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Медиен мониторинг – обобщение
25.10.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

4



Телевизии

3



Радиостанции

1
45

вестници, от които:

0

- национални

3

- регионални

2



периодични издания

0



интернет издания и блогове

40



Общо за деня

49
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 24.10.2012
Източник: БНТ
Предаване: Новини
Място на материала: 20.00 часа
Продължителност в мин.: 1
Брой думи: 122
Резюме: 14.Новина
Нови и по-добри възможности за диагностика в столичната болница "Св. Иван Рилски". Изцяло
обновеното отделение по нуклеарна медицина разполага с компютърен томограф с гама
камера.Модерната апаратура е на стойност два и половина милиона лева, като половината от
тях са по Оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността". Хибридният томограф
дава възможност да се види не само промяната в структурата на органите, но и в тяхната
функция. Затова той ще е изключително полезен за ранно диагностициране на редица
социално значими заболявания.
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Текст: 14.Новина
Нови и по-добри възможности за диагностика в столичната болница "Св. Иван Рилски". Изцяло
обновеното отделение по нуклеарна медицина разполага с компютърен томограф с гама
камера.Модерната апаратура е на стойност два и половина милиона лева, като половината от
тях са по Оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността". Хибридният
томограф дава възможност да се види не само промяната в структурата на органите, но и в
тяхната функция. Затова той ще е изключително полезен за ранно диагностициране на редица
социално значими заболявания.
Д-р Йордан Палашев:Това само по себе си ще помогне да не се провеждат скъпоструващи
процедури при хора и пациенти, които не е желателно да бъдат провеждани такива процедури
и ще може да ориентира по-правилно в каква посока да поемат по пътя на лечението.
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Дата: 24.10.2012
Източник: Дарик радио
Предаване: Новини
Място на материала: 12.00 часа
Продължителност в мин.: 2
Брой думи: 333
Резюме: 3.Новина
Премиерът Бойко Борисов е категоричен, че правителството ще отпусне допълнителни
средства за здравеопазването в България тогава, когато общините изхарчат 150-те милиона за
общинските болници. Това стана ясно от думите на министър-председателя по време на
откриването на реновирано отделение по нуклеарна медицина в столичната болница Св. Иван
Рилски.
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Текст: 3.Новина
Премиерът Бойко Борисов е категоричен, че правителството ще отпусне допълнителни
средства за здравеопазването в България тогава, когато общините изхарчат 150-те милиона за
общинските болници. Това стана ясно от думите на министър-председателя по време на
откриването на реновирано отделение по нуклеарна медицина в столичната болница Св. Иван
Рилски. Според Борисов независимо дали здравният министър Десислава Атанасова поиска
бюджетът за здравеопазването да се увеличи с 21 милиона или пък с 200 милиона, то тези
пари все няма да й стигнат. От своя страна пък Атанасова изрази надежда увеличението на
средствата да се реализира поне при Фонда за лечение на деца. Димитър Панев допълва.
Репортер: Според Атанасова становището на премиера и финансовия министър е, че повече
средства за капиталови разходи, каквито също поиска здравното ведомство за следващата
година, могат да бъдат набавени по оперативните програми.
Десислава Атанасова: В общинските болници наистина има сериозни проблеми. Много
сериозно е забавянето с решението на общинските съвети по отношение на одобряването на
документациите. С една година вече са се забавили, а срокът за съжаление е 24 месеца.
Репортер: Отделението по нуклеарна медицина в столичната болница Св. Иван Рилски е
изцяло реновирано благодарение на първия спечелен проект по оперативна програма
Конкурентноспособност. Сега българските пациенти ще имат възможност да се
диагностицират с най-съвършената за страната гама камера. Според експерти апаратът е с
40% по-точен от останалите, а подобен имало само в Полша. Директорът на лечебното
заведение д-р Дечо Дечев.
Д-р Дечо Дечев: Тази машина, освен, че ще ви покаже, че има запушен съд, тя ще покаже
миокарда, който е зад този съд, жив ли е или е умрял. Или ако е жив, колко е жив, тоест дали
има нужда да се прави операция - пациентът да се подлага на още един риск, или няма. Или
ако операцията вече е направена и ако Касата прецени вече за последващ контрол може да
изпрати тук пациента и да видим резултата от операцията - миокардът получил ли е кръв или
не е получил кръв.
Репортер: Изследването за момента се покрива от Здравната каса, допълни още Дечев.

8

Дата: 24.10.2012
Източник: Нова телевизия
Предаване: Здравей България
Място на материала:
Продължителност в мин.: 5
Брой думи: 394
Резюме: Тема: Съвместна рубрика на Нова телевизия и ОП „Конкурентоспособност”
Красимир Диков: Фирма СТС Електроник – Габрово е най-големият български производител на
сензорна техника. В това влизат индуктивни, оптични, капацитивни, ултразвукови датчици. На
второ място, но не по значение са производството на нашите електронни устройства, броячи,
таймери, процес-индикатори, контролери, както и инженерингова дейност, която се развива от
нашия конструктивен отдел. За нашата фирма е характерно това, че персоналът е 90%
инженерни кадри и средна възраст на персонала 32 години. … Последният проект, по който ние
участвахме, това е конкурентоспособност на СТС Електроник чрез обновяване и модернизация
на средствата за автоматизация. Това е по ОП Развитие на конкурентоспособност на
българската икономика 2007 – 2013 г. Проектът беше на стойност 516 хил. лв., от които 35%
бяха собствени средства и 65% бяха отпуснати по ОП Конкурентоспособност. Дейностите,
които бяхме извършили по този проект, бяха четири – бяха закупени два струга с цифровопрограмно управление на стойност 450 хил. лв., като единият струг е за средногабаритни
детайли, вторият струг е за малогабаритни детайли.

Красимир Диков: Фирма СТС Електроник – Габрово е най-големият български производител
на сензорна техника. В това влизат индуктивни, оптични, капацитивни, ултразвукови датчици.
На второ място, но не по значение са производството на нашите електронни устройства,
броячи, таймери, процес-индикатори, контролери, както и инженерингова дейност, която се
развива от нашия конструктивен отдел. За нашата фирма е характерно това, че персоналът е
90% инженерни кадри и средна възраст на персонала 32 години. Във фирма СТС Електроник
работят 27 висококвалифицирани специалисти, като имаме три отдела: механичен отдел,
конструктивен отдел и отдел за производство на сензорна техника и електронни устройства.
Нашата фирма участва в няколко програми по ОП Конкурентоспособност. Последният
проект, по който ние участвахме, това е конкурентоспособност на СТС Електроник чрез
обновяване и модернизация на средствата за автоматизация. Това е по ОП Развитие на
конкурентоспособност на българската икономика 2007 – 2013 г. Проектът беше на стойност
516 хил. лв., от които 35% бяха собствени средства и 65% бяха отпуснати по ОП
Конкурентоспособност. Дейностите, които бяхме извършили по този проект, бяха четири –
бяха закупени два струга с цифрово-програмно управление на стойност 450 хил. лв., като
единият струг е за средногабаритни детайли, вторият струг е за малогабаритни детайли. Беше
закупен винтов компресор на стойност 15 хил. лв., както бяха закупени две поялни станции на
стойност 12 хил. лв. и два софтуерни продукта, лицензирани за проектирани на печатни платки
на стойност 23 хил. лв., които ще спомогнат за по-бързото развитие на нашия конструктивен
отдел. Бенефициент по този проект е СТС Електроник – Габрово. Продължителността на нашия
проект беше 14 месеца, като датата на започване на проекта беше 18 февруари 2011 г. С
реализирането на този проект по ОП Конкурентоспособност на СТС Електроник, ние
постигнахме няколко много добри и значими резултати за нашата фирма. Като първо, мога да
отчета обновяването на нашата производствена база, което беше и целта на нашия проект.
Второ, повишихме нашата производителност, както и качеството на нашите изделия. Като
трето, мога също така да подчертая, имаме възможност за нови услуги, които можем да
предложим на нашите клиенти.
Смятаме, че с тези проекти СТС Електроник стана конкурентоспособен и се доближихме до
западните и чуждестранните производители на сензорна техника. Мисля, че и за в бъдеще ще
участваме по различните проекти на Министерство на икономиката. Смятаме, че това
допринася както за развитието на фирмата, така и за професионалното израстване на
персонала във фирмата.
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Текст: Тема: Съвместна рубрика на Нова телевизия и ОП „Конкурентоспособност”
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Дата: 24.10.2012
Източник: ТВ Европа
Предаване: Рубрика с Европейски фонд за регионално развитие
Място на материала:
Продължителност в мин.: 6
Брой думи: 642

Текст: Тема: Репортаж за бизнес-форум по Програмата за енергийна ефективност и зелена
икономика
Водещ: Информационен ден за представяне на процедурата за подбор на проекти по схемата
за енергийна ефективност и зелена икономика по ОП Конкурентоспособност на българската
икономика събра в Ямбол представители на бизнеса, регионалните институции и експерти от
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”. Специално за форума в
Ямбол пристигна и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Делян Добрев: Българският бизнес, за съжаление, е много по-енергоемък, отколкото е
европейският и това с времето може да се превърне в пречка пред конкурентоспособността на
българските предприятия. Защото енергийните ресурси, както всички ние виждаме, техните
цени се покачват и ние трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да можем да
останем конкурентоспособни на останалите компании от ЕС. Като цяло погледнато,
българската икономика разходва пет пъти повече електроенергия. За 1 евро произведена
продукция БВП, отколкото средно за ЕС, така че ние имаме огромна нужда от такива програми
като тази, която днес ще ви демонстрираме и ще ви предоставим повече информация. И имаме
нужда и от активност от ваша страна, за да могат тези средства, които имаме, да бъдат
усвоени. По програмата може би знаете, че имаме 150 млн. евро безвъзмездна финансова
помощ по ОП „Конкурентоспособност”, което е един огромен ресурс и още 150 млн. евро,
които са заемни средства за компаниите, които имат нужда от заем, за да извършат своята
инвестиция, за да съфинансират своите 50% от проекта, предоставени през шест български
банки от страна на Европейската банка за възстановяване и развитие. Към, стартирахме
програмата още юли месец. Към този момент имаме седем подадени проектни предложения.
Така че голяма част от ресурса, повече от 90% от ресурса все още е на разположение.
Представители на над 40 фирми от малкия и средния бизнес в Ямбол и региона присъстваха на
информационния ден.
Гергана Опанова: Трябва да се има предвид, че самата процедура е насочена към микро,
малки и средни предприятия, тоест това са допустимите кандидати. За да могат да
кандидатстват, фирмите трябва да покриват изискванията, съгласно Закона за малките и
средните предприятия. Ако те са големи предприятия, съответно не могат да кандидатстват по
процедурата. Мерките, за които се отпуска финансиране, това са основно въвеждане на
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Резюме: Тема: Репортаж за бизнес-форум по Програмата за енергийна ефективност и зелена
икономика
Водещ: Информационен ден за представяне на процедурата за подбор на проекти по схемата
за енергийна ефективност и зелена икономика по ОП Конкурентоспособност на българската
икономика събра в Ямбол представители на бизнеса, регионалните институции и експерти от
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”. Специално за форума в
Ямбол пристигна и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Делян Добрев: Българският бизнес, за съжаление, е много по-енергоемък, отколкото е
европейският и това с времето може да се превърне в пречка пред конкурентоспособността на
българските предприятия. Защото енергийните ресурси, както всички ние виждаме, техните
цени се покачват и ние трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да можем да
останем конкурентоспособни на останалите компании от ЕС. Като цяло погледнато,
българската икономика разходва пет пъти повече електроенергия. За 1 евро произведена
продукция БВП, отколкото средно за ЕС, така че ние имаме огромна нужда от такива програми
като тази, която днес ще ви демонстрираме и ще ви предоставим повече информация. И имаме
нужда и от активност от ваша страна, за да могат тези средства, които имаме, да бъдат
усвоени. По програмата може би знаете, че имаме 150 млн. евро безвъзмездна финансова
помощ по ОП „Конкурентоспособност”, което е един огромен ресурс и още 150 млн. евро, които
са заемни средства за компаниите, които имат нужда от заем, за да извършат своята
инвестиция, за да съфинансират своите 50% от проекта, предоставени през шест български
банки от страна на Европейската банка за възстановяване и развитие.
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производствени и енергоспестяващи технологии, технологии, които се основават на
възобновяеми енергийни източници и също така мерки, които водят до подобряване на
енергийния мениджмънт в предприятията.
Програма Енергийна ефективност и зелена икономика е съвместна инициатива на
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие. За предприемачите бе важно да разберат какви са процедурите в
рамките на програмата.
Андрей Николов: Това е едно нещо, което на теб не ти е основната дейност. На теб ти е
второстепенно и следователно трябва да ти бъде максимално улеснена самата процедура. И
точно затова е много важна за тази програма, доколкото разбрах, е спестено това нещо,
улеснено е.
Иво Петков: Вариантите са значително олекотени, тъй като процесът на кандидатстване в
обърнат спрямо предишните ни процедури. Има определен асистент по проекта, това е избрана
техническа помощ външен изпълнител, който предварително оценява техническата
допустимост на проектите. Има два подхода – единият е с предварително одобрено
оборудване, при което само избирате оборудването и кандидатствате. И другият подход, ако
нещо специфично, с един опростен вариант на енергиен одит, извършен по приложение,
направено специално за нашата процедура, който просто трябва да докаже, че предвидените
инвестиции ще доведат до 10% енергийно спестяване. Цялата информация е налична в
интернет на специално създадена интернет страница за тази процедура. Отделно областните
информационни центрове, както и регионалните звена на ГД „Европейски фондове за
конкурентоспособност” също могат да предоставят съдействие по по-общи въпроси.
Специфични въпроси вече могат да се задават на интернет страницата, където ще бъде
отговорено при нас.
Информационните дни по програмата за енергийна ефективност и зелена икономика
продължават в град Хасково на 19 октомври. До началото на ноември подобни срещи ще се
проведат и в Габрово, Шумен, Русе, Видин, Плевен и Благоевград.
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Национални печатни медии
Дата: 25.10.2012
Източник: в. Монитор
Страница: 10
Брой думи: 68
Резюме: Правителството направи непарична вноска от 300 дка терен в бъдещия
високотехнологичен парк "София тех парк". Това прие на заседанието си вчера Министерският
съвет. Теренът се намира на бул. "Цариградско шосе", 4-и километър и досега беше
собственост на военното министерство, но то вече няма нужда от него.
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Заглавие: Дадоха 300 дка на "София тех парк"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството направи непарична вноска от 300 дка терен в бъдещия
високотехнологичен парк "София тех парк". Това прие на заседанието си вчера Министерският
съвет. Теренът се намира на бул. "Цариградско шосе", 4-и километър и досега беше
собственост на военното министерство, но то вече няма нужда от него.
По ОП "Конкурентоспособност" се отпускат 50 млн. евро за изграждането му. Очаква се част
от високотехнологичния парк да заработи през 2015 г.
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Дата: 25.10.2012
Източник: в. Сега
Страница: 6
Брой думи: 428

Заглавие: МО дари апетитен имот на бъдещия "София тех парк“
Подзаглавие: Правителството апортира без оценка близо 300 декара на "Цариградско шосе"
Автор:
Текст: Правителството осигури вчера терена за изграждането на бъдещия "София тех парк",
като апортира близо 300 декара от един от най-апетитните терени на Министерството на
отбраната. Става дума за част от бившите военни поделения на 4-ти километър, които се
намират срещу зала "Арена Армеец". Имотът ще бъде апортиран в компанията "София тех
парк", без да му е направена предварително оценка, става ясно от решението на кабинета. В
него е записано, че тепърва предстои да се оценяват 300-те декара, като ще бъде взета найвисоката стойност между дадената от независими оценители и данъчната оценка, завишена с
40%. Въпреки че МО разчита именно на военните имоти, за да изпълни приходната част от
бюджета си, от апортирането на имота военното ведомство няма да спечели нещо. Това е
държавен терен, така че просто го прехвърляме от едно министерство на друго, обясниха от
министерството на отбраната.
Теренът ще бъде записан в капитала на създадената на 31 май компания "София тех парк". Тя
е дъщерно дружество на Национална компания индустриални зони ЕАД, чиито собственик е
министерството на икономиката. От военното ведомство все пак се надяват на частична
компенсация за апетитния терен. Вече е постигната договорка догодина да бъдат преведени 5
млн. лв. за разчистването му и пренасяне на имуществото на военните.
През последните години имотът на военните на 4-ти километър беше обект на различни
правителствени проекти заради атрактивното си местоположение. По времето на управлението
на тройната коалиция се предвиждаше там да бъде изграден правителствен център. Дори се
стигна до провеждането на конкурс за проект, в който мериха сили едни от най-изтъкнатите
имена в архитектурата. С идването на правителството на ГЕРБ този проект беше замразен.
Идеята за изграждане на технологичния парк е от 2009 г., но беше лансирана преди няколко
месеца от президента Росен Плевнелиев по време на посещението му в САЩ. Капиталът на
"София тех парк" е 3 млн. лв. Компанията се представлява от бившия главен мениджър на
"Бизнес парк София" Елица Панайотова. Проектът за технологичен парк се очаква да струва
близо 50 млн. евро. Плановете на икономическото министерство са компанията да разработи
проекта
и
да
се
кандидатства
за
финансиране
по
оперативна
програма
"Конкурентоспособност".
***
НАДЕЖДИ
Проектът трябва да е разработен до края на 2013 г., а година по-късно да бъдат избрани и
изпълнители. До края на 2015 г. новият технологичен парк трябва да отвори врати. Предвижда
се на едно място да бъдат събрани големи технологични компании, които да наемат български
специалисти. По време на посещението си в САЩ президентът Плевнелиев се срещна с
представители на Google, Hewlett Packard и Cisco, които изразиха готовност да окажат
съдействие на България в разработването на концепцията за технологичния парк.
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Резюме: Правителството осигури вчера терена за изграждането на бъдещия "София тех парк",
като апортира близо 300 декара от един от най-апетитните терени на Министерството на
отбраната. Става дума за част от бившите военни поделения на 4-ти километър, които се
намират срещу зала "Арена Армеец". Имотът ще бъде апортиран в компанията "София тех
парк", без да му е направена предварително оценка, става ясно от решението на кабинета. В
него е записано, че тепърва предстои да се оценяват 300-те декара, като ще бъде взета найвисоката стойност между дадената от независими оценители и данъчната оценка, завишена с
40%. Въпреки че МО разчита именно на военните имоти, за да изпълни приходната част от
бюджета си, от апортирането на имота военното ведомство няма да спечели нещо. Това е
държавен терен, така че просто го прехвърляме от едно министерство на друго, обясниха от
министерството на отбраната.
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Дата: 25.10.2012
Източник: в. Стандарт
Страница: 10
Брой думи: 83
Резюме: на малки и средни фирми при нови по-изгодни условия и значително облекчени
изисквания в рамките на допълнително споразумение по инициативата JEREMIE.
Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити, които банката отпуска в
рамките на инициативата, вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити са с период на
изплащане до 5 години. Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE
е до 1 875 000 евро или левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл "Сухопътен
транспорт" максималното финансиране е до 937 500 евро.
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Заглавие: Райфайзенбанк предоставя кредити
Подзаглавие:
Автор:
Текст: на малки и средни фирми при нови по-изгодни условия и значително облекчени
изисквания в рамките на допълнително споразумение по инициативата JEREMIE.
Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити, които банката отпуска в
рамките на инициативата, вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити са с период на
изплащане до 5 години. Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE
е до 1 875 000 евро или левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл "Сухопътен
транспорт" максималното финансиране е до 937 500 евро.
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Регионални печатни медии
Дата: 24.10.2012
Източник: в. Новинар Юг, Хасково
Страница: 3
Брой думи: 303

Заглавие: Райфайзенбанк финансира енергоефективни проекти на малки и средни
фирми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Райфайзенбанк (България) ЕАД финансира проекти на малки и средни предприятия
(МСП) по програма Енергийна ефективност и Зелена икономика" - съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР). Целта на програмата е да подпомогне българските
предприятия да намалят вредните въздействия върху околната среда и да повишат
енергийната ефективност и конкурентоспособността си, като ще се финансират инвестиции в
енергоспестяващи технологии, както и проекти за възобновяеми енергийни източници,
използвани за собствено потребление на предприятието.
За кредитиране в рамките на инициативата могат да кандидатстват фирми по смисъла на
Закона за малките и средните предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или
съгласно Закона за кооперациите, чийто брой на персонала е по-малък от 250 души, годишният
им оборот не превишава 97.5 млн. лв. и/или стойността на активите не надхвърля 84 млн. лв.
Министерството на икономиката осигурява безвъзмездната помощ по програмата в размер на
150 млн. евро в рамките на оперативна програма "Конкурентоспособност", която ще бъде
отпускана при успешното изпълнение на инвестиции, подобряващи енергийната ефективност
на предприятията. ЕБВР е одобрила кредитна линия в размер на 150 млн. евро за банки
участнички в програмата за финансиране на проекти, които отговарят на критериите за
допустимост за безвъзмедна помощ. Размерът на безвъзмездната помощ зависи от вида на
проекта, като максималният й размер е до 50% от допустимите разходи по отделен проект.
Средствата ще бъдат управлявани и ще се изплащат от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
Райфайзенбанк е участничка в програмата, като е сключила договор за кредит с ЕБВР и ще
финансира МСП, които имат желание да изпълнят проект за енергийна ефективност по
програмата. Банката ще дава удостоверение на малките и средните предприятия,
кандидатстващи за отпускане на безвъзмездни средства, че могат да осигурят не по-малко от
80% от стойността на общите допустими разходи за изпълнение на проекта чрез кредит или със
собствени средства.
24.10.2012 г.
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Резюме: Райфайзенбанк (България) ЕАД финансира проекти на малки и средни предприятия
(МСП) по програма Енергийна ефективност и Зелена икономика" - съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР). Целта на програмата е да подпомогне българските
предприятия да намалят вредните въздействия върху околната среда и да повишат
енергийната ефективност и конкурентоспособността си, като ще се финансират инвестиции в
енергоспестяващи технологии, както и проекти за възобновяеми енергийни източници,
използвани за собствено потребление на предприятието.
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Дата: 23.10.2012
Източник: в. Посоки, Плевен
Страница: 5
Брой думи: 221
Резюме: Продължават информационните дни по схемата "Енергийна ефективност и зелена
икономика" на ОП "Конкурентоспособност". На 31 октомври и Плевен ще стане част от
кампанията. Срещата ще се състои 8 Сити хотел, ул. "Стоян Заимов" 2А.
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Заглавие: Информационен ден за зелена икономика и в Плевен
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Продължават информационните дни по схемата "Енергийна ефективност и зелена
икономика" на ОП "Конкурентоспособност". На 31 октомври и Плевен ще стане част от
кампанията. Срещата ще се състои 8 Сити хотел, ул. "Стоян Заимов" 2А.
Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП
спрямо средното равнище 8 ЕС, затова бих искал да Ви насърча да използвате възможностите
на програмата, каза икономическият министър Делян Добрев по време на информационния
ден в Ямбол, където се събраха представители на 50 фирми от малкия и среден бизнес. Той
обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300 млн. евро -150 млн. евро безвъзмездна
финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна линия за мостово финансиране от ЕБВР.
До момента вече има подадени седем проектни предложения, но повече от 90% от ресурса на
програмата в на разположение на бизнеса, съобщи министър Добрев. По неговите думи
схемата работи така, че след получаване на проектните предложения те се оценяват и се
сключват договори.
Програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" е съвместна инициатива на МИЕТ u
ЕБВР. Тя е насочена към насърчаване на устойчиви енергийни решения за малки и средни
предприятия. Програмата е иновативна и обединява в един процес схема за безвъзмездна
финансова помощ, финансирана със средствата от Структурните фондове на ЕС и заемно
финансиране от търговските банки на принципа "на едно гише".
23.10.2012
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 24.10.2012
Източник: www.actualno.com
Връзка:http://society.actualno.com/Borisov-Ponta-i-Haan-preminavat-po-Dunav-most-2-news_404516.html
Брой думи: 1428

Заглавие: Борисов, Понта и Хаан преминават по Дунав мост 2
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът Бойко Борисов ще открие изградения Дунав мост 2, отделение по нуклеарна
медицина, ще провери хода на строителството на пътната връзка на АМ "Хемус", ще ръководи
заседанието на кабинета и ще подпише договор за бърз интернет, предаде БГНЕС.
Днес в 9.00 часа министър-председателят Бойко Борисов и министърът на здравеопазването
Десислава Атанасова ще открият изцяло реновираното отделение по нуклеарна медицина в
УМБАЛ "Св. Иван Рилски" в София.
Модернизираната структура е оборудвана с уникален за страната хибриден компютърен
томограф с гама камера DISCOVERY. Обновяването на отделението е в изпълнение на проект
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013", чиято стойност е в размер на 2 400 000 лева. Програмата е
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в
областта на здравеопазването и осигурява 50 процента от разходите по проекта, като
останалите 50 процента са поети от УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД.
След това премиерът Борисов ще ръководи редовното заседание на Министерски съвет, а
веднага след него ще присъства в Гранитна зала на подписването на договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ за широколентов достъп.
Стойността на проект "Развитие на високоскоростен широколентов достъп в Република
България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена
ИКТ инфраструктура" е 39 123 029,84 лева. С тези средства ще бъде създаден широколентов
достъп от следващо поколение за нуждите на електронното управление. Чрез проекта ще бъде
осигурено развитието на услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали райони на
страната.
Целевите групи, които ще обхване проектът са гражданите, публичните институции и бизнеса в
избраните райони. След реализирането на този проект се очаква изграждането на оптична
инфраструктура за достъп от следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки
населени места с обща дължина около 860 км. На церемонията освен Борисов, ще присъстват
още министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът
на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.
След 12 часа премиерът и европейският комисар за регионална политика Йоханес Хаан ще се
запознаят с хода на строителството на пътната връзка на АМ "Хемус" със Софийски
Околовръстен Път – пътен възел Яна. Проектът се изгражда по ОП "Транспорт 2007-2013",
финансиран от Европейския съюз и е на стойност 32 243 349,45 лева без ДДС. Обектът е част
от Транс-европейския транспортен коридор IV. Новото трасе, с дължина 8,46 км, ще свърже
съществуващия участък от автомагистрала "Хемус" с околовръстния път на София.
Реализацията на проекта ще доведе до значително намаляване интензивността на трафика и
ще повиши капацитета на автомобилния поток по път Е-79. В проверката ще участват и
министрите на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и по управление на
средствата от ЕС Томислав Дончев.
Около 14.30 часа е предвидено Бойко Борисов, румънският министър-председател ВикторВиорел Понта и европейският комисар за регионална политика Йоханес Хаан, заедно с
българо-румънска делегация, да преминат по вече свързания Дунав мост 2.
Последният сегмент на Дунав мост 2 е поставен миналата седмица и цялата конструкция от
българския до румънския бряг вече е свързана. В края на месец август беше изцяло завършена
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Резюме: Премиерът Бойко Борисов ще открие изградения Дунав мост 2, отделение по
нуклеарна медицина, ще провери хода на строителството на пътната връзка на АМ "Хемус", ще
ръководи заседанието на кабинета и ще подпише договор за бърз интернет, предаде БГНЕС.
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и прилежащата инфраструктура към него. В българската делегация участват и министърът на
транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, министърът на
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът по управление на
средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Очаква се министърът на транспорта и
инфраструктурата на Румъния Овидиу Силаги да вземе участие в официалното посещение на
завършената основна конструкция на Дунав мост 2.
***

19

Дата: 24.10.2012
Източник: www.banks.dir.bg
Връзка: http://banks.dir.bg/2012/10/24/news12265720.html
Брой думи: 252
Резюме: Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови
по-изгодни условия и значително облекчени изисквания, в рамките на допълнително
споразумение по инициативата JEREMIE.
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Заглавие: Облекчени кредити по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови поизгодни условия и значително облекчени изисквания, в рамките на допълнително споразумение
по инициативата JEREMIE.
Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити, които банката отпуска в
рамките на инициативата вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити са с период на
изплащане до 5 години.
При новите облекчени условия бизнесът може да се възползва от овърдрафт кредити и
револвиращи кредити за обортни средства с период на изплащане до 3 години, които дават
гъвкава възможност на фирмите да оперират с финансовите средства.
Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро или
левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл “Сухопътен транспорт” максималното
финансиране е до 937 500 евро.
Новите възможности по програма JEREMIE на Европейския Инвестиционен Фонд разширяват
гамата от кредитни продукти, които българските предприемачи биха могли да използват при
преференциални лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечение, като основна цел на
програмата е да се улесни достъпа на малкия и среден бизнес до финансиране за
инвестиционни проекти, оборотни средства и да се увеличи конкурентоспособността на
фирмите.
От подписването на Гаранционното споразумение за участие в инициативата JEREMIE
миналата година, Райфайзенбанк е финансирала проекти на микро, малки и средни
предприятия в сферата на производството, търговията и здравеопазването, съобщиха от
институцията.
Гаранционното споразумение за участие в инициативата, подписано между Райфайзенбанк
/България/ ЕАД и Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) в средата на 2011г., ще даде
възможност на местния малък и среден бизнес да се възползва от финансиране за общо 65
млн. евро.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.dnes.bg
Връзка:http://www.dnes.bg/politika/2012/10/24/atanasova-i-200-mln-da-poiska-pak-niama-da-istignat.171327
Брой думи: 2757

Заглавие: Атанасова и 200 млн. да поиска, пак няма да й стигнат!
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът призова общините първо да изхарчат 150-те млн. за общинските болници
Колкото и пари да иска здравният министър Десислава Атанасова, все няма да й стигнат. Това
стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов, който откри обновеното отделение по
нуклеарна медицина в столичната болница "Св. Иван Рилски".
Той посочи, че преди десет години бюджетът на здравеопазването за България е бил 1
милиард. лева. В рамките на десет години се е увеличил на над 3 милиарда лева.
Според Борисов много от средствата, които могат да се използват за здравеопазване по
оперативните програми, се бавят.
„Така че министър Атанасова и 20 да иска, и 200 да иска – все няма да й стигнат. 140 - 150 млн.
лева стоят в общините за общински болници. Една година не ги контрактуват. Като ги изхарчат
тях, ще им дам още”, каза още премиерът Борисов по повод настояването на здравния
министър за отпускане на 21 млн. лева допълнително за здравеопазване.
„За капиталови разходи становището и на министъра на финансите, и на премиера е, че следва
да се ползват възможностите, които дават оперативните програми. Аз също съм на това
мнение“, заяви от своя страна здравният министър.
Тя призна, че общинските болници наистина има сериозни проблеми. По думите й много е
сериозно забавянето с решението на общинските съвети по отношение на одобряването на
документациите.
„Надявам се, че след многократните напомнения от моя страна, от страна на министър
Павлова, и от страна на премиера, наистина всички общини много по-активно ще започнат да
работят по проекти“, смята Десислава Атанасова.
Тя е поискала допълнително 6 млн. лева за Фонда за лечение на деца. Министърът изрази
надежда, че между първо и второ четене в парламента на Закона за държавния бюджет тези
пари ще станат факт.
В обновеното отделение по нуклеарна медицина в столичната болница "Св. Иван Рилски“ вече
работи една от най-съвършените гамакамери в света, каза още премиерът Борисов, като
уточни, че тя дава с 40 на сто по-точна диагноза.
Апаратът струва 2, 4 млн. лв., като 50 процента от финансирането е осигурено чрез
безвъзмездна финансова помощ по проекта "Технологично обновление на отделението по
нуклеарна медицина" по оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика - 2007-2013 г.", съфинансиран чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
Борисов поздрави директора на болницата д-р Дечо Дечев и персонала на лечебното
заведение и изрази задоволството си, че са се възползвали от възможностите на европейското
финансиране - за разлика от доста общински болници
***
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Резюме: Премиерът призова общините първо да изхарчат 150-те млн. за общинските болници
Колкото и пари да иска здравният министър Десислава Атанасова, все няма да й стигнат. Това
стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов, който откри обновеното отделение по
нуклеарна медицина в столичната болница "Св. Иван Рилски".
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1709827
Брой думи: 183
Резюме: София. Това е първият спечелен проект по ОП „Конкурентоспособност”.
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Заглавие: Десислава Атанасова: Факт са 148 милиона лева за оборудване с
високоспециализирана медицинска апаратура
Подзаглавие:
Автор: Ала ЖЕЛЕЗКОВА
Текст: София. Това е първият спечелен проект по ОП „Конкурентоспособност”. В лицето на
Министерството на здравеопазването държавата кандидатства по ОП „Регионално развитие” и
вече 148 млн. лева за оборудване с високоспециализирана медицинска апаратура са факт.
Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова пред журналисти след
откриването на реновираното отделение за нуклеарна медицина в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”,
предаде репортер на Агенция „Фокус”. Нуклеарната медицина е много важен клон от общата
медицина. При нея се използват изотопи, за да се постави диагнозата, каза д-р Дечо Дечев,
директор на болницата. След като пациентът приеме тези изотопи, апаратът, който улавя
тяхното натрупване в болестно променени органи, е Гама камера. Апаратът е уникален с това,
че като технология е непозната дори в рамките на Европа - има само един такъв апарат до
момента, поколението е много ново. Пациентът приема два пъти по-малко изотоп,
изследването трае два пъти по-малко време, резултатът многократно като качество е по-добър.
Здравната каса в момента покрива изследването и предполагам, че няма проблем да се
договорим за част от пациентите, за които в момента държавата заплаща много по-скъпи
изследвания, да преминават през този апарат, каза той.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1709755
Брой думи: 71
Резюме: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на здравеопазването
Десислава Атанасова откриха изцяло реновираното отделение по нуклеарна медицина в
УМБАЛ „Св. Иван Рилски” в София, предаде репортер на Агенция "Фокус".
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Заглавие: Премиерът Бойко Борисов и здравният министър Десислава Атанасова
откриха отделение в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”
Подзаглавие:
Автор: Ала ЖЕЛЕЗКОВА
Текст: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на здравеопазването
Десислава Атанасова откриха изцяло реновираното отделение по нуклеарна медицина в
УМБАЛ „Св. Иван Рилски” в София, предаде репортер на Агенция "Фокус". Модернизираната
структура е оборудвана с уникален за страната хибриден компютърен томограф с гама камера
DISCOVERY. Обновяването на отделението е в изпълнение на проект по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 -2013”,
чиято стойност е в размер на 2 400 000 лв.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1709742
Брой думи: 108
Резюме: София. нистър-председателят Бойко Борисов и министърът на здравеопазването
Десислава Атанасова ще открият изцяло реновираното отделение по нуклеарна медицина в
УМБАЛ „Св. Иван Рилски” в София, съобщиха от правителствената инфромационна служба.
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Заглавие: Премиерът Бойко Борисов ще открие изцяло реновираното отделение по
нуклеарна медицина на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” в София
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. нистър-председателят Бойко Борисов и министърът на здравеопазването
Десислава Атанасова ще открият изцяло реновираното отделение по нуклеарна медицина в
УМБАЛ „Св. Иван Рилски” в София, съобщиха от правителствената инфромационна служба.
Модернизираната структура е оборудвана с уникален за страната хибриден компютърен
томограф с гама камера DISCOVERY. Обновяването на отделението е в изпълнение на проект
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013”, чиято стойност е в размер на 2 400 000 лв.
Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие в областта на здравеопазването и осигурява 50 процента от разходите по проекта,
като останалите 50 процента са поети от УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.news.bg
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1866898300
Брой думи: 901

Заглавие: Борисов попари Атанасова за повече пари за здраве
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Българските пациенти вече ще могат да бъдат диагностицирани с една от наймодерните, съвършени и иновативни гама камери в света, комбинирана с 16-срезов
компютърен томограф. Това е вторият подобен апарат в Европа, другият се намира във
Варшава.
Лентата на обновеното отделение по нуклеарна медицина в МБАЛ „Свети Иван Рилски" беше
отрязана от премиера Борисов.
Още на влизане в болницата премиерът „беше посрещнат" от календар с неговия лик, а
главната сестра се погрижи да изпразни от пациенти коридора, по който той достигна до
отделението. Това предизвика недоволството на болните, които коментираха, че искат да ги
махат подобно на вещи заради важната визита.
Оказа се, че има проблеми с вратата на новото отделение, заради което главната сестра
отново нареди на болничен служител да извика друг, който да я ремонтира. Малко след това
влезе и Борисов, който разгледа с интерес новото отделение, придружаван от здравния
министър Десислава Атанасова.
По отношение на поисканите от министър Атанасова допълнителни 21 милиона лева за
здравеопазване, премиерът обясни, че преди 10 години бюджетът за здравеопазване е бил
един милиард лева, а от тогава досега е нараснал на над 3 милиарда лева. Министър
Атанасова и 20 да поиска, и 200 да поиска все няма да й стигнат. 140-150 милиона лева стоят в
общините, а една година не ги контрактуват. Като ги изхарчат тях, ще им дам още, категоричен
бе той.
Премиерът Борисов не скри задоволството си от сградата на болницата, която е реновирана.
Харесва ми как е направена и като енергийна ефективност, и като външен вид, и като
оборудване, констатира той. Освен това, в Югоизточна Европа няма такъв апарат, отбеляза
министър-председателят.
По време на обиколката в отделението Борисов научи от лекарите, че с гама камерата се
поставя 40% по-точна диагноза.
Той поздрави лекарите от „Св. Иван Рилски" за новата придобивка и добре свършената работа
и не пропусна да припомни, че вече се е скарал на кметовете, че 150 милиона лева,
предназначени за подобна апаратура стоят още и те една година „се мотаят с търговете". Това
е в голям ущърб за пациентите, отсече Борисов, след което си тръгна, но остави здравният
министър да отговаря на въпросите на медиите.
Атанасова обясни, че е разговаряла със Симеон Дянков и му е поискала допълнителни шест
милиона лева за Фонда за лечение на деца в чужбина. Тя изрази надежда, че между първо и
второ четене в парламента тези пари ще бъдат отпуснати.
На излизане Атанасова поздрави мениджърския екип на болницата, който според нея се е
справил чудесно. „Виждате изражението на най-добрата инвестиция - инвестицията в здраве.
Това е първият спечелен проект по програма „Конкурентоспособност", изтъкна здравният
министър и добави, че нейното министерство кандидатства по ОП „Регионално развитие". Вече
148 милиона лева за оборудване с високоспециализирана медицинска апаратура са факт,
подчерта Атанасова.
Доктор Дечо Дечев обясни, че нуклеарната медицина е много важна част от общата медицина.
Този апарат е уникален, защото като технология е непознат дори в Европа, похвали се той.
Лекарят разясни, че при изследване с апарата пациентът приема два пъти по-малко изотопи.
Процедурата е два пъти по-кратка, а резултатът е два пъти по-добър като качество. НЗОК
покрива изследването, стана ясно от думите му.
***
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Резюме: Българските пациенти вече ще могат да бъдат диагностицирани с една от наймодерните, съвършени и иновативни гама камери в света, комбинирана с 16-срезов
компютърен томограф. Това е вторият подобен апарат в Европа, другият се намира във
Варшава.
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Източник: www.news.bg
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Заглавие: Циганите изпиват парите от детските надбавки, прозря Младенов
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Огромна част от детските надбавки биват буквално изпивани от родителите и не
достигат до децата им. Това стана ясно от думите на социалния министър Тотю Младенов в
ефира на БНТ. „Близо 85% от деца получават детски надбавки", изтъкна той, но обясни, че
много често с тези пари се злоупотребява.
„За съжаление обаче някои злоупотребяват с тези пари и ги изпиват. Това са фактите. Визирам
основно ромските общности", поясни Младенов.
За да се пресекат злоупотребите с детските, социалният министър съобщи още, че е настоял
от областните управители, заедно с Агенцията за социално осигуряване да правят внезапни
проверки в училищата и при констатирани серийни отсъствия на децата, да се спират
държавните помощи за отглеждането им.
Коментирайки вчерашните протести на майките, той отново обяви, че в държавата няма
средства за увеличаването на майчинските. Социалният министър обаче подчерта, че поважното е не да се дават пари кеш, а да се създават и развиват различни социални услуги. В
тази връзка Младенов изброи, че ежегодно държавата отделя 900 милиона за майчинство.
Отделно са създадени 133 социални услуги за деца на стойност на 130 милиона лева.
По думите му когато има достатъчно детски заведения и услуги, няма да има нужда от
допълнителната добавка, защото родителите ще има къде да оставят децата си. „Трябва да
можем действително да подсигурим на майките тези условия, за да могат те да си гледат
спокойно работата", отсече социалният министър.
По темата за пенсиите, Младенов заяви, че в края на ноември ще стане ясно дали ще има
коледни надбавки и изрази увереност, че това ще се случи, но само за най-ниските пенсии.
Като аргумент той посочи, че има повече приходи в Държавното обществено осигуряване.
На въпрос как ще коментира данните на КНСБ, според които огромна част от българите живеят
под прага на бедността, социалният министър заяви: „Кризата беше много тежка, но ние
показахме финансова дисциплина".
Той изтъкна, че именно заради тази дисциплина и благодарение на редица европрограми като
„Конкурентоспособност" и ОП „Развитие на човешки ресурси" на хиляди хора е осигурена
заетост. „Основният акцент на нашето правителство е заетостта", увери социалният министър.
Относно исканията на учителите за по-високи заплати, Тотю Младенов обясни, че в момента се
провежда активен диалог с участието на образователния министър и синдикалните структури и
догодина ще се намери механизъм, ако не изцяло, то поне частично да се покрият
настояванията на преподавателите.
***
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Резюме: Огромна част от детските надбавки биват буквално изпивани от родителите и не
достигат до децата им. Това стана ясно от думите на социалния министър Тотю Младенов в
ефира на БНТ. „Близо 85% от деца получават детски надбавки", изтъкна той, но обясни, че
много често с тези пари се злоупотребява.
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Брой думи: 217
Резюме: София /КРОСС/ Министър Десислава Атанасова и 20, и 200 милиона да иска за
здравеопазване, все няма да й стигнат. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по
време на откриването на Център по нуклеарна медицина в болницата “Св. Иван Рилски“, в
София в отговор на въпрос дали ще бъде удовлетворено искането на министъра на
здравеопазването Десислава Атанасова да се увеличи бюджетът за здравеопазването с 21
млн. лева.
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Заглавие: Борисов: Атанасова и 20, и 200 млн. да иска - все няма да й стигнат
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Министър Десислава Атанасова и 20, и 200 милиона да иска за
здравеопазване, все няма да й стигнат. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по
време на откриването на Център по нуклеарна медицина в болницата “Св. Иван Рилски“, в
София в отговор на въпрос дали ще бъде удовлетворено искането на министъра на
здравеопазването Десислава Атанасова да се увеличи бюджетът за здравеопазването с 21
млн. лева.
Преди десет години бюджетът на здравеопазването за България е бил 1 милиард. лева. В
рамките на десет години, се е увеличил в рамките на 3 милиарда и няколко стотин милиона
лева, припомни Борисов. Така че министър Атанасова и 20 да иска, и 200 да иска, все няма да
й стигнат.
Премиерът посочи, че много от средствата, които могат да се използват за здравеопазване по
оперативните програми, се бавят.140 - 150 млн. лева стоят в общините за общински болници.
Една година не ги контрактуват. Като ги изхарчат тях, ще им дам още, каза още той.
Министър-председателят и здравният министър откриха изцяло реновираното отделение по
нуклеарна медицина в УМБАЛ «Св. Иван Рилски”. Модернизираната структура е оборудвана с
уникален за страната хибриден компютърен томограф с гама камера DISCOVERY.
Обновяването на отделението е в изпълнение на проект по Оперативна програма «Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, чиято стойност е в
размер на 2 400 000 лв.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12261845
Брой думи: 144
Резюме: Премиерът Бойко Борисов ще открие изградения Дунав мост 2, отделение по
нуклеарна медицина, ще провери хода на строителството на пътната връзка на АМ Хемус, ще
ръководи заседанието на кабинета и ще подпише договор за бърз интернет, предаде БГНЕС.
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Заглавие: Борисов, Понта и Хаан преминават по Дунав мост 2
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът Бойко Борисов ще открие изградения Дунав мост 2, отделение по нуклеарна
медицина, ще провери хода на строителството на пътната връзка на АМ Хемус, ще ръководи
заседанието на кабинета и ще подпише договор за бърз интернет, предаде БГНЕС.
Днес в 9.00 часа министър-председателят Бойко Борисов и министърът на здравеопазването
Десислава Атанасова ще открият изцяло реновираното отделение по нуклеарна медицина в
УМБАЛ Св. Иван Рилски в София.
Модернизираната структура е оборудвана с уникален за страната хибриден компютърен
томограф с гама камера DISCOVERY. Обновяването на отделението е в изпълнение на проект
по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013, чиято стойност е в размер на 2 400 000 лева. Програмата е
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в
областта на здравеопазването и осигурява 50 процента от разходите по проекта, като
останалите 50 процента са поети от УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12262326
Брой думи: 80
Резюме: Над 1000 български компании са участвали в търговски мисии, международни
изложения и бизнес форуми. Проектът се изпълнява от ИАНМСП и се финансира по ОП
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
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Заглавие: Меркел до българския щанд
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Над 1000 български компании са участвали в търговски мисии, международни
изложения и бизнес форуми. Проектът се изпълнява от ИАНМСП и се финансира по ОП
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
Общо 459 български предприятия са участвали в търговски мисии и международни бизнес
форуми в страната и чужбина. 2,6 млн. лв. е предвиденият бюджет по тази дейност от проекта
“Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“. Едва 13 обаче са
проведените досега търговски мисии, с участието на 162 компании, от общо 60 планирани
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
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Брой думи: 78
Резюме: Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити вече е до 10 години, а
срочните оборотни кредити са с период на изплащане до 5 години
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Заглавие: Райфайзенбанк с нови по-добри условия за кредитиране на фирми по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити вече е до 10 години, а
срочните оборотни кредити са с период на изплащане до 5 години
Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови по-изгодни
условия и значително облекчени изисквания, в рамките на допълнително споразумение по
инициативата JEREMIE.Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити, които
банката отпуска в рамките на инициативата вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити
са с период на изплащане до 5 години.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12264354
Брой думи: 284
Резюме: София /КРОСС/ Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни
фирми при нови по-изгодни условия и значително облекчени изисквания, в рамките на
допълнително споразумение по инициативата JEREMIE. Максималният срок на изплащане на
инвестиционните кредити, които банката отпуска в рамките на инициативата вече е до 10
години, а срочните оборотни кредити са с период на изплащане до 5 години.
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Заглавие: “Райфайзен“ подобри условиятя за кредитиране по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни
фирми при нови по-изгодни условия и значително облекчени изисквания, в рамките на
допълнително споразумение по инициативата JEREMIE. Максималният срок на изплащане на
инвестиционните кредити, които банката отпуска в рамките на инициативата вече е до 10
години, а срочните оборотни кредити са с период на изплащане до 5 години. При новите
облекчени условия бизнесът може да се възползва от овърдрафт кредити и револвиращи
кредити за обортни средства с период на изплащане до 3 години, които дават гъвкава
възможност на фирмите да оперират с финансовите средства.
Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро или
левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл “Сухопътен транспорт“ максималното
финансиране е до 937 500 евро.Новите възможности по програма JEREMIE на Европейския
Инвестиционен Фонд разширяват гамата от кредитни продукти, които българските
предприемачи биха могли да използват при преференциални лихвени условия и облекчени
изисквания за обезпечение, като основна цел на програмата е да се улесни достъпа на малкия
и среден бизнес до финансиране за инвестиционни проекти, оборотни средства и да се увеличи
конкурентоспособността на фирмите.От подписването на Гаранционното споразумение за
участие в инициативата JEREMIE миналата година, Райфайзенбанк е финансирала проекти на
микро, малки и средни предприятия в сферата на производството, търговията и
здравеопазването. Инициативата JEREMIE “Съвместни европейски ресурси за микро, малки и
средни предприятия“ се осъществява посредством Оперативна програма «Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“, финансирана от
Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националния бюджет. Гаранционното
споразумение за участие в инициативата, подписано между Райфайзенбанк /България/ ЕАД и
Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) в средата на 2011г., ще даде възможност на местния
малък и среден бизнес да се възползва от финансиране за общо 65 млн. евро.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.vsekiden.com
Връзка: http://www.vsekiden.com/125398
Брой думи: 249
Резюме: Като изхарчат парите на общините, ще дам още, каза премиерът
Премиерът Бойко Борисов отсече, че няма да се отпускат допълнителни 21 млн. лв. пари за
здраве, които министър Десислава Атанасова поиска преди дни. „Министър Атанасова и 20 да
иска, и 200 да иска, все няма да й стигнат. 140 - 150 млн. лв. стоят в общините за общински
болници. Една година не ги контрактуват. Като ги изхарчат тях, ще им дам още", каза Борисов.
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Заглавие: Бойко отряза Атанасова за парите за здраве
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Като изхарчат парите на общините, ще дам още, каза премиерът
Премиерът Бойко Борисов отсече, че няма да се отпускат допълнителни 21 млн. лв. пари за
здраве, които министър Десислава Атанасова поиска преди дни. „Министър Атанасова и 20 да
иска, и 200 да иска, все няма да й стигнат. 140 - 150 млн. лв. стоят в общините за общински
болници. Една година не ги контрактуват. Като ги изхарчат тях, ще им дам още", каза Борисов.
Това изказване премиерът направи при откриването на изцяло реновираното отделение по
нуклеарна медицина в софийската университетска болница „Св. Иван Рилски". Министър
Атанасова също присъства на събитието. Проектът е на стойност 2,4 милиона лв. и е изпълнен
с пари от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013".
„Преди 10 години бюджетът на здравеопазването за България е бил 1 милиард лв. В рамките
на 10 години, се е увеличил в рамките на 3 милиарда и няколко стотин милиона", обясни още
премиерът.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.bg/news/id_2068940517
Брой думи: 285
Резюме: Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови
по-изгодни условия и значително облекчени изисквания, в рамките на допълнително
споразумение по инициативата JEREMIE.
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Заглавие: Райфайзенбанк с нови по-добри условия за кредитиране на фирми по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови поизгодни условия и значително облекчени изисквания, в рамките на допълнително споразумение
по инициативата JEREMIE.
Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити, които банката отпуска в
рамките на инициативата вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити са с период на
изплащане до 5 години.
При новите облекчени условия бизнесът може да се възползва от овърдрафт кредити и
револвиращи кредити за оборотни средства с период на изплащане до 3 години, които дават
гъвкава възможност на фирмите да оперират с финансовите средства.
Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро или
левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл "Сухопътен транспорт" максималното
финансиране е до 937 500 евро.
Новите възможности по програма JEREMIE на Европейския Инвестиционен Фонд разширяват
гамата от кредитни продукти, които българските предприемачи биха могли да използват при
преференциални лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечение, като основна цел на
програмата е да се улесни достъпа на малкия и среден бизнес до финансиране за
инвестиционни проекти, оборотни средства и да се увеличи конкурентоспособността на
фирмите.
От подписването на Гаранционното споразумение за участие в инициативата JEREMIE
миналата година, Райфайзенбанк е финансирала проекти на микро, малки и средни
предприятия в сферата на производството, търговията и здравеопазването.
Инициативата JEREMIE "Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни
предприятия" се осъществява посредством Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", финансирана от
Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националния бюджет. Гаранционното
споразумение за участие в инициативата, подписано между Райфайзенбанк /България/ ЕАД и
Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) в средата на 2011 г., ще даде възможност на местния
малък и среден бизнес да се възползва от финансиране за общо 65 млн. евро.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.darikfinance.bg
Връзка:http://www.darikfinance.bg/novini/83857/%C4%FF%ED%EA%EE%E2+%EA%E0%F0%E0+
%E1%EE%EB%ED%E8%F6%E8%F2%E5+%E4%E0+%F2%FA%F0%F1%FF%F2+%EF%E0%F0%
E8+%EE%F2+%C5%E2%F0%EE%EF%E0
Брой думи: 210
Резюме: Премиерът Бойко Борисов е категоричен, че правителството ще отпусне
допълнителни средства за здравеопазването в България тогава, когато общините изхарчат 150те милиона за общинските болници.
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Заглавие: Дянков кара болниците да търсят пари от Европа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът Бойко Борисов е категоричен, че правителството ще отпусне допълнителни
средства за здравеопазването в България тогава, когато общините изхарчат 150-те милиона за
общинските болници.
Това стана ясно от думите на министър-председателя по време на откриването реновирано
отделение по нуклеарна медицина в столичната болница „Св. Иван Рилски". Според Борисов
независимо дали здравният министър Десислава Атанасова поиска бюджетът за
здравеопазването да се увеличи с 21 милиона или пък с 200 милиона, то тези пари все няма да
й стигнат. От своя страна пък Атанасова изрази надежда увеличението на средствата да се
реализира поне при Фонда за лечение на деца. Димитър Панев допълва..
Според Атанасова становището на премиера и финансовия министър е, че повече средства за
капиталови разходи, каквито също поиска здравното ведомство за следващата година, могат да
бъдат набавени по оперативните програми.
Отделение по нуклеарна медицина в столичната болница „Св. Иван Рилски” е изцяло
реновирано благодарение на първият спечелен проект по оперативна програма
„Конкурентоспособност.”
Сега българските пациенти ще имат възможност да се диагностицират с най-съвършената за
страната гама камера.
Според експерти, апаратът е с 40 процента по точен от останалите, а подобен има само в
Полша. Той представлява Гама камера, комбинирана с компютърен скенер, обясни директорът
на лечебното заведение д-р Дечо Дечев. Изследването за момента се покрива от Здравната
каса, допълни още Дечев.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=618053
Брой думи: 223
Резюме: Стралджа. Областен информационен център Ямбол проведе среща в Стралджа ,
предаде кореспондентът на радио „Фокус”-Сливен . В интересния и полезен информационния
ден взеха участие представители на просветни и културни институции, служители на общинска
администрация, НПО, медии.
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Заглавие: Областен информационен център Ямбол проведе среща в Стралджа
Подзаглавие:
Автор: Дора СТОЯНОВА
Текст: Стралджа. Областен информационен център Ямбол проведе среща в Стралджа ,
предаде кореспондентът на радио „Фокус”-Сливен . В интересния и полезен информационния
ден взеха участие представители на просветни и културни институции, служители на общинска
администрация, НПО, медии.
Срещата откри Мария Толева, зам.кмет на общината, която представи екипа и
темата”Представяне на добри практики и актуални отворени процедури” с пожелание за
успешна работа. Водени от желанието за осигуряване лесен достъп до информация по
отношение на целите на кохезионната политика на ЕС и Националната стратегическа
референтна рамка, повишаване информираността на потенциалните бенефициенти и
ефективността при управление на средствата по оперативните програми, гостите увлекателно и
с достъпен език презентираха „Възможности за кандидатстване по ОП”Развитие на човешките
ресурси” и ОП”Административен капацитет” по дейности, допустими кандидати, отворени и
предстоящи процедури, социални услуги. Във втората част на срещата на обсъждане беше
подложена представената инициатива JEREMIE- подобряване на достъпа до финансиране за
микро, малки и средни предприятия. Любопитството на представителите на читалища от
общината беше провокирано и при представяне на добри практики по оперативните програми в
област Ямбол. Към 21 септември 2012 г. от приключилите проекти в област Ямбол са 47 от
които 6 са на община Стралджа. Информационният ден на ОИЦ Ямбол в Стралджа е само
началото на едно добро сътрудничество. Срещите в общинския център ще продължават както
и активната помощ от страна на екипа при кандидатстване и разработка на различни проекти.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=618150
Брой думи: 133
Резюме: Шумен. Информационен ден за ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” се проведе в Шумен, предаде репортер на Радио „Фокус”-Шумен. Пред
около 50 бизнесмени експерти от Министерството но икономиката, енергетиката и туризма
направиха две презентации на схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика”.
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Заглавие: Информационен ден за ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” се проведе в Шумен
Подзаглавие:
Автор: Милен МАРИНОВ
Текст: Шумен. Информационен ден за ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” се проведе в Шумен, предаде репортер на Радио „Фокус”-Шумен.
Пред около 50 бизнесмени експерти от Министерството но икономиката, енергетиката и
туризма направиха две презентации на схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика”.
Те отговориха и на редица конкретни въпроси, отнасящи се до необходимостта от енергиен
одит, допустимите строително-монтажни работи, някои специфични критерии за недопустимост
на проектите, както и кой може де извършва енергийното обследване.
Схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика” е насочена към микро, малки и средни
предприятия. Тя цели да се подобри ефективността и производителността на полезни за
околната среда технологии и да се намали енергоемкостта и неблагоприятното екологично
въздействие чрез енергоспестяващи технологии. Максималният размер на безвъзмездната
финансова помощ е 2 млн. евро, а процедурата ще бъде отворена до 31 октомври 2013 година.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1334659
Брой думи: 277
Резюме: София /КРОСС/ Министър Десислава Атанасова и 20, и 200 милиона да иска за
здравеопазване, все няма да й стигнат. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по
време на откриването на Център по нуклеарна медицина в болницата "Св. Иван Рилски", в
София в отговор на въпрос дали ще бъде удовлетворено искането на министъра на
здравеопазването Десислава Атанасова да се увеличи бюджетът за здравеопазването с 21
млн. лева.
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Заглавие: Борисов: Атанасова и 20, и 200 млн. да иска - все няма да й стигнат
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Министър Десислава Атанасова и 20, и 200 милиона да иска за
здравеопазване, все няма да й стигнат. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по
време на откриването на Център по нуклеарна медицина в болницата "Св. Иван Рилски", в
София в отговор на въпрос дали ще бъде удовлетворено искането на министъра на
здравеопазването Десислава Атанасова да се увеличи бюджетът за здравеопазването с 21
млн. лева.
Преди десет години бюджетът на здравеопазването за България е бил 1 милиард. лева. В
рамките на десет години, се е увеличил в рамките на 3 милиарда и няколко стотин милиона
лева, припомни Борисов. Така че министър Атанасова и 20 да иска, и 200 да иска, все няма да
й стигнат.
Премиерът посочи, че много от средствата, които могат да се използват за здравеопазване по
оперативните програми, се бавят.140 - 150 млн. лева стоят в общините за общински болници.
Една година не ги контрактуват. Като ги изхарчат тях, ще им дам още, каза още той.
Министър-председателят и здравният министър откриха изцяло реновираното отделение по
нуклеарна медицина в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. Модернизираната структура е оборудвана с
уникален за страната хибриден компютърен томограф с гама камера DISCOVERY.
Обновяването на отделението е в изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, чиято стойност е в
размер на 2 400 000 лв.
***
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1334691
Брой думи: 285
Резюме: София /КРОСС/ Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни
фирми при нови по-изгодни условия и значително облекчени изисквания, в рамките на
допълнително споразумение по инициативата JEREMIE. Максималният срок на изплащане на
инвестиционните кредити, които банката отпуска в рамките на инициативата вече е до 10
години, а срочните оборотни кредити са с период на изплащане до 5 години. При новите
облекчени условия бизнесът може да се възползва от овърдрафт кредити и револвиращи
кредити за обортни средства с период на изплащане до 3 години, които дават гъвкава
възможност на фирмите да оперират с финансовите средства.
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Заглавие: "Райфайзен" подобри условиятя за кредитиране по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни
фирми при нови по-изгодни условия и значително облекчени изисквания, в рамките на
допълнително споразумение по инициативата JEREMIE. Максималният срок на изплащане на
инвестиционните кредити, които банката отпуска в рамките на инициативата вече е до 10
години, а срочните оборотни кредити са с период на изплащане до 5 години. При новите
облекчени условия бизнесът може да се възползва от овърдрафт кредити и револвиращи
кредити за обортни средства с период на изплащане до 3 години, които дават гъвкава
възможност на фирмите да оперират с финансовите средства.
Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро или
левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл "Сухопътен транспорт" максималното
финансиране е до 937 500 евро.
Новите възможности по програма JEREMIE на Европейския Инвестиционен Фонд разширяват
гамата от кредитни продукти, които българските предприемачи биха могли да използват при
преференциални лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечение, като основна цел на
програмата е да се улесни достъпа на малкия и среден бизнес до финансиране за
инвестиционни проекти, оборотни средства и да се увеличи конкурентоспособността на
фирмите.От подписването на Гаранционното споразумение за участие в инициативата
JEREMIE миналата година, Райфайзенбанк е финансирала проекти на микро, малки и средни
предприятия в сферата на производството, търговията и здравеопазването.
Инициативата JEREMIE "Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни
предприятия" се осъществява посредством Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", финансирана от
Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националния бюджет. Гаранционното
споразумение за участие в инициативата, подписано между Райфайзенбанк /България/ ЕАД и
Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) в средата на 2011г., ще даде възможност на местния
малък и среден бизнес да се възползва от финансиране за общо 65 млн. евро.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5231071#commentsBlock
Брой думи: 4078
Резюме: "140 - 150 млн. лева стоят в общините за общински болници. Една година не ги
контрактуват. Като ги изхарчат тях, ще им дам още", каза премиерът
"Десет години бюджетът на здравеопазването за България е бил 1 милиард. лева. В рамките на
десет години се е увеличил в рамките на 3 милиарда и няколко стотен милиона лева".
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Заглавие: Борисов: Атанасова и 20, и 200 млн. да иска, все няма да й стигнат
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "140 - 150 млн. лева стоят в общините за общински болници. Една година не ги
контрактуват. Като ги изхарчат тях, ще им дам още", каза премиерът
"Десет години бюджетът на здравеопазването за България е бил 1 милиард. лева. В рамките на
десет години се е увеличил в рамките на 3 милиарда и няколко стотен милиона лева".
Така министър-председателят Бойко Борисов отговори на журналистически въпрос дали ще
бъде удовлетворено искането на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова да се
увеличи бюджетът за здравеопазването с 21 млн. лева.
Думите на премиера предизвикаха лек смут по лицето на стоящата пред него министърка на
здравеопазването, отбелязва БГНЕС.
Според Борисов много от средствата, които могат да се използват за здравеопазване по
оперативните програми, се бавят.
"Аз преди няколко дни в Пловдив се скарах на кметовете, че близо 150 млн. стоят и се мотаят
една година с търговете. 150 милиона стоят в общините за общински болници. Като ги изхарчат
тях, ще им дам още", каза Борисов.
Министър-председателят и министърът на здравеопазването откриха днес изцяло
реновираното отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ "Св. Иван Рилски” в София.
Модернизираната структура е оборудвана с уникален за страната хибриден компютърен
томограф с гама камера DISCOVERY. Обновяването на отделението е по проект по
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007-2013" на стойност 2 400 000 лв.
Седми ден продължава протеста в защита на закритата преди повече от година болница в
Девин. Протестиращите от общините Девин, Борино и Доспат обявиха, че ще пристигнат днес в
София и ще протестират пред сградата на Министерския съвет по време на редовното
заседание на правителството.
***
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.moreto.net
Връзка: http://www.moreto.net/novini.php?n=189755
Брой думи: 508

Заглавие: Борисов попари Атанасова за повече пари за здраве
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Българските пациенти вече ще могат да бъдат диагностицирани с една от наймодерните, съвършени и иновативни гама камери в света, комбинирана с 16-срезов
компютърен томограф. Това е вторият подобен апарат в Европа, другият се намира във
Варшава.
Лентата на обновеното отделение по нуклеарна медицина в МБАЛ „Свети Иван Рилски" беше
отрязана от премиера Борисов.
Още на влизане в болницата премиерът „беше посрещнат" от календар с неговия лик, а
главната сестра се погрижи да изпразни от пациенти коридора, по който той достигна до
отделението. Това предизвика недоволството на болните, които коментираха, че искат да ги
махат подобно на вещи заради важната визита.
Оказа се, че има проблеми с вратата на новото отделение, заради което главната сестра
отново нареди на болничен служител да извика друг, който да я ремонтира. Малко след това
влезе и Борисов, който разгледа с интерес новото отделение, придружаван от здравния
министър Десислава Атанасова.
По отношение на поисканите от министър Атанасова допълнителни 21 милиона лева за
здравеопазване, премиерът обясни, че преди 10 години бюджетът за здравеопазване е бил
един милиард лева, а от тогава досега е нараснал на над 3 милиарда лева. Министър
Атанасова и 20 да поиска, и 200 да поиска все няма да й стигнат. 140-150 милиона лева стоят в
общините, а една година не ги контрактуват. Като ги изхарчат тях, ще им дам още, категоричен
бе той.
Премиерът Борисов не скри задоволството си от сградата на болницата, която е реновирана.
Харесва ми как е направена и като енергийна ефективност, и като външен вид, и като
оборудване, констатира той. Освен това, в Югоизточна Европа няма такъв апарат, отбеляза
министър-председателят.
По време на обиколката в отделението Борисов научи от лекарите, че с гама камерата се
поставя 40% по-точна диагноза.
Той поздрави лекарите от „Св. Иван Рилски" за новата придобивка и добре свършената работа
и не пропусна да припомни, че вече се е скарал на кметовете, че 150 милиона лева,
предназначени за подобна апаратура, стоят още и те една година „се мотаят с търговете". Това
е в голям ущърб за пациентите, отсече Борисов, след което си тръгна, но остави здравният
министър да отговаря на въпросите на медиите.
Атанасова обясни, че е разговаряла със Симеон Дянков и му е поискала допълнителни шест
милиона лева за Фонда за лечение на деца в чужбина. Тя изрази надежда, че между първо и
второ четене в парламента тези пари ще бъдат отпуснати.
На излизане Атанасова поздрави мениджърския екип на болницата, който според нея се е
справил чудесно. „Виждате изражението на най-добрата инвестиция - инвестицията в здраве.
Това е първият спечелен проект по програма „Конкурентоспособност", изтъкна здравният
министър и добави, че нейното министерство кандидатства по ОП „Регионално развитие". Вече
148 милиона лева за оборудване с високоспециализирана медицинска апаратура са факт,
подчерта Атанасова.
Доктор Дечо Дечев обясни, че нуклеарната медицина е много важна част от общата медицина.
Този апарат е уникален, защото като технология е непознат дори в Европа, похвали се той.
Лекарят разясни, че при изследване с апарата пациентът приема два пъти по-малко изотопи.
Процедурата е два пъти по-кратка, а резултатът е два пъти по-добър като качество. НЗОК
покрива изследването, стана ясно от думите му.
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Резюме: Българските пациенти вече ще могат да бъдат диагностицирани с една от наймодерните, съвършени и иновативни гама камери в света, комбинирана с 16-срезов
компютърен томограф. Това е вторият подобен апарат в Европа, другият се намира във
Варшава.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.dnesplus.bg
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=587638
Брой думи: 255
Резюме: "Десет години бюджетът на здравеопазването за България е бил 1 милиард. лева. В
рамките на десет години се е увеличил в рамките на 3 милиарда и няколко стотен милиона
лева".
Така министър-председателят Бойко Борисов отговори на журналистически въпрос дали ще
бъде удовлетворено искането на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова да се
увеличи бюджетът за здравеопазването с 21 млн. лева.
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Заглавие: Борисов: Атанасова и 20, и 200 млн. да иска, все няма да й стигнат
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Десет години бюджетът на здравеопазването за България е бил 1 милиард. лева. В
рамките на десет години се е увеличил в рамките на 3 милиарда и няколко стотен милиона
лева".
Така министър-председателят Бойко Борисов отговори на журналистически въпрос дали ще
бъде удовлетворено искането на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова да се
увеличи бюджетът за здравеопазването с 21 млн. лева.
Думите на премиера предизвикаха лек смут по лицето на стоящата пред него министърка на
здравеопазването.
Според Борисов много от средствата, които могат да се използват за здравеопазване по
оперативните програми, се бавят.
"Аз преди няколко дни в Пловдив се скарах на кметовете, че близо 150 млн. стоят и се мотаят
една година с търговете. 150 милиона стоят в общините за общински болници. Като ги изхарчат
тях, ще им дам още", каза Борисов.
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Дянков предложи вариант за възстановяване на болницата в Девин
12|321322.10.2012
Болниците у нас имат общо 340 млн. лв. дългове
25|377320.10.2012
Министър-председателят и министърът на здравеопазването откриха днес изцяло
реновираното отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ "Св. Иван Рилски” в София.
Модернизираната структура е оборудвана с уникален за страната хибриден компютърен
томограф с гама камера DISCOVERY. Обновяването на отделението е по проект по
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007-2013" на стойност 2 400 000 лв.
Седми ден продължава протеста в защита на закритата преди повече от година болница в
Девин. Протестиращите от общините Девин, Борино и Доспат обявиха, че ще пристигнат днес в
София и ще протестират пред сградата на Министерския съвет по време на редовното
заседание на правителството. /БГНЕС
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.dnesplus.bg
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=587632
Брой думи: 380
Резюме: Огромна част от детските надбавки биват буквално изпивани от родителите и не
достигат до децата им. Това стана ясно от думите на социалния министър Тотю Младенов в
ефира на БНТ. „Близо 85% от деца получават детски надбавки", изтъкна той, но обясни, че
много често с тези пари се злоупотребява.
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Заглавие: Ромите изпиват парите от детските надбавки, прозря Младенов
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Огромна част от детските надбавки биват буквално изпивани от родителите и не
достигат до децата им. Това стана ясно от думите на социалния министър Тотю Младенов в
ефира на БНТ. „Близо 85% от деца получават детски надбавки", изтъкна той, но обясни, че
много често с тези пари се злоупотребява.
„За съжаление обаче някои злоупотребяват с тези пари и ги изпиват. Това са фактите. Визирам
основно ромските общности", поясни Младенов.
За да се пресекат злоупотребите с детските, социалният министър съобщи още, че е настоял
от областните управители, заедно с Агенцията за социално осигуряване да правят внезапни
проверки в училищата и при констатирани серийни отсъствия на децата, да се спират
държавните помощи за отглеждането им.
Коментирайки вчерашните протести на майките, той отново обяви, че в държавата няма
средства за увеличаването на майчинските. Социалният министър обаче подчерта, че поважното е не да се дават пари кеш, а да се създават и развиват различни социални услуги. В
тази връзка Младенов изброи, че ежегодно държавата отделя 900 милиона за майчинство.
Отделно са създадени 133 социални услуги за деца на стойност на 130 милиона лева.
По думите му когато има достатъчно детски заведения и услуги, няма да има нужда от
допълнителната добавка, защото родителите ще има къде да оставят децата си. „Трябва да
можем действително да подсигурим на майките тези условия, за да могат те да си гледат
спокойно работата", отсече социалният министър.
По темата за пенсиите, Младенов заяви, че в края на ноември ще стане ясно дали ще има
коледни надбавки и изрази увереност, че това ще се случи, но само за най-ниските пенсии.
Като аргумент той посочи, че има повече приходи в Държавното обществено осигуряване.
На въпрос как ще коментира данните на КНСБ, според които огромна част от българите живеят
под прага на бедността, социалният министър заяви: „Кризата беше много тежка, но ние
показахме финансова дисциплина".
Той изтъкна, че именно заради тази дисциплина и благодарение на редица европрограми като
„Конкурентоспособност" и ОП „Развитие на човешки ресурси" на хиляди хора е осигурена
заетост. „Основният акцент на нашето правителство е заетостта", увери социалният министър.
Относно исканията на учителите за по-високи заплати, Тотю Младенов обясни, че в момента се
провежда активен диалог с участието на образователния министър и синдикалните структури и
догодина ще се намери механизъм, ако не изцяло, то поне частично да се покрият
настояванията на преподавателите.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.dnes.dir.bg
Връзка: http://dnes.dir.bg/news/boyko-borisov-bujet-zdravna-reforma-desislava-atanasova-12262982
Брой думи: 451
Резюме: Министър Атанасова и 20 милиона да иска, и 200 млн. да иска – все няма да й
стигнат. 150 млн. лв. стоят в общините за общинските болници, но те в продължение на една
година не се възползват от тях. Като ги изхарчат, ще им дам още за здравеопазване.

Медиен мониторинг | 10/25/2012

Заглавие: Борисов: Атанасова и 200 млн. да иска, все няма да й стигнат
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министър Атанасова и 20 милиона да иска, и 200 млн. да иска – все няма да й стигнат.
150 млн. лв. стоят в общините за общинските болници, но те в продължение на една година не
се възползват от тях. Като ги изхарчат, ще им дам още за здравеопазване.
Така министър-председателят Бойко Борисов отговори на журналистически въпрос – дали ще
бъде удовлетворено искането на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова за
допълнителни 21 млн. лв. към бюджета за здраве, предадоха БТА и "Фокус".
Премиерът заедно със здравния министър откриха обновеното отделение по нуклеарна
медицина в столичната болница "Св. Иван Рилски".
"Преди 10 години бюджетът на здравеопазването за България е бил 1 милиард. лева. В
рамките на десет години, се е увеличил в рамките на 3 милиарда", допълни Борисов.
От своя страна пък Десислава Атанасова изрази надежда увеличението на средствата да се
реализира поне при Фонда за лечение на деца.
"За тези 21 млн. лв., които поисках са по няколко пера и се надявам да има средства за Фонда
за лечение на деца, тъй като там са необходими наистина допълнителни средства", каза тя.
По думите й становището на министъра на финансите Симеон Дянков, а и на премиера
Борисов е, че за капиталови разходи следва да се ползват възможностите, които дават
оперативните програми. Атанасова добави, че в общинските болници имат много сериозно
забавяне - около една година, в използването на европейските средства, имат 24 месеца за
реализацията на проектите.
В обновеното болнично отделение вече работи една от най-съвършените гамакамери в света,
каза Борисов, като уточни, че тя дава с 40 на сто по-точна диагноза. Апаратът струва 2,4 млн.
лв., като 50 процента от финансирането е осигурено чрез безвъзмездна финансова помощ по
проекта "Технологично обновление на отделението по нуклеарна медицина" по оперативната
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика - 2007-2013
г.", съфинансиран чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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Брой думи: 5034
Резюме: Днес премиерът Бойко Борисов ще открие отделение по нуклеарна медицина, ще
премине по изградения Дунав мост 2, ще провери хода на строителството на пътната връзка на
АМ "Хемус", ще ръководи заседанието на кабинета и ще подпише договор за бърз интернет.
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Заглавие: Борисов, Понта и Хаан преминават по Дунав мост 2
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Днес премиерът Бойко Борисов ще открие отделение по нуклеарна медицина, ще
премине по изградения Дунав мост 2, ще провери хода на строителството на пътната връзка на
АМ "Хемус", ще ръководи заседанието на кабинета и ще подпише договор за бърз интернет.
В 9.00 часа Борисов и министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще открият
изцяло реновираното отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" в София,
предаде БГНЕС. Обновяването на отделението е в изпълнение на проект по Оперативна
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 -2013" на
стойност 2 400 000 лева. Програмата е съфинансирана поравно от ЕС и болницата.
След това премиерът ще ръководи редовното заседание на Министерски съвет, а веднага след
него ще присъства на подписването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ от 39 123 029,84 лева за широколентов достъп от следващо поколение за нуждите на
електронното управление. След реализирането на този проект се очаква изграждането на
оптична инфраструктура за достъп от следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки
населени места с обща дължина около 860 км.
След 12 часа премиерът Бойко Борисов и европейският комисар за регионална политика
Йоханес Хаан ще се запознаят с хода на строителството на пътната връзка на АМ "Хемус" със
софийския околовръстен път – пътен възел Яна. Проектът се изгражда по ОП "Транспорт 20072013", финансиран от ЕС, и е на стойност 32 243 349,45 лева без ДДС. Трасето е част от Трансевропейския транспортен коридор IV, има дължина 8,46 км.
Около 14.30 часа е предвидено Борисов, румънският министър-председател Виктор-Виорел
Понта и Йоханес Хаан, заедно с българо-румънска делегация, да преминат по вече свързания
Дунав мост 2.
Последният сегмент на моста бе поставен миналата седмица и цялата конструкция от
българския до румънския бряг вече е свързана. В края на август беше изцяло завършена и
прилежащата инфраструктура към него.
***
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Резюме: 148 млн. лева за оборудване с високоспециализирана медицинска апаратура са факт
от спечелен проект по ОП „Конкурентоспособност".
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Заглавие: България с уникален медицински апарат, втори за Европа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 148 млн. лева за оборудване с високоспециализирана медицинска апаратура са факт от
спечелен проект по ОП „Конкурентоспособност". Това съобщи министърът на
здравеопазването Десислава Атанасова пред журналисти на откриването на реновираното
отделение за нуклеарна медицина в УМБАЛ „Св. Иван Рилски", където ще използват уникален
апарат.
Нуклеарната медицина е много важен клон от общата медицина. При нея се използват изотопи,
за да се постави диагнозата, каза д-р Дечо Дечев, директор на болницата. След като пациентът
приеме тези изотопи, апаратът, който улавя тяхното натрупване в болестно променени органи,
е Гама камера.
Апаратът е уникален с това, че като технология е непозната дори в рамките на Европа - има
само един такъв апарат до момента, поколението е много ново. Пациентът приема два пъти помалко изотоп, изследването трае два пъти по-малко време, резултатът многократно като
качество е по-добър. Здравната каса в момента покрива изследването и предполагам, че няма
проблем да се договорим за част от пациентите, за които в момента държавата заплаща много
по-скъпи изследвания, да преминават през този апарат, обясни д-р Дечев той.
***
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.trud.bg
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1602152
Брой думи: 221
Резюме: 148 млн. лева за оборудване с високоспециализирана медицинска апаратура са факт
от спечелен проект по ОП „Конкурентоспособност". Това съобщи министърът на
здравеопазването Десислава Атанасова пред журналисти на откриването на реновираното
отделение за нуклеарна медицина в УМБАЛ „Св. Иван Рилски", където ще използват уникален
апарат.
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Заглавие: Десислава Атанасова: 148 млн. за медицинско оборудване са факт
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 148 млн. лева за оборудване с високоспециализирана медицинска апаратура са факт от
спечелен проект по ОП „Конкурентоспособност". Това съобщи министърът на
здравеопазването Десислава Атанасова пред журналисти на откриването на реновираното
отделение за нуклеарна медицина в УМБАЛ „Св. Иван Рилски", където ще използват уникален
апарат.
Нуклеарната медицина е много важен клон от общата медицина. При нея се използват изотопи,
за да се постави диагнозата, каза д-р Дечо Дечев, директор на болницата. След като пациентът
приеме тези изотопи, апаратът, който улавя тяхното натрупване в болестно променени органи,
е Гама камера.
Апаратът е уникален с това, че като технология е непозната дори в рамките на Европа - има
само един такъв апарат до момента, поколението е много ново. Пациентът приема два пъти помалко изотоп, изследването трае два пъти по-малко време, резултатът многократно като
качество е по-добър. Здравната каса в момента покрива изследването и предполагам, че няма
проблем да се договорим за част от пациентите, за които в момента държавата заплаща много
по-скъпи изследвания, да преминават през този апарат, обясни д-р Дечев той.
***
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Заглавие: Да имаш Меркел на щанда си
Подзаглавие:
Автор: Ива Стойкова
Текст: Общо 459 български предприятия са участвали в търговски мисии и международни
бизнес форуми в страната и чужбина. 2,6 млн. лв. е предвиденият бюджет по тази дейност от
проекта „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”. Едва 13 обаче
са проведените досега търговски мисии, с участието на 162 компании, от общо 60 планирани.
Това е така заради обжалване на обществената поръчка, чрез която Изпълнителната агенция
за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) осигурява самолетни билети,
трансфери, хотелско настаняване, логистика на място. Все пак търговските мисии досега са
станали възможни, благодарение на допълнително споразумение на Агенцията с МИЕТ. Те са
уникални, защото спестяват съществени разходи на бизнеса. Финансирането се осигурява по
линия на ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”. Важен
момент е, че присъствието на български компании на чужди потенциални пазари има повече
тежест, когато са подкрепени от държавна структура. Това е утвърдена практика в други
европейски страни и чуждестранният бизнес има повече доверие в компании, които представят
страната, а не участват самостоятелно.
Приключилите търговски мисии са в страните Германия, Русия, Испания, Финландия, Белгия,
Виетнам, САЩ, Китай, Украйна, Израел и Мароко. През ноември предстои търговска мисия в
Чехия. Представените сектори са ИКТ, биопродукти, мебели, машиностроене, Хранителновкусова промишленост, парфюмерия и козметика, строителство, електроника и електротехника.
Конкретните резултати за бизнеса, очаквано, са в полза на увеличения износ, но е любопитно,
че обсъжданите дейности по време на търговски мисии включват, например, и джойнт венчър и
франчайзинг.
Дейности, обсъдени по време на проведените срещи
74% от фирмите са сключили договори в резултат на участието си в търговски мисии, а самите
сключени договори са 72 на брой. Тези резултати представляват обобщени данни 9 месеца
след приключването на търговските мисии. Този срок, според наблюденията на Агенцията, е
оптималният за постигането на договорености. 50% от компаниите все още са в очакване на
такива. 54% от фирмите отчитат 10% ръст в износа си, докато при 8% увеличението е до 20%.
Брой фирми, сключили сделки
Изпълнителният директор на ИАНМСП Марияна Велкова изрази надежда, че следващата
година провеждането на търговски мисии ще се извършва по-плавно след отстраняването на
текущите затруднения. В рамките на проекта „Насърчаване на интернационализацията на
българските предприятия” трябва да бъдат проведени 32 търговски мисии в ЕС, 28 - в трети
страни и 12 бизнес форума.
Международни изложения
В 69 от общо 115 международни изложения са участвали 637 български компании, с подкрепата
на ИАНМСП. Предвидените средства са 18,3 млн. лв., като от тях досега са изразходвани 9
млн. лв. и не са разплатени все още 1,5 млн. лв. Забелязва се активизиране през втората
проекта година, когато броят на фирмите, участвали в панаири и изложби е 380 - за сравнение
през първата година те са 257. Ето какво е разпределението по браншове:
Брой фирми, разпределени по браншове
В резултат от участието на международни панаири и изложби, организирани по проекта, 865 са
сключените сделки (шест месеца след промоционалната проява), 32% от фирмите отчитат 10%
увеличение в експорта си, 27% от фирмите изнасят основно за ЕС, като основните пазари,
които са посочили са Германия, Франция, Румъния, Испания, Холандия. Извън ЕС, фирмите са
проявили най-голям интерес към Русия и ОНД – 9%.
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Резюме: Общо 459 български предприятия са участвали в търговски мисии и международни
бизнес форуми в страната и чужбина. 2,6 млн. лв. е предвиденият бюджет по тази дейност от
проекта „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”.
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Стойност на сключените сделки
Агенцията поема разходите за наем на изложбена площ, изграждането на щанд, необходимото
оборудване и обзавеждане, отпечатване на каталог на българските участници на националния
щанд, регистрационни такси, съпътстващи мероприятия като Ден на България или дегустации
на български продукти. Научените уроци от предходната година са местоположението на
щанда и неговата визия. Вече наемането на площ за българските щандове се прави доста порано, за да се избере възможно най- добро място. Освен това визията е подобрена след
избора на фирма, която прави атрактивен и модерен дизайна на българския кът. Това работи,
както стана ясно на изложение, посетено от германския канцлер Ангела Меркел и бразилския
президент Дилма Русеф. Държавните ръководители се оказват в непосредствена близост до
българския щанд, разположен на стратегическо място. Вниманието и привлечено и ефектът не
закъснява - южнокорейска фирма иска от българска компания изпълнението на огромна
поръчка (в случая 35 хиляди електронни табла). Случаят е показателен и за още нещо избраното българско предприятие няма капацитета за изпълни такава поръчка и затова на
място се сдружава и прави мини-клъстер с други българи.
Основни пречки пред българския бизнес
Бариерите пред българските компании, споделени от самите тях, са на първо място липсата на
информация за спецификата на съответния пазар, но също непознаването на дистрибуторите и
дистрибуторските мрежи по места, регулациите на чуждите пазари. За преодоляването им се
работи чрез изпълнението на останалите дейности по проекта, а именно Националният
експортен портал, разработването на експортни стратегии, анализи и политики за 18 избрани
сектори, въвеждащи семинари и обучения, консултации. Усилията изглежда дават резултат,
тъй като фирмите расте броят на фирмите, участвали в инициативите на ИАНМСП, които са
доволни, особено през втората година от проекта.
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Резюме: Премиерът Борисов:„Преди десет години бюджетът на здравеопазването за България
е бил 1 милиард лева. В рамките на десет години се е увеличил в рамките на 3 милиарда и
няколкостотин милиона лева. Така че – министър Атанасова и 20 да иска, и 200 да иска – все
няма да й стигнат.
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Заглавие: Министър Атанасова и 20, и 200 млн. да иска – все няма да й стигнат
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът Борисов:„Преди десет години бюджетът на здравеопазването за България е
бил 1 милиард лева. В рамките на десет години се е увеличил в рамките на 3 милиарда и
няколкостотин милиона лева. Така че – министър Атанасова и 20 да иска, и 200 да иска – все
няма да й стигнат. 140 - 150 млн. лева стоят в общините за общински болници. Една година не
ги контрактуват. Като ги изхарчат тях, ще им дам още. 300 млн. са в регионалното министерство
и при теб, Атанасова и все не стигат и не стигат. Направете си график с Лили Павлова и
тръгнете по общините да обикаляте кметовете и им казвайте „Ето кмете, заради теб вашата
общинска болница няма апаратура, ето ти парите.” Това заяви пред журналисти премиерът
Бойко Борисов във връзка с искането на здравния министър за още 20 млн. лв. в бюджета на
здравното министерство. Той присъства на откриването на реновираното Отделение по
нуклеарна медицина в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” в столицата, което ще работи с една от наймодерните гама-камери, комбинирана компютърен томограф.
”В цяла Югоизточна Европа няма друг такъв апарат, само в Полша има. Скъп апарат, но дава с
40% по-точна диагноза, според това, което ми обясниха докторите. Целият кръг на лечение е
вързан в тази болница”, добави още премиерът. Той отбеляза, че след като пациентът бъде
диагностициран, ако се окаже че има заболяване, той веднага остава в отделението и започва
да се лекува, а ако заболяването е белодробно или някакво друго, има прекрасна комуникация
със съседни болници и болният може да бъде препратен там. „По оперативните програми има,
стоят доста пари и искам да поздравя болница „Св. Иван Рилски”, защото се е справила
прекрасно и може да лекува добре. Аз преди няколко дни се скарах на кметовете, че по
оперативните програми 150 млн. лева стоят още за подобна апаратура, а те се мотаят още по
търговете. Това е в голям ущърб за пациентите”, посочи Бойко Борисов.
Новата апаратура в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” е на стойност 2.4 млн. лв., като 50% от
финансирането
е
осигурено
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Останалите 50% са поети
от болница „Св. Иван Рилски”, без да е ползвана субсидия от МЗ, съобщиха от лечебното
заведение.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.manager.bg
Връзка: http://www.manager.bg/news/osiguriha-terena-za-sofiya-teh-park
Брой думи: 294
Резюме: Държавата осигури терен за изграждането на бъдещия технологичен парк в София.
На днешното си заседание Министерски съвет реши да се отчужди терен на Министерството на
отбраната с обща площ от около 300 дка, който се намира на бул. „Цариградско шосе”, 4-и
километър.
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Заглавие: Осигуриха терена за „София Тех Парк”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Държавата осигури терен за изграждането на бъдещия технологичен парк в София. На
днешното си заседание Министерски съвет реши да се отчужди терен на Министерството на
отбраната с обща площ от около 300 дка, който се намира на бул. „Цариградско шосе”, 4-и
километър. Същият този имот ще бъде депозиран като непарична вноска в капитала на „София
Тех Парк” ЕАД, се казва в прессъобщение на Министерския съвет.
Идеята за изграждането на технологичен парк дойде от президента Росен Плевнелиев. По
време на посещението си в САЩ през май той се срещна с представители на Google, Hewlett
Packard и Cisco, които изразиха готовност да окажат съдействие на България в разработването
на концепцията за технологичния парк.
Високотехнологичният парк в София би трябвало да заработи през 2015 г., а строителните
дейности се очаква да започнат в началото на следващата година.
Паркът ще се строи с европейски пари. Общо 300 млн. лв. ще бъдат инвестирани от
Оперативната програма "Конкурентоспособност".
Първата фаза предвижда строеж на офис сграда с представителства на водещи компании в
областта на високите технологии. Втората сграда ще е музей на науката и технологиите.
Музеят ще е интерактивен, ще е подходящ и за деца, за които ще бъдат създадени специални
образователни игри. Ще има и още една сграда, т.нар. инкубатор – място за стартиращи
компании, в което те ще имат на разположение различни услуги за започване на бизнеса си.
Идеята е в "София тех парк" да има много зелени площи. Ще има и голямо кафене, така че
всички работещи в парка да са на едно място.
По подобен начин е устроен изследователския център на НАСА. В него се работи над продукти,
които обикновените хора ще видят в реалния живот след 15 години. „София Тех Парк” ще
трябва да стартира и подпомага десетки компании в сферата на информационните технологии
и естествените науки.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.klassa.bg
Връзка:
http://www.klassa.bg/news/Read/article/214126_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0
%BE%D0%B2%3A+%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D
0%B0+%D0%B8+20,+%D0%B8+200+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B4%D0%B0+%D0%B8
%D1%81%D0%BA%D0%B0++%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D0%B9
+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82
Брой думи: 215
Резюме: Министър Десислава Атанасова и 20, и 200 милиона да иска за здравеопазване, все
няма да й стигнат. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на
откриването на Център по нуклеарна медицина в болницата "Св. Иван Рилски", в София в
отговор на въпрос дали ще бъде удовлетворено искането на министъра на здравеопазването
Десислава Атанасова да се увеличи бюджетът за здравеопазването с 21 млн. лева.
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Заглавие: Борисов: Атанасова и 20, и 200 млн. да иска - все няма да й стигнат
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министър Десислава Атанасова и 20, и 200 милиона да иска за здравеопазване, все
няма да й стигнат. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на
откриването на Център по нуклеарна медицина в болницата "Св. Иван Рилски", в София в
отговор на въпрос дали ще бъде удовлетворено искането на министъра на здравеопазването
Десислава Атанасова да се увеличи бюджетът за здравеопазването с 21 млн. лева.
Преди десет години бюджетът на здравеопазването за България е бил 1 милиард. лева. В
рамките на десет години, се е увеличил в рамките на 3 милиарда и няколко стотин милиона
лева, припомни Борисов. Така че министър Атанасова и 20 да иска, и 200 да иска, все няма да
й стигнат.
Премиерът посочи, че много от средствата, които могат да се използват за здравеопазване по
оперативните програми, се бавят.140 - 150 млн. лева стоят в общините за общински болници.
Една година не ги контрактуват. Като ги изхарчат тях, ще им дам още, каза още той.
Министър-председателят и здравният министър откриха изцяло реновираното отделение по
нуклеарна медицина в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. Модернизираната структура е оборудвана с
уникален за страната хибриден компютърен томограф с гама камера DISCOVERY.
Обновяването на отделението е в изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, чиято стойност е в
размер на 2 400 000 лв.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.insmarket.bg
Връзка:
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A3%D0%9C%D
0%91%D0%90%D0%9B-%D0%A1%D0%B2-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_l.a_at.1_i.347556.html
Брой думи: 119
Резюме: Реновирането на отделението по нуклеарна медицина струва 2 400 000 лв.
В болница "Свети Иван Рилски" в София от днес отваря врати изцяло реновираното отделение
по нуклеарна медицина. Модернизираната структура е оборудвана с уникален за страната
хибриден компютърен томограф с гама камера DISCOVERY.
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Заглавие: УМБАЛ "Св. Иван Рилски" вече има уникален компютърен томограф
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Реновирането на отделението по нуклеарна медицина струва 2 400 000 лв.
В болница "Свети Иван Рилски" в София от днес отваря врати изцяло реновираното отделение
по нуклеарна медицина. Модернизираната структура е оборудвана с уникален за страната
хибриден компютърен томограф с гама камера DISCOVERY. Обновяването на отделението е в
изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013”, чиято стойност е в размер на 2 400 000 лв.
Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие в областта на здравеопазването и осигурява 50 процента от разходите по проекта,
като останалите 50 процента са поети от УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД. Премиерът Бойко
Борисов и министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще открият отделението
днес.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.insmarket.bg
Връзка:
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A0%D0%B0%D
0%B9%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B
A-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0
%B5-%D0%BF%D0%BE-JEREMIE-_l.a_at.1_i.347657.html
Брой думи: 219
Резюме: Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови
условия в рамките на допълнително споразумение по инициативата JEREMIE. Максималният
срок на изплащане на инвестиционните кредити, които банката отпуска в рамките на
инициативата, вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити са с период на изплащане до
5 години.
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Заглавие: Райфайзенбанк кани с нови условия за кредитиране на малки и средни фирми
по JEREMIE
Подзаглавие: Максималният размер на отпускания кредит е до 1 875 000 евро
Автор:
Текст: Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови
условия в рамките на допълнително споразумение по инициативата JEREMIE. Максималният
срок на изплащане на инвестиционните кредити, които банката отпуска в рамките на
инициативата, вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити са с период на изплащане до
5 години. При новите условия бизнесът може да се възползва от овърдрафт кредити и
револвиращи кредити за обортни средства с период на изплащане до 3 години.
Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро или
левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл “Сухопътен транспорт” максималното
финансиране е до 937 500 евро.
От подписването на Гаранционното споразумение за участие в инициативата JEREMIE
миналата година, Райфайзенбанк е финансирала проекти на микро, малки и средни
предприятия в сферата на производството, търговията и здравеопазването.
Инициативата JEREMIE “Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни
предприятия”
се
осъществява
чрез
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, финансирана от
Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националния бюджет. Гаранционното
споразумение за участие в инициативата, подписано между Райфайзенбанк /България/ ЕАД и
Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) в средата на 2011г., ще даде възможност на местния
малък и среден бизнес да се възползва от финансиране за общо 65 млн. евро.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.livenews.bg
Връзка: http://www.livenews.bg/Borisov-poryaza-zdravniya-ministar-za-dopalnitelni-pari-38732
Брой думи: 306
Резюме: „Министър Атанасова и 20 да иска, и 200 млн. лв. да иска все няма да й стигнат“,
заяви премиерът
„Министър Атанасова и 20 да иска, и 200 млн. лв. да иска все няма да й стигнат. Около 150 млн.
лв. стоят в общините за общински болници. Една година не ги контрактуват. Като ги изхарчат
тях, ще им дам още“, отсече министър председателят, след като заедно с Десислава Атанасова
откриха изцяло реновираното отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” в
София.
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Заглавие: Борисов поряза здравния министър за допълнителни пари
Подзаглавие: „Министър Атанасова и 20 да иска, и 200 млн. лв. да иска все няма да й стигнат“,
заяви премиерът
Автор:
Текст: „Министър Атанасова и 20 да иска, и 200 млн. лв. да иска все няма да й стигнат. Около
150 млн. лв. стоят в общините за общински болници. Една година не ги контрактуват. Като ги
изхарчат тях, ще им дам още“, отсече министър председателят, след като заедно с Десислава
Атанасова откриха изцяло реновираното отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Св. Иван
Рилски” в София.
Модернизираната структура е оборудвана с уникален за страната хибриден компютърен
томограф с гама камера DISCOVERY. Обновяването на отделението е в изпълнение на проект
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013”, чиято стойност е в размер на 2 400 000 лв.
По думите на Бойко Борисов „преди десет години бюджетът на здравеопазването за България е
бил 1 млрд. лева, а в рамките на десет години се е увеличил до над 3 млрд. лева“.
Десислава Атанасова поиска по-рано допълнителни 21 млн. лева за здравеопазване. “Няма
друг министър през последните пет години, който да е увеличил възнагражденията и в
Спешната помощ, и в районните центрове по трансфузионна хематология, и в държавните
психиатрични болници. Но това са възможностите в момента на бюджета. Законът е един за
всички и той така се прилага. Проблемът не се дължи на ръководството на Министерството на
здравеопазването, че ние не искаме да изплатим допълнителни възнаграждения. Те биха могли
да направят допълнителни възнаграждения, ако има икономия по щатното разписание, т.е. от
незает щат, могат на служителите, които работят, да раздадат допълнително средства”, каза
още министърът на здравеопазването.
Според Десислава Атанасова напрежението в кръвните центрове нараства и се е породило от
факта, че с промяна в Закона за държавния служител са направени промени в Закона за кръвта
и кръвните продукти, съгласно които вече не може да се раздават средства за допълнително
материално стимулиране.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.banker.bg
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=469705
Брой думи: 103
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на здравеопазването
Десислава Атанасова ще открият изцяло реновираното отделение по нуклеарна медицина в
университетската болница „Св. Иван Рилски” в София.
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Заглавие: Откриват, след ремонт, отделение по нуклеарна медицина в университетската
болница „Св. Иван Рилски”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на здравеопазването Десислава
Атанасова ще открият изцяло реновираното отделение по нуклеарна медицина в
университетската болница „Св. Иван Рилски” в София.
Модернизираната структура е оборудвана с уникален за страната хибриден компютърен
томограф с гама камера DISCOVERY. Обновяването на отделението е в изпълнение на проект
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013”, чиято стойност е в размер на 2 400 000 лева.
Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие в областта на здравеопазването и осигурява 50 процента от разходите по проекта,
като останалите 50 процента са поети от УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД.
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Дата: 24.10.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/raifaizenbank-s-novi-po-dobri-usloviq-za-kreditirane-na-firmi-pojeremie-683933.html
Брой думи: 286
Резюме: Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити вече е до 10 години, а
срочните оборотни кредити са с период на изплащане до 5 години
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Заглавие: Райфайзенбанк с нови по-добри условия за кредитиране на фирми по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови поизгодни условия и значително облекчени изисквания, в рамките на допълнително споразумение
по инициативата JEREMIE.
Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити, които банката отпуска в
рамките на инициативата вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити са с период на
изплащане до 5 години.
При новите облекчени условия бизнесът може да се възползва от овърдрафт кредити и
револвиращи кредити за обортни средства с период на изплащане до 3 години, които дават
гъвкава възможност на фирмите да оперират с финансовите средства.
Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро или
левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл "Сухопътен транспорт" максималното
финансиране е до 937 500 евро.
Новите възможности по програма JEREMIE на Европейския Инвестиционен Фонд разширяват
гамата от кредитни продукти, които българските предприемачи биха могли да използват при
преференциални лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечение, като основна цел на
програмата е да се улесни достъпа на малкия и среден бизнес до финансиране за
инвестиционни проекти, оборотни средства и да се увеличи конкурентоспособността на
фирмите.
От подписването на Гаранционното споразумение за участие в инициативата JEREMIE
миналата година, Райфайзенбанк е финансирала проекти на микро, малки и средни
предприятия в сферата на производството, търговията и здравеопазването.
Инициативата JEREMIE "Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни
предприятия" се осъществява посредством Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", финансирана от
Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националния бюджет. Гаранционното
споразумение за участие в инициативата, подписано между Райфайзенбанк /България/ ЕАД и
Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) в средата на 2011 г., ще даде възможност на местния
малък и среден бизнес да се възползва от финансиране за общо 65 млн. евро.
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Резюме: „Министър Атанасова и 20 да иска, и 200 млн. лв. да иска все няма да й стигнат“,
заяви премиерът
„Министър Атанасова и 20 да иска, и 200 млн. лв. да иска все няма да й стигнат. Около 150 млн.
лв. стоят в общините за общински болници. Една година не ги контрактуват. Като ги изхарчат
тях, ще им дам още“, отсече министър председателят, след като заедно с Десислава Атанасова
откриха изцяло реновираното отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” в
София.
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Заглавие: Премиерът поряза здравния министър за допълнителни пари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „Министър Атанасова и 20 да иска, и 200 млн. лв. да иска все няма да й стигнат“, заяви
премиерът
„Министър Атанасова и 20 да иска, и 200 млн. лв. да иска все няма да й стигнат. Около 150 млн.
лв. стоят в общините за общински болници. Една година не ги контрактуват. Като ги изхарчат
тях, ще им дам още“, отсече министър председателят, след като заедно с Десислава Атанасова
откриха изцяло реновираното отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” в
София.
Модернизираната структура е оборудвана с уникален за страната хибриден компютърен
томограф с гама камера DISCOVERY. Обновяването на отделението е в изпълнение на проект
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013”, чиято стойност е в размер на 2 400 000 лв.
По думите на Бойко Борисов „преди десет години бюджетът на здравеопазването за България е
бил 1 млрд. лева, а в рамките на десет години се е увеличил до над 3 млрд. лева“.
Десислава Атанасова поиска по-рано допълнителни 21 млн. лева за здравеопазване. “Няма
друг министър през последните пет години, който да е увеличил възнагражденията и в
Спешната помощ, и в районните центрове по трансфузионна хематология, и в държавните
психиатрични болници. Но това са възможностите в момента на бюджета. Законът е един за
всички и той така се прилага. Проблемът не се дължи на ръководството на Министерството на
здравеопазването, че ние не искаме да изплатим допълнителни възнаграждения. Те биха могли
да направят допълнителни възнаграждения, ако има икономия по щатното разписание, т.е. от
незает щат, могат на служителите, които работят, да раздадат допълнително средства”, каза
още министърът на здравеопазването.
Според Десислава Атанасова напрежението в кръвните центрове нараства и се е породило от
факта, че с промяна в Закона за държавния служител са направени промени в Закона за кръвта
и кръвните продукти, съгласно които вече не може да се раздават средства за допълнително
материално стимулиране.
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Заглавие: ТОТЮ МЛАДЕНОВ: ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ДЕТСКИТЕ СЕ ИЗПИВАТ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Огромна част от детските надбавки биват буквално изпивани от родителите и не
достигат до децата им.
Това стана ясно от думите на социалния министър Тотю Младенов в ефира на БНТ. „Близо
85% от деца получават детски надбавки", изтъкна той, но обясни, че много често с тези пари се
злоупотребява.
„За съжаление обаче някои злоупотребяват с тези пари и ги изпиват. Това са фактите. Визирам
основно ромските общности", поясни Младенов.
За да се пресекат злоупотребите с детските, социалният министър съобщи, че е настоял от
областните управители, заедно с Агенцията за социално осигуряване да правят внезапни
проверки в училищата и при констатирани серийни отсъствия на децата, да се спират
държавните помощи за отглеждането им.
Коментирайки вчерашните протести на майките, той отново обяви, че в държавата няма
средства за увеличаването на майчинските. Социалният министър обаче подчерта, че поважното е не да се дават пари кеш, а да се създават и развиват различни социални услуги. В
тази връзка Младенов изброи, че ежегодно държавата отделя 900 милиона за майчинство.
Отделно са създадени 133 социални услуги за деца на стойност на 130 милиона лева.
По думите му когато има достатъчно детски заведения и услуги, няма да има нужда от
допълнителната добавка, защото родителите ще има къде да оставят децата си. „Трябва да
можем действително да подсигурим на майките тези условия, за да могат те да си гледат
спокойно работата", отсече социалният министър.
По темата за пенсиите, Младенов заяви, че в края на ноември ще стане ясно дали ще има
коледни надбавки и изрази увереност, че това ще се случи, но само за най-ниските пенсии.
Като аргумент той посочи, че има повече приходи в държавното обществено осигуряване.
На въпрос как ще коментира данните на КНСБ, според които огромна част от българите живеят
под прага на бедността, социалният министър заяви: „Кризата беше много тежка, но ние
показахме финансова дисциплина".
Той изтъкна, че именно заради тази дисциплина и благодарение на редица европрограми като
„Конкурентоспособност" и ОП „Развитие на човешки ресурси" на хиляди хора е осигурена
заетост. „Основният акцент на нашето правителство е заетостта", увери социалният министър.
Относно исканията на учителите за по-високи заплати, Тотю Младенов обясни, че в момента се
провежда активен диалог с участието на образователния министър и синдикалните структури и
догодина ще се намери механизъм, ако не изцяло, то поне частично да се покрият
настояванията на преподавателите.
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Резюме: Огромна част от детските надбавки биват буквално изпивани от родителите и не
достигат до децата им.
Това стана ясно от думите на социалния министър Тотю Младенов в ефира на БНТ. „Близо
85% от деца получават детски надбавки", изтъкна той, но обясни, че много често с тези пари се
злоупотребява.
„За съжаление обаче някои злоупотребяват с тези пари и ги изпиват. Това са фактите. Визирам
основно ромските общности", поясни Младенов.
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Заглавие: Борисов, Понта и Хаан преминават по Дунав мост 2
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът Бойко Борисов ще открие завършения Дунав мост 2, отделение по нуклеарна
медицина, ще провери хода на строителството на пътната връзка на АМ "Хемус", ще ръководи
заседанието на кабинета и ще подпише договор за бърз интернет.
На 24 октомври, в 9.00 часа, министър-председателят Бойко Борисов и министърът на
здравеопазването Десислава Атанасова ще открият изцяло реновираното отделение по
нуклеарна медицина в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" в София.
Модернизираната структура е оборудвана с уникален за страната хибриден компютърен
томограф с гама камера DISCOVERY. Обновяването на отделението е в изпълнение на проект
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013", чиято стойност е в размер на 2 400 000 лева. Програмата е
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в
областта на здравеопазването и осигурява 50 процента от разходите по проекта, като
останалите 50 процента са поети от УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД.
След това премиерът Борисов ще ръководи редовното заседание на Министерски съвет, а
веднага след него ще присъства в Гранитна зала на подписването на договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ за широколентов достъп.
Стойността на проект "Развитие на високоскоростен широколентов достъп в Република
България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена
ИКТ инфраструктура" е 39 123 029,84 лева. С тези средства ще бъде създаден широколентов
достъп от следващо поколение за нуждите на електронното управление. Чрез проекта ще бъде
осигурено развитието на услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали райони на
страната.
Целевите групи, които ще обхване проектът са гражданите, публичните институции и бизнеса в
избраните райони. След реализирането на този проект се очаква изграждането на оптична
инфраструктура за достъп от следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки
населени места с обща дължина около 860 км. На церемонията освен Борисов, ще присъстват
още министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът
на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.
След 12 часа премиерът и европейският комисар за регионална политика Йоханес Хаан ще се
запознаят с хода на строителството на пътната връзка на АМ "Хемус" със Софийски
Околовръстен Път – пътен възел Яна. Проектът се изгражда по ОП "Транспорт 2007-2013",
финансиран от Европейския съюз и е на стойност 32 243 349,45 лева без ДДС. Обектът е част
от Транс-европейския транспортен коридор IV. Новото трасе, с дължина 8,46 км, ще свърже
съществуващия участък от автомагистрала "Хемус" с околовръстния път на София.
Реализацията на проекта ще доведе до значително намаляване интензивността на трафика и
ще повиши капацитета на автомобилния поток по път Е-79. В проверката ще участват и
министрите на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и по управление на
средствата от ЕС Томислав Дончев.
Около 14.30 часа е предвидено Бойко Борисов, румънският министър-председател ВикторВиорел Понта и европейският комисар за регионална политика Йоханес Хаан, заедно с
българо-румънска делегация, да преминат по вече свързания Дунав мост 2.
Последният сегмент на Дунав мост 2 е поставен миналата седмица и цялата конструкция от
българския до румънския бряг вече е свързана. В края на месец август беше изцяло завършена
и прилежащата инфраструктура към него. В българската делегация участват и министърът на
транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, министърът на
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът по управление на
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Резюме: Премиерът Бойко Борисов ще открие завършения Дунав мост 2, отделение по
нуклеарна медицина, ще провери хода на строителството на пътната връзка на АМ "Хемус", ще
ръководи заседанието на кабинета и ще подпише договор за бърз интернет.
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средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Очаква се министърът на транспорта и
инфраструктурата на Румъния Овидиу Силаги да вземе участие в официалното посещение на
завършената конструкция на Дунав мост 2.
Видин /
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