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„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013”
ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД

Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5
„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 –
2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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Медиен мониторинг – обобщение
13.5.2013 г. г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
2

вестници, от които:

1

- национални

0

- регионални

1



периодични издания

1



интернет издания и блогове

0



Общо за деня
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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: 13.05.2013
Източник: в. Твоят ден, Велико Търново, Плевен, Ловеч
Страница: 1
Брой думи: 149
Резюме: Началото на юли е реалният срок, в който Плевен може да се сдобие с втори робот
"Да Винчи", съобщи проф. Григор Горчев, който въведе роботизираните операции у нас. За
авангардната система, която ще е с две конзоли, плевенският Медицински университет
кандидатства по европейската програма "Конкурентоспособност" за 4 милиона лева. Първият
робот "Да Ви нч и" в града работи от пет години.
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Заглавие: Втори робот "Да Винчи" пристига през юли
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Началото на юли е реалният срок, в който Плевен може да се сдобие с втори робот "Да
Винчи", съобщи проф. Григор Горчев, който въведе роботизираните операции у нас. За
авангардната система, която ще е с две конзоли, плевенският Медицински университет
кандидатства по европейската програма "Конкурентоспособност" за 4 милиона лева. Първият
робот "Да Ви нч и" в града работи от пет години.
"Нашата идея е в Плевен да обединим урологията и хирургията и така да станем единственият
град в страната, който предлага комплексно роботизирано лечение", отбеляза проф. Горчев.
Тричленен екип за коремна хирургия се подготвя в момента. Освен него има два екипа за
гинекологични операции и един за урологични. За пет години с първия робот "Да Винчи" са
извършени над 500 операции.
Подобна техника има в една болница в София.
"Започваме работа и по нов проект за изграждане на още една сграда на Медицинския
университет", съобщи ректорът проф. Славчо Томов.
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Периодични печатни издания
Дата: 13.05.2013
Източник: сп. Екология & Инфраструктура
Страница: 4
Брой думи: 201
Резюме:
Проектът се осъществява с помощно финансиране по ОП Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Договорът е за 50% безвъзмездно съфинансиране в частта Инвестиции в зелена индустрия на
оперативната програма и бе подписан официално на 10 август т. г. в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.

Медиен мониторинг | 5/13/2013

Заглавие: Аурубис България реализира зелен проект за 7,3 млн. лева с европейско
Подзаглавие: финансиране Аурубис България ще реализира проект за оползотворяване на
отпадъчните суровини и въвеждане на нов продукт в производството на компанията на
стойност 7, 3 млн. лева, съобщиха от компанията.
Автор:
Текст: Проектът се осъществява с помощно финансиране по ОП Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република
България.
Договорът е за 50% безвъзмездно съфинансиране в частта Инвестиции в зелена индустрия на
оперативната програма и бе подписан официално на 10 август т. г. в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
"Проектът обхваща няколко части, свързани със закупуване и въвеждане в експлоатация на
ново оборудване за обработка на скрап и фаялит. Размерът на финансовата субсидия по
предложението, което ще бъде отпуснато на компанията, е в размер на малко над 3,1 млн.
лева", информират от дружеството.
"Аурубис България е най-големият преработвател на вторични суровини на мед в Югоизточна
Европа и ние непрекъснато инвестираме в ново оборудване, за да осигурим най-модерния
стандарт за рециклиране по устойчив път", заяви изпълнителният директор на Аурубис
България Никола Треан по време на подписването на договора.
Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца, а самото му изпълнение следва да протече по
ред и процедури, регламентирани в специални нормативни актове в съответствие с
изискванията на европейското законодателство.
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Интернет издания и блогове
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Няма намерена информация.
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