц. Д-р Стефан Пеев. “Между 300 и
400 пациента на ден може да приема центърът.
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Заглавие: Във Варна откриват първия в България Университетски медико-дентален
център
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Първият в България университетски медико-дентален център (УМДЦ) отваря врати във
Варна на 6 ноември. Той ще е част от Факултета по дентална медицина към МУ “Проф. Д-р
Параскев Стоянов“ Варна. Откриването на денталния център е поредна стъпка в изпълнение на
част от общата стратегия на МУ-Варна, за внедряване и използване на най-новите технологии
и методики в медицината и превръщането на морската столица във високотехнологичен
медицинска център. 2 милиона лева от средствата за модерната апаратура и оборудване на
центъра са по проект по ОП “Конкурентоспособност“, спечелени от Варненския медицински
университет през 2013 г., съобщи зам.-ректорът Тодорка Костадинова. УМДЦ - Варна е
разположен на 5-ия етаж в сградата на Факултета по дентална медицина и включва: 18
амбулаторни кабинета, шест от които за високоспециализирана дейност, сектор за еднодневна
хирургия с 2 операционни и манипулационна, сектор за образна диагностика с конично-лъчев
томограф; дневен стационар с 9 легла за постоперативно наблюдение на пациенти в рамките
на 24 часа. Към УМДЦ има и спешен кабинет, който ще приема пациенти до 00.00 часа, както и
в събота и неделя, съобщи ръководителят на центъра, Доц. Д-р Стефан Пеев. “Между 300 и
400 пациента на ден може да приема центърът.
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Брой думи: 132
Резюме: 6 ноември: Центърът ще е част от Факултета по дентална медицина към МУ “Проф. Др Параскев Стоянов“ Варна
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Заглавие: Първият в България Университетски медико-дентален център отваря врати
във Варна
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 6 ноември: Центърът ще е част от Факултета по дентална медицина към МУ “Проф. Д-р
Параскев Стоянов“ Варна
Първият в България университетски медикодентален център (УМДЦ) отваря врати във Варна
на 6 ноември. Откриването на денталния център е поредна стъпка в изпълнение на част от
общата стратегия на МУ-Варна, за внедряване и използване на най-новите технологии и
методики в медицината и превръщането на морската столица във високотехнологичен
медицинска център. 2 милиона лева от средствата за модерната апаратура и оборудване на
центъра са по проект по ОП “Конкурентоспособност“, спечелени от Варненския медицински
университет през 2013 г, съобщи зам.-ректорът Тодорка Костадинова.
УМДЦ Варна е разположен на 5-ия етаж в сградата на Факултета по дентална медицина и
включва: 18 амбулаторни кабинета, шест от които за високоспециализирана дейност, сектор за
еднодневна хирургия с 2 операционни и манипула…
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Източник: www.bta.bg
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Брой думи: 19
Резюме: Министерският съвет предлага на Народното събрание да
споразуменията
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Заглавие: За ратификация е предложено удължаването на
Европейския инвестиционен фонд относно инициативата JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София, 29 октомври /екип, БТА/
Министерският съвет предлага на Народното събрание да
ратифицира подписаните на 24 октомври т.г. споразумения з...
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Дата: 29.10.2014
Източник: www.narodnodelo.bg
Връзка: http://www.narodnodelo.bg/news.php?news=84957
Брой думи: 705

Заглавие: Безработни варненци стартирали собствен бизнес с еврофинансиране
Подзаглавие:
Автор: Виолета Гурнакова
Текст: Неколцина млади предприемачи от Варна са стартирали собствени фирми и са развили
дейността им благодарение на европейско фондово финансиране. Поне трима от тях се явиха
в зала „Варна“, за да споделят опита си в рамките на семинара „Възможности за европейско
финансиране за младите хора“. Един от тях е създал работеща успешно счетоводна къща,
сподели самият той.
Събитието протече в подкрепа на кандидатурата на Варна за европейска младежка столица, а
негови организатори са Областният информационен център – Варна, и дирекция „Европейски и
национални оперативни програми“ при община Варна. В него се включиха експерти от община
Варна, от областния център и от Бюрото по труда.
От отдел „Младежки дейности“ разясниха последните стъпки по етапа за кандидатстването на
Варна за европейска младежка столица през 2017-а. Оказа се, че до финала остава около
половин месец, а наши делегати заминават за представяне в Холандия. Журито ще заседава
на 14 ноември, припомни началникът на отдела Светлана Пасева.
Те представиха възможности, при които чрез определени финансови направления всеки
новостартиращ предприемач с иновативна идея или проект може да избегне дългосрочни
отношения с банките.
Близо 850 заявки от работодатели са били подадени в Бюрото по труда с цел обучение и стаж
на млади хора, съобщиха оттам. Голяма част от тях обаче са за нискоквалифициран труд,
стана ясно от справката. За това семинарът предлага възможности за иновативно настроените
кандидати.
Стана дума за европейските инвестиционни фондови мениджъри Eleven и LAUNCHub. Eleven
управлява фонд с капитал от 12 млн. евро с цел да направи около 200 инвестиции в
иновативни стартиращи бизнеси. Очаква се инвестицията в една компания от портфейла на
фонда да бъде между 25 хил. и 200 хил. евро. За тази своя дейност Eleven е привлякъл като
свои партньори Google и Springboard. Springboard е базиран в Лондон акселератор за
стартиращи предприемачи, който предоставя първоначално финансиране и програма за
менторство.
Другият избран мениджър – LAUNCHub, управлява фонд с капитал от 9 млн. евро, фокусиран
върху информационните и комуникационните технологии. Целта е той да направи около 120
инвестиции през следващите четири години. Очаква се всяка от тях да бъде в размер между 30
хил. и 200 хил. евро. В това LAUNCHub си партнира с най-големия фонд за предоставяне на
първоначално финансиране и програма за менторство в Европа – Seed Camp, както и с
института за предприемачество Cisco в България.
Новият инструмент на ЕИФ за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на
първоначално финансиране се състои от два свързани компонента – акселератор (Accelerator)
и сийд (Seed). Първият предоставя първоначално финансиране за изработване на прототип
или първоначална версия на продукта, а вторият – последващо финансиране на
предприемачите, успешно завършили фазата на акселератора. От втория компонент могат да
се възползват и други обещаващи стартиращи бизнеси.
По данни от публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на
структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) към 16 май 2014 г. във
Варненска област са сключени 550 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по оперативните програми.
Финансирането е до 25 хил. евро само при успешен проект
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Резюме: Неколцина млади предприемачи от Варна са стартирали собствени фирми и са
развили дейността им благодарение на европейско фондово финансиране. Поне трима от тях
се явиха в зала „Варна“, за да споделят опита си в рамките на семинара „Възможности за
европейско финансиране за младите хора“. Един от тях е създал работеща успешно
счетоводна къща, сподели самият той.
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В рамките на първата фаза младите предприемачи могат да получат финансиране до 25 хил.
евро, с което в срок до една година да разработят и тестват пазарния потенциал на продукта
или услугата си. В замяна на финансирането фонд мениджърът придобива между 8 и 10% от
новосъздадената компания. В сийд фазата финансирането е до 200 хил. евро, срещу дял
между 20 и 49% дял от фирмата. Целта на управляващите фондове е да излязат от
инвестицията в 10-годишен срок, което означава, че предприемачите могат да изкупят техния
дял. В противен случай фонд мениджърът се ангажира да намери подходящите коинвеститори,
които могат да бъдат други финансови институции, стратегически инвеститори с интерес в
региона, и т.н.
Специалистите представиха оперативните възможностите на програми „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г, „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ и проект за стартиране на собствен бизнес от безработни лица по
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Присъстващите в зала „Варна“ обаче повдигнаха темата за първоначалната инвестиция на
младия предприемач, която трябва да бъде изпълнена със собствени средства. Оказа се, че
ако не разполага с такива, иноваторът не би могъл да получи необходимата финансова помощ
като възвръщаемост на вложението си, тъй като не би могъл да го стартира. Казусът
предизвика дълга дискусия за гаранцията за успех, която остава само и единствено в
амбициозността и качествата на предприемача, стана ясно на семинара.
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Дата: 29.10.2014
Източник: www.bnr.bg
Връзка:
http://bnr.bg/varna/post/100478612/parviat-universitetski-mediko-dentalen-centar-umdc-vbalgaria-shte-bade-otkrit-na-6-noemvri-2014-g-vav-varna
Брой думи: 246
Резюме: Той ще е част от Факултета по дентална медицина към МУ „Проф. Д-р Параскев
Стоянов“ Варна, Изграждането на центъра е на обща стойност 4 милиона лева, който
Варненският медицински университет спечели през 2013 г. по проект по оперативна програма
„Конкурентоспособност", съобщи зам.-ректорът Тодорка Костадинова. Половината от
средствата са инвестирани в оборудването на единствения по рода си център в страната.
УМДЦ – Варна е разположен на 5-ия етаж в сградата на Факултета по дентална медицина и
включва:
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Заглавие: Първият Университетски медико-дентален център (УМДЦ) в България ще бъде
открит на 6 ноември 2014 г. във Варна
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Той ще е част от Факултета по дентална медицина към МУ „Проф. Д-р Параскев
Стоянов“ Варна, Изграждането на центъра е на обща стойност 4 милиона лева, който
Варненският медицински университет спечели през 2013 г. по проект по оперативна програма
„Конкурентоспособност", съобщи зам.-ректорът Тодорка Костадинова. Половината от
средствата са инвестирани в оборудването на единствения по рода си център в страната.
УМДЦ – Варна е разположен на 5-ия етаж в сградата на Факултета по дентална медицина и
включва:
• Сектор за еднодневна хирургия с 2 операционни зали и манипулационна зала;
• Сектор за високоспециализирана дейност с 6 кабинета;
• Сектор за общопрактикуващи зъболекари;
• Сектор за образна диагностика с конично-лъчев томограф;
• Дневен стационар - леглова база от 9 легла за постоперативно наблюдение на пациенти в
рамките на 24 часа;
• Спешен кабинет.
В Университетския дентален център ще работят водещи специалисти в своята област, а
неговия капацитет е от 300 до 400 пациенти дневно. Центърът е от полза и за студентите,
обучаващи се във Факултета по дентална медицина на МУ-Варна. Те имат възможност на живо
да наблюдават високотехнологични операции, а записаните материали от операционните и
микроскопската апаратура ще бъдат използвани за целите на обучението. За сега центърът
няма да работи със Здравната каса, но се очаква най-късно до половин година да бъде
сключен договор с касата. От университета се ангажираха, че цените на денталните услуги ще
бъдат по-ниски от тези, на които лекуват повечето стоматолози във Варна. Всеки от
специалистите в този център сам ще определя цените, на които ще работи, уточниха от МУ.
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Дата: 29.10.2014
Източник: www.varna.dir.bg
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Брой думи: 235
Резюме: Първият в страната университетски медико-дентален център отваря врати на 6
ноември във Варна, съобщи зам.-ректорът на Медицинския

Медиен мониторинг | 10/30/2014

Заглавие: Уникален медико-дентален център отваря врати
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Първият в страната университетски медико-дентален център отваря врати на 6 ноември
във Варна, съобщи зам.-ректорът на Медицинския
университет в морския град.
Центърът е част от Факултета по дентална медицина към МУ "Проф. Д-р Параскев Стоянов"
във Варна.
В изграждането му са инвестирани 4 милиона лева, половината от които спечелени чрез проект
по оперативна програма "Конкурентноспособност", каза зам.-ректорът на университета
проф.Тодорка Костадинова, цитирана от БТА..
Центърът е разделен на пет сектора, каза ръководителят му доц. Стефан Пеев.
Отделението за еднодневна хирургия има две операционни зали. Секторът за
високоспециализирана дейност е с 6 кабинета, а този за образна диагностика разполага с
конично-лъчев томограф.
В центъра има още дневен стационар, кабинети на общопрактикуващи зъболекари и
зъботехническа лаборатория.
Осигурен е и спешен кабинет, който ще работи без почивни дни до полунощ.
За пръв път в дентален център ще функционира и кабинет за диагностика и лечение на
обструктивна сънна апнея и хъркане.
Центърът може да обслужва между 300 и 400 пациента всеки ден, допълни Пеев.
По думите му част от апаратурата е уникална за страната.
Пеев уточни, че в звеното ще работят над 50 лекари, университетски преподаватели. Право да
боравят с техниката ще имат и специализанти и докторанти на университета.
Студентите ще имат възможност да наблюдават различните процедури, а записаните
материали ще се ползват при обучението им.
Пациентите могат да се запишат на регистратура и да ползват услугите на центъра на изгодни
цени с отстъпка от традиционните услуги в бранша.
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Заглавие: Университетски медико-дентален център - Варна заработва с модерни методи
на достъпни цени
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Първият Университетски медико-дентален център (УМДЦ) в България ще бъде открит на
6 ноември 2014г. във Варна. Като част от Факултета по дентална медицина към МУ „Проф. Д-р
Параскев Стоянов“ Варна, УМДЦ се ангажира както с клинични грижи към своите пациенти, така
и с научни изследвания и образование на студентите по дентална медицина.
Пациентите могат само да се запишат на регистратура и да ползват услугите на центъра на
изгодни цени с отстъпка от традиционните услуги в бранша.
Работата ще се извършва от квалифицирани специалисти, а студентите ще имат възможност
да асистират и да наблюдават манипулациите и лечението по време на следването си,
обясняват от ръководството на Факултета.
Изграждането на центъра е на обща стойност 4 милиона лева, който варненският Медицински
университет
спечели
през
2013г.
по
проект
по
оперативна
програма
„Конкурентоспособност". Половината от средствата по спечеления проект са инвестирани
именно в оборудването на единствения по рода си център в страната.
УМДЦ – Варна е разположен на 5-ия етаж в сградата на Факултета по дентална медицина и
включва:
Сектор за еднодневна хирургия с 2 операционни зали и манипулационна зала;
Сектор за високоспециализирана дейност с 6 кабинета;
Сектор за общопрактикуващи зъболекари;
Сектор за образна диагностика с конично-лъчев томограф;
Дневен стационар - леглова база от 9 легла за постоперативно наблюдение на пациенти в
рамките на 24 часа;
Спешен кабинет.
Първият Университетски дентален център към Факултета по дентална медицина на МУ-Варна
разполага с медицинска техника и апаратура без аналог. В най-големия център в страната –
УМДЦ работят водещи специалисти в своята област, специализирали в САЩ и Европа,
уважавани и доказани университетски преподаватели. Така България се нарежда сред
лидерите в стоматологичните услуги в Европа, предлагаща лечение на зъбите на световно
ниво.
Медико-денталният център е от полза и за студентите, обучаващи се във Факултета по
дентална медицина на МУ-Варна. Те имат възможност на живо да наблюдават
високотехнологични операции, а записаните материали от операционните и микроскопската
апаратура ще бъдат използвани за целите на обучението. Всичко това превръща МУ – Варна
във водещ и в областта на денталната медицина университет у нас.
"Нашата мисия е да осигурим висококачествени грижи за денталното здраве на пациентите,
предлагайки най-съвременни стоматологични услуги, наравно със световните лидери. Ние
подкрепяме образователните и изследователските мисии на университета.", съобщават от
ръководството.
Услуги
УМДЦ разполага с възможността да прилага най-модерните и съвременни методи за
диагностика и лечение в денталната медицина в следните направления:
Дентална имплантология;
Естетична дентална медицина;
Козметична дентална медицина,
Лечение на зъбен кариес;
Ендодонтия;
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Резюме: Първият Университетски медико-дентален център (УМДЦ) в България ще бъде открит
на 6 ноември 2014г. във Варна. Като част от Факултета по дентална медицина към МУ „Проф.
Д-р Параскев Стоянов“ Варна, УМДЦ се ангажира както с клинични грижи към своите пациенти,
така и с научни изследвания и образование на студентите по дентална медицина.

24

Медиен мониторинг | 10/30/2014

Орална хирургия;
Лечение на гингивити и пародонтити;
Пародонтална и мукогингивална хирургия, пародонтална пластична микрохирургия;
Избелване на зъби;
Протезиране - подвижно и неподвижно;
Профилактика и орална хигиена;
Фокална диагностика;
Дентална алергология, тестуване за алергия към анестетици и дентални материали;
Орална патология (вкл. лазерно третиране);
Физиотерапия;
Лазерна дентална медицина - високоенергийни и терапевтични лазери;
Ортодонтия;
Хирургично и консервативно лечение на деца и възрастни под обща анестезия;
Дигитална дентална образна диагностика - конично-лъчеви томографии, ортопантомографии,
телерентгенографии и др.
Дентално образование и обучение
Курсове по имплантология за лекари по дентална медицина
Училище по дентална хигиена
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Източник: www.fakti.bg
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Заглавие: Съвсем забатачихме 1,6 млрд. евро от ЕС
Подзаглавие: Съвсем забатачихме 1,6 млрд. евро от ЕС, притеснява се "Труд"
Автор:
Текст: Рискът България да загуби 1,6 млрд. евро от ЕС за земеделие нарасна значително, след
като агроведомството не успя за пореден път да избере одитор за разплатените евросредства
от 16 октомври 2013 г. до 15 октомври 2014 г. Процедурата за пряко договаряне е спряна
заради жалба в комисията по конкуренция (КЗК), съобщи ведомството.
Одитът включва директните субсидии за ниви и плащанията по проекти от Програмата за
развитие на селските райони. До 31 март 2015 г. докладът от него трябва да бъде внесен в
Брюксел, в противен случай плащанията може да не бъдат признати.
Жалбата в КЗК е подадена на 24 октомври от одиторската компания „Грант Торнтон ООД“
срещу обявената процедура за пряк избор, в която компанията не е поканена. Ведомството на
Васил Грудев покани „Делойт България“, „КПМГ България“, „Прайсуотърхаускупърс одит“ и
„Ърнст и Янг одит“. Аграрният министър се обоснова, че това са четирите най-големи одиторски
компании в ЕС.
Критерият за избор беше най-ниската цена, под прага от 1,2 млн. лева без ДДС.
Това е петият неуспешен опит на агроведомството да избере одитор в продължение на повече
от 1 година. До момента процедурите бяха успешно обжалвани в комисията по конкуренция от
„Делойт България“ и „Захаринова и партньори“.
Вземат отпечатъци от 3 пръста на всеки депутат, информира "24 часа"
По 3 пръстови отпечатъка ще даде всеки депутат, за да бъде регистриран в системата за
електронно гласуване на парламента. Ще се заснемат биометричните данни на два от пръстите
на дясната ръка, и на един - от лявата.
Това става ясно от специален наръчник, подготвен от администрацията на Народното
събрание, който всички депутати получиха при старта му в понеделник.
Как народните представители да използват машинката за гласуване и къде да поставят
пръстите на ръката си, са част от полезните съвети, описани в ръководството за експлоатация
на пулта. В него детайлно се обяснява какво представлява машинката.
Наръчникът се пуска за първи път, защото в това НС половината депутати са новобранци.
В няколко стъпки им се обяснява как точно се регистрира депутатът и как дава вота си. В
инструкцията се посочва, че ако системата не приеме първия пръст, поставен в сензора за
биометрични данни, може да се опита и с останалите два.
Обяснява се също, че макар картата на народните представители да е безконтактна, е
желателно те да я поставят в пулта преди регистрация, за да е сигурно отчитането и?.
Съдът върна жалбите срещу изборите, посочва "Стандарт"
Председателят на Конституционния съд (КС) Димитър Токушев върна петте жалби срещу
изборните резултати. Те бяха внесени в КС от Върховния административен съд в края на
миналата седмица. Не са изпълнени законовите изисквания, че всяка жалба до КС трябва да е
мотивирана, категоричен е Димитър Токушев. Съдиите от ВАС всъщност просто са препратили
пет чужди искания, без да ги припознаят и като свои. При стария закон за избиране на народни
представители, действал до 2011 г., това беше възможно и по същия начин като главен
прокурор Борис Велчев директно изпращаше в КС постъпилите при него искания за касиране на
вота. Оттогава насам обаче действаха два Изборни кодекса, като и двата бяха категорични жалбите срещу вота, независимо кой е подателят, трябва да бъдат мотивирани.
С решение на пленума на ВАС в Конституционния съд бяха внесени пет жалби.
Нови 150 млн. евро за малки и средни фирми, радва се "Капитал Daily"
Европейският съюз (ЕС) може да отпусне 150 млн. евро за дялови инвестиции в малки и средни
фирми и стартиращи компании в България в рамките на следващия програмен период 20142020 г. Това стана ясно на деветата годишна конференция на "Капитал" "Сделки и инвеститори"
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Резюме: Рискът България да загуби 1,6 млрд. евро от ЕС за земеделие нарасна значително,
след като агроведомството не успя за пореден път да избере одитор за разплатените
евросредства от 16 октомври 2013 г. до 15 октомври 2014 г. Процедурата за пряко договаряне е
спряна заради жалба в комисията по конкуренция (КЗК), съобщи ведомството.
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във вторник. Сумата ще бъде разпределена в четири вида фондове и е двойно повече от
средствата в този програмен период.
"В края на годината би трябвало да има подписано споразумение за финансирането", каза
Теодора Овчарова, изпълнителен директор на "Елана инвестмънт". Консултантът е подготвил
проучване за необходимостта от външно финансиране за българския бизнес, който да бъде
използван при подготовката на новите продукти от икономическото министерство и да послужи
при преговорите с Брюксел.
Като цяло според анализа на "Елана" българските предприемачи сравнително малко спрямо
средното ниво за ЕС изобщо желаят финансиране, но пък малко по-често от "колегите" си в
останалите държави от съюза са използвали дялово финансиране. Тоест изводът, около който
се обединиха и останалите участници в конференцията, е, че в България има достатъчно
компании, които могат и искат да се възползват от дялово финансиране чрез европейски
фондове. Дали обаче средствата от ЕС за новия програмен период изобщо ще бъдат
договорени зависи от новото българско правителство. То всъщност трябва да вземе
стратегическото решение има ли смисъл и колко от парите да са за фондове и заеми от общото
количество субсидии по "Конкурентоспособност".
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Заглавие: Във Варна откриват първия в България Университетски медико-дентален
център
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Първият в България университетски медико-дентален център (УМДЦ) отваря врати във
Варна на 6 ноември. Той ще е част от Факултета по дентална медицина към МУ "Проф. Д-р
Параскев Стоянов" Варна. Откриването на денталния център е поредна стъпка в изпълнение на
част от общата стратегия на МУ-Варна, за внедряване и използване на най-новите технологии
и методики в медицината и превръщането на морската столица във високотехнологичен
медицинска център. 2 милиона лева от средствата за модерната апаратура и оборудване на
центъра са по проект по ОП "Конкурентоспособност", спечелени от Варненския медицински
университет през 2013 г., съобщи зам.-ректорът Тодорка Костадинова. УМДЦ - Варна е
разположен на 5-ия етаж в сградата на Факултета по дентална медицина и включва: 18
амбулаторни кабинета, шест от които за високоспециализирана дейност, сектор за еднодневна
хирургия с 2 операционни и манипулационна, сектор за образна диагностика с конично-лъчев
томограф; дневен стационар с 9 легла за постоперативно наблюдение на пациенти в рамките
на 24 часа. Към УМДЦ има и спешен кабинет, който ще приема пациенти до 00.00 часа, както и
в събота и неделя, съобщи ръководителят на центъра, Доц. Д-р Стефан Пеев. "Между 300 и
400 пациента на ден може да приема центърът. Освен стандартните дентални манипулации,
тук пациентите могат да получат консултации по дентална алергология и фокална диагностика,
лечение с помощта на импланти и лечение под обща анестезия", допълни още Доц. Пеев.
В Университетския дентален център работят водещи специалисти в своята област,
специализирали в САЩ и Европа. Центърът е от полза и за студентите, обучаващи се във
Факултета по дентална медицина на МУ-Варна. Те ще имат възможност на живо да наблюдават
високотехнологични операции, а записаните материали от операционните и микроскопската
апаратура ще бъдат използвани за целите на обучението.
УМДЦ разполага с възможността да прилага най-модерните и съвременни методи за
диагностика и лечение в денталната медицина в следните направления: дентална
имплантология; естетична дентална медицина; козметична дентална медицина, лечение на
зъбен кариес; ендодонтия; орална хирургия; лечение на гингивити и пародонтити;
пародонтална и мукогингивална хирургия, пародонтална пластична микрохирургия; избелване
на зъби; протезиране - подвижно и неподвижно; профилактика и орална хигиена; фокална
диагностика; дентална алергология, тестуване за алергия към анестетици и дентални
материали; орална патология (вкл. лазерно третиране); физиотерапия; лазерна дентална
медицина - високоенергийни и терапевтични лазери; ортодонтия; хирургично и консервативно
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Резюме: Първият в България университетски медико-дентален център (УМДЦ) отваря врати
във Варна на 6 ноември. Той ще е част от Факултета по дентална медицина към МУ "Проф. Д-р
Параскев Стоянов" Варна. Откриването на денталния център е поредна стъпка в изпълнение на
част от общата стратегия на МУ-Варна, за внедряване и използване на най-новите технологии
и методики в медицината и превръщането на морската столица във високотехнологичен
медицинска център. 2 милиона лева от средствата за модерната апаратура и оборудване на
центъра са по проект по ОП "Конкурентоспособност", спечелени от Варненския медицински
университет през 2013 г., съобщи зам.-ректорът Тодорка Костадинова. УМДЦ - Варна е
разположен на 5-ия етаж в сградата на Факултета по дентална медицина и включва: 18
амбулаторни кабинета, шест от които за високоспециализирана дейност, сектор за еднодневна
хирургия с 2 операционни и манипулационна, сектор за образна диагностика с конично-лъчев
томограф; дневен стационар с 9 легла за постоперативно наблюдение на пациенти в рамките
на 24 часа. Към УМДЦ има и спешен кабинет, който ще приема пациенти до 00.00 часа, както и
в събота и неделя, съобщи ръководителят на центъра, Доц. Д-р Стефан Пеев. "Между 300 и
400 пациента на ден може да приема центърът. Освен стандартните дентални манипулации,
тук пациентите могат да получат консултации по дентална алергология и фокална диагностика,
лечение с помощта на импланти и лечение под обща анестезия", допълни още Доц. Пеев.
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лечение на деца и възрастни под обща анестезия; дигитална дентална образна диагностика конично-лъчеви томографии, ортопантомографии, телерентгенографии и др.
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Заглавие: Първият в България Университетски медико-дентален център отваря врати
във Варна
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 6 ноември: Центърът ще е част от Факултета по дентална медицина към МУ "Проф. Д-р
Параскев Стоянов" Варна
Първият в България университетски медико–дентален център (УМДЦ) отваря врати във Варна
на 6 ноември. Откриването на денталния център е поредна стъпка в изпълнение на част от
общата стратегия на МУ-Варна, за внедряване и използване на най-новите технологии и
методики в медицината и превръщането на морската столица във високотехнологичен
медицинска център. 2 милиона лева от средствата за модерната апаратура и оборудване на
центъра са по проект по ОП "Конкурентоспособност", спечелени от Варненския медицински
университет през 2013 г, съобщи зам.-ректорът Тодорка Костадинова.
УМДЦ – Варна е разположен на 5-ия етаж в сградата на Факултета по дентална медицина и
включва: 18 амбулаторни кабинета, шест от които за високоспециализирана дейност, сектор за
еднодневна хирургия с 2 операционни и манипулационна, сектор за образна диагностика с
конично-лъчев томограф; дневен стационар с 9 легла за постоперативно наблюдение на
пациенти в рамките на 24 часа. Към УМДЦ има и спешен кабинет, който ще приема пациенти до
00.00 часа, както и в събота и неделя, съобщи ръководителят на центъра, Доц. Д-р Стефан
Пеев. "Между 300 и 400 пациента на ден може да приема центърът. Освен стандартните
дентални манипулации, тук пациентите могат да получат консултации по дентална алергология
и фокална диагностика, лечение с помощта на импланти и лечение под обща анестезия",
допълни още Доц. Пеев.
В Университетския дентален център работят водещи специалисти в своята област,
специализирали в САЩ и Европа. Центърът е от полза и за студентите, обучаващи се във
Факултета по дентална медицина на МУ-Варна. Те ще имат възможност на живо да наблюдават
високотехнологични операции, а записаните материали от операционните и микроскопската
апаратура ще бъдат използвани за целите на обучението.
УМДЦ разполага с възможността да прилага най-модерните и съвременни методи за
диагностика и лечение в денталната медицина в следните направления: дентална
имплантология; естетична дентална медицина; козметична дентална медицина, лечение на
зъбен кариес; ендодонтия; орална хирургия; лечение на гингивити и пародонтити;
пародонтална и мукогингивална хирургия, пародонтална пластична микрохирургия; избелване
на зъби; протезиране - подвижно и неподвижно; профилактика и орална хигиена; фокална
диагностика; дентална алергология, тестуване за алергия към анестетици и дентални
материали; орална патология (вкл. лазерно третиране); физиотерапия; лазерна дентална
медицина - високоенергийни и терапевтични лазери; ортодонтия; хирургично и консервативно
лечение на деца и възрастни под обща анестезия; дигитална дентална образна диагностика конично-лъчеви томографии, ортопантомографии, телерентгенографии и др.
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