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Медиен мониторинг – обобщение
23.5.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



Телевизии

0



Радиостанции

0
7

вестници, от които:

1

- национални

0

- регионални

1



периодични издания

0



интернет издания и блогове

6



Общо за деня

7
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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: 22.05.2013
Източник: в. Конкурент, Враца
Страница: 3
Брой думи: 106
Резюме: Кметът на врачанското село Голямо Пещене се похвали с нова беседка, изградена в
центъра на населеното място. Той покани екипа на областния информационен център, за да
види новата придобивка, осъществена по проект със съдействието на центъра.
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Заглавие: Голямо Пещене се хвали с новоизградена беседка
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Кметът на врачанското село Голямо Пещене се похвали с нова беседка, изградена в
центъра на населеното място. Той покани екипа на областния информационен център, за да
види новата придобивка, осъществена по проект със съдействието на центъра.
В бъдеше Тодоров се надява да разшири парковата част, като се изгради фитнес на открито,
отново чрез кандидатстване по проект. Служителите от областния център се срещнаха с
жителите на селото и разговаряха за възможностите за кандидатстване, шито предоставят
Структурният и Кохезионният фонд, и актуалните процедури на ОП "Конкурентоспособност",
която стартира през юни. Тя е насочена към внедряване иновации в предприятия и
технологична модернизация в малки и средни предприятия.
22.05.2013 г.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.

7

Интернет издания и блогове
Дата: 22.05.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13966639
Брой думи: 533

Заглавие: Областна администрация Стара Загора бе домакин на семинар с
международно участие
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областна администрация Стара Загора бе домакин на семинар с международно участие
на тема „Добри практики и стратегии за управление на промяната“. Организатор на събитието
бе Българската стопанска камара в лицето на главния директор „Международни организации и
програми“ Бранимир Ханджиев и изпълнителният директор на Стопанска камара Стара Загора
Иван Ленков.
„Акцентът на промяната е това, което става в социално и индустриално отношение, в
проблемите, свързани с отделните договаряния и със социалния диалог. Стара Загора е
регион, който Българска стопанска камара е избрала от много години като фокус за регионално
развитие, в рамките на нашето сътрудничество с Европейската комисия по проблеми, свързани
с работодателите.“, сподели Бранимир Ханджиев.
Себастиан Фройнд от учебния център на икономиката в Мекленбурс - Германия изнесе
обстойна презентация за промяната и управлението във фирмата и администрацията, за това
как служителите реагират на промените и как по-лесно биха ги приели. Какви подходи трябва
да използват ръководителите и кои са основните фактори, които влияят на управлението на
промяната разясни Аксел Шуберт от учебния център на саксонската икономика в Германия.
Снежана Славчева, директор „Индустриални отношения“ в Българската стопанска камара
разказа за ролята на системите по информиране и консултиране върху индустриалните
отношения, като акцентира върху правата и задълженията на работниците, необходимостта от
консултиране на служителите и други значими теми.
Областна администрация Стара Загора, Българската стопанска камара, Стопанска камара Стара Загора и Търговско-промишлена палата Стара Загора подписаха споразумение за
осъществяване на партньорство по насърчаване и развитие на производството и
потреблението за собствени нужди на енергия от ВЕИ. Документът има рамков характер и цели
създаването на партньорски взаимоотношения в региона на Стара Загора за поощряване на
инициативи в областта на ВЕИ. В споразумението се казва:
„Като споделят разбирането за изключителната важност и актуалност на изграждането на
инсталации за производство и собствено потребление на енергия от ВЕИ, Областна
администрация Стара Загора, Българска стопанска камара, Стопанска камара - Стара Загора и
Търговско-промишлена палата - Стара Загора, се договарят за осъществяване на
партньорство, насърчаващо създаването и развитието в региона на такива инсталации чрез:
• Съдействие за изпълнението, актуализацията и развитието на областната и общинските
програми за ВЕИ;• Насърчаване и подпомагане на фирмите и организациите в региона за
успешното кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани по линия на Оперативните
програми
„Конкурентоспособност“
и
„Регионални
програми“,
ориентирани
към
производството и потреблението за собствени нужди на енергия от ВЕИ;• Подпомагане на
организациите, подписали писма за намерения и предварителни споразумения за изграждане
на предприятия за производство на зелена енергия в рамките на проекта „GBE F“ да
реализират успешно своите проекти;• Популяризиране на резултатите от въведените в
действие предприятия за производство на зелена енергия, като най-добри практики, както и
насърчаване на фирмите и организациите в региона за активно участие в конкурса по
присъждане на европейски отличия на проекти с успешни реализации;• Подпомагане за
създаването и изпълнението на програми за систематична подготовка на специалисти по
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Резюме: Областна администрация Стара Загора бе домакин на семинар с международно
участие на тема „Добри практики и стратегии за управление на промяната“. Организатор на
събитието бе Българската стопанска камара в лицето на главния директор „Международни
организации и програми“ Бранимир Ханджиев и изпълнителният директор на Стопанска камара
Стара Загора Иван Ленков.
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монтаж и инсталация на системи за производство на зелена енергия; • Подкрепа в развитието
на създадените в региона клубове на насърчители, доставчици и потребители на системи за
производство и потребление на енергия от ВЕИ за собствени нужди;“
Проектът „Добри практики и стратегии за управление на промяната“ се осъществява с
финансовата подкрепа на Европейската комисия.
Форумът бе открит от главния секретар на областна администрация Мариана Кръстева.
Участие взеха представители и директори на регионални институции.
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Дата: 22.05.2013
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1089424
Брой думи: 537

Заглавие: Областна администрация Стара Загора бе домакин на семинар с
международно участие
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областна администрация Стара Загора бе домакин на семинар с международно участие
на тема „Добри практики и стратегии за управление на промяната". Организатор на събитието
бе Българската стопанска камара в лицето на главния директор „Международни организации и
програми" Бранимир Ханджиев и изпълнителният директор на Стопанска камара Стара Загора
Иван Ленков.
„Акцентът на промяната е това, което става в социално и индустриално отношение, в
проблемите, свързани с отделните договаряния и със социалния диалог. Стара Загора е
регион, който Българска стопанска камара е избрала от много години като фокус за регионално
развитие, в рамките на нашето сътрудничество с Европейската комисия по проблеми, свързани
с работодателите.", сподели Бранимир Ханджиев.
Себастиан Фройнд от учебния център на икономиката в Мекленбурс - Германия изнесе
обстойна презентация за промяната и управлението във фирмата и администрацията, за това
как служителите реагират на промените и как по-лесно биха ги приели. Какви подходи трябва
да използват ръководителите и кои са основните фактори, които влияят на управлението на
промяната разясни Аксел Шуберт от учебния център на саксонската икономика в Германия.
Снежана Славчева, директор „Индустриални отношения" в Българската стопанска камара
разказа за ролята на системите по информиране и консултиране върху индустриалните
отношения, като акцентира върху правата и задълженията на работниците, необходимостта от
консултиране на служителите и други значими теми.
Областна администрация Стара Загора, Българската стопанска камара, Стопанска камара Стара Загора и Търговско-промишлена палата Стара Загора подписаха споразумение за
осъществяване на партньорство по насърчаване и развитие на производството и
потреблението за собствени нужди на енергия от ВЕИ. Документът има рамков характер и цели
създаването на партньорски взаимоотношения в региона на Стара Загора за поощряване на
инициативи в областта на ВЕИ. В споразумението се казва:
„Като споделят разбирането за изключителната важност и актуалност на изграждането на
инсталации за производство и собствено потребление на енергия от ВЕИ, Областна
администрация Стара Загора, Българска стопанска камара, Стопанска камара - Стара Загора и
Търговско-промишлена палата - Стара Загора, се договарят за осъществяване на
партньорство, насърчаващо създаването и развитието в региона на такива инсталации чрез:
• Съдействие за изпълнението, актуализацията и развитието на областната и общинските
програми за ВЕИ;
• Насърчаване и подпомагане на фирмите и организациите в региона за успешното
кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани по линия на Оперативните програми
„Конкурентоспособност" и „Регионални програми", ориентирани към производството и
потреблението за собствени нужди на енергия от ВЕИ;
• Подпомагане на организациите, подписали писма за намерения и предварителни
споразумения за изграждане на предприятия за производство на зелена енергия в рамките на
проекта „GBE F" да реализират успешно своите проекти;
• Популяризиране на резултатите от въведените в действие предприятия за производство на
зелена енергия, като най-добри практики, както и насърчаване на фирмите и организациите в
региона за активно участие в конкурса по присъждане на европейски отличия на проекти с
успешни реализации;
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Резюме: Областна администрация Стара Загора бе домакин на семинар с международно
участие на тема „Добри практики и стратегии за управление на промяната". Организатор на
събитието бе Българската стопанска камара в лицето на главния директор „Международни
организации и програми" Бранимир Ханджиев и изпълнителният директор на Стопанска камара
Стара Загора Иван Ленков.
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• Подпомагане за създаването и изпълнението на програми за систематична подготовка на
специалисти по монтаж и инсталация на системи за производство на зелена енергия;
• Подкрепа в развитието на създадените в региона клубове на насърчители, доставчици и
потребители на системи за производство и потребление на енергия от ВЕИ за собствени
нужди;"
Проектът „Добри практики и стратегии за управление на промяната" се осъществява с
финансовата подкрепа на Европейската комисия.
Форумът бе открит от главния секретар на областна администрация Мариана Кръстева.
Участие взеха представители и директори на регионални институции.
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Дата: 22.05.2013
Източник: www.stara-zagora.org
Връзка:
http://novini.stara-zagora.org/областна-администрация-стара-загора-бе-домакин-насеминар-с-международно-участие-n42507.html
Брой думи: 529

Заглавие: Областна администрация Стара Загора бе домакин на семинар с
международно участие
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областна администрация Стара Загора бе домакин на семинар с международно участие
на тема „Добри практики и стратегии за управление на промяната” с организатори Българската
стопанска камара в лицето на главния директор „Международни организации и програми”
Бранимир Ханджиев и изпълнителният директор на Стопанска камара Стара Загора Иван
Ленков. Форумът бе открит от главния секретар на областна администрация Мариана Кръстева.
Участие взеха представители и директори на регионални институции.
„Акцентът на промяната е това, което става в социално и индустриално отношение, в
проблемите, свързани с отделните договаряния и със социалния диалог. Стара Загора е
регион, който Българска стопанска камара е избрала от много години като фокус за регионално
развитие, в рамките на нашето сътрудничество с Европейската комисия по проблеми, свързани
с работодателите.”, сподели Бранимир Ханджиев.
Себастиан Фройнд от учебния център на икономиката в Мекленбурс – Германия изнесе
обстойна презентация за промяната и управлението във фирмата и администрацията, за това
как служителите реагират на промените и как по-лесно биха ги приели. Какви подходи трябва
да използват ръководителите и кои са основните фактори, които влияят на управлението на
промяната разясни Аксел Шуберт от учебния център на саксонската икономика в Германия.
Снежана Славчева, директор „Индустриални отношения” в Българската стопанска камара
разказа за ролята на системите по информиране и консултиране върху индустриалните
отношения, като акцентира върху правата и задълженията на работниците, необходимостта от
консултиране на служителите и други значими теми.
Областна администрация Стара Загора, Българската стопанска камара, Стопанска камара –
Стара Загора и Търговско-промишлена палата Стара Загора подписаха споразумение за
осъществяване на партньорство по насърчаване и развитие на производството и
потреблението за собствени нужди на енергия от ВЕИ. Документът има рамков характер и цели
създаването на партньорски взаимоотношения в региона на Стара Загора за поощряване на
инициативи в областта на ВЕИ. В споразумението се казва:
„Като споделят разбирането за изключителната важност и актуалност на изграждането на
инсталации за производство и собствено потребление на енергия от ВЕИ, Областна
администрация Стара Загора, Българска стопанска камара, Стопанска камара – Стара Загора и
Търговско-промишлена палата – Стара Загора, се договарят за осъществяване на
партньорство, насърчаващо създаването и развитието в региона на такива инсталации чрез:
Съдействие за изпълнението, актуализацията и развитието на областната и общинските
програми за ВЕИ;
Насърчаване и подпомагане на фирмите и организациите в региона за успешното
кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани по линия на Оперативните програми
„Конкурентоспособност” и „Регионални програми”, ориентирани към производството и
потреблението за собствени нужди на енергия от ВЕИ;
Подпомагане на организациите, подписали писма за намерения и предварителни споразумения
за изграждане на предприятия за производство на зелена енергия в рамките на проекта „GBE
F” да реализират успешно своите проекти;
Популяризиране на резултатите от въведените в действие предприятия за производство на
зелена енергия, като най-добри практики, както и насърчаване на фирмите и организациите в
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Резюме: Областна администрация Стара Загора бе домакин на семинар с международно
участие на тема „Добри практики и стратегии за управление на промяната” с организатори
Българската стопанска камара в лицето на главния директор „Международни организации и
програми” Бранимир Ханджиев и изпълнителният директор на Стопанска камара Стара Загора
Иван Ленков. Форумът бе открит от главния секретар на областна администрация Мариана
Кръстева. Участие взеха представители и директори на регионални институции.
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региона за активно участие в конкурса по присъждане на европейски отличия на проекти с
успешни реализации;
Подпомагане за създаването и изпълнението на програми за систематична подготовка на
специалисти по монтаж и инсталация на системи за производство на зелена енергия;
Подкрепа в развитието на създадените в региона клубове на насърчители, доставчици и
потребители на системи за производство и потребление на енергия от ВЕИ за собствени
нужди;”
Проектът „Добри практики и стратегии за управление на промяната” се осъществява с
финансовата подкрепа на Европейската комисия.
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Дата: 22.05.2013
Източник: www.topnovini.bg
Връзка: http://www.topnovini.bg/node/53362
Брой думи: 349
Резюме: Управляващият орган на Оперативна програма “Регионално развитие” е приел и
утвърдил със свое решение включването на 52% от територията на град Шумен в Интегрирания
план за градско развитие и възстановяване. Това съобщи на пресконференция днес
Александър Кирев – управител на консорциум “Урбанистична синергия”, който е изпълнител на
обществената поръчка за разработването на плана.
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Заглавие: 52% от територията на Шумен влизат в Интегрирания план за развитие
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Управляващият орган на Оперативна програма “Регионално развитие” е приел и
утвърдил със свое решение включването на 52% от територията на град Шумен в Интегрирания
план за градско развитие и възстановяване. Това съобщи на пресконференция днес
Александър Кирев – управител на консорциум “Урбанистична синергия”, който е изпълнител на
обществената поръчка за разработването на плана.
Финансирането на проекта е 500 000 лв. с 5% съфинансиране, а стойността на консултантската
услуга е около 290 000 лв., стана ясно още на пресконференцията.
В рамките на проекта консултантската фирма е определила зоните на въздействие, за които ще
бъдат идентифицирани проекти, подпомагащи възстановяването и развитието на тези
територии. Идентифицирала е три зони, които са съобразени с общия устройствен план на
града. Първата зона, която е най-голяма, е зона със социален характер и обхваща почти цялата
северна част на града. Там са включени кварталите “Млада гвардия”, “Еверест”, “Боян
Българанов”, “Тракия”. Следващата зона, която е идентифицирана, е центърът на града като
зона с публичен характер. А третата е с потенциал за икономическо развитие и това е
индустриалният парк, обясни Кирев.
След като управляващият орган е приел тези зони, фирмата е започнала работа по втората
част от проекта, при която са били идентифицирани отделните проекти, които последствие ще
се прилагат към тези зони за развитие. Освен по бъдещата програма “Региони в растеж”, са
предвидени
и
проекти
по
оперативните
програми
“Конкурентоспосбност”,
“Административен капацитет”, “Околна среда”, като вече се говори и за борба с безработицата,
социална интеграция и премахване на екологичните проблеми като замърсеността на въздуха,
допълни управителят на консорциума.
Той посочи, че самият интегриран план е много важен за развитието на града, защото през
новия програмен период това, което е заложено под формата на инвестиционни проекти, ще
бъде финансирано и изпълнено.
Обществено обсъждане на Интегрирания план за развитие на Шумен се състои в момента в
сградата на Община Шумен. На него се представят стратегията и целите на плана, както и
придружаващите го проекти и програмата за реализация. Предстои да бъдат обсъдени и
очакваните резултати и индикаторите за наблюдение.
Окончателният вариант на Интегрирания план трябва да влезе за обсъждане и да бъде приет
на сесия на Общинския съвет през месец юни.
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Дата: 22.05.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
Брой думи: 417

Заглавие: Маринела Събева сподели състояние на Областен Информационен Център
Шумен
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 4 минути
Нова процедура за технологична модернизация на предприятия стартира през юни
Поради големият интерес от страна на фирмите, МИЕТ ще обяви през юни нов прием на
проекти по процедурата „ Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.
Бюджетът й ще бъде 50 млн.евро, като разпределението по видове предприятия (микро/малки
и средни) ще бъде конкретизирано в Насоките за кандидатстване. Те ще бъдат качени за
обществено обсъждане на сайта на оперативна програма „ Конкурентоспосочност“ в
началото на м. Юни. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за
проект варира от 100 000 лв. – за микро предприятие, до 300 000 лв. – за средно предприятие.
Максималният размер на БФМ е от 500 000 лв. (за микропредприятие) до 2 млн.лв. за средно
предприятие. Допустими по процедурата са проектни предложения, които имат за свой основен
предмет осъществяването на инвестиции, свързани със стартиране от съществуващо
предприятие на нова дейност в отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към
досегашната дейност; разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови
допълнителни продукти; фундаментална промяна на цялостния производствен процес в
съществуващо. В зависимост от вида на предприятията, интензитета на помощта е от 70% за
микропредприятията до 60% за средните предприятия. Кандидатите трябва да са юридически
лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите,
микро, малки или средни предприятия, да имат приключени минимум 3 финансови години и да
развиват своята основна дейност в сектор С „Преработващата промишленост“, сектор J раздели J61, J62, J63 по КИД 2008 и сектор М – „Научноизследователска и развойна дейност“ –
само код М72. Микропредприятия в т.нар. селски общини са недопустими, но малки и средни
предприятия могат да кандидатстват. Недопустими са и фирми, които развиват основната си
икономическа дейност в сектор С с код на икономическа дейност 10 „Производство на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки” – в това число: 10.1 „Производство и
преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”; 10.2. „Преработка и
консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 10.3 „Преработка и
консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 10.4. „Производство на растителни и
животински масла и мазнини”;10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;10.81.
„Производство на захар”;10.83 „Преработка на кафе и чай”; 10.9 „Производство на готови храни
за животни”;11.01. „Производство на спиртни напитки”; 11.02. „Производство на вина от грозде”;
11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 11.04. „Производство на други
недестилирани алкохолни напитки”; 11.05. „Производство на пиво”;11.06. „Производство на
малц”.
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Резюме: Нова процедура за технологична модернизация на предприятия стартира през юни
Поради големият интерес от страна на фирмите, МИЕТ ще обяви през юни нов прием на
проекти по процедурата „ Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.
Бюджетът й ще бъде 50 млн.евро, като разпределението по видове предприятия (микро/малки
и средни) ще бъде конкретизирано в Насоките за кандидатстване. Те ще бъдат качени за
обществено обсъждане на сайта на оперативна програма „ Конкурентоспосочност“ в началото
на м. Юни.
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Дата: 22.05.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/oic.shumen
Брой думи: 417

Заглавие: Областен Информационен Център Шумен
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 2 часа
Нова процедура за технологична модернизация на предприятия стартира през юни
Поради големият интерес от страна на фирмите, МИЕТ ще обяви през юни нов прием на
проекти по процедурата „ Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.
Бюджетът й ще бъде 50 млн.евро, като разпределението по видове предприятия (микро/малки
и средни) ще бъде конкретизирано в Насоките за кандидатстване. Те ще бъдат качени за
обществено обсъждане на сайта на оперативна програма „ Конкурентоспосочност“ в
началото на м. Юни. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за
проект варира от 100 000 лв. – за микро предприятие, до 300 000 лв. – за средно предприятие.
Максималният размер на БФМ е от 500 000 лв. (за микропредприятие) до 2 млн.лв. за средно
предприятие. Допустими по процедурата са проектни предложения, които имат за свой основен
предмет осъществяването на инвестиции, свързани със стартиране от съществуващо
предприятие на нова дейност в отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към
досегашната дейност; разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови
допълнителни продукти; фундаментална промяна на цялостния производствен процес в
съществуващо. В зависимост от вида на предприятията, интензитета на помощта е от 70% за
микропредприятията до 60% за средните предприятия. Кандидатите трябва да са юридически
лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите,
микро, малки или средни предприятия, да имат приключени минимум 3 финансови години и да
развиват своята основна дейност в сектор С „Преработващата промишленост“, сектор J раздели J61, J62, J63 по КИД 2008 и сектор М – „Научноизследователска и развойна дейност“ –
само код М72. Микропредприятия в т.нар. селски общини са недопустими, но малки и средни
предприятия могат да кандидатстват. Недопустими са и фирми, които развиват основната си
икономическа дейност в сектор С с код на икономическа дейност 10 „Производство на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки” – в това число: 10.1 „Производство и
преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”; 10.2. „Преработка и
консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 10.3 „Преработка и
консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 10.4. „Производство на растителни и
животински масла и мазнини”;10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;10.81.
„Производство на захар”;10.83 „Преработка на кафе и чай”; 10.9 „Производство на готови храни
за животни”;11.01. „Производство на спиртни напитки”; 11.02. „Производство на вина от грозде”;
11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 11.04. „Производство на други
недестилирани алкохолни напитки”; 11.05. „Производство на пиво”;11.06. „Производство на
малц”.
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Резюме: Нова процедура за технологична модернизация на предприятия стартира през юни
Поради големият интерес от страна на фирмите, МИЕТ ще обяви през юни нов прием на
проекти по процедурата „ Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.
Бюджетът й ще бъде 50 млн.евро, като разпределението по видове предприятия (микро/малки
и средни) ще бъде конкретизирано в Насоките за кандидатстване. Те ще бъдат качени за
обществено обсъждане на сайта на оперативна програма „ Конкурентоспосочност“ в началото
на м. Юни.
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