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Медиен мониторинг – обобщение
18.9.2012 г. г.
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 17.09.2012
Източник: БНР
Предаване: 12+3
Място на материала:
Продължителност в мин.: 4
Брой думи: 458

Текст: В рубриката по ОП "Конкурентоспособност" днес ще ви разкажем за проекта за
модернизация на машинния парк, който преди време печели добричката фирма Аспект 3 ООД.
Тя произвежда филтърни елементи за автомобили и селскостопанска техника. Спечеления
проект е на стойност 86 000 лева, а подробностите ще научим от Андрей Борисов.
Репортер: След спечелването на проекта по ОП "Конкурентоспособност", управителя на
фирмата Албена Николова успява да закупи три машини за производство на филтри.
Албена Николова:Кандидатствахме за един проект и сме одобрени с един проект. Нямаме
несполучливи проекти и опции по проекти. Започнахме преди две години, подадохме
документите, направихме си проект и бяхме одобрени преди една година. Тоест в продължение
на една година имаше подаване на документи, връщане, уточняване. Помощта и на
координаторите от Варна, които много ни помогнаха да спазим всякакви срокове, да изчистим
всякакви нередности по документи. Успяхме да довършим благополучно проекта и наистина
закупихме тези машини, които ни бяха необходими, за да можем да бъдем конкурентоспособни
на вътрешния и на външния пазар. И всъщност го завършихме успешно. Получихме си
субсидията на 100%. В момента имаме самочувствието на фирма, която може да се конкурира
на българския пазар и на чуждия. След спечелване на проекта, на тези машини наистина
съумяхме да работи по-добре. Мисля, че се справихме, взехме правилното решение,
довършихме проекта и мисля, че стоим добре на пазара.
Репортер:Не без чувство на задоволство, Албена Николова обяснява, че фирмата ѝ успява да
спечели максимален процент от безвъзмездната помощ по ОП "Конкурентоспособност".
Албена Николова:Която беше 65% от цялата сума и беше възстановена наистина на 100%.
Както си бяхме спазили условията по проекта 1:1, което е условие за възстановяване на 100%
на средствата.
Репортер:С кого работихте в процеса на кандидатстване? Кой ви помогна?
Албена Николова:Първо си бяхме наели консултант, който да ни помогне за написването на
проекта. Говоря като техническа част. Проекта си излиза от нас, но самото оформяне, там
ползвахме помощ. Ползвахме помощта на консултант от нашия град. А след това вече, след
разписване на договора за самото спазване по процедури на доставчици, по самата
документация, по срокове, финансова част и т.н. – помогнаха ни консултантите от Варна, които
са към МИЕТ.
Репортер:Стреснахте ли се в началото от многото документи, които трябваше да попълните?
Албена Николова:Наистина бяха много. Доколкото съм запозната сега със сегашните
процедури мисля, че са наистина по-опростени.
Репортер:Обмисляте ли да кандидатствате отново?
Албена Николова:Ами в момента разглеждам програмите за енергийна ефективност. Може би
да.
Репортер:Какво бихте посъветвали онези бизнесмени, собственици на фирми, които се
колебаят дали да кандидатстват.
Албена Николова:Ако има поставени ясни цели и имат идея с какво би им помогнало това –
нека да се възползват, да не се плашат. Нещата се преодоляват, има хора, които могат да им
помогнат. Наистина има екип от хора, които дават съвети и помагат, за да се стигне до успешен
край.
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Резюме: В рубриката по ОП "Конкурентоспособност" днес ще ви разкажем за проекта за
модернизация на машинния парк, който преди време печели добричката фирма Аспект 3 ООД.
Тя произвежда филтърни елементи за автомобили и селскостопанска техника. Спечеления
проект е на стойност 86 000 лева, а подробностите ще научим от Андрей Борисов.
Репортер: След спечелването на проекта по ОП "Конкурентоспособност", управителя на
фирмата Албена Николова успява да закупи три машини за производство на филтри.
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Дата: 17.09.2012
Източник: Христо Ботев
Предаване: Пари за вашия бизнес
Място на материала:
Продължителност в мин.: 111
Брой думи: 593

Текст: Репортер:Днес в нашата рубрика Росен Драганов, председател на оценителната
комисия по отворената процедура за кандидатстване в подкрепа на развитието на клъстерите в
България в Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност при МИЕТ ще
говори за възможностите, които дава ОП "Конкурентоспособност" за клъстерите.
Росен Драганов:Подкрепа за развитие на клъстерите в България е насочена главно към
насърчаване на бизнес кооперирането и свързването на клъстерни мрежи, което от своя страна
представлява инструмент за повишаване на конкурентоспособността и установяването на
пазарно ориентиране в международно отворена бизнес среда, което от своя страна позволява
функционирането на тези клъстери като специфични мрежи от взаимосвързани предприятия,
да речем специализирани в доставчици на услуги, научни институции също така е допустимо да
участват в тези обединения, обучаващи организации, местни власти. Целта на процедурата е
именно обединение в съответните негови членове по повод по-лесно да постигат своите цели.
Това, което говорехме е допустимо като дейност да бъде заложено в един проект, който
преминава през оценка и ако бъде одобрен съответно тези дейности биват финансирани. Те са
разделени в три компонента, като финансирането от страна на ЕС и нашата държава е в
рамките на от 50 до 85% от стойността на съответния разход, като зависи в кой компонент е
извършена. Към момента имаме подадени 33 предложения, на повечето от тях вече оценката е
приключена, съответно имаме сключени над 15 договора с конкретни бенефициенти. Разбира
се желанието и наличните средства позволяват и приемането на повече проектни
предложения. Проблемите могат да се разгледат в различни аспекти. Трябва да се обърне
внимание, че може би бизнеса още не се е ориентирал от положителните страни на
програмата и трудно стига до обединение в (?) обединения. Към момента можем да кажем, че
в леката промишленост има известен интерес, както предприятия в областта на текстилната
промишленост. Имаме доста вече клъстери и от сферата на телекомуникациите. Също така
наблюдаваме и клъстери, които са сформирани или оперирали в областите на новите
технологии. Изглежда още трудно бизнеса се ориентира, че в даден бранш е възможно и
правилно да се кооперират съответните фирми и заедно да постигат цели, които индивидуално
не биха могли да постигнат. Целта и на програмата за съжаление на този етап може би
частично се изпълнява. Искаме допълнително да обърнем внимание, че при подготовката на
проекти фирмите трябва да имат предвид, че допустими клъстери е обединение от минимум 7
юридически лица, регистрирани съгласно търговския регистър, когато кандидатстват по
компонент 1 и 2 и 20 юридически лица, когато кандидатстват по компонент 3. Тези критерии
стриктно се съблюдават от комисията и кандидатите да ги имат на предвид. Другото, което
трябва да му се обърне внимание е че проектите, които залагат дейностите по компонент 2,
същите дейности трябва да се извършват в срок до 4 месеца от сключване на договора с
изпълнителя.
Репортер:Кои са трите компонента, за които говори г-н Драганов.
Росен Драганов:Специфичните допустими разходи по компонент 1 са свързани с изграждане и
подкрепа на административно-социални клъстери. По-специално могат да са разходи за
участие в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмяна на опит, добри
практики и други, които са насочени към укрепване на самото клъстерно тяло. Втория
компонент, който е свързан с дейности, които представляват проекти с кратък срок на действие
и бърз резултат – те целят и също така привличане на нови членове в клъстера и могат да
бъдат събития за представяне на клъстера, съответно на клъстерната мрежа, различни
семинари, конференции, тренинги, дейности по разширяване на дейността на клъстера,
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Резюме: Репортер:Днес в нашата рубрика Росен Драганов, председател на оценителната
комисия по отворената процедура за кандидатстване в подкрепа на развитието на клъстерите в
България в Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност при МИЕТ ще
говори за възможностите, които дава ОП "Конкурентоспособност" за клъстерите.

5

Медиен мониторинг | 9/18/2012

привличане на нови членове. За компонент 3, който е инвестиционен компонент, в него е
възможно предвиждането или залагането в проекта на разходи за придобиване на дълготрайни
материални и нематериални активи. Накратко това са трите компонента.
13.09.2012
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Национални печатни медии
Дата: 18.09.2012
Източник: в. 24 часа
Страница: 21
Брой думи: 403

Заглавие: ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на енергийно
ефективни проекти на бизнеса с до 50% безвъзмездна помощ.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Банката работи активно по Програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" на
МИЕТи ЕБВР.
ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на проекти на малки и средни
предприятията за подобряване на енергийната ефективност. Банката отпуска бизнес кредити
"Енергийна ефективност и зелена икономика" по линия на съвместната инициатива на
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейска банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР).
Всички малки и средни предприятия, както и кооперации, регистрирани съгласно Закона за
кооперациите, могат да се възползват от кредитите за да финансират своите бизнес начинания
с цел подобряване на производителността и ефективността с полезни за околната среда
технологии. Банката отпуска кредитите за проекти на фирми от леката промишленост, които
работят в областта на фармацевтичния бизнес, сладкарските услуги, производството на
облекло, печатните услуги и др.
Основната полза за фирмите от въвеждането на енергийно ефективни технологии е
дългосрочното намаляване на разходите за енергия при ситуация на постоянно увеличаващите
се цени на енергийните ресурси. С подобни инвестиции предприятията ще намалят и разходите
за поддръжка, а оттам и на себестойността на продукцията. Чрез въвеждането на
допълнителни продукти и/или ново производство се повишава производствения капацитет и
продуктивността.
С кредит "Енергийна ефективност и зелена икономика" на ПроКредит Банк фирмите могат да се
възползват от безвъзмездна помощ в размер до 50% от общо допустимите разходи по проекта,
които се финансират със средства от ОП "Конкурентоспособност". С гранта те могат да
погасят предсрочно кредита си без такса. За фирмите съществува възможност да получат
авансово до 20% от размера на безвъзмездната помощ. Банката, която е част от германската
ПроКредит група, финансира до 100% от стойността на енергийно ефективните проекти в
размер до 2 млн. евро със срок на изплащане до 15 г.
Пример за намаляване на разходите за енергия и преки енергийни спестявания е инвестицията
в подобряване на сградния фонд на предприятие за хляб и подмяна на част от машините в
него. Собствениците на хлебозавода изваждат от употреба две стари пещи за хляб с капацитет
380 хляба на час и въвеждат в експлоатация две нови лентови пещи за 504 хляба на час. В
допълнение те поставят изолация на стени, ремонтират покрива и поставят нова дограма. За
общата инвестиция от 164 125 евро, по Програмата "Енергийна ефективност и зелена
икономика" с кредит от
ПроКредит Банк, получават безвъзмездна помощ в размер на 82 063 евро. В резултат на
нововъведенията, предприятието реализира 29% годишно намаление на разходите за енергия
и над 40 000 евро преки енергийни спестявания за срока на експлоатация на оборудването.
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Резюме: Банката работи активно по Програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" на
МИЕТи ЕБВР.
ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на проекти на малки и средни
предприятията за подобряване на енергийната ефективност. Банката отпуска бизнес кредити
"Енергийна ефективност и зелена икономика" по линия на съвместната инициатива на
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейска банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР).
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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
Дата: 17.09.2012
Източник: www.dnes.bg
Връзка: http://www.dnes.bg/business/2012/09/17/prokredit-bank-finansira-energiinoefektivni-proektina-biznesa-s-do-50-bezvyzmezdna-pomosht.168351
Брой думи: 213
Резюме: От кредитите могат да се възползват малки и средни предприятия
ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на проекти на малки и средни
предприятия за подобряване на енергийната ефективност.
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Заглавие: ПроКредит Банк финансира енергийноефективни проекти на бизнеса с до 50%
безвъзмездна помощ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: От кредитите могат да се възползват малки и средни предприятия
ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на проекти на малки и средни
предприятия за подобряване на енергийната ефективност.
Банката отпуска бизнес кредити „Енергийна ефективност и зелена икономика” по линия на
съвместната инициатива на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и
Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
Всички малки и средни предприятия, както и кооперации, регистрирани съгласно Закона за
кооперациите, могат да се възползват от кредитите за да финансират своите бизнес начинания
с цел подобряване на производителността и ефективността с полезни за околната среда
технологии.
Банката отпуска кредитите за проекти на фирми от леката промишленост, които работят в
областта на фармацевтичния бизнес, сладкарските услуги, производството на облекло,
печатните услуги и др.
С кредит „Енергийна ефективност и зелена икономика” на ПроКредит Банк фирмите могат да се
възползват от безвъзмездна помощ в размер до 50% от общо допустимите разходи по проекта,
които се финансират със средства от ОП „Конкурентоспособност”. С гранта те могат да
погасят предсрочно кредита си без такса.
За фирмите съществува възможност да получат авансово до 20% от размера на
безвъзмездната помощ. Банката, която е част от германската ПроКредит група, финансира до
100% от стойността на енергийно ефективните проекти в размер до 2 млн. евро със срок на
изплащане до 15 г.
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Дата: 17.09.2012
Източник: www.stroitelstvo.bg
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1907339
Брой думи: 590

Заглавие: Инвестиционни проекти, пазари, компании, сделки
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството дава зелена светлина за индустриалната зона в Божурище
Министерският съвет даде разрешение за урбанизирането на над 1392 декара земеделска земя
в землището на община Божурище, с което премахна административна бариера пред
развитието на държавна индустриална зона на около 2500 декара. Проектът цели
привличането на инвеститори и превръщането на района в близост до София в център за
привличането на китайски предприятия в България, докато правителството на
източноазиатската страна се стреми да подсили икономическите отношения с държавите от
Централна и Източна Европа.
IBM печели световно признание за анализаторски решения
IBM получи най-високите оценки за стратегия и способности в сферата на бизнес анализа в
доклада MarketScape’s 2012 Vendor Analysis на международната анализаторска компания IDC.
Докладът представя IBM като водеща компания в сферата на ИТ консултирането.
"Химимпорт" започва строителството на варненския стадион следващата година
Индустриалната и финансова група "Химимпорт" подготвя строителството на стадион за 25
хиляди зрители на мястото на стария "Юрий Гагарин" във Варна, като началото му вероятно ще
бъде в първата половина на годината според изявление на Марин Митев, изпълнителен
директор и член на управителния съвет на компанията. "Химимпорт" притежава 65% от
капитала на проектното дружество "Спортен комплекс Варна" АД, в което е съдружник с
общината, която даде имота.
"Холсим" вложи 6.5 млн. евро, за да гори отпадъци в циментов завод
Циментовият производител "Холсим България" инвестира 6.5 млн. евро в инсталация за
оползотворяване на сортирани битови отпадъци на площадката на завода си в Бели Извор,
Врачанско. Фирмата финансира малко над четвърт от стойността на проекта по оперативна
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013",
съобщиха от предприятието. Новата инсталация дава възможност за увеличаване на обема на
използваните горими отпадъци с близо 35 хил. тона годишно.
Продават почивната база на Министерския съвет в Св. св. Константин и Елена
Агенцията по приватизация и след приватизационен контрол да извърши приватизация на
почивната база на Министерския съвет в курортен комплекс "Св. Св. Константин и Елена", реши
правителството на заседанието си на 12 септември. Имотът в северната част на курорта
граничи с курортен комплекс "Слънчев ден". Включва парк с площ 16 240 кв. м и девет сгради с
различно предназначение, в това число хотел на четири етажа със 155 стаи, с басейн,
медицински център, фитнес, ресторант с тераса, заседателни зали. Приватизацията на имотите
ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
"АТ инженеринг" влиза във владение на "Техноекспортстрой"
"АТ инженеринг" е на път окончателно да влезе във владение на "Техноекспортстрой", след
като подписа договор за покупката на държавното строително предприятие с Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол. Цената по договора е 51 млн. лв. Според него
купувачът трябва да държи придобитите акции поне пет години и да запази предмета на
дейност на дружеството. Има и задължение да не инициира или подкрепя ликвидация или
преобразуване на дружеството.
Китайска компания откри слънчева електроцентрала за 30 млн. евро в Ямболско

Медиен мониторинг | 9/18/2012

Резюме: Правителството дава зелена светлина за индустриалната зона в Божурище
Министерският съвет даде разрешение за урбанизирането на над 1392 декара земеделска земя
в землището на община Божурище, с което премахна административна бариера пред
развитието на държавна индустриална зона на около 2500 декара. Проектът цели
привличането на инвеститори и превръщането на района в близост до София в център за
привличането на китайски предприятия в България, докато правителството на
източноазиатската страна се стреми да подсили икономическите отношения с държавите от
Централна и Източна Европа.

11

Медиен мониторинг | 9/18/2012

Китайската компания CHINT Group откри фотоволтаичен парк с мощност 14.5 мегавата в селата
Ханово и Безмер, Ямболско, след инвестиция 30 млн. евро. LSIS, корейска компания, е
доставила всички необходими строителни материали, включително фотоволтаичните модули и
инвертори. Инвестицията е извършена от българско и корейско дъщерно дружество на CHINT
Group.
Мариана Итева ще ръководи развитието на "Веолия вода" на Балканите
Мариана Итева, административен директор на "Софийска вода" след като водоснабдителната
компания на София беше придобита от френската Veolia, поема отговорност за развитието на
водния бизнес на френската група за Балканите. Тя ще съвместява поста с този на управляващ
директор на "Веолия вода" в България, ще търси и ръководи нови проекти и в страните от
Дунавския проект на "Веолия вода", който обхваща освен България и Чехия, Унгария, Румъния,
Полша и Словакия.
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Дата: 17.09.2012
Източник: www.computerworld.bg
Връзка:
http://computerworld.bg/41387_otpuskat_dopalnitelno_118_mln_leva_za_tehnologichna_modernizaci
ya_i_inovacii
Брой думи: 335

Заглавие: Отпускат допълнително 118 млн. лева за технологична модернизация и
иновации
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Допълнително финансиране по двете процедури по оперативна програма
„Конкурентоспособност” ще получат 142 фирми
Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ взе решение да
увеличи финансирането по две процедури - „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия” и „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и
предоставяне на иновативни услуги”.
С 85 241 633,64 лв. се повишава бюджетът на процедурата за „Технологична модернизация в
малки и средни предприятия”. Това ще позволи да бъдат финансирани още 121 проектни
предложения при запазване на съотношението между микро, малки и средни предприятия,
съгласно насоките за кандидатстване. Безвъзмездна финансова помощ ще получат 14 микро,
62 малки и 45 средни предприятия от резервния списък, покрили минималните критерии за
техническа и финансова оценка.
Увеличението на бюджета по процедурата е в резултат на решението на Комитета за
наблюдение от месец юли. То позволява Управляващият орган съгласно наличните средства
по съответната приоритетна ос на Оперативната програма и качеството на постъпилите
проектни предложения, преминали успешно всички етапи на оценка, за които не е достигнало
финансиране, да увеличава бюджета на процедурите, обявени в периода 2011 – 2013 г.,
включително и с над 50%, както и да сключва допълнителни договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
Основната цел на процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” е да
допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни
предприятия от различни сектори, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии
и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с
новите технологии, процеси, продукти и услуги.
Едновременно с това бяха сключени допълнително 21 договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедурата за подкрепа за внедряване в производство на
иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги. Така бюджетът по
процедурата се увеличава с 32 843 681,23 лв до 81 739 431 лв.
Това увеличение дава възможност да бъдат финансирани всички проекти, преминали успешно
техническа и финансова оценка по процедурата.
Промяната е факт, след като през месец май Комитетът за наблюдение одобри предложението
на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ за увеличаване на бюджета на
процедурата.
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Резюме: Допълнително финансиране по двете процедури по оперативна програма
„Конкурентоспособност” ще получат 142 фирми
Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ взе решение да
увеличи финансирането по две процедури - „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия” и „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и
предоставяне на иновативни услуги”.
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Дата: 17.09.2012
Източник: www.kaldata.com
Връзка:
http://www.kaldata.com/73167/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0
%B0%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-54%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-Startup-Weekend-Sofia.html
Брой думи: 264
Резюме: Startup Weekend Sofia www.sofia.startupweekend.org е интензивно, изпълнено с
екстремни преживявания 54-часово събитие, на което програмисти, дизайнери, маркетинг
специалисти и стартъп ентусиасти се събират да споделят идеи, да формират екип, да изградят
продукти и да стартират нов бизнес. И всичко това ще се случи в рамките на 54 часа!
Освен страхотна идея, която е хубаво да е осъществима в рамките на един уикенд,
предприемачите ще се нуждаят и от силен екип!
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Заглавие: Стартирай бизнес в рамките на 54 часа на Startup Weekend Sofia
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Startup Weekend Sofia www.sofia.startupweekend.org е интензивно, изпълнено с
екстремни преживявания 54-часово събитие, на което програмисти, дизайнери, маркетинг
специалисти и стартъп ентусиасти се събират да споделят идеи, да формират екип, да изградят
продукти и да стартират нов бизнес. И всичко това ще се случи в рамките на 54 часа!
Освен страхотна идея, която е хубаво да е осъществима в рамките на един уикенд,
предприемачите ще се нуждаят и от силен екип! Формулата на успеха включва силен дизайн,
издържан бизнес модел и реализирана продажба в рамките на този срок. В събитието ще бъдат
осигурени коучове, които ще напътстват предприемачите с ценни съвети по време на всяка
стъпка. Всички ментори са включени в доказано успешни компании и са практици, базирани в
България. Част от коучовете са Васил Величков от Gramma Systems, Владислав Янков от 3DC,
Борислав Бориславов от Clarion Ventures.
В събитието ще вземат участие и представители от двата инвестиционни фонда по програмата
JEREMIE – Дилян Димитров от Eleven и Тодор Брешков от LauncHUB, които също имаме
удоволствието да бъдат част от журито на Startup Weekend Sofia. Тази година форматът ще
бъде разширен с пре-събитие Windows 8: как да правим приложения за новата платформа
(Събота, 15 септември, 9:00 ч, Бетахаус), целта на което е да предизвика участниците да се
запознаят един с друг, да обменят идеи и също така да се запознаят с нови технологии, които
да използват за своите идеи по време на Startup
Weekend Sofia.
Кога: 21 септември (петък) до 23 септември (неделя) 18:30
Къде: София, ул. Крум Попов 56-58, betahouse | sofia
Билети: http://swsofia2.eventbrite.com/
Официален език: Aнглийски
Събитието се организира с медийната подкрепа на Kaldata.com.
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Дата: 17.09.2012
Източник: www.dartsnews.bg
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/30633
Брой думи: 753

Заглавие: Ректор лекува министри с уиски и 33 червени рози
Подзаглавие: 150 млн. допълнително в бюджета за здраве за следващата година?
Автор: Радослава Мирчева
Текст: 12-годишно „лекарство” и 33 рози предписа ректорът на Медицинския университет в
София проф. Ваньо Митев на образователния министър Сергей Игнатов, ресорния си министър
Десислава Атанасова и на шефа на парламентарната комисия по образование по време на
церемонията по откриването на новата академична учебна година на бъдещите лекари. В
препълнената догоре Аула на „Майчин дом” студенти, преподаватели, министри и депутати
пожелаха „На добър час!” на новите 1 100 кандидат доктори , които стартират 6-годишното си
обучение, 860 от които са българи, а останалите 240 чуждестранни студенти. Да поздравят
студентите бяха дошли здравният министър Десилава Атанасова, образователният Сергей
Игнатов, шефът на Парламентарната комисия по образование Огнян Стоичков и членът за
Здравната комисия проф. Геновева Алексиева.
По време на церемонията ректорът на университета проф. Ваньо Митев не спря да се шегува и
с това развесели всички присъстващи, споделяйки сънищата, които сънува всяка вечер:
„Щастие ни чака всички. И сега наистина аз виждам едно щастливо бъдеще, толкова щастливо,
че го сънувам буквално всяка вечер. И сутрин като се събудя си задавам въпроса защо още не
е факт. Искам да кажа на първокурсниците, че учат в най-елитния университет. Постоянното
доказателство е, че получихме най-голямато финансиране от министерството на
образованието за тази година, 3 млн. лева, затова че сме най-добри по всички направления.
Надяваме се догодина те да станат повече”, обърна се към Сергей Игнатов проф Митев.
Проф. Митев обяви, че до месец ще стартира обществена поръчка за изграждането на нов
супермодерен Ректорат на мястото на изгорелия стол № 9 в двора на Александровска болница.
През 2013 година се очаква да започне и изграждането на 17-етажно общежитие за 500
студенти и чуждестранни гост-преподаватели, ако държавата върне част от 15 млн. лева, които
дължи на университета за последните 4 години.
Образователния министър Сергей Игнатов поздрави първокурсниците и коментира, че за
последните 3 години българското висше образование се е придвижило с 10 пункта напред за
първи път, откакто се правят изследвания по ОП „Конкурентноспособност”. „Това, което иска
вашия ректор ще стане. Ние всяка година обновяваме рейтинговата система и на база на нея
най-добрите структури в страната ще получат повече пари. Тази година увеличението беще до
25 % над базовата държавна субсидия за най-добрите. Искаме да разширим ножицата между
добрите и посредствените. От следващата година към досегашния елемент на рейтинговата
ситема ние ще добавим особена тежест за развитие на докторантите и научните изследвания.
Те ще добият по-голяма тежест. Така ще се откроят изследователските университети. Искам да
пожелая на добър час на всички!”. Игнатов беше изпратен от проф. Митев с думите: „Тъй като гн министъра го чака дълго пътуване до Солун, а температурите паднаха ние сме се погрижили
тук едно лекарство с 12-годишна история да го топли по пътя” и връчи уискито в ръцете на
образователния министър. С подобно лекарство се обзаведе и председателя на
образователната комисия в парламента Огнян Стоичков, след края на поздравите, които
отправи към присъстващите в залата студенти.
„Пожелавам ви да бъдете неуморни в подготовката си и да не забравяте, че професията, която
сте избрали изисква изключителна самоотверженост. Единствено така ще бъдете полезни,
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Резюме: 12-годишно „лекарство” и 33 рози предписа ректорът на Медицинския университет в
София проф. Ваньо Митев на образователния министър Сергей Игнатов, ресорния си министър
Десислава Атанасова и на шефа на парламентарната комисия по образование по време на
церемонията по откриването на новата академична учебна година на бъдещите лекари. В
препълнената догоре Аула на „Майчин дом” студенти, преподаватели, министри и депутати
пожелаха „На добър час!” на новите 1 100 кандидат доктори , които стартират 6-годишното си
обучение, 860 от които са българи, а останалите 240 чуждестранни студенти. Да поздравят
студентите бяха дошли здравният министър Десилава Атанасова, образователният Сергей
Игнатов, шефът на Парламентарната комисия по образование Огнян Стоичков и членът за
Здравната комисия проф. Геновева Алексиева.
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както на себе си, така и на страната си, на пациентите и достойни за великото признание
лечител.”, това бяха част от думите, с които здравният министър Десислава Атанасова се
обърна към бъдещите лекари. В края на словото си тя получи огромен букет от 33 червени рози
от проф. Митев. Той обясни наличието точно на 33 рози с думите: „аналогията е, че г-жа е
Атанасова е министър на най-трудното министерство. Буквално са разкъсвани и разпъвани на
кръст министрите на здравеопазването. Исус Христос е бил разпънат на кръста на 33 години.
Ние пожелаваме този тежък букет с пожелание да носи този тежък кръст, а догодина да
възкръсне след изборите”.
След церемонията министър Атанасова обяви пред журналисти, че във връзка с кампанията по
кръводаряване временни пунктове за кръводаряване са били открити в правосъдното
министерство, министерството на околната среда и водите, във военното ведомство, както и
поетапно се откриват пунктове и в други държавни институции в София и в областните
администрации в цялата страна. Тя припомни, че за 3 дни в София кръв са дарили над 590
човека. Атанасова съобщи още, че точна информация за дълговете на болниците ще има до
края на октомври.
Здравният министър обеща и повече пари за здраве в бюджета за следващата година. „Това са
и разговорите между мен, директорът на Здравната каса и финансовият министър. Екипите на
касата и финансовото министерство все още работят по изготвянето на точните разчети, но
колко и кои дейности ще бъдат допълнително финансирани все още не се знае. Около 150 млн.
лева ще иска допълнително в бюджета за здравеопазване здравният министър.
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