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Медиен мониторинг – обобщение
19.10.2014 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
6

вестници, от които:

0

- национални

0

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

6



Общо за деня

6
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:

3

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
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Няма намерена информация
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация

7

Интернет издания и блогове
Дата: 18.10.2014
Източник: www.focus-news.net
Връзка:
http://www.focus-news.net/./news/2014/10/18/1978944/prof-pencho-penchev-gerb-katonaroden-predstavitel-za-velikotarnovski-region-shte-se-rakovodya-ot-nashata-upravlenskaprograma.html
Брой думи: 463

Заглавие: Проф. Пенчо Пенчев, ГЕРБ: Като народен представител за Великотърновски
регион ще се ръководя от нашата управленска програма
Подзаглавие:
Автор: Надежда КРЪСТЕВА
Текст: Велико Търново. Като народен представител от ПП ГЕРБ ще се ръководя от нашата
управленска програма. Това каза в интервю за Радио „Фокус” – Велико Търново проф. Пенчо
Пенчев, народен представител от ГЕРБ за Великотърновски регион. Той обясни, че действията
му ще произтичат и от разработената и приета миналата година под негово ръководство
областна стратегия за развитие като в това вижда възможност за приемственост между
областен управител и народен представител. „От 2007г. в моя лична кауза се превърна
разбирането, че децата ни трябва да живеят и да работят в нашата страна. За да може това да
се превърне във факт, трябва да се обединим около това, че е необходимо да градим страната
си, регионите, градовете, селата. На първо място ще започна с транспортната инфраструктура,
защото тя е тази, която създава предпоставки за функционирането и развитието на останалите
сфери на дейност”, посочи проф. Пенчев.
Той отбеляза фактът, че по оценка на проведения през тази година Световен икономически
форум в Давос всяко евро, похарчено за съоръжения в инфраструктурата генерира
икономическа възвръщаемост между 5 и 25%. Това е едно от обясненията за бърз
икономически растеж на нововъзникващите пазари, които са поставили инфраструктурата като
приоритет. Такива инфраструктурни проекти, по думите му, са автомагистрала „Хемус”, която
трябва да бъде по-близо до областния център и високоскоростния път Русе-Велико ТърновоСвиленград. Според него, съществено трябва да се променят и вижданията за летището в
Горна Оряховица, което е международно летище с най-добри природни дадености.
„На следващо място, не само аз, но и моите колеги, трябва да работим в посока на по-доброто
усвояване на средствата от оперативните програми. Една широкоспектърна програма е т.нар.
„Градска конкурентоспособност”, иначе тя се нарича „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика”. Близо 4 години бях в наблюдаващия комитет и въпреки
напредъка, който се забелязваше съществено някъде от средата на 2010г., все още тя не се
използва ефективно”, заяви той.
По думите на проф. Пенчев именно тази програма е в основата и големите възможности за
развитието на малкия и среден бизнес.
На следващо място в програмата, която ще следва, той посочи т.нар. изкуствена гора, която се
намира до Корпус 4 на Великотърновски университет, до Стопански факултет. Той изказа
мнение, че там трябва да бъдат залесени дървесни видове от различни краища на България,
например растителни видове от района на Видин, и е необходимо да се съхранят горите на
област Велико Търново и на България. Той е категоричен, че в сферата на образованието са
необходими съществени промени. „Например, според сега действащия Закон за висшето
образование, хора от практиката не могат да четат лекции при студентите, говоря за нормални
лекции, а не за т.нар. представителни лекции. Също така са необходими някои промени в
Закона за академичния състав в Република България и вероятно нов Закон за предучилищното
и училищно образование. Пак казвам – трябва пакет документи, а не един единствен
нормативен акт”, коментира още проф. Пенчев.
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Резюме: Велико Търново. Като народен представител от ПП ГЕРБ ще се ръководя от нашата
управленска програма. Това каза в интервю за Радио „Фокус” – Велико Търново проф. Пенчо
Пенчев, народен представител от ГЕРБ за Великотърновски регион. Той обясни, че действията
му ще произтичат и от разработената и приета миналата година под негово ръководство
областна стратегия за развитие като в това вижда възможност за приемственост между
областен управител и народен представител. „От 2007г. в моя лична кауза се превърна
разбирането, че децата ни трябва да живеят и да работят в нашата страна.
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Дата: 17.10.2014
Източник: www.mediapool.bg
Връзка: http://mediapool.bg/ustroistvo-otkriva-izgubeni-veshti-chrez-telefona-news226143.html
Брой думи: 573

Заглавие: Устройство открива изгубени вещи чрез телефона
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Джаджа за проследяване на изгубени вещи чрез мобилно приложение на телефона
изобретиха двама български предприемачи и устройството ще се продава в магазини за чанти.
Иновацията на младите предприемачи Любомир Янчев и Недялко Недялков беше представена
в петък в "Деня на предприемача“, провел се в София.
Разработката на изобретението и на модела за продажбата му става с помощта на Офис за
технологичен трансфер "Иновативен капитал“, създаден преди две години по Оперативна
програма "Конкурентоспособност" в помощ на изобретатели, учени и малки и средни
предприятия.
Устройството Baggi се прикрепя към личните вещи – портфейл или чанта например, а чрез
мобилно приложение телефонът ги разпознава и сигнализира, когато бъдат забравени или
изгубени. По този начин може да бъде предотвратена и кражба на ценни предмети.
Собственикът може да определя зони за "засичане“ за загубените вещи в радиус от 10 до 60
метра, като при излизането на предмета извън този радиус, телефонът подава сигнал. В
случай, че човек не си спомня къде е оставил дадена вещ, може на карта да провери къде за
последно се е намирала тя. Ако пък телефонът бъде изгубен, е достатъчно да бъде натиснат
бутон върху устройството и апаратът сигнализира, независимо дали е с намалена сила на
звука, с изключен звук и т.н. Батерията на устройството издържа около 1 година, а
приложението е разработено и за iOS, и за Android.
"Иновативен капитал“ консултира и други иновативни проекти, които също бяха представени
пред инвеститори и предприемачи. Сред тях е система за събиране на данни за моторни
спортове, разработена от компанията "Диагностични системи и технологии“ (ДСТ). Електронни
устройства събират информация от датчици, инсталирани върху състезателния автомобил и
подават информация за поведението му на състезателния отбор. Тази информация позволява
на механиците да направят нужните настройки, за да се извлече максималното от автомобила,
а пилотът да прецени как оптимално да мине през отсечките в едно състезание. ДСТ внедрява
cloud платформа в продукта си, която ще позволява следене на измерванията в реално време
от всички членове на екипа и достъп до резултатите през мобилно устройство. Компанията
вече е установила партньорство с „Дунев Рейсинг“ за разработването на система за събиране
на данни за моторните спортове.
Компанията "КЕИТ“ ООД пък представи технология за шифриране и маркиране с широк спектър
от приложения, сред които маркиране на моторни превозни средства срещу кражба, защита на
банкноти, паспорти, документи и ценни книжа срещу фалшификация, защита на стоки срещу
фалшификация, маркиране на машини и машинни части и др. Вече са организирани срещи с
потенциални партньори и клиенти на изобретението.
Беше представена и игровизирана уеб платформа за повишаване на ангажираността на
служителите, базирана на предизвикателства - Deed (www.ideedit.com). Тя позволява на
компаниите да провеждат дейности, целящи подобряване на екипната и междуекипната
комуникация, включване на екипа в решенията на компанията, получаването на постоянна
обратна връзка между служители и мениджмънт с оптимални ресурси. Към настоящия момент
към платформата имат интерес и бизнеси, и организации в сферата на образованието.
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Резюме: Джаджа за проследяване на изгубени вещи чрез мобилно приложение на телефона
изобретиха двама български предприемачи и устройството ще се продава в магазини за чанти.
Иновацията на младите предприемачи Любомир Янчев и Недялко Недялков беше представена
в петък в "Деня на предприемача“, провел се в София.
Разработката на изобретението и на модела за продажбата му става с помощта на Офис за
технологичен трансфер "Иновативен капитал“, създаден преди две години по Оперативна
програма "Конкурентоспособност" в помощ на изобретатели, учени и малки и средни
предприятия.
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25 носители на иновативни идеи с висок потенциал за успех вече използват услугите на Офис
за технологичен трансфер "Иновативен капитал“. Офисът организира за своите клиенти
работни и индивидуални срещи, и мероприятия за представяне на иновативни разработки пред
представители на бизнеса и технологични оценители. Тези мероприятия имат характер на
форуми за осъществяване на връзка между бизнеса и носителите на иновативни идеи,
подкрепяни от екипа на Офиса за технологичен трансфер.
Всеки автор на иновативна бизнес идея може да се регистрира в онлайн платформата на
"Иновативен капитал“ , да предостави информация за своя проект и да се възползва от
услугите, предлагани от Офиса за технологичен трансфер.
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Дата: 17.10.2014
Източник: www.standartnews.com
Връзка:
http://www.standartnews.com/lyubopitno-tehnologii/rodno_izobretenie_pazi_chantite_ni258505.html
Брой думи: 398

Заглавие: Родно изобретение пази чантите ни
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Български разработки в областта на високите технологии ни помагат да не губим вещите
си, да се сплоти колективът в една фирма или да се постигнат максимални резултати в
моторните спортове. В Интер Експо Център в София бяха представени иновативни продукти на
родни изобретатели, които използват услугите и помощта на офиса за технологичен трансфер
"Иновативен капитал", създаден по ОП "Конкурентоспособност". Специалистите от ОТТ
"Иновативен капитал" подпомагат учени, изобретатели и малки и средни предприятия в избора
им на бизнес модел, както и в сферите на правото, счетоводството и управлението на
интелектуалната собственост.
Устройството Baggii бе представено от един от изобретателите му - Любомир Янчев, който се
занимава с програмиране в сферата на изкуствения интелект. Джаджата е малка по размер и
може да я прикрепите към вещите си, които не искате да изгубите, например портмонето или
чантата. Baggii се свързва чрез Bluetooth към мобилния ви телефона и ви алармира, когато се
отдалечите от предмета, на който сте го закрепили. Максималното разстояние, на което
устройството работи, е 60 метра. "Устройството е направено най-вече за жените, тъй като
проучванията установиха, че те губят нещата си по-често", каза Любомир Янчев.
Разработена е и иновативна система за събиране на данни за моторните спортове. Data logging
системите са електронни устройства, които събират информация от датчици, които са
инсталирани върху състезателен автомобил и дават информация на отбора за поведението на
автомобила. Данните са в помощ на механиците, които така разбират какви настройки трябва
да направят, за да се извлече максималното от състезателната кола. Един от разработчиците
на системата е серийният предприемач с проекти в уеб и хардуер сферата Николай Ташев.
Разработките на фирмата КЕИТ ООД се борят с фалшифицирането и репликирането на стоки и
продукти. Те имат разработени и патентовани технологии - за шифрово маркиране и лазерна
обработка против фалшификация на документи, ценни книжа и банкноти.
Уебплатформата Deed пък е изработена, за да повиши ангажираността на служителите на
дадена фирма и да ги сплоти. Приложението изпраща някое предизвикателство на
служителите и желаещите могат да го изпълнят, като понякога има награди за този, който се
справи най-добре или оригинално. Някои от предизвикателствата са лесни - служителите да
кажат кое е хобито им, например. "Това подобрява междуекипната комуникация, хората се
опознават и сприятеляват", смята един от основателите на платформата Светла Маркова.
"Какво бихте въвели в работата на компанията, за да стане тя по-успешна - това е пример за
по-трудно предизвикателство. Когато се зададе, има много интересни идеи", обясни още тя.
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Резюме: Български разработки в областта на високите технологии ни помагат да не губим
вещите си, да се сплоти колективът в една фирма или да се постигнат максимални резултати в
моторните спортове. В Интер Експо Център в София бяха представени иновативни продукти на
родни изобретатели, които използват услугите и помощта на офиса за технологичен трансфер
"Иновативен капитал", създаден по ОП "Конкурентоспособност". Специалистите от ОТТ
"Иновативен капитал" подпомагат учени, изобретатели и малки и средни предприятия в избора
им на бизнес модел, както и в сферите на правото, счетоводството и управлението на
интелектуалната собственост.
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Дата: 18.10.2014
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=784800
Брой думи: 459

Заглавие: Проф. Пенчо Пенчев, ГЕРБ: Като народен представител от ПП ГЕРБ за
Великотърновски регион ще се ръководя от нашата управленска програма
Подзаглавие:
Автор: Надежда КРЪСТЕВА
Текст: Велико Търново. Като народен представител от ПП ГЕРБ ще се ръководя от нашата
управленска програма. Това каза в интервю за Радио „Фокус” – Велико Търново проф. Пенчо
Пенчев, народен представител от ГЕРБ за Великотърновски регион. Той обясни, че действията
му ще произтичат и от разработената и приета миналата година под негово ръководство
областна стратегия за развитие като в това вижда възможност за приемственост между
областен управител и народен представител. „От 2007г. в моя лична кауза се превърна
разбирането, че децата ни трябва да живеят и да работят в нашата страна. За да може това да
се превърне във факт, трябва да се обединим около това, че е необходимо да градим страната
си, регионите, градовете, селата. На първо място ще започна с транспортната инфраструктура,
защото тя е тази, която създава предпоставки за функционирането и развитието на останалите
сфери на дейност”, посочи проф. Пенчев. Той отбеляза фактът, че по оценка на проведения
през тази година Световен икономически форум в Давос всяко евро, похарчено за съоръжения
в инфраструктурата генерира икономическа възвръщаемост между 5 и 25%. Това е едно от
обясненията за бърз икономически растеж на нововъзникващите пазари, които са поставили
инфраструктурата като приоритет. Такива инфраструктурни проекти, по думите му, са
автомагистрала „Хемус”, която трябва да бъде по-близо до областния център и
високоскоростния път Русе-Велико Търново-Свиленград. Според него, съществено трябва да
се променят и вижданията за летището в Горна Оряховица, което е международно летище с
най-добри природни дадености. „На следващо място, не само аз, но и моите колеги, трябва да
работим в посока на по-доброто усвояване на средствата от оперативните програми. Една
широкоспектърна програма е т.нар. „Градска конкурентоспособност”, иначе тя се нарича
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Близо 4 години бях в
наблюдаващия комитет и въпреки напредъка, който се забелязваше съществено някъде от
средата на 2010г., все още тя не се използва ефективно. А именно тя е в основата и големите
възможности за развитието на малкия и среден бизнес”, заяви проф. Пенчев. На следващо
място в програмата, която ще следва, той посочи т.нар. изкуствена гора, която се намира до
Корпус 4 на Великотърновски университет, до Стопански факултет. Той изказа мнение, че там
трябва да бъдат залесени дървесни видове от различни краища на България, например
растителни видове от района на Видин, и е необходимо да се съхранят горите на област
Велико Търново и на България. Той е категоричен, че в сферата на образованието са
необходими съществени промени. „Например, според сега действащия Закон за висшето
образование, хора от практиката не могат да четат лекции при студентите, говоря за нормални
лекции, а не за т.нар. представителни лекции. Също така са необходими някои промени в
Закона за академичния състав в Република България и вероятно нов Закон за предучилищното
и училищно образование. Пак казвам – трябва пакет документи, а не един единствен
нормативен акт”, коментира още проф. Пенчев.
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Резюме: Велико Търново. Като народен представител от ПП ГЕРБ ще се ръководя от нашата
управленска програма. Това каза в интервю за Радио „Фокус” – Велико Търново проф. Пенчо
Пенчев, народен представител от ГЕРБ за Великотърновски регион. Той обясни, че действията
му ще произтичат и от разработената и приета миналата година под негово ръководство
областна стратегия за развитие като в това вижда възможност за приемственост между
областен управител и народен представител. „От 2007г. в моя лична кауза се превърна
разбирането, че децата ни трябва да живеят и да работят в нашата страна. За да може това да
се превърне във факт, трябва да се обединим около това, че е необходимо да градим страната
си, регионите, градовете, селата.
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Дата: 18.10.2014
Източник: www.paper.standartnews.com
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-10-18&article=509410
Брой думи: 493

Заглавие: Родно изобретение пази чантите ни
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Български разработки в областта на високите технологии ни помагат да не губим вещите
си, да се сплоти колективът в една фирма или да се постигнат максимални резултати в
моторните спортове. В Интер Експо Център в София вчера бяха представени иновативни
продукти на родни изобретатели, които използват услугите и помощта на офиса за
технологичен трансфер "Иновативен капитал", създаден по ОП "Конкурентоспособност".
Специалистите от ОТТ "Иновативен капитал" подпомагат учени, изобретатели и малки и средни
предприятия в избора им на бизнес модел, както и в сферите на правото, счетоводството и
управлението на интелектуалната собственост.
Устройството Baggii бе представено от един от изобретателите му - Любомир Янчев, който се
занимава с програмиране в сферата на изкуствения интелект. Джаджата е малка по размер и
може да я прикрепите към вещите си, които не искате да изгубите, например портмонето или
чантата. Baggii се свързва чрез Bluetooth към мобилния ви телефона и ви алармира, когато се
отдалечите от предмета, на който сте го закрепили. Максималното разстояние, на което
устройството работи, е 60 метра. "Устройството е направено най-вече за жените, тъй като
проучванията установиха, че те губят нещата си по-често", каза Любомир Янчев.
Разработена е и иновативна система за събиране на данни за моторните спортове. Data logging
системите са електронни устройства, които събират информация от датчици, които са
инсталирани върху състезателен автомобил и дават информация на отбора за поведението на
автомобила. Данните са в помощ на механиците, които така разбират какви настройки трябва
да направят, за да се извлече максималното от състезателната кола. Един от разработчиците
на системата е серийният предприемач с проекти в уеб и хардуер сферата Николай Ташев.
Разработките на фирмата КЕИТ ООД се борят с фалшифицирането и репликирането на стоки и
продукти. Те имат разработени и патентовани технологии - за шифрово маркиране и лазерна
обработка против фалшификация на документи, ценни книжа и банкноти.
Уебплатформата Deed пък е изработена, за да повиши ангажираността на служителите на
дадена фирма и да ги сплоти. Приложението изпраща някое предизвикателство на
служителите и желаещите могат да го изпълнят, като понякога има награди за този, който се
справи най-добре или оригинално. Някои от предизвикателствата са лесни - служителите да
кажат кое е хобито им, например. "Това подобрява междуекипната комуникация, хората се
опознават и сприятеляват", смята един от основателите на платформата Светла Маркова.
"Какво бихте въвели в работата на компанията, за да стане тя по-успешна - това е пример за
по-трудно предизвикателство. Когато се зададе, има много интересни идеи", обясни още тя.
Ивета Иванова
Вести
Изложение Доверете се на българското организира Българската търговско-промишлена палата.
То ще се проведе от 1 до 9 ноември в НДК. Над 80 фирми от различни браншове ще
представят своята продукция в рамките на изложението. Това е положителен индикатор за
растящия интерес от страна на потребителите към българското производство.
Суровините ще останат евтини през по-голямата част на 2015 г., прогнозира Световната банка.
Причината е комбинацията между нарастващо предлагане и забавяне на икономическия
растеж, най-вече в еврозоната и на развиващите се пазари, посочва институцията в последното
издание на своя обзор на суровинните пазари.
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Резюме: Български разработки в областта на високите технологии ни помагат да не губим
вещите си, да се сплоти колективът в една фирма или да се постигнат максимални резултати в
моторните спортове. В Интер Експо Център в София вчера бяха представени иновативни
продукти на родни изобретатели, които използват услугите и помощта на офиса за
технологичен трансфер "Иновативен капитал", създаден по ОП "Конкурентоспособност".
Специалистите от ОТТ "Иновативен капитал" подпомагат учени, изобретатели и малки и средни
предприятия в избора им на бизнес модел, както и в сферите на правото, счетоводството и
управлението на интелектуалната собственост.
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Дата: 17.10.2014
Източник: www.cross.bg
Връзка: http://www.cross.bg/veshti-ystroiistvoto-telefonut-1435647.html
Брой думи: 220
Резюме: /КРОСС/ Джаджа за проследяване на изгубени вещи чрез мобилно приложение на
телефона изобретиха двама български предприемачи и устройството ще се продава в магазини
за чанти. Иновацията на младите предприемачи Любомир Янчев и Недялко Недялков беше
представена в петък в "Деня на предприемача", провел се в София.
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Заглавие: Българско устройство открива изгубени вещи чрез телефона
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ Джаджа за проследяване на изгубени вещи чрез мобилно приложение на
телефона изобретиха двама български предприемачи и устройството ще се продава в магазини
за чанти. Иновацията на младите предприемачи Любомир Янчев и Недялко Недялков беше
представена в петък в "Деня на предприемача", провел се в София.
Разработката на изобретението и на модела за продажбата му става с помощта на Офис за
технологичен трансфер "Иновативен капитал", създаден преди две години по Оперативна
програма "Конкурентоспособност" в помощ на изобретатели, учени и малки и средни
предприятия.
Устройството Baggi се прикрепя към личните вещи - портфейл или чанта например, а чрез
мобилно приложение телефонът ги разпознава и сигнализира, когато бъдат забравени или
изгубени. По този начин може да бъде предотвратена и кражба на ценни предмети, пише
Mediapool.
Собственикът може да определя зони за "засичане" за загубените вещи в радиус от 10 до 60
метра, като при излизането на предмета извън този радиус, телефонът подава сигнал. В
случай, че човек не си спомня къде е оставил дадена вещ, може на карта да провери къде за
последно се е намирала тя. Ако пък телефонът бъде изгубен, е достатъчно да бъде натиснат
бутон върху устройството и апаратът сигнализира, независимо дали е с намалена сила на
звука, с изключен звук и т.н. Батерията на устройството издържа около 1 година, а
приложението е разработено и за iOS, и за Android.
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