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Медиен мониторинг – обобщение
23.07.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
11

вестници, от които:

6

- национални

6

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

5



Общо за деня

11
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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: 23.07.2012
Източник: в. 24 часа
Страница: 24
Брой думи: 117
Резюме: Модерна информационна система ще позволява в реално време да се следят
разходите за всеки пациент в болницата в Габрово. Стационарът е единственото областно
здравно заведение, което реализира такъв проект по програма "Конкурентоспособност", каза
изпълнителният директор д-р Нели Савчева. За компютризацията са отпуснати близо 400 000
лв.
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Заглавие: Компютър следи всеки болен
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Модерна информационна система ще позволява в реално време да се следят разходите
за всеки пациент в болницата в Габрово. Стационарът е единственото областно здравно
заведение, което реализира такъв проект по програма "Конкурентоспособност", каза
изпълнителният директор д-р Нели Савчева. За компютризацията са отпуснати близо 400 000
лв.
"Ще има електронни досиета за прием на пациентите, назначаването на изследвания, както и
листа на чакащите за хоспитализация", обясни Савчева.
В болницата текат мащабни ремонти. С 623 000 лв. от Министерството на здравеопазването се
подменят терасите на отделенията на южния корпус. Балконите били в много лошо състояние и
опасни за болните. Докато работниците къртят на определен етаж, отделението се евакуира
другаде, за да няма риск за пациенти и лекари. (24 часа)

5

Дата: 23.07.2012
Източник: в. Класа
Страница: 3
Брой думи: 153
Резюме: ОП "Конкурентоспособност" , ос 1, върви много тежко, като се има предвид
изключително бавното усвояване на средствата по нея. Факт е, че оценката на един проект по
програмата, която е предназначена за иновации за стартиращи предприятия, трае повече от
година и половина. Проблемът е сериозен, защото става дума за предприятия, които са
изключително нестабилни. Те са създадени именно с цел да реализират и да разработят
дадена иновация и когато има такова голямо забавяне на оценката на проекта им, това се
отразява изключително негативно на работата им. Бавенето е по различни причини, част от тях
са свързани с оценка от външни специалисти. За да се подобри работата по проектите, трябва
да има по-организиран механизъм за оценка. Което означава, че или трябва да бъдат
облекчени начините на оценка на проектите, или пък подготовката по тях да бъде вкарана в
друг шаблон, при който да не се изискват непрекъснато все нови и нови информации от
кандидатите.
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Заглавие: Близо 500 предприятия чакат оценки на проектите си повече от година и
половина
Подзаглавие:
Автор: Теодора ГЕОРГИЕВА управител на фирма "Био трии"
Текст: ОП "Конкурентоспособност", ос 1, върви много тежко, като се има предвид
изключително бавното усвояване на средствата по нея. Факт е, че оценката на един проект по
програмата, която е предназначена за иновации за стартиращи предприятия, трае повече от
година и половина. Проблемът е сериозен, защото става дума за предприятия, които са
изключително нестабилни. Те са създадени именно с цел да реализират и да разработят
дадена иновация и когато има такова голямо забавяне на оценката на проекта им, това се
отразява изключително негативно на работата им. Бавенето е по различни причини, част от тях
са свързани с оценка от външни специалисти. За да се подобри работата по проектите, трябва
да има по-организиран механизъм за оценка. Което означава, че или трябва да бъдат
облекчени начините на оценка на проектите, или пък подготовката по тях да бъде вкарана в
друг шаблон, при който да не се изискват непрекъснато все нови и нови информации от
кандидатите.
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Дата: 23.07.2012
Източник: в. Монитор
Страница: 10
Брой думи: 579

Заглавие: 5 документа дават шанс за панел върху покрива на цеха
Подзаглавие: Около 1000 компании ще получат помощта
Автор: Теодора ТОДОРОВА
Текст: Пет документа дават шанс на малките фирми да си сложат слънчев панел на покрива
или да си закупят нов газов котел с пари от Европейския съюз (виж карето - б.а.). От миналата
седмица експерти на икономическото министерство обикалят страната (Враца, Велико Търново,
Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София) и дават разяснения как се кандидатства по
схемата за енергийната ефективност и зелена икономика по линия на програма
"Конкурентоспособност". Информационните дни ще продължат до 25 юли.
По тази схема Брюксел отпуска 300 млн. лв. безвъзмездно. Тъй като помощта за една фирма
може да е до 50% от стойността на проекта, по споразумение с икономическото министерство
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) осигурява още до 300 млн. лв.
Посредством шест български банки тази сума ще бъде отпусната като кредит на фирмите,
които нямат собствени средства да платят останалите 50% от проекта.
Очаква се от помощта да се възползват около 1000 микро, малки и средни предприятия
Максималният размер на помощта от ЕС за един проект е 2 млн. лв.
Предприятията могат да кандидатстват както с проекти за енергийна ефективност, така и с
проекти за възобновяеми енергийни източници. Тези за енергийна ефективност трябва да
водят до намаляването на консумацията на ток или на горива при производството. В случаите,
когато в проекта има предвиден енергиен одит, той трябва да е най-малко 10% спестяване на
енергия.
Най-често срещаните проекти, които са допустими за финансиране, са за закупуване на нов
ефективен газов котел, с който да се смени старият на въглища. Както и покупката на ново
производствено оборудване, стига то да е енергийно ефективно. Проектите за ВЕИ, които имат
шанс, са такива за отопление и вентилация за собствени нужди
като могат да се изграждат различни видове инсталации соларни, геотермални, термопомпи,
както и на биомаса от неселскостопански произход.
Приемът на документи от фирмите на практика върви от края на май, но към момента няма
постъпили предложения. Те се приемат в сградата на договарящия орган по процедурата Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност“ в министерството. Тя се
намира на ул. "Шести септември“ №21.
Проектите се разделят на два вида. При лесните и малките проекти оборудването се избира от
специален списък, в който всички неща са одобрени за финансиране. При големите и посложните проекти се иска енергиен одит.
За да върви по-бързо усвояването на средства за енергийна ефективност, се предвижда
асистент да проверява предварително проектите и да консултира фирмите. Тъй като
резултатите от обществената поръчка за избор на асистент по проекта се обжалват, е взето
решение временно функциите на асистента да се изпълняват временно от Главна дирекция
"Европейски фондове" към министерството на икономиката.
Срокът за реализиране на проектите е 12 месеца. Има вариант фирмите да получат авансово
плащане до 20% от стойността на проекта. Тогава обаче се иска банкова гаранция, която
покрива пълния размер на аванса.
***
Нужните тапии
Формуляр за кандидатстване и попълнени декларации съгласно на насоките за кандидатстване
Становище по съответствието на проекта с техническите изисквания за допустимите проекти издава се от асистента по проекта (временно, до избора му - от договарящия орган)
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Резюме: Пет документа дават шанс на малките фирми да си сложат слънчев панел на покрива
или да си закупят нов газов котел с пари от Европейския съюз (виж карето - б.а.). От миналата
седмица експерти на икономическото министерство обикалят страната (Враца, Велико Търново,
Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София) и дават разяснения как се кандидатства по
схемата за енергийната ефективност и зелена икономика по линия на програма
"Конкурентоспособност". Информационните дни ще продължат до 25 юли.
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Писмено потвърждение от банка партньор за осигурени не по-малко от 80% от нужните
средствата
Становище за съответствие с ПМС № 55/2007 г. и с указанията за избор на изпълнител (по три
оферти) - издава се от асистента по проекта (времено, до избора му - от договарящия орган).
Важно е да се знае, че изпълнителят се избира още при подготовка на проектното
предложение, т.е. преди подаване на формуляра за кандидатстване
Удостоверение от НСИ за кода на основната икономическа дейност на фирмата
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Дата: 23.07.2012
Източник: в. Строителство Градът
Страница: 30
Брой думи: 833

Заглавие: Зелени инвестиции за малкия и средния бизнес
Подзаглавие: Информационни дни в цялата страна представят възможностите за
кандидатстване по иновативната схема "Енергийна ефективност и зелена икономика"
Автор: Светла ДОБРЕВА
Текст: Около 1000 средни и малки предприятия ще могат да се възползват от новата схема
"Енергийна ефективност и зелена икономика", която стартира в средата на май. По нея от ОП
"Конкурентноспособност" са заделени 150 млн. евро безвъзмездна помощ, а още толкова
отпуска ЕБВР като кредитна линия за мостово финансиране на одобрените проекти.
Подобряването на енергийната ефективност е едно от ключовите условия за по-добра
конкурентоспособност на бизнеса и компенсаторен механизъм срещу повишаването на
енергийните цени, изтъква министърът на икономиката енергетиката и туризма Делян Добрев.
Механизъм на изпълнение
Процедурата представлява изцяло нов и пилотен за България проект от гледна точка на
използване на кредитните и финансови институции като участници в реализирането на
европейски програми, финансирани по линия на структурните фондове на ЕС. Схемата е
структурирана като инструмент, обединяващ в един процес безвъзмездна финансова помощ и
заемно финансиране от банки - партньори на ЕБВР, на принципа "на едно гише". Нейната
основна цел е да подобри енергийната ефективност и производителността на микро-, малките и
средните предприятия в България чрез подкрепа за реализирането на инвестиционни проекти,
пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи производствени технологии и на
възобновяеми енергийни източници, както и въвеждане на енергиен мениджмънт, допринасяйки
по този начин за устойчиво екологично развитие.
"С тази иновативна схема намаляваме административната тежест за бизнеса, повишаваме
качеството и бързината на оценяване на проектите и ползваме ноу-хау от ЕБВР, която е
водеща институция в областта на енергийната ефективност, посочи при обявяването й Делян
Добрев.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки отделен проект е до 2
млн. лв. Компаниите могат да получат между 30 и 50% субсидия.
Изпълнението на процедурата се подпомага и от осигурения компонент за техническа помощ,
състоящ се във възлагането на дейностите по проверката на техническото съответствие на
проектите по процедурата (Асистент по проекта) и дейностите по мониторинга и верификацията
на изпълнението на сключените договори (Асистент по верификацията) на външни
изпълнители, избрани в резултат на проведена обществена поръчка.
Заемно финансиране
Кредитната линия се предоставя от ЕБВР чрез шест банки - Алианц Банк България, ДСК Банк
България, МКБ Юнионбанк, Прокредит Банк България, Райфайзен Банк България и УниКредит
Булбанк. Тяхната роля е да предоставят становище относно кредитоспособността на
съответното предприятие за получаване на кредит за осигуряване на мостовото
съфинансиране на проекта си. В допълнение, за фирми, разполагащи със собствен ресурс, е
предвидено банките партньори да дават потвърждение за платежоспособността им. Тази
проверка за финансова допустимост се извършва, след като Асистентът по проекта е издал
писмено становище, потвърждаващо техническото съответствие, което е и условие за
одобряване на проектното предложение от Управляващия орган.
Кандидатите имат свобода да решат към коя от участващите банки да се обърнат за
извършване на проверка за финансова допустимост и получаване на финансиране, в случай че
не разполагат с достатъчно собствени средства за изпълнението на проекта.
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Резюме: Около 1000 средни и малки предприятия ще могат да се възползват от новата схема
"Енергийна ефективност и зелена икономика", която стартира в средата на май. По нея от ОП
"Конкурентноспособност" са заделени 150 млн. евро безвъзмездна помощ, а още толкова
отпуска ЕБВР като кредитна линия за мостово финансиране на одобрените проекти.
Подобряването на енергийната ефективност е едно от ключовите условия за по-добра
конкурентоспособност на бизнеса и компенсаторен механизъм срещу повишаването на
енергийните цени, изтъква министърът на икономиката енергетиката и туризма Делян Добрев.
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Тъй като безвъзмездната финансова помощ ще се изплаща след успешното изпълнение на
проектите (проверено от Асистента по верификацията), бенефициентите ще трябва да
финансират предварително и средствата за нея.
Допустими проекти
Допустими ЕЕ проекти са инвестиции, водещи или до намаляване на потреблението на
енергия, или горива спрямо базовата линия и/или до намаляване на потреблението на енергия
за единица произведена продукция. За избягване на съмнения инвестициите в комбинирано
производство на топлина и електроенергия (когенерация) и преминаване на друг вид гориво се
считат за допустими.
Допустими ВЕИ проекти са инвестиции в производството на енергия единствено за нуждите на
собственото потребление на предприятието с помощта на следните технологии: соларна (за
подгряване на вода или флуиди), геотермална и термопомпи. За избягване на съмнения
инвестициите в технологии за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници,
която не е за собствените нужди на предприятието, са недопустими.
В зависимост от техния размер и сложност допустимите проекти се разделят на следните
основни подвидове:
•Технологични - малки проекти с използване на оборудване от Списък на допустимите
категории материали и оборудване
•С енергийно обследване - по-големи и по-сложни проекти, основаващи се на препоръките от
извършен енергиен одит.
Настоящата процедура облекчава условията за изпълнение на одобрените проекти, като
предоставя възможност дейностите, свързани с избора на изпълнители (процедури по
поддоговаряне), както и дейностите за енергиен одит (обследване за енергийна ефективност)
да бъдат извършени преди сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ.
Осъществяването на тези дейности представлява критерий за допустимост на съответния
проект, както и за определяне на интензитета на безвъзмездното финансиране. За достигане
на максималния размер субсидия от 50% проектът трябва да се базира на извършен енергиен
одит, да предвижда закупуване на когенерационни инсталации за собствени нужди или системи
за отопление и вентилация от ВЕИ (соларни, геотермални, термопомпи, оползотворяване на
вторична биомаса), смяна на горивна база, както и въвеждане на система за енергиен
мениджмънт.
Приоритет ще се дава и на фирми с въведена система за управление или такива, които
предвидат въвеждането й, съгласно стандартите БДС EN 16001(Energy Management
Systems)/EN ISO 50001.
Срокът за реализация на проектите е 12 месеца. Процедурата ще бъде отворена за
кандидатстване до края на настоящия програмен период - октомври 2013 г..
От 9 до 25 юли 2012 г. експерти от Главна дирекция "Европейски фондове за
конкурентоспособност" в МИЕТ представят схемата в градовете Враца, Велико Търново, Варна,
Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.
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Дата: 23.07.2012
Източник: в. Труд
Страница: 12
Брой думи: 168
Резюме: Българската агенция за инвестиции ще похарчи почти 2,298 млн. лв. за пътувания и
хотели в чужбина. Разходите са част от проекта за реклама на България като инвестиционна
дестинация.
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Заглавие: Агенция дава 2,3 млн. лв. за билети
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Българската агенция за инвестиции ще похарчи почти 2,298 млн. лв. за пътувания и
хотели в чужбина. Разходите са част от проекта за реклама на България като инвестиционна
дестинация.
Агенцията е сключила договор с фирмата "Бългериън вип травъл" за осигуряване на самолетни
билети, нощувки, коли под наем, разпространение на промоционални материали по време на
срещи с потенциални инвеститори в чужбина. Това става ясно от информация в официалния
вестник на ЕС. Спечелилата фирма е единственият участник в процедурата и е дала цената,
прогнозирана предварително от агенцията. Компанията е оценена по четири критерия. От тях
цената има 40% тежест. По 20 на сто се падат на концепция за постигане на целите на
поръчката, организация на изпълнението, определяне на мерките за преодоляване на
идентифицираните ' рискове.
Проектът за реклама на инвестициите в България е за общо 21 млн. лв. финансира се по
оперативната програма "Конкурентоспособност", а изпълнението му доста се забави.
Основната част от парите са за реклами в световни медии. Включени са и обиколки в страни с
потенциален интерес към Hac.
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Дата: 23.07.2012
Източник: в. Труд
Страница: 13
Брой думи: 200
Резюме: Част от договорите на фирмите по оперативната програма "Конкурентоспособност" ще
бъдат удължени заради забавяне на проектите. Това става ясно от информация, публикувана
на сайта на програмата. Удължение с по 6 месеца ще получат компании, които работят по
проекти за технологична модернизация и за въвеждане на международно признати стандарти
като ISO. Договорите за модернизация са подписвани през 2011 г. Част от проектите трябваше
вече да са приключили, а за други срокът е през август. Справка в системата за наблюдение на
средствата от ЕС показва, че до момента няма никакви плащания по 113 от 194 договора за
над 150 млн. лв. Реално усвоените пари са около 22% като в повечето случаи става въпрос за
авансови или междинни плащания.
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Заглавие: Спасяват забавени европроекти на частни фирми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Част от договорите на фирмите по оперативната програма "Конкурентоспособност"
ще бъдат удължени заради забавяне на проектите. Това става ясно от информация,
публикувана на сайта на програмата. Удължение с по 6 месеца ще получат компании, които
работят по проекти за технологична модернизация и за въвеждане на международно признати
стандарти като ISO. Договорите за модернизация са подписвани през 2011 г. Част от проектите
трябваше вече да са приключили, а за други срокът е през август. Справка в системата за
наблюдение на средствата от ЕС показва, че до момента няма никакви плащания по 113 от 194
договора за над 150 млн. лв. Реално усвоените пари са около 22% като в повечето случаи
става въпрос за авансови или междинни плащания.
Договорите за международно признати стандарти са от началото на тази година. Някои от тях
изтичат през ноември, други - през април 2013 г. До момента по 211 проекта за 57,43 млн. лв.
са усвоени 0,1%.
С решение на Комитета за наблюдение на програмата се дава възможност за удължаване на
забавени проекти и по всички останали схеми. Освен това министерството на икономиката,
което ръководи програмата, ще може да увеличава бюджета на процедури, по които има
много кандидати, за сметка на такива, към които няма интерес.
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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
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Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11617160
Брой думи: 623

Заглавие: Проекти за 4 млн. лева спечели Университетска болница „Св. Георги”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Три проекта на обща стойност близо 4 млн. лева спечели Университетска болница
„Свети Георги“. С тях ще се оборудва нова ендоскопска операционна зала, ще се изгради
високотехнологичен център за трансфер на данни и ще се повиши квалификацията на 2490
служители.
Проектът „Оборудване на зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия“ е на стойност 205
449,14 лв., като 200 хил. лева от тях се предоставят безвъзмездно по програма на Японското
правителство за подкрепа на структурната реформа у нас. В новата операционна ще бъде
внедрено специализирано оборудване, което ще позволи на специалистите по обща, гръднокоремна, жлъчно-чернодробна хирургия и АГ хирургия да прилагат съвременни методи. По този
начин ще се скъсява чувствително времето на следоперативния престой и на възстановяването
на пациентите, а изпълнението на хирургичните интервенции ще е по-прецизно.
Залата трябва да се оборудва до средата на 2013 г., но болницата има готовност да изпълни
проекта до края на 2012 г. Междувременно ще се провежда обучение за работа със
специализираната апаратура. Очаква се подобреното качество на хирургичната дейност да
доведе и до намаляване на социалната цена, защото ще се предотвратяват усложнения и ще
се гарантира успешното лечение и на рисковите пациенти.
Другият спечелен проект е „Създаване на високотехнологичен център за трансфер на знания и
здравни технологии в Южен Централен район - телекомуникационен ендоскопски център с
автоматизирана операционна зала за ото-рино-ларингология, максилофациална, пластична и
неврохирургия“.
Той е по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността“. Заложената
инвестиция възлиза на 3 324 740,85 лв., от тях 50% е собственото финансово участие на
болницата. Проектът трябва да бъде реализиран в рамките на 24 месеца. Той се изпълнява
съвместно с Медицински университет - Пловдив, като дяловото участие на висшето училище е
6%.
Регионалният високотехнологичен център (РВТЦ) ще предоставя услуги и дейности, които ще
помогнат за развитие на научния и изследователския потенциал както в здравното заведение,
така и в медицински университети, в изпитателни лаборатории и други заинтересовани
предприятия. Научните разработки ще бъдат реализирани в практиката на медицинските
специалисти, за да повишат теоретична си подготовка и квалификация.
Основна част от проекта е създаването на телекомуникационен ендоскопски център с
автоматизирана операционна зала за оториноларингология (УНГ болестни), максилофациална
(челюстно-лицева при травми) хирургия и пластична хирургия и неврохирургия. Иновативното
специализирано оборудване ще осъществява трансфер на нови знания и технологии към
заинтересовани страни. С него ще се извършва документиране и архивиране на данни от
реализираните дейности.
Центърът ще бъде оборудван с модерна аудио-визуална система за отдалечено двупосочно
свързване в реално време с други болнични звена или телемедицински центрове в произволни
точки.
Предстои 2490 от общо 2767 служители на пловдивската Университетска болница да преминат
обучение по третия спечелен проект „Развитие на човешкия капитал - път за подобряване
качеството на болничните услуги в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив. Общата стойност на
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Резюме: Три проекта на обща стойност близо 4 млн. лева спечели Университетска болница
„Свети Георги“. С тях ще се оборудва нова ендоскопска операционна зала, ще се изгради
високотехнологичен център за трансфер на данни и ще се повиши квалификацията на 2490
служители.
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проекта е 344 748,10 лева, които болницата получава по Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: „Социални иновации в предприятията“.
С проекта основно ще се гарантира устойчива заетост на служителите над 55 години в
пловдивската Университетска болница. Те ще преминат курсове за повишаване на
квалификацията, като едновременно с това се използва техния професионален опит за
провеждане на обучения на работното място и повишаване професионалния капацитет на
останалите служители лечебното заведение. Проектът ще се реализира в продължение на 18
месеца и цели да се развият и приложат гъвкави форми на заетост: споделяне на едно работно
място, заетост на непълно работно време, ротация на работните места, плаващо работно
време и др. Тези мерки гарантират по-добро съвместяване на професионалния и личния живот
и повишаване на професионалната мобилност.
В рамките на 18-те месеца в зависимост от подготовката си до момента и без значение от
възрастта си лекарите, медицинските сестри, санитарите и административния персонал ще
преминат курсове придобиване на нови професионални умения, общуване на английски език,
дигитална компетентност, умения за работа в условия на стрес, управление на конфликти,
психологически проблеми при работа с пациентите.
DarikNews
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Заглавие: Проекти за близо 4 милиона лева спечели УМБАЛ “Свети Георги“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Три проекта на обща стойност 3 875 489 лв. спечели Университетска многопрофилна
болница “Свети Георги“, съобщи изпълнителният й директор проф. д-р Карен Джамбазов. С тях
ще се оборудва нова ендоскопска операционна зала, ще се изгради високотехнологичен център
за трансфер на данни и ще се повиши квалификацията на 2490 служители, допълни проф.
Джамбазов. Проектът JP-63 “Оборудване на зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия“ е
на стойност 205 449,14 лв., като 200 хил. лева от тях се предоставят безвъзмездно по програма
на Японското правителство за подкрепа на структурната реформа у нас, обясни проф.
Джамбазов. В новата операционна ще бъде внедрено специализирано оборудване, което ще
позволи на специалистите по обща, гръдно-коремна, жлъчно-чернодробна хирургия и АГ
хирургия да прилагат съвременни методи. По този начин ще се скъсява чувствително времето
на следоперативния престой и на възстановяването на пациентите, а изпълнението на
хирургичните интервенции ще е по-прецизно. Залата трябва да се оборудва до средата на 2013
г., но болницата има готовност да изпълни проекта до края на 2012 г. Междувременно ще се
провежда обучение за работа със специализираната апаратура. Очаква се подобреното
качество на хирургичната дейност да доведе и до намаляване на социалната цена, защото ще
се предотвратяват усложнения и ще се гарантира успешното лечение и на рисковите пациенти.
Другият спечелен от УМБАЛ “Свети Георги“ проект е “Създаване на високотехнологичен център
за трансфер на знания и здравни технологии в Южен Централен район - телекомуникационен
ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-рино-ларингология,
максилофациална, пластична и неврохирургия“. Той е по Оперативна програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“ (ОПК), процедура
BG161PO003-1.2.03 “Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“.
Заложената инвестиция възлиза на 3 324 740,85 лв., от тях 50% е собственото финансово
участие на УМБАЛ “Свети Георги“. Проектът трябва да бъде реализиран в рамките на 24
месеца. Той се изпълнява съвместно с Медицински университет - Пловдив, като дяловото
участие на висшето училище е 6%. Регионалният високотехнологичен център (РВТЦ) ще
предоставя услуги и дейности, които ще помогнат за развитие на научния и изследователския
потенциал както в здравното заведение, така и в медицински университети, в изпитателни
лаборатории и други заинтересовани предприятия.
Plovdiv24.bg
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Резюме: Другият спечелен от УМБАЛ “Свети Георги“ проект е “Създаване на
високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии в Южен Централен
район - телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за оторино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия“. Той е по Оперативна
програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“ (ОПК),
процедура BG161PO003-1.2.03 “Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични
центрове“. Заложената инвестиция възлиза на 3 324 740,85 лв., от тях 50% е собственото
финансово участие на УМБАЛ “Свети Георги“.
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Заглавие: Проекти за близо 4 милиона лева спечели УМБАЛ "Свети Георги"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Три проекта на обща стойност 3 875 489 лв. спечели Университетска многопрофилна
болница "Свети Георги", съобщи изпълнителният й директор проф. д-р Карен Джамбазов. С тях
ще се оборудва нова ендоскопска операционна зала, ще се изгради високотехнологичен център
за трансфер на данни и ще се повиши квалификацията на 2490 служители, допълни проф.
Джамбазов.Проектът JP-63 "Оборудване на зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия" е
на стойност 205 449,14 лв., като 200 хил. лева от тях се предоставят безвъзмездно по програма
на Японското правителство за подкрепа на структурната реформа у нас, обясни проф.
Джамбазов.
В новата операционна ще бъде внедрено специализирано оборудване, което ще позволи на
специалистите по обща, гръдно-коремна, жлъчно-чернодробна хирургия и АГ хирургия да
прилагат съвременни методи. По този начин ще се скъсява чувствително времето на
следоперативния престой и на възстановяването на пациентите, а изпълнението на
хирургичните интервенции ще е по-прецизно.
Залата трябва да се оборудва до средата на 2013 г., но болницата има готовност да изпълни
проекта до края на 2012 г. Междувременно ще се провежда обучение за работа със
специализираната апаратура. Очаква се подобреното качество на хирургичната дейност да
доведе и до намаляване на социалната цена, защото ще се предотвратяват усложнения и ще
се гарантира успешното лечение и на рисковите пациенти.
Другият спечелен от УМБАЛ "Свети Георги" проект е "Създаване на високотехнологичен център
за трансфер на знания и здравни технологии в Южен Централен район - телекомуникационен
ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-рино-ларингология,
максилофациална, пластична и неврохирургия".
Той е по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013" (ОПК), процедура BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване
на съществуващи технологични центрове". Заложената инвестиция възлиза на 3 324 740,85 лв.,
от тях 50% е собственото финансово участие на УМБАЛ "Свети Георги". Проектът трябва да
бъде реализиран в рамките на 24 месеца. Той се изпълнява съвместно с Медицински
университет - Пловдив, като дяловото участие на висшето училище е 6%.
Регионалният високотехнологичен център (РВТЦ) ще предоставя услуги и дейности, които ще
помогнат за развитие на научния и изследователския потенциал както в здравното заведение,
така и в медицински университети, в изпитателни лаборатории и други заинтересовани
предприятия. Научните разработки ще бъдат реализирани в практиката на медицинските
специалисти, за да повишат теоретична си подготовка и квалификация, потвърдиха от УМБАЛ
"Свети Георги".
Основна част от проекта е създаването на телекомуникационен ендоскопски център с
автоматизирана операционна зала за оториноларингология (УНГ болестни), максилофациална
(челюстно-лицева при травми) хирургия и пластична хирургия и неврохирургия. Иновативното
специализирано оборудване ще осъществява трансфер на нови знания и технологии към
заинтересовани страни. С него ще се извършва документиране и архивиране на данни от
реализираните дейности.
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Резюме: Три проекта на обща стойност 3 875 489 лв. спечели Университетска многопрофилна
болница "Свети Георги", съобщи изпълнителният й директор проф. д-р Карен Джамбазов. С тях
ще се оборудва нова ендоскопска операционна зала, ще се изгради високотехнологичен център
за трансфер на данни и ще се повиши квалификацията на 2490 служители, допълни проф.
Джамбазов.Проектът JP-63 "Оборудване на зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия" е
на стойност 205 449,14 лв., като 200 хил. лева от тях се предоставят безвъзмездно по програма
на Японското правителство за подкрепа на структурната реформа у нас, обясни проф.
Джамбазов.
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Центърът ще бъде оборудван с модерна аудио-визуална система за отдалечено двупосочно
свързване в реално време с други болнични звена или телемедицински центрове в произволни
точки.
Предстои 2490 от общо 2767 служители на пловдивската Университетска болница да преминат
обучение по третия спечелен проект "Развитие на човешкия капитал - път за подобряване
качеството на болничните услуги в УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив. Общата стойност на
проекта е 344 748,10 лева, които болницата получава по Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-2.1-15 "Социални иновации в предприятията".
С проекта основно ще се гарантира устойчива заетост на служителите над 55 години в
пловдивската Университетска болница. Те ще преминат курсове за повишаване на
квалификацията, като едновременно с това се използва техния професионален опит за
провеждане на обучения на работното място и повишаване професионалния капацитет на
останалите служители лечебното заведение.
Проектът ще се реализира в продължение на 18 месеца и напълно съответства с целите на
Приоритетна ос 2 "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите" на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". С реализирането на иновативния
модел на организация на труда в болницата се цели да се развият и приложат гъвкави форми
на заетост: споделяне на едно работно място, заетост на непълно работно време, ротация на
работните места, плаващо работно време и др. Тези мерки гарантират по-добро съвместяване
на професионалния и личния живот и повишаване на професионалната мобилност.
В рамките на 18-те месеца в зависимост от подготовката си до момента и без значение от
възрастта си лекарите, медицинските сестри, санитарите и административния персонал ще
преминат курсове придобиване на нови професионални умения, общуване на английски език,
дигитална компетентност, умения за работа в условия на стрес, управление на конфликти,
психологически проблеми при работа с пациентите и други.
Източник: News.Plovdiv24.bg
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Заглавие: Проекти за 4 млн. лева спечели Университетска болница „Св. Георги”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Три проекта на обща стойност близо 4 млн. лева спечели Университетска болница
„Свети Георги". С тях ще се оборудва нова ендоскопска операционна зала, ще се изгради
високотехнологичен център за трансфер на данни и ще се повиши квалификацията на 2490
служители.
Проектът „Оборудване на зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия" е на стойност 205
449,14 лв., като 200 хил. лева от тях се предоставят безвъзмездно по програма на Японското
правителство за подкрепа на структурната реформа у нас. В новата операционна ще бъде
внедрено специализирано оборудване, което ще позволи на специалистите по обща, гръднокоремна, жлъчно-чернодробна хирургия и АГ хирургия да прилагат съвременни методи. По този
начин ще се скъсява чувствително времето на следоперативния престой и на възстановяването
на пациентите, а изпълнението на хирургичните интервенции ще е по-прецизно.
Залата трябва да се оборудва до средата на 2013 г., но болницата има готовност да изпълни
проекта до края на 2012 г. Междувременно ще се провежда обучение за работа със
специализираната апаратура. Очаква се подобреното качество на хирургичната дейност да
доведе и до намаляване на социалната цена, защото ще се предотвратяват усложнения и ще
се гарантира успешното лечение и на рисковите пациенти.
Другият спечелен проект е „Създаване на високотехнологичен център за трансфер на знания и
здравни технологии в Южен Централен район - телекомуникационен ендоскопски център с
автоматизирана операционна зала за оториноларингология, максилофациална, пластична и
неврохирургия". Той е по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността".
Заложената инвестиция възлиза на 3 324 740,85 лв., от тях 50% е собственото финансово
участие на болницата. Проектът трябва да бъде реализиран в рамките на 24 месеца. Той се
изпълнява съвместно с Медицински университет - Пловдив, като дяловото участие на висшето
училище е 6%.
Регионалният високотехнологичен център (РВТЦ) ще предоставя услуги и дейности, които ще
помогнат за развитие на научния и изследователския потенциал както в здравното заведение,
така и в медицински университети, в изпитателни лаборатории и други заинтересовани
предприятия. Научните разработки ще бъдат реализирани в практиката на медицинските
специалисти, за да повишат теоретична си подготовка и квалификация.
Основна част от проекта е създаването на телекомуникационен ендоскопски център с
автоматизирана операционна зала за оториноларингология (УНГ болестни), максилофациална
(челюстно-лицева при травми) хирургия и пластична хирургия и неврохирургия. Иновативното
специализирано оборудване ще осъществява трансфер на нови знания и технологии към
заинтересовани страни. С него ще се извършва документиране и архивиране на данни от
реализираните дейности.
Центърът ще бъде оборудван с модерна аудио-визуална система за отдалечено двупосочно
свързване в реално време с други болнични звена или телемедицински центрове в произволни
точки.
Предстои 2490 от общо 2767 служители на пловдивската Университетска болница да преминат
обучение по третия спечелен проект „Развитие на човешкия капитал - път за подобряване
качеството на болничните услуги в УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД - Пловдив. Общата стойност на
проекта е 344 748,10 лева, които болницата получава по Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: „Социални иновации в предприятията".
С проекта основно ще се гарантира устойчива заетост на служителите над 55 години в
пловдивската Университетска болница. Те ще преминат курсове за повишаване на
квалификацията, като едновременно с това се използва техния професионален опит за
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Резюме: Три проекта на обща стойност близо 4 млн. лева спечели Университетска болница
„Свети Георги". С тях ще се оборудва нова ендоскопска операционна зала, ще се изгради
високотехнологичен център за трансфер на данни и ще се повиши квалификацията на 2490
служители.
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провеждане на обучения на работното място и повишаване професионалния капацитет на
останалите служители лечебното заведение. Проектът ще се реализира в продължение на 18
месеца и цели да се развият и приложат гъвкави форми на заетост: споделяне на едно работно
място, заетост на непълно работно време, ротация на работните места, плаващо работно
време и др. Тези мерки гарантират по-добро съвместяване на професионалния и личния живот
и повишаване на професионалната мобилност.
В рамките на 18-те месеца в зависимост от подготовката си до момента и без значение от
възрастта си лекарите, медицинските сестри, санитарите и административния персонал ще
преминат курсове придобиване на нови професионални умения, общуване на английски език,
дигитална компетентност, умения за работа в условия на стрес, управление на конфликти,
психологически проблеми при работа с пациентите.
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Резюме: ОП „Конкурентоспособност“ , ос 1, върви много тежко, като се има предвид
изключително бавното усвояване на средствата по нея. Факт е, че оценката на един проект по
програмата, която е предназначена за иновации за стартиращи предприятия, трае повече от
година и половина. Проблемът е сериозен, защото става дума за предприятия, които са
изключително нестабилни. Те са създадени именно с цел да реализират и да разработят
дадена иновация и когато има такова голямо забавяне на оценката на проекта им, това се
отразява изключително негативно на работата им.

Медиен мониторинг | 7/23/2012

Заглавие: Теодора Георгиева, управител на фирма „Био трии“: Близо 500 предприятия
чакат оценки на проектите си повече от година и половина
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ОП „Конкурентоспособност“, ос 1, върви много тежко, като се има предвид
изключително бавното усвояване на средствата по нея. Факт е, че оценката на един проект по
програмата, която е предназначена за иновации за стартиращи предприятия, трае повече от
година и половина. Проблемът е сериозен, защото става дума за предприятия, които са
изключително нестабилни. Те са създадени именно с цел да реализират и да разработят
дадена иновация и когато има такова голямо забавяне на оценката на проекта им, това се
отразява изключително негативно на работата им.
Бавенето е по различни причини, част от тях са свързани с оценка от външни специалисти. За
да се подобри работата по проектите, трябва да има по-организиран механизъм за оценка.
Което означава, че или трябва да бъдат облекчени начините на оценка на проектите, или пък
подготовката по тях да бъде вкарана в друг шаблон, при който да не се изискват непрекъснато
все нови и нови информации от кандидатите.
В резултат на тромавите процедури в момента минимум 500 фирми чакат да бъдат оценени.
Максималният грант по тази програма е 200 хиляди евро, а фирмите тръгват с идеята да
получат тези пари, за да си реализират иновацията.
За следващия програмен период трябва да се отдаде изключително голямо внимание на
иновациите, което означава, че още отсега трябва да се започне създаването на съвети за
иновации, в които да се определят приоритетите на държавата, видовете схеми, по които ще
бъдат реализирани тези средства, и как те ще бъдат предоставяни на бенефициентите.
Задължително трябва да се направи анализ какви са били трудностите, за да може следващите
схеми, които ще бъдат пуснати, да са по-адаптивни към фирмите.
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