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Медиен мониторинг – обобщение
03.03.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
Дата: 01.03.2013
Източник: в. Делник, Ямбол
Страница: 1,2
Брой думи: 378

Заглавие: Проекти за 238 милиона в Ямболско
Подзаглавие: Сключени са 112 договора по оперативните програми
Автор:
Текст: От област Ямбол досега са сключени 112 договора по оперативните програми на ЕС за
238 милиона лева, съобщиха от Областния информационен център. Приключили са 50 проекта
за 29 милиона лева. Най-новият за 580 хил. лв. е от преди дни - той е на община Ямбол и е за
изпълнение на социалните услуги в т. нар. "къщички", където ще бъдат изведени да живеят
деца от институциите. Кои са най-големите проекти, които са регистрирани или се изпълняват в
областта ни?
От частните фирми това са два на "ММ-продукт" ЕООД - за опитен образец на иновативна
автономна къща за 663 хил. лв. и за завършване на индустриални научни изследвания за
създаване на същия продукт за 757 хил. лв. Проект за модерно производство за
конкурентоспособност на международния пазар има "Кан-учтехспорт-България" за 757 хил. лв.
"ЗТГГАД има проект за 3 483 000 лева за технологична модернизация на Цех за горещо
поцинковане, в същото направление е проектът на "Виденов груп" за 1 169 807 лв. На Агенция
пътна инфраструктура е проект за рехабилитация на път, който минава през територията на
"Тунджа" - Хасково - Г. Манастир - Крумово - Инзово - Роза за 9 467 000 лв. Останалите големи
проекти са на общини. На Елхово за пречиствателна станция и реконструкция на ВиК-мрежата;
на "Тунджа" - за биокоридори и възстановяване на местообитанията на птиците; на Ямбол за
туристическите атракции, за водния цикъл и за депото.
Областният информационен център представи и актуалните възможности за кандидатстване по
програмите. По ОП "Човешки ресурси" - може да се кандидатства за отпускане на 20 хил.
лв. за започване на собствен бизнес на преминалите обучение по компонент 1. По ОП
"Регионално развитие" за изготвяне на интегрирани планове на общини, чрез които те да
подават готови проекти, които да се финансират през следващия програмен период. По
програмата за конкурентоспособност - за енергийна ефективност и зелена икономика,
финансовата инициатива "Джеръми". Предстояща процедура по тази оперативна програма е
за внедряване на иновации в предприятията. Отворените процедури по "Административен
капацитет" са за ефективна структура на държавната администрация и за разработване на
общински планове за развитие за новия планов период. Предстоящи за отваряне процедури по
ОП "Околна среда" са отново за изграждане на пречиствателни станции и на депа; по ОП
"Транспорт" са свързани с пътища, ж. п. транспорт, подобряване условията за корабоплаване
по Дунав.
01.03.2013 г.
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Резюме: От област Ямбол досега са сключени 112 договора по оперативните програми на ЕС
за 238 милиона лева, съобщиха от Областния информационен център. Приключили са 50
проекта за 29 милиона лева. Най-новият за 580 хил. лв. е от преди дни - той е на община Ямбол
и е за изпълнение на социалните услуги в т. нар. "къщички", където ще бъдат изведени да
живеят деца от институциите. Кои са най-големите проекти, които са регистрирани или се
изпълняват в областта ни?
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Дата: 02.03.2013
Източник: в. Перперикон, Кърджали
Страница: 7
Брой думи: 755

Заглавие: Куца ни умното производство и потребление на енергия
Подзаглавие: Конкурентноспособната и зелената икономика са във взаимна зависимост
Автор: Вели ШАКИР
Текст: Протестите срещу високите цени на електрическата енергия, които този път нямат вид
да са от типа "ден до пладне", ме провокират да коментирам темата, като я свържа с някои
съществуващи възможности за облекчаване на положението в условията на продължаващата
икономическа криза.
Да, има такива възможности. Бързам да направя връзка с една много актуална и популярна
оперативна програма, която през последните години се превърна в знамето на успешните
оперативни програми на правителството. Иде реч за Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, чийто управляващ орган е
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). На официално отправен от
фирмата ни въпрос, предвижда ли се финансиране на ВЕИ /възобновяеми енергийни
източници/ за добиване на електроенергия за собствени нужди от предприятия, на 8 януари т.г.
ни отговориха, че "....следва да обърнете специално внимание, че в случаите, когато проектите
предвиждат инвестиции във ВЕИ технологии и същите следва да са само за отопление и
вентилация за собствени нужди на кандидата.11.
Финансирането на тези проекти е по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и
зелена икономика", насочено към предоставяне на подкрепа на микро, малки и средни
предприятия. То е за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии
от ВЕИ, както и в технологии за намаляване на енергоемкостта в производството. Имат за цел и
намаляването на неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за
усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.
Как правителството ще поощрява едновременно и конкурентоспособността и ще създава
условия за "зелена икономика", като тръгва да финансира мероприятия, които стигат само и
единствено до отопление на помещения и вода?
Ако едно правителство е сериозно в намеренията си да помогне на посочените предприятия,
като предприеме мерки, с които да намали разхода им, следва да направи така, щото да им
помогне да инвестират в технологии, с които пряко ще намалят тези разходи.
Говорим за глобалните проблеми на човечеството, за това, какво трябва да направят
правителствата, за да оставят в наследство на поколенията сигурна и чиста планета. Но онова,
което правят, не се връзва с онова, което прокламират.
Казано е още в библията - по делата ще ги познаете.
Едно от най-големите предизвикателства, пред което ще се изправи Европа, е енергийното.
Бедата от една страна е, че животът на хората е нареден така, че е изцяло зависим от
енергията или казано по друг начин - от преобразуваната в електричество енергия, а от друга икономиката е поставена в по-голяма зависимост от нея. Растящите цени на енергията
създават усещането за несигурност в битов и в икономически план. От гледна точка на
екологията се налагат спешни мерки за намаляване на вредните емисии, с оглед намаляването
на негативните тенденции в изменението на климата. Очертава се необходимост от
реализиране на огромни инвестиции точно в такива технологии. Технологии, които са в
състояние не само да преобразуват възобновяемата природна енергия в електричество, но и
да имат способността да я съхранят.
Важно уточнение - под огромни инвестиции в такива технологии нямам предвид тяхната
мащабност за всяка отделна, а в броя на предприятията и домакинствата, които са
инвестирали в така не-речената "зелена енергия". Изводът, който се налага е, че инвестициите
в "зелена енергия" за собствени нужди (подчертавам още веднъж - за собствени нужди) ще
снижат разходите на стоките и услугите от една страна, а от друга - ще ограничат вредните
емисии в атмосферата. (Можем ли днес в България да посочим поне една сграда, която да е в
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Резюме: Протестите срещу високите цени на електрическата енергия, които този път нямат вид
да са от типа "ден до пладне", ме провокират да коментирам темата, като я свържа с някои
съществуващи възможности за облекчаване на положението в условията на продължаващата
икономическа криза.
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завършен процес на пълна независимост от доставката на външно електричество? Едва ли. Аз
поне не зная за такава. Да не говорим за стимулиране на инвестиции в интелигентни мрежи
(ИМ), интелигентни сгради, градове и др.подобни. Каква е основната им роля и какво ще се
постигне с внедряването им?
• Опция за интегрирането на повече възобновяеми енергийни източници към мрежата (с
уговорката за коригиране на закупуваната от тези централи енергия);
• Инфраструктура за захранване на електрически превозни средства;
• Гарантиране на възможност потребителите да осъществяват повече контрол върху
потреблението си на електричество;
• Избягване на претоварванията на ел.мрежата;
• Бързо възстановяване на електрозахранването в случаи на прекъсвания.
ИМ са цифровизирани електрически мрежи, даващи възможност за двупосочен обмен на
информация - от доставчик към потребител и обратно. Към тях се интегрират интелигентни
измервателни уреди и системи за мониторинг.
Да се надяваме, че онова, което накара българските граждани да излязат на спонтанен
протест, ще послужи на сегашното и следващите правителства сериозно да преосмислят
досегашната политика. Убеден съм, че всички разбрахме един факт - липсата на политика. Ако
все пак е имало, тя в никакъв случай не бе в полза на негово величество клиента-потребител.
• В статията е използвана информация от публикация на инж. Величка Маринова
02.03.2013 г.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 02.03.2013
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=647748
Брой думи: 215
Резюме: Благоевград. Областния информационен център в Благоевград завърши първият за
годината цикъл от инфо дни в областта. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’- Пирин Теменужка
Стамболиева, управител на ОИЦ Благоевград. Стартът бе даден на 27 февруари в
Благоевград, където пред представители на териториални административни звена, на експерти
от общините Благоевград, Симитли, Якоруда и Белица, на бизнеса, неправителствени
организации и медии, бяха представени финансовият инструмент „Джереми“ по Оперативна
програма „Конкурентоспособност“ и актуалните възможности по Оперативна програма
„Административен капацитет“.
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Заглавие: Областния информационен център в Благоевград завърши първият за
годината цикъл от инфо дни в областта
Подзаглавие:
Автор: Лора КАЛЧЕВА
Текст: Благоевград. Областния информационен център в Благоевград завърши първият за
годината цикъл от инфо дни в областта. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’- Пирин Теменужка
Стамболиева, управител на ОИЦ Благоевград. Стартът бе даден на 27 февруари в
Благоевград, където пред представители на териториални административни звена, на експерти
от общините Благоевград, Симитли, Якоруда и Белица, на бизнеса, неправителствени
организации и медии, бяха представени финансовият инструмент „Джереми“ по Оперативна
програма „Конкурентоспособност“ и актуалните възможности по Оперативна програма
„Административен капацитет“. На 28 февруари, център на информационната среща бе гр. Гоце
Делчев, където за да се запознаят с конкретни аспекти на представяните теми, дойдоха
експерти от общинските администрации в Гоце Делчев, Разлог, Хаджидимово, Гърмен, Банско
и Сатовча. В последния ден от работната седмица, на 1 март, в гр.Сандански се състоя и
третият, завършващ цикъла, информационен ден от плануваната серия от срещи. На мястото
на събитието присъстваха представители на общините Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна,
както и представители на бизнеса в региона и експерти от неправителствени организации,
работещи в подкрепа на бизнеса. Близо 50-те участници, присъствали на срещите през трите
информационни дни имаха възможност да се запознаят в детайли с актуалните възможности по
ОПРКБИ и ОПАК, както и да обменят опит, контакти, да дискутират по различни въпроси,
свързани с усвояването на средствата от Европейските фондове с лекторите и експертите от
ОИЦ – Благоевград.
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