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Медиен мониторинг – обобщение
31.10.2014 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
8

вестници, от които:

0

- национални

0

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

8



Общо за деня

8
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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
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Няма намерена информация.

5

Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 30.10.2014
Източник: www.econ.bg
Връзка:
http://econ.bg/Новини/Близо-90-от-фирмите-използват-интернет-за-връзка-сдържавата_l.a_i.591196_at.1.html
Брой думи: 205
Резюме: Почти 90 процента от предприятията, използват интернет за взаимодействие с
публичните
институции.
Това
коментира
заместник-министърът
на
транспорта,
информационните технологии и съобщенията Камен Спасов по време на
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Заглавие: Близо 90% от фирмите използват интернет за връзка с държавата
Подзаглавие: България е сред най-напредналите държави по отношение на скоростта
връзката
Автор:
Текст: Почти 90 процента от предприятията, използват интернет за взаимодействие с
публичните
институции.
Това
коментира
заместник-министърът
на
транспорта,
информационните технологии и съобщенията Камен Спасов по време на
конференция на тема „Иновациите: Двигател на икономическия растеж“.
По думите му секторът на информационните и комуникационни технологии се характеризира с
постоянен растеж по отношение на приходите – 14%, и печалбите -83%.
За периода 2007-2013 г. по тема информационни и комуникационни технологии от Седма
рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, българските университети,
институти на БАН, високо технологични фирми и др. са спечелили 17 млн. евро в 78 проекта, а
по програма „Подкрепа за ИКТ политики“ от Рамкова програма „Конкурентоспособност и
иновации“ - над 5 млн. евро в 43 проекта.
На конференцията стана ясно също, че България е сред най-напредналите държави в
Европейския съюз по отношение на скоростта на предоставяния широколентов достъп, заяви
зам.-министър Спасов.
По думите му, над 98% от линиите са със скорост над 2 Mbps, а над над 74% са със скорост
между 10 и 30 Mbps. Това ги прави готови за бъдещите интернет приложения, каквито са
например телевизията с висока разделителна способност и висококачествени видео разговори.
България се нарежда на една от водещите позиции в Европа по проникването на
високоскоростен достъп до интернет от 30 Mbps.
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Дата: 30.10.2014
Източник: www.focus-news.net
Връзка:
http://www.focus-news.net/./news/2014/10/30/1983680/zam-ministar-kamen-spasovinovatsiite-sa-ne-samo-tehnologichno-razvitie-no-i-promyana-v-rabotata-na-administratsiyata.html
Брой думи: 233
Резюме: София. Иновациите в управлението са свързани не само с развитието и прилагането
на информационни и комуникационни технологии, но и с промяната на нормативната уредба и
начинът, по който работи администрацията. Това заяви заместник-министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Камен Спасов по време на конференция на тема
„Иновациите: Двигател на икономическия растеж“, съобщиха от Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (МТИТС).
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Заглавие: Зам.-министър Камен Спасов: Иновациите са не само технологично развитие,
но и промяна в работата на администрацията
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Иновациите в управлението са свързани не само с развитието и прилагането на
информационни и комуникационни технологии, но и с промяната на нормативната уредба и
начинът, по който работи администрацията. Това заяви заместник-министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Камен Спасов по време на конференция на тема
„Иновациите: Двигател на икономическия растеж“, съобщиха от Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (МТИТС).
Почти 90 процента от предприятията, използват интернет за взаимодействие с публичните
институции, добави той. Секторът на информационните и комуникационни технологии се
характеризира с постоянен растеж по отношение на приходите (14%) и печалбите (83%). За
периода 2007-2013 г. по тема ИКТ от Седма рамкова програма за научни изследвания и
технологично развитие, българските университети, институти на БАН, високо технологични
фирми и др. са спечелили 17 млн. евро в 78 проекта, а по програма „Подкрепа за ИКТ политики“
от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации“ - над 5 млн. евро в 43 проекта.
България е сред най-напредналите държави в Европейския съюз по отношение на скоростта на
предоставяния широколентовия достъп, заяви заместник-министър Спасов. По думите му, над
98% от линиите са със скорост над 2 Mbps, а над 74.1% са със скорост между 10 и 30 Mbps,
което ги прави готови за бъдещите интернет приложения, каквито са например телевизията с
висока разделителна способност и висококачествени видео разговори. България се нарежда на
една от водещите позиции в Европа по проникването на високоскоростен достъп до интернет от
30 Mbps.
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Дата: 30.10.2014
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/2014/10/30/news17698191.html
Брой думи: 248
Резюме: Иновациите в управлението са свързани не само с развитието и прилагането на
информационни и комуникационни технологии, но и с промяната на нормативната уредба и
начинът, по който работи администрацията.
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Заглавие: МТИТС: България е сред най-напредналите държави в ЕС по скорост на
интернет
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Иновациите в управлението са свързани не само с развитието и прилагането на
информационни и комуникационни технологии, но и с промяната на нормативната уредба и
начинът, по който работи администрацията.
Иновациите в управлението са свързани не само с развитието и прилагането на
информационни и комуникационни технологии, но и с промяната на нормативната уредба и
начинът, по който работи администрацията.
Това заяви служебният заместник-министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията Камен Спасов по време на конференция на тема “Иновациите: Двигател на
икономическия растеж“, съобщиха от МТИТС.
Почти 90 процента от предприятията, използват интернет за взаимодействие с публичните
институции, добави той. Секторът на информационните и комуникационни технологии се
характеризира с постоянен растеж по отношение на приходите (14%) и печалбите (83%). За
периода 2007-2013 г. по тема ИКТ от Седма рамкова програма за научни изследвания и
технологично развитие, българските университети, институти на БАН, високо технологични
фирми и др. са спечелили 17 млн. евро в 78 проекта, а по програма “Подкрепа за ИКТ политики“
от Рамкова програма “Конкурентоспособност и иновации“ - над 5 млн. евро в 43 проекта.
България е сред най-напредналите държави в Европейския съюз по отношение на скоростта на
предоставяния широколентовия достъп, заяви заместник-министър Спасов. По думите му, над
98% от линиите са със скорост над 2 Mbps, а над 74.1% са със скорост между 10 и 30 Mbps,
което ги прави готови за бъдещите интернет приложения, каквито са например телевизията с
висока разделителна способност и висококачествени видео разговори. България се нарежда на
една от водещите позиции в Европа по проникването на високоскоростен достъп до интернет от
30 Mbps. /БГНЕС
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Дата: 30.10.2014
Източник: www.vlastta.com
Връзка: http://www.vlastta.com/displaynews/78535
Брой думи: 375

Заглавие: Откриха първия Университетски медико-дентален център във Варна
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Първият в България Университетски медико – дентален център отваря врати във Варна
на 6 ноември. Той ще е част от Факултета по дентална медицина към Медицински университет
„Проф. Д-р Параскев Стоянов“.
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 млн. лв. от средствата за модерната апаратура и оборудване на центъра са по проект по
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, спечелени от Варненския медицински
университет през 2013 г.
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.
„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.
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, включително 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 други.
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Резюме: Първият в България Университетски медико – дентален център отваря врати във
Варна на 6 ноември. Той ще е част от Факултета по дентална медицина към Медицински
университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“.
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Дата: 30.10.2014
Източник: www.narodnodelo.bg
Връзка: http://www.narodnodelo.bg/news.php?news=84988
Брой думи: 386

Заглавие: Университетски стоматологично-здравен център предлага модерни методи и
ниски цени
Подзаглавие:
Автор: Виолета Николаева
Текст: Първият Университетски медико-дентален център (УМДЦ) в България ще бъде открит на
6 ноември 2014 г. във Варна. Той ще е част от Факултета по дентална медицина към МУ „Проф.
Д-р Параскев Стоянов“ - Варна. От ръководството си поставят за цел не само традиционното
стоматологично обслужване, а също клинични грижи към пациентите и научни изследвания за
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 младите хора 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
2013
г.
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 и
сектор за образна диагностика с конично-лъчев томограф. Дневният стационар има леглова
база за постоперативно наблюдение на пациенти в рамките на 24 часа. На тяхно разположение
ще има постоянно работещ 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. Студентите 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.
Центърът разполага с възможността да прилага най-модерните и съвременни методи за
диагностика и лечение в денталната медицина в направленията имплантология, естетична и
козметична дентална медицина, лечение на зъбен кариес и всичко свързано с устната кухина.
На разположение на пациентите ще има и модерни уреди за тестване на горните дихателни
пътища, дори за помощ при сънна апнея.
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Резюме: Първият Университетски медико-дентален център (УМДЦ) в България ще бъде открит
на 6 ноември 2014 г. във Варна. Той ще е част от Факултета по дентална медицина към МУ
„Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна. От ръководството си поставят за цел не само
традиционното стоматологично обслужване, а също клинични грижи към пациентите и научни
изследвания за студентите по дентална медицина.
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Заглавие: Правителството одобри актуализиран вариант на Националната стратегия за
развитие на научните изследвания в България 2020
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Основните бариери за развитието на научните изследвания са липсата на устойчивост и
прогнозируемост на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, на адекватна
политики за финансиране на научните изследвания, нисък дял на програмно финансиране на
научните изследвания
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.
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 т.
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, се казва в съобщение на пресцентъра на МС.
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Резюме: Основните бариери за развитието на научните изследвания са липсата на
устойчивост и прогнозируемост на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност,
на адекватна политики за финансиране на научните изследвания, нисък дял на програмно
финансиране на научните изследвания
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Резюме: Услугите ще са с 30% по-евтини
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.
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Заглавие: ВУЗ отвори най-модерната стоматология на Балканите
Подзаглавие: ВЪВ ВАРНА
Автор: Кръстина Маринова
Текст: Услугите ще са с 30% по-евтини
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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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, пише Стандарт.
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Заглавие: Медицинският във Варна отвори най-модерната стоматология на Балканите
Подзаглавие: Медицинските услуги ще са с 30% по-евтини от пазарни Копирано от
standartnews.com
Автор:
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, пише Стандарт.
Студентите няма да работят с пациенти, но на живо ще наблюдават извършването на
високотехнологичните операции, а записите на видеоленти от операционната и микроскопска
апаратура ще бъдат използвани в обучението им.
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 24-часово 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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