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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
24.1.2013 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 Телевизии 0 

 Радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 13 

 вестници, от които: 6 

 - национални 5 

 - регионални 1 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 6 

Общо за деня 13 



 

 

5 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

/2
4
/2

0
1
2

 

Телевизии и радиостанции  
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии 
 
Дата: 24.01.2013  
Източник: в. Дума  
Страница: 11  
Брой думи: 1937  
 
 
Резюме: Очаквам проверката на фонда в МОМН да изобличи далаверите, казва 
преподавателят от СУ, водач на протестите срещу източването на парите за изследвания  
 
Заглавие: Виктор Атанасов: Ще търсим защита за науката и в Брюксел  
Подзаглавие:  
Автор: Велиана ХРИСТОВА  
Текст: Очаквам проверката на фонда в МОМН да изобличи далаверите, казва преподавателят 
от СУ, водач на протестите срещу източването на парите за изследвания  
* Скандалите около драстичните нарушения в последния конкурс във фонд "Научни 
изследвания" позаелъхнаха. Нищо не се случи и май че това бе целта. Очаквате ли нещо да 
стане след 25 януари, когато премиерът обеща да има резултати от проверката на конкурса от 
инспектората на МС?  
- Очаквам да се случи нещо. От два независими канала разбрах, че проверката на 
инспектората е приключила и материалите са предадени на прокуратурата. Провряваната 
бумащина не е малко - ако си спомняте изслушването на министъра в парламента, това са тон 
и двеста килограма документация, 1600 страници е само описанието на документите, които са 
иззети от фонда.  
* Трябвало ли е да се гледат тонове, при положение че основите неща са ясни - фирми без 
научен потенциал и приятелски кръгове около шефовете на фонда и министъра, на които са 
дадени парите за наука?  
- Точно така. Има фирми и кръгове, има нарушаване на европейския регламент 800. Вече са 
информирани и Барозу, и съветничката г-жа Ан Глоувър от Еврокомисията. Канят ни и на среща 
в Брюксел, ето поканата. Така че се надявам инспекторатът на МС да излезе с някакъв доклад, 
който е действително заклеймяващ. Защото вариантите за реакция са много лоши. Да получим 
санкции от ЕС е единият вариант, другият е - ако това остане ненаказано, ударът по реномето 
на България ще е ужасяващ.  
* След изслушването на министъра, което беше последна брънка от събитията около фонда, се 
оказа, че всъщност нищо от исканията ви не е удовлетворено.  
- Има нещо много страшно - министър Игнатов узакони беззаконието. Той е човекът, който 
окончателно подписва договора със "спечелилите" проектни предложения. Така че, когато 
инспекторатът обяви, че има нарушения, следва да се изземат раздадените неправомерно 
средства. Ако това не се случи, фактически нашите искания не са удовлетворени.  
* Т.е. вие допускате, че може частично да се анулира конкурсът - за онези проекти, при които 
има нарушения?  
- Това е достойното поведение, това е единственият достоен ход в тази ситуация.  
* Във форумите имаше стотици мнения на учени за фонда, нито едно не беше положително. 
Напротив, бяха остро критични. Но в момента всички мълчат, защо?  
- В едно друго интервю наскоро говорих за полицейщината. Тя в момента продължава да се 
случва. Има заповед на председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров, ето я тук, в която той 
нарежда преди участието си в срещи с различни държавни институции и ведомства всички 
служители и академици, които ще се срещат, да получат одобрение от председателя на БАН и 
неговите заместници. А при изслушването на министъра в НС циркулираше едно листче от 
МОМН със списък на всички проекти от предишни конкурсни сесии, които в момента се 
проверяват. Всички те с изключение на един са на Софийския университет. Това е удар по 
съпротивата.  
* Защото протестът тръгна от Алма матер?  
- Да. Имам колеги, които са зарити с бумащина в момента. Имам експерименти да правя, но 
тези хора не могат да отделят половин час да проведем един експеримент. И нещо още по-
притеснително - те писмено бяха уведомени, че трябва да предадат документите до 16 
февруари, обаче миналата седмица са получили телефонно обаждане, че срокът е променен и 
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е 16 януари, т.е. със задна дата. И в момента подготовката на тази документация става просто 
инфарктна. Това е част от полицейщината.  
* В момента МОМН раздава ли по същия таен начин, без рецензии и прочее, нови 2 млн. лв., 
които министър Иенатов каза, че е заделил за неспечилили проекти след преелед на 
възраженията?  
- Това е голям въпрос и за нас. Ако се върнем назад в историята, на 19 декември се срещнаха 
трима представители - уж на протестиращите учени, които се договаряха с министъра и с Бойко 
Борисов. До 21 декември, когато проверката на инспектората е влязла във фонда, всичко, което 
е било раздадено - 14,8 млн. лв., е раздадено, но от тази дата има споразумение да не се 
подписват никакви финансови документи заради проверката. И ако са дадени тези 2 милиона, 
то е било между 19 и 21 декември. Би било интересно да се разбере.  
* Вие лично досега имали ли сте проект във фонда?  
- Не, за пръв път кандидатствах. Не съм взимал никакви пари от фонда.  
* Но проектът ви е отхвърлен административно и управителят Христо Петров каза, че са 
отстранили предварително учени, които не са се отчели добре за предишни проекти.  
- Това няма отношение към мен.  
* Каква е причината тогава да ви елиминират предварително?  
- На 11 декември подадох завление, че искам да си видя рецензията. Чак сега в неделя, на 20 
януари, получих имейл знам, че в неделя не работят и е интересно кой в този ден е изпратил 
съобщение до мен от фонда. В това съобщение са дадени аргументите, с които е отхвърлен 
моят проект. Първият е, че средствата не били разпределени в съотношение 70:30 за първата 
и втората година. Но това разпределение не е императивно изискване за кандидатстване във 
фонда, това е съотношение за парите, които фондът превежда, чак след като се стигне до 
споразумение и договор. Т.е. това е нонсенс. Другият аргумент е, че сме били получавали 
финансиране по същия проект по други линии. Което изобщо не е вярно. Нямаме финансиране 
от никое друго място.  
* Проектът ви е за изследване на графен. Какво е графен, имаше съобщение по световните 
агенции, че това вещество е много перспективно дори за лечение на рака.  
- Всеки е виждал молив, моливът пише с графита си. Графитът е въглероден кристал, който е 
образуван от въглеродни равнини. Една-единствена равнина от този графит представлява 
графен. Когато е отделена от обемния материал, тя има уникални свойства сама по себе си. 
Това вещество е дебело един-единствен атомен слой, това е първият материал с дебелина 
атом - една трета от нанометъра, получен от човека. Това е уникален материал с уникални 
свойства. Неслучайно за него се даде Нобелова награда. Та този проект е "отхвърлен 
административно". Лошото е, че ние пак не сме в синхрон със света. В момента има европейска 
инициатива за 1 милиард евро за изследване върху графена, който има огромно индустриално 
приложение. Ние не сме и там.  
* Не може ли да кандидатствате сам в тази инициатива?  
- Тук стигаме до авторитета. В България все още не се осъзнава, че това е важно. Авторитетът 
на българските научноизследователски институции в чужбина е нулев. Защото, за да участваш 
в такива инициативи, трябва да имаш солидна съвременна материална научноизследователска 
база. Как да я добием, при положение че имаме такива пречки. Аз индивидуално работя с хора, 
които са специалисти в графена, имам статии в международни списания, но България не е 
подизпълнител в такива инициативи. Христо Петров да каже как ще вървим нататък.  
* В последните три години научните публикации и проектите с адрес България са намалели с 
30%. Вероятно не само мизерното финансиране е причина?  
- Не само ниското финансиране. Корупцията. Начинът, по който се разпределят средствата. 
Важно е до кой проект стигат тези пари и защо. Това искаме да знаем - защо тези проекти са 
спечелили и защо те са получили парите. Много притеснително е, че това е пример какво ще 
последва с бъдещата оперативна програма за наука и образование. В момента има обявен 
транш по оперативна програма "Конкурентоспособност" за около 20 млн. лв. - за оборудване 
за приложни изследвания.  
* Това е към икономическото министерство.  
- Да. Обаче имаме една заповед от зам.-ректора на СУ г-н Панков. За да участва която и да е 
научноизследователска или образователна институция в този конкурс, трябва да осигури 
съфинансиране в размер на 15%. факултет може да кандидатства с проект за 4 млн. лв., значи 
съфинансирането на един милион е 150 000 лв., които самата институция трябва да осигури. 
Последното изречение в тази заповед, вижте какво казва: парите са от бюджета на факултета, 
като "това важи само за факултети с положителен преходен остатък в бюджета от предходната 
година". Такива факултети в рамките на Софийския университет, ако не се лъжа, са само три. 
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Понеже бюджетът на факултетите се формира на базата на броя студенти, умножен по един 
коефициент, който определя спецификата на науката. За съжаление в момента този 
коефициент за химията и физиката - и това е още едно от ужасяващите неща в България - се 
финансира по-малко, отколкото за един студент в спортнаwww.duma.bg та академия. Разбирате 
ли, физиката се финансира на калпак по-ниско, отколкото на студент в спорта. Така че ние няма 
как да имаме положителен баланс.  
* Но така излиза, че само факултетите по право или икономика, където има наплив от студенти, 
могат да кандидатстват за апаратура за експерименти?  
- Какви експерименти при тях? факултетите, които са заинтересовани от това оборудване, са 
научноизследователските факултети - физика, химия, които формират 70% от науката в 
университета и 15% от науката в България. Те обаче са ограничени и не могат да 
кандидатстват. Не мога да разбера дали и тази заповед е удар по съпротивата, но на такова ми 
прилича. Представете си сега бъдещата оперативна програма за наука и образование...  
* В нея наука почти няма, има само купуване на апаратура.  
- Да, само това е. А това, което става сега, е упражнение за бъдещето. Аз очаквам абсолютно 
същите действия. Т.е. нашите ръце ще бъдат вързани и ние няма да можем да се възползваме 
от европрограмите, да усъвременим оборудването си. А то е наистина доста архаично.  
* Оттук нататък - ако и след проверката нищо не се случи?  
- Ами, отсега нататък - в Брюксел. Ще се срещнем със съветник Ан Глоувър. Хората в Европа 
следят с особена тревога всичко това, което се случва с науката в България. А на 4 март имаме 
дело във ВАС срещу назначението на Рангел Гюров за шеф на Изпълнителния съвет на фонда. 
То е незаконно, както знаете. Надяваме се, че ако го спечелим, ще се окажат юридически 
несъстоятелни всички решения на фонда, включително настоящият конкурс, срещу който се 
борим. Ако няма, разбира се, последствия преди това от проверката на инспектората. Много 
силно се надявам да има такива. Иначе се превърнах в медийна звезда и това ми е 
отвратително. Аз имам други задачи. Моята задача е да създавам хора, които са съвременни и 
конкурентоспособни. Над 50% от ползвателите на нашата лаборатория по технология на 
материалите са студенти. А за да ги създавам такива, аз също трябва да съм съвременен и 
конкурентоспособен, трябва да работя наука. А в последните три месеца каква наука при тези 
събития! Средната възраст на хабилитираните преподаватели е 61 години, след 4 години ще се 
пенсионират половината. Същото го има и в Европа, там ще се освободят доста 
преподавателски бройки в един момент. И хората в България, които са конкурентоспособни, ще 
отидат в чужбина както лекарите в момента правят. Кой ще обучава децата ни тук? Говорим 
сега за ядрена енергетика. Аз обучавам студенти в специалността ядрена техника и енергетика. 
Те са много малко на брой - годишно са 4-5 човека. Качеството на тези хора не е особено 
високо. Винаги съм си задавал въпроса - дори и да я построим тази централа, кой ще работи в 
нея? Българското образование няма да може да изпълни елементарни икономически 
изисквания на съвремието. Дотам стигнахме.  
* Ако продължим и по тези теми, ще трябва фолио на две страници да направим.  
- Не е нужно фолио да правим. Нужно е държавата да започне да функционира. Нашата задача 
не е да правим двустранични интервюта. Нашата задача е да накараме институциите да се 
събудят и да спазват някакви законови, морални, научни и ако щете естетични, правила.  
***  
Виктор АТАНАСОВ е роден в София, на 31 години е. Завършил е физика на бакалавърско и 
магистърско ниво в Софийския университет. Защитил е дисертация за степен "доктор" през 
2009 г. във Франция, има постдокторска специализация в Португалия. От две години е асистент 
в СУ по физика на кондензираната материя (изучаване на свойствата на материалите).  
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Дата: 24.01.2013  
Източник: в. Галерия  
Страница: 22,66  
Брой думи: 1001  
 
 
Резюме: - Емилия, какво смятате за скандала с получените от "Пайнер" средства по програма 
"Конкурентоспособност" на ЕС?  
 
Заглавие: Емилия: Скачат на Митко, защото му завиждат  
Подзаглавие:  
Автор: Владимир НИКОЛОВ  
Текст: - Емилия, какво смятате за скандала с получените от "Пайнер" средства по програма 
"Конкурентоспособност" на ЕС?  
- Той избухна, защото се отпуснаха толкова много пари, и то за най-отричаната музика. Винаги 
е било модерно да наричат фолк певците хора втора ръка ипи изпълнители от лекия жанр. 
Честно казано, вече дори не се обиждам от подобни квалификации. Просто осъзнах, че сме 
дразнители за другите.  
В "Пайнер" има много качествени певци и това го отричат само хора, които нищо не харесват и 
обичат да злобеят, както казва Лили Иванова. Друг е въпросът, че във всяка страна има 
изпълнители, които пеят малко по-провокативни текстове и биха могли да бъдат пример за 
подрастващите. Ако се заслушаш, ще чуеш, че Риана и Кейти Пери дори пеят много по-дръзки 
неща от нас. Това всеки го знае, но предпочитат да обвиняват нас за нисък морал или други 
проблеми на обществото. Когато няма конкретен виновник за нещо, винаги ще нарочат чалгата.  
- Често поп певците обаче са сочени за пример.  
- Харесвам много от българските поп певци. Те започнаха да вадят хитове, но това се случва 
през последната една година, а ние 15 години постоянно правим хитове. А това на нас никой не 
ни го признава. Не се отчитат трудът, нервите и средствата, които хабим.  
Ние сме много работещи момичета  
Ами наскоро излезе песен на рапъра 100 кила, или 200 кила беше, в която се казва "тялото ти 
мирише на аборт". Може би му се е сторило тежкарско да изпее това нещо и мисли, че е 
направил хит, защото го чувам в дискотеките, в които съм непрекъснато. Защо тогава само 
попфолкът е обвиняван в простотии?  
- Твърдите, че има двоен стандарт и затова скачат на "Пайнер"?  
- Фирмата е основана през 1990 година. Аз съм част от историята й от самото начало. През 
цялото време съм виждала само едно - попфолкът се харесва, заведенията ни са пълни, 
участията минават пред голяма публика. И знаете ли какъв е изводът - българите харесват 
попфолка и се забавлявате него. Има качествени песни, добри изпълнители. Да не говорим 
колко красиви колежки има. Аз, като жена, която в никакъв случай не си пада по собствения 
пол, с ръка на сърцето признавам колко добре изглеждат, какви страхотни тела имат. Ако 
разполагахме със средствата на Риана, Бионсе и Бритни Спиърс, предполагам, че щяхме да 
изглеждаме направо уникално, защото дори с нашите пари достигаме до това ниво. У нас има 
желание да изглеждаме добре, да се развиваме.  
На нас ни пука за външния ни вид защото уважаваме публиката си. Всичко това е свързано и с 
много лишения.  
- Явно сте във възторг от шефа си Митко Димитров?  
- Той е кандидатствал по програмата, изпратил е проект и е спечелил. За него мога да кажа, 
че е перфектен бизнесмен. Много негови колеги могат да вземат пример как да развиват 
фирмите си честно, последователно и стъпка по стъпка към големите успехи.  
Защо се скача конкретно срещу вашата фирма?  
- Ние сме големи дразнители с успеха и с това, че толкова много хора ни харесват, факт е, че 
единствените турнета по стадиони правим само ние и Слави Трифонов. Други български 
изпълнители могат единствено да мечтаят за такива сцени. Разбира се, има и много неща, на 
които да се учим от световните звезди, но там говорим и за други продажби, за други мащаби.  
Надявам се с тези европейски пари нашият шеф, като един добър бизнесмен, да направи така, 
че да излезем извън границите на България.  
Не говоря само за себе си, а и за други колеги, които заслужават - онези от челната петица на 
фирмата ни. Време е да се чуе и за нас, както за румънците.  
В чужбина са големите пари и успех, а и само така, ако разполагаме предварително с по-
големи средства, ще можем да инвестираме в подобни начинания. Да не говорим, че никой не 
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се замисля, че по този начин ще прославим и страната ни ще бъдем достойна реклама пред 
чужденците.  
- Митко Димитров твърди, че ще инвестира и в българския фолклор с тази средства.  
- Фактът, че имаме и фолклорна телевизия, показва, че шефът доказва своята загриженост към 
културното ни наследство.  
Защото всички знаем, че фолклорът е на заден план в момента в България. И съм почти 
сигурна, че Митко не печели особено много нито от телевизията, нито от издаването на тези 
албуми. Прави го, защото е истински българин и родолюбец.  
Редно е да споменем, че има много качествени поп певци, но те трудно биха изпели различни 
стилове музика, докато ние пеем всичко, и най-важното, фолклорни песни от всички краища на 
страната - от шопския, родопския, странджанския, македонския, тракийския, добруджанския и 
т.н.  
Освен това повечето изпълнители в "Пайнер" са завършили в Широка лъка и Котел. Другите, 
които не са, просто Господ им е дал дарба. Като на една Нели-на, която дори издаде 
фолклорни албуми.  
- Много интелектуалци скочиха срещу вас, след като се разбра, че сте спечелили тези пари. 
Според тях държавата ни се превръща в парад на силикона.  
- Тези хора говорят, а дори не са си направили труда да кандидатстват. Не съм достатъчно 
компетентна да говоря за тях, но ми се струва, че понякога е по-редно да се действа, отколкото 
само да се приказва. Чувствам, че сякаш в другите жанрове и въобще в културните институции  
липсва добра организация не се усеща силно управление.  
- Каква очаквате да бъде ползата за вас самата като изпълнител?  
- Доколкото знам от Митко Димитров, ще се инвестира в ново студио, в нова техника за клипове  
Това значи, че за мен и за останалите колеги ще се подобри качеството на нашите видеа, 
записи, аранжименти. Трябва да вървим към по-добро.  
- Говори се, че спечелването на конкурса е с политическа протекция заради обвързаността на 
Митко Димитров с ГЕРБ.  
- Нямам достатъчно информация по този въпрос. Но мога да кажа, че никога не сме били 
обвързани политически. Дори Митко ни е научил всички така, че да приемаме политическите 
участия като нормални изяви - да не агитираме и да не се оцветяваме, независимо дали пеем 
за - ГЕРБ, за БСП, за ДПС или за някой друг. Почитателите ни са единствените, които ни 
интересуват.  
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Дата: 24.01.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 1,6,7  
Брой думи: 2414  
 
 
Резюме: "Капитал Daily" разговаря с министъра на икономиката и енергетиката Делян Добрев 
за възможностите за финансиране на българските фирми през новия програмен период на 
оперативна програма "Конкурентоспособност". Какво трябва да бъде направено за 
стабилизирането на ВМЗ - Сопот, така че предприятието да бъде приватизирано успешно, както 
и по теми, свързани с инвестиционния климат в България, и задачите, които трябва да бъдат 
изпълнени в енергийния сектор.  
 
Заглавие: Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма: 
Еврофондовете трябва да са за иновации, енергийна ефективност и експорт  
Подзаглавие:  
Автор: Ралица НИКОЛОВА  
Текст: "Капитал Daily" разговаря с министъра на икономиката и енергетиката Делян Добрев за 
възможностите за финансиране на българските фирми през новия програмен период на 
оперативна програма "Конкурентоспособност". Какво трябва да бъде направено за 
стабилизирането на ВМЗ - Сопот, така че предприятието да бъде приватизирано успешно, както 
и по теми, свързани с инвестиционния климат в България, и задачите, които трябва да бъдат 
изпълнени в енергийния сектор.  
Ако бие трябва да напишете икономическа програма за следващия кабинет, кои ще са трите 
най-важни мерки, които ще предложите?  
- На първо място, трябва да запазим ниските данъци и финансовата стабилност, защото това е 
най-важната предпоставка за развитието на българския бизнес. На второ място, трябва да 
защитим, което и правим в момента, повече средства за бизнеса за следващия програмен 
период на оперативна програма "Конкурентоспособност". Тези средства не трябва да бъдат 
изразходвани хоризонтално от секторите, както е сега, а да има определена специализация, за 
да можем да постигнем най-високия възможен резултат. На трето място, трябва да продължим 
да работим за привличането на чуждестранни инвеститори още по-активно. Продължаваме с 
бизнес форумите в чужбина. България за първи път от 20 г. насам започна активно да се 
презентира като инвестиционна дестинация. Дотогава ние просто чакахме някой отнякъде 
просто да разбере за България чрез собствените си географски познания, за да проучи 
възможностите за инвестиции, а 80-90% от компаниите, които посещават нашите форуми, дори 
не знаят къде се намира България. Сега правим точно обратното. Ние отиваме при бизнеса, за 
да го запознаем с възможностите за инвестиции в България, и първите резултати са много 
обнадеждаващи. Имаме китайски инвестиции, които стартират тази година, и такива от Япония, 
Индия, Германия и Великобритания. Това са все места, където ние проведохме бизнес форуми 
и вече имаме реални резултати. Работим и по един много голям проект за споделен център в 
България за голяма компания, която все още не желае да бъде обявявана, защото, 
премествайки се у нас, тя съкращава работни места в Западна Европа, включително във 
Франция, която е изключително чувствителна на тази тема. В сферата на аутсорсинг 
центровете и споделените услуги работим по четири проекта, които ще бъдат открити през 
2013 г. и ще осигурят заетост на хиляди млади хора. Трите проекта на китайски компании за 
електро-и конвенционални автобуси също са в напреднал стадий. Работим и с няколко 
компании за автомобилни части.  
Кои са най-честите причини да губим чуждите инвеститори и какво се прави, за да се 
противодейства на тази тенденция?  
- Губим инвестиции заради кризата. След спада през 2009 г. обаче имаме ръст в инвестициите 
не само в България, а и в цяла Европа. Според данните, които имаме за миналата година, 
преките чуждестранни инвестиции са с 30% повече, отколкото през 2011 г. В абсолютна сума са 
1.336 млрд. евро. Трябва обаче да се направи разликата между инвестициите преди 2009 г. и 
след това, защото, ако изключим инвестициите в имоти и финансовия сектор, разликата не е 
голяма. В момента ние привличаме почти толкова инвестиции в реалния сектор, колкото и 
преди 2009 г. През 2003-2004 г. докъм 2009 г. инвестициите в абсолютна стойност са големи, но 
в някои години 70 и над 70 на сто от тях се дължат на инвестиции във финансовия сектор и 
имоти.  
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Каква трябва да е програмата в новия период на ОП "Конкурентоспособност"? Трябва ли да 
продължава да финансира всички фирми, или трябва да е насочена по-конкретно към дадени 
области и компании и на база на какво ще ги определите?  
- Трябва да имаме определена специализация на средствата и това е стратегия не само на 
България, а на целия Европейски съюз. Колкото и да са средствата, те са ограничени, така че 
ние трябва да ги насочим там, където те ще доведат до най-голям положителен ефект за 
икономиката. Сферите, за които ще бъдат отделени достатъчно средства, са иновациите и 
енергийната ефективност. На четвърто място, трябва да подкрепим експортно ориентираните 
предприятия, и то не само с технологична модернизация, но също така и с намирането на 
пазари - нещо, от което компаниите имат нужда. Не на последно място, трябва да подпомогнем 
компаниите, които се занимават с металообработване, защото, ако погледнете нашия 
търговски баланс, вносът е главно на машини и оборудване, което е с висока добавена 
стойност, а износът е предимно от суровини. Ние трябва да подпомогнем компаниите да 
превръщат суровините в продукти с висока добавена  
стойност.  
Сбъркан ли е регламентът, който позволява на всички фирми еднакво ниво на съфинансиране, 
само базирано на големината им, не на финансовото им състояние или на проекта, за който 
искат финансиране?  
- Процентът на безвъзмездната помощ за следващия програмен период вероятно ще бъде по-
нисък от сегашния, защото това е тенденция в целия Европейски съюз. Вероятно ще има 
финансови механизми, подобни на JEREMIE, каквито има и в този програмен период. От този 
фонд в момента има отпуснати 150 млн. лв. за български предприятия. Възможно е да имаме 
схеми, подобни на схемата за енергийна ефективност с мостово финансиране, така че 
компаниите да могат да намерят тяхната част от средствата, за да изпълнят инвестицията. 
Дали трябва да се прави някакво разграничаване на интензитета на помощта за различните 
видове компании - това не е тема, която сме анализирали задълбочено. Не мисля, че е редно 
да има такова разграничение за различните видове предприятия.  
Голяма част от проектите, които ОП "Конкурентоспособност" одобрява, отпадат заради 
проблем със съфинансирането. Банките обаче твърдят, че финансират всички качествени 
проекти. Някоя от двете страни трябва да греши. Коя?  
- Не е толкова голям процентът на фирмите, които отпадат заради това, че не могат да намерят 
собствени средства. Проектите, които не са реализирани по различните грантови схеми, са 
между 5-10%. С цел да усвоим 100% по оперативната програма и с оглед на проблемите за 
тези фирми ние сме решили да над-договорим програмата с 5-8%, за да нямаме неусвоени 
средства. Така, дори ако някой проект отпадне заради липса на собствено финансиране или по 
друга причина, няма да останат неусвоени средства, защото ще бъде изпълнен друг от 
"наддоговорените". Същевременно по финансовите механизми по JEREMIE ние предоставяме 
гаранции, за да могат фирмите, които нямат обезпечение, също да получат кредити за 
реализиране на своите проекти.  
Смятате ли да промените критериите и механизмите за подбор на проекти по иновационния 
фонд?  
- Аз съм на мнение, че при определянето на това коя иновация да се финансира и коя не, много 
по-голяма роля трябва да има бизнесът. Ние ще се опитаме още през този програмен период 
да стартираме пилотна ваучерна схема със средства, които предоставяме на фирмите, за да 
могат те да си поръчат в някой развоен център или в някой институт иновацията, която е 
необходима точно за техния  
бизнес. Само по този начин ще знаем, че средствата се изразходват за иновации, които се 
внедряват в бизнеса, а това е най-важното. Така че ролята на бизнеса ще бъде много по-
голяма. Ако финансираме хоризонтално всички институти и развойни центрове, те ще 
произведат нещо, което после ще се опитат да продадат на бизнеса, но то може да се окаже 
трудно за внедряване и не това, от което има нужда. Така и бизнесът ще може да концентрира 
и насочи тези средствата към тези институти, които са наистина необходими.  
Кой е вашият вариант за ВМЗ - откриване на процедура по несъстоятелност или приватизация?  
- Най-лесно е дружеството да бъде обявено в несъстоятелност, но това е най-лошият изход за 
всички работещи в него. Затова аз съм на мнение, че трябва да направим необходимото 
преструктуриране на предприятието, за да може то да намали своите разходи и така да се 
опитаме да го оздравим. Намаляването на разходите включва и съкращения и мисля, че всички 
разбират това. Важно е да се отбележи, че тези хора няма просто да бъдат съкратени и да 
останат без работа, на тях ще им бъде предложено друго работно място, където ще продължат 
да получават заплата. Без да направим това, ние няма как да избегнем несъстоятелността, 
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защото фондът на ВМЗ за заплати е повече от 2 млн. лв. на месец. В това предприятие през 
последните 10-15 години разходите са надвишавали приходите с между 5 и 20 млн. лв. Сега 
ние берем плодовете на това,  
че не са били предприети мерки по-рано. Може би и ние сме виновни за това, защото, ако 
бяхме предприели тези мерки миналата година, щяхме да намалим разходите още тогава и 
може би финансовото състояние на дружеството щеше да е малко по-добро, но ние разчитахме 
на стратегията за приватизация и процедурата, която не даваше сигнали, че може да има 
провал.  
Критериите в новата приватизационна процедура трябва да бъдат по-гъвкави, за да може 
повече участници да кандидатстват за закупуването на предприятието. Конкретно какви ще са 
те ще реши надзорният съвет на агенцията за приватизация, след като минат промените в 
закона за приватизация. Много важно беше дружеството да отпадне от списъка на 
стратегическите обекти, защото, ако то е в този списък, означава да изгубим 8-12 месеца за 
изработване на нова стратегия за приватизация и едва след това да стартираме отново 
процеса. Почти съм убеден, че в състоянието, в което е в момента ВМЗ, няма да може да 
издържи такъв период.  
Как трябва да се балансират интересите на еколозите и бизнеса в контекста на споровете в 
Банско?  
- Ако говорите за Банско, аз съм бил в курорт в Италия, който е в "Натура 2000" и е под егидата 
на ЮНЕСКО. В този курорт има изградени 1200 км писти и има 200 лифта, които вървят един 
върху друг. Не може за Италия при същия вид околна среда, защитена от "Натура" и ЮНЕСКО, 
да е възможно строителство, а в България не. Факт е, че в Банско се чака с часове на лифта и 
се съмнявам някои от хората, чакали толкова дълго, да повтори това посещение. Ако не се 
даде възможност този курорт да се развие, разбира се, според съответното законодателство, 
след няколко години той ще започне да губи туристи.  
Ако акционерите се съгласят "Набуко" да започва с интерконекторната връзка между България 
и Турция, това няма ли да изисква изготвянето на нов доклад по ОВОС, което реално би 
забавило тази идея?  
- През юни ние ще имаме техническа възможност и разрешение за строеж за изграждането на 
"Набуко" през цялата територия на България. Вярваме, че е добра идея изграждането на 
първата фаза на този Южен газов коридор да започне преди 20162017 г., защото, свързвайки 
системите на Турция с България, ние реално свързваме Каспийския регион с пазарите на ЕС и 
ограничени количества газ могат да потекат по тази тръба още през 2014 г. За да се случи това, 
ние не само трябва да убедим останалите акционери в "Набуко", а по-скоро трябва да убедим 
ТАНАП, защото все пак някой от турска страна трябва да ни посрещне. Ние бихме изградили 
отсечката от 75 км на българска територия и само с подкрепата на Австрия. Ако останалите 
акционери в "Набуко" на този етап не искат да се включват, те имат опцията срещу стойността 
на направената инвестиция да участват на един по-късен етап, когато започне строителството 
на цялата тръба. Ако някой от тях реши, че иска да се включи сега, а по-късно да се откаже, 
също има опции, като му бъдат платени всички направени разходи.  
Финансирането на българската отсечка може да бъде с част от средствата, отпуснати от ЕК на 
"Набуко", знаете, че там има заделени 200 млн. евро. Но тук проблемът не е финансов, защото 
и без партньори "Булгартрансгаз" може да изгради тези 75 км. На нас те са ни толкова 
необходими, че сме готови да инвестираме в тях сами, защото алтернативата на по-евтиния газ 
ще изплати инвестицията за много кратко време.  
Преди седмица премиерът направи заявка, че съвсем скоро трябва да бъдат намерени 400 
млн. лв., с които да бъде платен заемът на НЕК към BNP Paribas. Откъде ще дойдат тези пари, 
ясно е, че НЕК не разполага с такава сума?  
- Опциите са две. Или отново да търсим синдикиран заем, с който отново да рефинансираме 
тези 195 млн. евро, или да издадем облигации от Българския енергиен холдинг. Ще 
анализираме коя е по-добрата възможност, но плановете ни предвиждат до края на април да 
сме осигурили това финансиране, за да не чакаме последния момент. Кредитният рейтинг на 
БЕХ ще бъде готов съвсем скоро, а самото листване не отнема толкова много време. Ние 
имаме 3 месеца, което е достатъчен срок.  
Преди известно време изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" се оплака, че му е оказван 
натиск за завишаване на някои разходи. Министерството запознато ли е и ще направите ли 
проверка по случая?  
- Аз съм разпоредил проверка на инспектората за сключваните договори и дали има завишени 
разходи някъде. Сигурен съм, че г-н Николов няма да позволи такова нещо да се случи. Самите 
финансови резултати на дружеството също показват, че то работи все по-ефективно. През 
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периода на тройната коалиция дружеството е печелело средно по 14 млн. лв. на година. Само 
за 2012 г. печалбата на АЕЦ "Козлодуй" е 150 млн. лв.  
Защо според вас изграждането на 7-и блок на площадката на АЕЦ "Козлодуй" би било 
икономически по-целесъобразно, отколкото изграждането на "Белене". За "Белене" вече са 
направени редица инвестиции, което тепърва трябва да бъде направено и платено за 7-и блок?  
- В цял свят, когато се строят нови мощности, се търси възможността те да бъдат изградени на 
съществуващи площадки, там, където има инфраструктура, а в България това е точно АЕЦ 
"Козлодуй". Решението за "Белене" е взето тогава, когато в АЕЦ "Козлодуй" са работили 6 
реактора и технически площадката е щяла да се претовари, ако бъдат изградени нови. Сега 
ние имаме само два работещи блока и в никакъв случай площадката няма да бъде 
претоварена. Това са все аргументи в подкрепа на изграждането на 7-и блок в АЕЦ "Козлодуй". 
Този проект е структуриран по най-правилния начин с проектна компания, която има определен 
ресурс. Ако тази проектна компания не намери стратегически инвеститор и не изясни всички 
въпроси по изграждането на бъдещата мощност, нищо лошо няма да последва. Докато в 
случая с "Белене" Националната електрическа компания е направена заложник. В документите, 
които раздадохме на журналистите (кореспонденция между НЕК, RWE и министерството на 
енергетиката от 2008-2009 г. - бел. ред.), е видно, че още през 2008 г. директорът на НЕК е 
казал, че компанията няма средства да финансира този проект. Въпреки това 22 дни по-късно е 
платен авансът на "Атомстройекспорт", с който е задействано споразумение номер 5 (с което е 
поръчано оборудването за "Белене" с дълъг срок на производство - бел. ред.). Ако не е бил 
този аванс, ние нямаше да продължим да плащаме ангажиментите по това споразумение.  
***  
Делян Добрев е роден през 1978 година в Хасково. Той е бакалавър по икономика (университет 
"Уеслиан", САЩ) и има специализация в Лондонското училище по икономика и политически 
науки. От 2002 г. до 2004 г. е бил директор на дирекция в областна администрация - Хасково. 
Преди да стане министър на икономиката и енергетиката през март 2012 г., той е депутат от 
ГЕРБ и зам.-председател на икономическата комисия в парламента.  
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Дата: 24.01.2013  
Източник: в. Аз Буки  
Страница: 2  
Брой думи: 350  
 
 
Резюме: Една трета от парите - 5.42 милиарда лева, вече са преведени на бенефициентите  
 
Заглавие: 2012 е рекордна по усвояване на евросредства  
Подзаглавие:  
Автор: Галя МЛАДЕНОВА  
Текст: Една трета от парите - 5.42 милиарда лева, вече са преведени на бенефициентите  
През 2012 г. България е договорила усвояването на 15.73 млрд. лв. и е изплатила 5.42 млрд. 
лв. за реализиране на проекти по седемте оперативни програми. Възстановените средства от 
Европейската комисия възлизат на 3.48 млрд. лв., което се равнява на възстановеното през 
2010 и  
2011 г., взети заедно. Това прави  
2012 г. рекордна по усвояване на средствата от европейските фондове, показва годишният 
анализ на Министерството по усвояване на еврофондовете и Министерството на финансите.  
В края на 2013 г. изтича седемгодишният програмен период на Европейския съюз. Всички 
средства по оперативните програми вече са договорени и предстои тяхното изплащане на 
бенефициентите. Целта на България е в края на годината да бъдат изплатени не по-малко от 
65% от договорените общо 15.73 млрд. лв. Изплащането на останалите 35% ще продължи до 
декември 2015 г., когато е крайният срок за усвояване на средствата.  
През 2013 г. ще се планира новият програмен период, който обхваща 2014-2020 г. През него ще 
стартира новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Както в. 
"Аз Буки" писа, тя вече е одобрена с решение на Министерския съвет. За да може да започне 
работа по програмата, в Министерството на образованието, младежта и науката ще бъде 
изграден финансов орган за наблюдение и управление на европейските средства. Той трябва 
да бъде акредитиран от Европейската комисия, за да получи право да изплаща средства на 
бенефициентите по проектите.  
Изграждането на такъв орган може да отнеме между една и пет години в зависимост от 
мобилизацията на екипа, коментира министърът по управление на еврофондовете Томислав 
Дончев. Иска ми се в конкретния случай това да стане максимално бързо - за една година. 
Добра предпоставка е, че в Образователното министерство има междинно звено на 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", което работи с Европейския социален 
фонд и екипът е запознат с част от изискванията, поясни той.  
Бюджетът, с който ще разполага България през новия програмен период, ще стане ясен след 
приемането на многогодишна финансова рамка от страна на Европейската комисия. След това 
ще бъдат сключени договори за партньорство за всяка от оперативните програми.  
ОПРЧР, ОПРР, ОПК  
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Дата: 24.01.2013  
Източник: в. Демокрация  
Страница: 19  
Брой думи: 521  
 
 
Резюме: Новината ни свари неподготвени: "Пайнер Медиа" ООД е одобрена от структури на 
Европейската комисия и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" Чак ченетата ни увиснаха: 
нерде "Пайнер" нерде Европа?!  
 
Заглавие: ПАРИ ЗА ПАЙНЕР: ПЕТ СЦЕНАРИЯ  
Подзаглавие:  
Автор: Митко НОВКОВ  
Текст: Новината ни свари неподготвени: "Пайнер Медиа" ООД е одобрена от структури на 
Европейската комисия и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  Чак ченетата ни 
увиснаха: нерде "Пайнер" нерде Европа?! Де се е чуло-видяло европейски пари за българска 
чалга?! Сценарий I -шпионски,,,17 мига от пролетта"  
Там, в Брюксел, е вербуван един дълбоко законспириран Щирлиц, капитан Клос или Емил Боев, 
вие си изберете шпионина-герой, той работи в полза я на Москва, я на Пекин, я на Пхенян, я на 
Третия интернационал и много добре знае как да стори за смях обединена Европа в очите на 
света, а най-много в очите на бъл-  
гарина. Прави го дискретно и почти незабележимо до момента, в който конфузията лъсва: 1 918 
233 лева европейски пари за българската чалга. Ето още една пълна цистерна с вода в 
мелницата на местния евроскептицизъм, а Щирлиц-Клос-Боев се подсмихва злокобно отстрани 
и доволно потрива ръчички...  
Сценарий II-екзотичен, "Черна котка, бял котарак"  
Там, в Брюксел, българската чалга си има всеотдаен и захласнат фен, еврочиновник, за когото 
тя е като Емир Костурица за журито в Кан - уникална, неповторима, екзотична. Като дойде в 
България, този фен мигом се втурва я към "Син Сити", я към БИАД, я към "Роял клуб", за да си 
начеше крастата и да се отдаде на своята естетическа любов. И сега, когато пред очите на този 
пристрастен фен се явява шанс да помогне на любимата си музика с 1 918 233 лева, той не се 
колебае нито за миг - разписва документите и "Пайнер" взема парите.  
Сценарий III-подъл, "Коварство и любов" Тия от "Пайнер" имат проблем и този проблем се 
казва Веселин Маринов. Събира той на концертите си народ от близо и далеч, зомбира ги с 
"Нашата полиция ни пази..." "Златна Добруджа", "Горчиво вино", а Андреите, Глориите, Иваните 
и другите протежета на Митьо Лайнера тънат в пусти салони. Трябва нещо да се направи, 
затова нека дадем на "Пайнер" 1918 233 лева, да  
съблазни с тия пари най-голямата звезда на българската поп-музика, а след това да му спретва 
въртели, та да изпъкнат истинските сладкопойни чучулиги на поп-фолка.  
Сценарий IV-социално-политически, "На крак, о, парии презрени"  
В Брюксел са ни съжалили, непрестанно четат проучвания, в които българинът е най-беден, 
най-унил, най-тъжен, най-нещастен... Решили са да ни развеселят. И да ни вдигнат 
самочувствието, и да се ударим в гърдите: "И ний сме дали нещо на светът, и на вси Европи 
чалга да тресат..." Пък и идат избори, правителството трябва да се подкрепи. Как, как? - Ами 
ето  
как ще дадем на "Пайнер" 1 918 233 лева. Таз телевизия българите я гледат, радват й се, 
гюбеци мятат на нея, що да не ги въодушевим още мъничко, на крак да ги вдигнем, с мерак да 
гласуват. Щото, нали пътят към Европа минава през чалгата - откъде другаде да мине в таз 
забутана и ошмулена Българийка?...  
Сценарий V-най-реален, "Възхвала на глупостта" На чиновниците в Брюксел чавка им е изпила 
акъла. Ако не е така, как да си обясним, че Венета Райкова и "Горещо" също получават пари по 
оперативната програма за развитие на конкурентоспособността? С кого, впрочем, ще се 
конкурира нашичката "Мила ми Венето", с Чичолина ли?...  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 21.01.2013  
Източник: в. Делник, Ямбол  
Страница: 4  
Брой думи: 384  
 
 
Резюме: Скандални нарушения и пропуски в усвояването на евросредствата по оперативните 
програми оповести в Ямбол Петко Ковачев от Института за Зелена политика, по покана на 
сдружение "ДЕН" - Ямбол. Направените констатации, изводи и препоръки се съдържат в 
доклада на Гражданската коалиция за устойчиво ползване на европейските фондове (КУПФЕС) 
за граждански мониторинг на европейските фондове в България. В него се посочват проблеми 
като нови случаи на подмяна на цели по част от оперативните програми, представяне на 
негативни резултати като успехи, корупция и укриване на резултати от проверки по сигнали за 
нарушения. Петко Ковачев насочи вниманието и към проблемите по програмите за 
трансгранично сътрудничество, особено България — Румъния, както и гаранционните фондове, 
които под формата на спасителни мерки, за да не се изгубят едни европейски средства, се 
превръщат в кредити и по този начин обезсмислят идеята за предоставяне на безвъзмездна 
помощ.  
 
Заглавие: Нарушения в управлението на европейските фондове  
Подзаглавие: Комитетът по петициите към ЕП днес разглежда проблема с ямболското депо  
Автор: Магдалена ИВАНОВА  
Текст: Скандални нарушения и пропуски в усвояването на евросредствата по оперативните 
програми оповести в Ямбол Петко Ковачев от Института за Зелена политика, по покана на 
сдружение "ДЕН" - Ямбол. Направените констатации, изводи и препоръки се съдържат в 
доклада на Гражданската коалиция за устойчиво ползване на европейските фондове (КУПФЕС) 
за граждански мониторинг на европейските фондове в България. В него се посочват проблеми 
като нови случаи на подмяна на цели по част от оперативните програми, представяне на 
негативни резултати като успехи, корупция и укриване на резултати от проверки по сигнали за 
нарушения. Петко Ковачев насочи вниманието и към проблемите по програмите за 
трансгранично сътрудничество, особено България — Румъния, както и гаранционните фондове, 
които под формата на спасителни мерки, за да не се изгубят едни европейски средства, се 
превръщат в кредити и по този начин обезсмислят идеята за предоставяне на безвъзмездна 
помощ.  
Основният извод, който може да се направи, според Ковачев е, че въпреки отчетеното от 
министър Дончев увеличение на средствата по европейски програми, няма никакви факти за 
наличието на значими и устойчиви ползи за бизнеса и гражданите на страната, камо ли за 
регионите. В тази връзка той заяви, че пречка пред ефективното усвояване на средствата от 
оперативните програми е липсата на второ управленско ниво в България. На практика между 
централната власт и общините няма второ ниво с ясни правомощия, което да може да 
управлява европейските фондове, така че средствата да се усвояват и разпределят 
максимално ефективно и да са от реална полза за регионите. По думите му, след срещи и 
разговори на представителите на организацията с европейски институции, е станало ясно, че 
този териториално-административен модел на управление на оперативните програми води до 
доста добри резултати. Той посочи и други подобни примери по оперативните програми 
"Транспорт", "Конкурентоспособност" и "Околна среда", където според него положението за 
страната ни е трагично, особено по ос 2 "Управление на отпадъците". Тук се намеси и Дияна 
Бончева от сдружение "ДЕН". Тя съобщи, че петицията на Граждански инициативен комитет и 
сдружение "ДЕН" за нарушенията по старото сметище на Ямбол и бъдещото регионално депо 
ще бъде обсъдена на заседание на Комитета по петициите към Европейския парламент в 
Брюксел на 21 януари. Тя обясни, че тяхното настояване е старото сметище да бъде незабавно 
закрито, а парите за новото да бъдат замразени, като се даде отсрочка за извършване на 
препроектиране на проекта за регионалното депо.  
21.01.2013 г.  
 
  



 

 

18 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

/2
4
/2

0
1
2

 



 

 

19 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

/2
4
/2

0
1
2

 

Периодични печатни издания 
Дата: 24.01.2013  
Източник: сп. CIO  
Страница: 34,35  
Брой думи: 899  
 
 
Резюме: Специализирана болница 3а активно лечение по Онкология (СБАЛО) е сред 
Здравните заведения в страната, 6 които през последните години се обръща значително 
внимание на изграждането на модерна ИКТ инфраструктура. Реализираните ИТ проекти имат 
3а цел да дават възможност на болницата да работи ефективно, а също така да съдействат 3а 
решаването на специфични задачи свързани с улеснение на достъпа на обществото до строго 
профилирани здравни услуги, произтичащи от уникалната специализация на болницата. 
Няколко инициативи, осъществени през последната година, допринасят 3а изпълнението на 
тази стратегия.  
 
Заглавие: Информационната сигурност - във фокус за специализираната болница по 
онкология  
Подзаглавие: През последната година в здравното заведение е въведен нов комплексен 
софтуер за защита от вируси, контрол на приложенията и предотвратяване на изтичането на 
информация  
Автор: Йордан ИЛИЕВ, ръководител на информационния отдел на СБАЛ по онкология ЕАД  
Текст: Специализирана болница 3а активно лечение по Онкология (СБАЛО) е сред Здравните 
заведения в страната, 6 които през последните години се обръща значително внимание на 
изграждането на модерна ИКТ инфраструктура. Реализираните ИТ проекти имат 3а цел да 
дават възможност на болницата да работи ефективно, а също така да съдействат 3а 
решаването на специфични задачи свързани с улеснение на достъпа на обществото до строго 
профилирани здравни услуги, произтичащи от уникалната специализация на болницата. 
Няколко инициативи, осъществени през последната година, допринасят 3а изпълнението на 
тази стратегия.  
ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ  
"Проектите в областта на информационната сигурност са  
особено важни 3а болницата. Те имат значение както 3а повишаване на ефективността на 
работата и мотивацията на персонала, така и 3а опазване на чувствителната информация, с 
която работим", подчерта инж. Йордан Илиев, ръководител на информационния отдел на СБАЛ 
по онкология ЕАД.  
C оглед на това през 2012 г. в болницата стартира мащабен проект по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", в рамките на която се въвеждат стандартите ISO 27 001 и ISO 9001 
и се реализират 5 системи, включително:  
■ Система 3а контрол и физическа защита на комуникационната структура;  
■ Система 3а защита на информацията от SPAM, вируси, Malware, Spyware, контрол и 
мониторинг на достъп до информационните ресурси;  
■ Система 3а гарантиране надеждността и резервираността на комуникационната 
инфраструктура;  
■ Система ,3а резервираност  
u повишаване пропускателната способност, бързодействието и надеждността на ядрото на 
локалната мрежа;  
■ Система 3а резервираност на достъпа до интернет, мониторинг и управление на трафика, 
отдалечен достъп и VPN мрежи  
Към момента голяма част от проекта е реализиран - въведени са нов комплексен софтуер 3а 
защита от вируси, spam и spyware, както и Device control, Application control и DLP. Използваните 
програмни решения са от продуктовата линия на компанията Sophos.  
"С въвеждането на системите на Sophos постигнахме отлични резултати по отношение 3а 
възможностите 3а контрол на приложенията. Изграденото решение осигурява изключителна 
гъвкавост. Със средствата, които ползвахме преди, можехме да налагаме ограничения или на 
ниво файл, или на ниво мрежа. Сега администраторите могат изборно да зададат забрана 3а 
използване на дадена програма (например игри, моментални съобщения и др.). Софтуерът 
блокира такива програми, като ползва евристични методи 3а тяхното откриване", поясни инж. 
Илиев.  
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Новият корпоративен лиценз 3а продуктите на Sophos включва и модул 3а контрол на достъпа 
в мрежа (Network Access Control, NAC), който е напълно съвместим със софтуера, вграден в 
активното оборудване, което се ползва в болницата. Предстои NAC модулът да бъде внедрен, 
с което СБАЛО ще си осигури прилагането на единна политика 3а достъп до мрежовите 
ресурси.  
"Новите средства 3а информационна сигурност се използват едва от няколко месеца, но вече 
имаме много добри резултати - с въвеждането на някои ограничения успяваме да повишим 
производителността. Наред с това 3а нас са ценни възможностите 3а ограничаване на достъпа 
до определени мрежи (например Facebook)  
и 3а контрол върху хардуерните устройства (флопи дискове, USB и т.н.), с което 
предотвратяваме изтичане на данни", каза ръководителят на информационния отдел в СБАЛО.  
WI-FI  
Въвеждането на безжичен интернет на територията на болницата бе един от планираните 
проекти 3а 2012 г. Работата по него започна още през декември 2011 г. с изпробване на 
устройствата. Към момента Wi-Fi мрежата вече обхваща повече от половината от набелязаните 
по-важни зони в здравното заведение, включително учебни зали, аула, административен етаж, 
централна регистратура, VIP стаи и други места, където преминава по-голям поток от хора и 
където се развива учебна дейпост.  
За реализацията на проекта е използвано оборудване на Allied Telesis. Осигурено е 
разграничаване на достъпа - посетителите и пациентите на болницата имат достъп само до 
Интернет, а служителите - и до информационни ресурси от вътрешната корпоративна мрежа.  
"Предимство на оборудването, което използвахме при изграждане на безжичната мрежа, е, че 
рутерите могат да броудкастват 2 мрежи едновременно с различен достъп. Устройствата се 
синхронизират помежду си - настройките на един от тях се пренасят автоматично към 
останалите и това улеснява администрирането", отбеляза инж. Йордан Илиев.  
ОНЛАЙН УСЛУГИ  
От началото на 2012 г. web сайтът на болницата е обновен и предоставя редица полезни услуги 
3а пациентите, а също така и 3а лекарите. Има възможност 3а проверка на резултати от  
клинична лаборатория и лаборатория по микробиология, така че пациентите могат да 
проверяват резултати от своите изследвания без 9а идват до болницата.  
На сайта пациентите се записват онлайн 3а прегледи и консултации с различни специалисти, 
обявяват се търгове и обществени поръчки. Публикува се информация 3а специалисти и 
специализанти, конкурси 3а научни трудове.  
Лекарите в болницата използват възможността 3а отдалечени консултации, провеждани 
онлайн, от което и самите пациенти са изразили писмени благодарности 3а това, че не им се 
налага да идват до болницата, тъй като някой от тях са и трудно подвижни.  
ПЕРСПЕКТИВИ  
До края на февруари ще заработи и нова дигитална гама камера. Изображенията генерирани от 
нея могат да се обработват от специален модул на PACS системата. Осъществяването на 
такава интеграция ще допринесе 3а по-точна диагностика и улеснена работа.  
През таЗи година СБАЛО възнамерява да обнови компютърното си оборудване и да въведе 
ново решение, оптимизиращо корпоративния печат.  
Ще бъдат реализирани и още няколко инициативи, насочени към осигуряването на високо ниво 
на Защита на информацията. Вече е Започнала работата по интегриране на модули 3а връзка 
на системите 3а COT и видеонаблюдение към SIM карти. T03U проект има 3а цел да осигури 
алармиране в редица случаи на нежелателни събития във връзка със сигурността. Например 
при спиране на COT системата или отчитане на движение на обект от системата 3а 
видеонаблюдение SIM картата ще генерира съобщение или позвъняване към определен номер. 
Системата 3а контрол на достъпа също е в процес на обновяване.  
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 23.01.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1740960  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: Пловдив. От 100 000 до 4 млн. лева безвъзмездна помощ за оборудване могат да 
получат изследователски институции у нас по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013. Това съобщи за Радио "Фокус"-
Пловдив Ралица Куцерова, главен експерт в Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност‖ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).  
 
Заглавие: От 100 000 до 4 млн. лева безвъзмездна помощ за оборудване могат да 
получат изследователски институции у нас от ЕС  
Подзаглавие:  
Автор: Цветана ТОНЧЕВА  
Текст: Пловдив. От 100 000 до 4 млн. лева безвъзмездна помощ за оборудване могат да 
получат изследователски институции у нас по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Това съобщи за Радио 
"Фокус"-Пловдив Ралица Куцерова, главен експерт в Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност‖ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). 
Общият бюджет, който се отпуска от ЕС, е в размер на 10 милиона евро. Необходимо е 
кандидатите да имат минимум 15% от средствата, а програмата осигурява останалите 85%. 
За първи път има възможност проектните предложения да се подават по електронен път, каза 
Куцерова. За кандидатите, които искат да изпратят своите проекти на хартия има и такава 
възможност. Процедурата беше обявена на 20 декември миналата година. По нея могат да 
кандидатстват изследователски организации – ВУЗ-ове, БАН, лаборатории и институти, както и 
неправителствени организации в сферата на науката и технологиите. Средствата, които ще се 
отпускат, са за закупуване на оборудване, необходимо за провеждане на приложни 
изследвания и за материали и консумативи, във връзка с научните изследвания. Крайният срок 
за подаване на проектните предложения е 15 март 2013 година. Могат да се подават и писмени 
въпроси по начина на кандидатстване. След крайния срок започва оценка на проектните 
предложения. След подписване на договорите се провеждат отново обучения и се предоставя 
информация по изпълнението на проектите.  
Днес, при препълнена зала, в Пловдив бе проведен поредният Информационен ден за 
представяне на откритата процедура за подбор на проекти. Следващият информационен ден 
ще бъде във Варна.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1740960
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Дата: 23.01.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=638893  
Брой думи: 236  
 
 
Резюме: Пловдив. От 100 000 до 4 000 000 лева безвъзмездна помощ за оборудване могат да 
получат изследователски институции у нас по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013. Това съобщи за Радио "Фокус"- 
Пловдив Ралица Куцерова, главен експерт в Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност‖ към МИЕТ. Общият бюджет, който се отпуска от ЕС, е в размер на 10 
милиона евро.  
 
Заглавие: От 100 000 до 4 000 000 лева безвъзмездна помощ за оборудване могат да 
получат изследователски институции у нас от ЕС  
Подзаглавие:  
Автор: Цветана ТОНЧЕВА  
Текст: Пловдив. От 100 000 до 4 000 000 лева безвъзмездна помощ за оборудване могат да 
получат изследователски институции у нас по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Това съобщи за Радио 
"Фокус"- Пловдив Ралица Куцерова, главен експерт в Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност‖ към МИЕТ. Общият бюджет, който се отпуска от ЕС, е в размер на 10 
милиона евро. Необходимо е кандидатите да имат минимум 15% от средствата, а програмата 
осигурява останалите 85%. За първи път има възможност проектните предложения да се 
подават по електронен път, каза Куцерова. За кандидатите, които искат да изпратят своите 
проекти на хартия има и такава възможност. Процедурата беше обявена на 20 декември 
миналата година. По нея могат да кандидатстват изследователски организации – ВУЗ-ове, БАН, 
лаборатории и институти, както и неправителствени организации в сферата на науката и 
технологиите. Средствата, които ще се отпускат, са за закупуване на оборудване, необходимо 
за провеждане на приложни изследвания и за материали и консумативи, във връзка с научните 
изследвания. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 март 2013 година. 
Могат да се подават и писмени въпроси по начина на кандидатстване. След крайния срок 
започва оценка на проектните предложения. След подписване на договорите се провеждат 
отново обучения и се предоставя информация по изпълнението на проектите.  
Днес, при препълнена зала, в Пловдив бе проведен поредният Информационен ден за 
представяне на откритата процедура за подбор на проекти. Следващият информационен ден 
ще бъде във Варна.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=638893
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Дата: 23.01.2013  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: http://news.data.bg/8/lifestyle/429851/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81-
%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0
%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4-
%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1
%81%D0%BA%D0%BE  
Брой думи: 270  
 
 
Резюме: "Всичко, което видях, ми изглежда суперистинско. Много са ми странни хората, които 
казаха, че това е театър. Българинът никога не приема нещата такива, каквито му се поднасят. 
Винаги търси подтекст. Дори човек не може да бъде нападнат по нормален начин. Той винаги е 
нападнат с умисъл. И да умре, не дай си Боже, нарочно е било. Няма оправия с българина", 
обяви Азис.  
 
Заглавие: Азис: Нападението над Ахмед Доган ми изглежда суперистинско!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Всичко, което видях, ми изглежда суперистинско. Много са ми странни хората, които 
казаха, че това е театър. Българинът никога не приема нещата такива, каквито му се поднасят. 
Винаги търси подтекст. Дори човек не може да бъде нападнат по нормален начин. Той винаги е 
нападнат с умисъл. И да умре, не дай си Боже, нарочно е било. Няма оправия с българина", 
обяви Азис.  
Според него това е така, защото много години хората са били лъгани. "И аз ги разбирам", 
твърди чалга звездата.  
Васил "няма идея" дали нападението над Ахмед Доган е организирано, или не. Но според 
певеца "човекът, който го е направил, е психически неуравновесен".  
Що се отнася до скандала, гръмнал по повод европарите, които Митко Димитров - Пайнера 
спечели по Оперативна програма "Конкуретноспособност", Азис е категоричен, че чалгата 
не е западнала, а е единствената печеливша музика у нас, каза той за "24 часа".  
Костинбродският славей коментира и изказването на Теди Москов, че "чакалите край Варвара 
вият по-мелодично от чалгарите", така: "Ми чудесно, да се пренесе тогава при Риана. На остров 
Барбадос".  
Освен това Азис смята, че Риана и Бионсе също са нападани от интелектуалците: "Естествено, 
че една гола Бионсе вади очите на интелектуалците".  
Изпълнителят анализира, че няма разлика между нея и родните чалга певици: "Косите са 
еднакви, гримът, дрехите са еднакви, дизайнерите са еднакви. Един стил имат, само че техните 
са по-дебели от нашите", цитира lifestyle.bg.  
От интервюто става ясно също, че Азис дължи световната си слава на образа си, а не на 
музиката. И допълва, че промяната на имиджа му е въпрос на настроение. "Въпреки това не се 
харесвам чак толкова, колкото изглежда отстрани. Не съм такъв нарцис", скромничи той.  
 

http://news.data.bg/8/lifestyle/429851/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://news.data.bg/8/lifestyle/429851/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://news.data.bg/8/lifestyle/429851/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://news.data.bg/8/lifestyle/429851/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://news.data.bg/8/lifestyle/429851/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://news.data.bg/8/lifestyle/429851/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://news.data.bg/8/lifestyle/429851/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
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Дата: 23.01.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B8-
%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC--
%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD-news40802.html  
Брой думи: 153  
 
 
Резюме: "ЕлБи Булгарикум" – единственото държавно предприятие за млечни продукти в 
страна, ще премести през месец май 2013 година производството си на прясно мляко и 
плодови млека от София във Видин. Тук също така ще се правят и други млечни продукти - 
сирена и кашкавали, които предприятието изнася във Финландия, Корея и Франция , а в 
момента се извършва лицензиране за износ към САЩ и Канада. В София ще останат само 
научното звено, Институтът по млечна промишленост, както и производството на стартерни 
култури и функционални храни.  
 
Заглавие: "ЕлБи Булгарикум" се мести във Видин  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "ЕлБи Булгарикум" – единственото държавно предприятие за млечни продукти в страна, 
ще премести през месец май 2013 година производството си на прясно мляко и плодови млека 
от София във Видин. Тук също така ще се правят и други млечни продукти - сирена и 
кашкавали, които предприятието изнася във Финландия, Корея и Франция , а в момента се 
извършва лицензиране за износ към САЩ и Канада. В София ще останат само научното звено, 
Институтът по млечна промишленост, както и производството на стартерни култури и 
функционални храни.  
Всичко това съобщи във Видин при откриване на фирмен магазин на компанията 
изпълнителният директор на предприятието Васил Зографов. Прехвърлянето на млечното 
производство става по проект на стойност 6 млн.лв., финансиран от ОП 
"Конкурентоспособност". С тези средства ще се закупи и нова технологична линия за 
производство на свежи млечни продукти, като тя ще бъде инсталирана до месец май. Очаква 
се да бъдат отворени около 20 нови работни места във Видин.  
 

http://www.economynews.bg/%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC--%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD-news40802.html
http://www.economynews.bg/%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC--%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD-news40802.html
http://www.economynews.bg/%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC--%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD-news40802.html
http://www.economynews.bg/%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC--%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD-news40802.html
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Дата: 23.01.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0
%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B2-3-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-news40793.html  
Брой думи: 216  
 
 
Резюме: В периода 23 – 30 януари 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ‖ организират секторни 
специализирани семинари в Пловдив, Русе и Плевен.  
Специализираните семинари се организират за представителите на българските малки и 
средни предприятия от секторите: производство на медицински, прецизни и оптични апарати и 
инструменти; производство на текстил и изделия от текстил; производство на метални изделия, 
без машини и оборудване.  
 
Заглавие: Секторни семинари в 3 града  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В периода 23 – 30 януари 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ‖ организират секторни 
специализирани семинари в Пловдив, Русе и Плевен.  
Специализираните семинари се организират за представителите на българските малки и 
средни предприятия от секторите: производство на медицински, прецизни и оптични апарати и 
инструменти; производство на текстил и изделия от текстил; производство на метални изделия, 
без машини и оборудване.  
По време на семинарите българските производители от съответния сектор ще се информират 
по теми, свързани с намирането на външни пазари за своите продукти. Ще се дискутират 
нормативната уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на 
преговори, участие в международни панаири и изложби.  
Специализираните секторни семинари ще се проведат по следния график:  
Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.  
Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страниците на 
ДЗЗД „БенчМарк – БИФ‖ www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране‖, подрубрика 
„Обучения/семинари‖) и ИАНМСП www.sme.government.bg (рубрики „Актуално‖ и „Обучения‖). 
Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят регистрационната форма, 
публикувана на горепосочените интернет страници.  
Специализираните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия‖, по който ИАНМСП е 
институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.  
 

http://www.economynews.bg/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B2-3-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-news40793.html
http://www.economynews.bg/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B2-3-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-news40793.html
http://www.economynews.bg/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B2-3-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-news40793.html
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Дата: 23.01.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 89  
 
 
Резюме: „Седмица на бизнеса― организира Областен информационен център - Ловеч  
От 28 до 31 януари 2013 г. всеки ден от 14 до 17 ч. експертите на Областен информационен 
център - Ловеч ще предоставят актуална информация за възможности за финансиране на 
бизнес начинания, както и предстоящи процедури през 2013 г.  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Седмица на бизнеса― организира Областен информационен център - Ловеч  
От 28 до 31 януари 2013 г. всеки ден от 14 до 17 ч. експертите на Областен информационен 
център - Ловеч ще предоставят актуална информация за възможности за финансиране на 
бизнес начинания, както и предстоящи процедури през 2013 г.  
При посещението си в офиса на центъра предприемачите ще получат подробна информация за 
отворените към момента процедури по ОП «Конкурентносподобност», ОП «Развитие на 
човешките ресурси» и други общностни програми, както и за индикативните срокове и 
предстоящи покани за проекти през 2013 г.  
 

 

http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872

