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"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”
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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 –
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Медиен мониторинг – обобщение
15.07.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
3

вестници, от които:

3

- национални

1

- регионални

2



периодични издания

0



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
Дата: 15.07.2012
Източник: в. Телеграф
Страница: 4
Брой думи: 140
Резюме: Цената на газа може да падне с 40%, при условие че в находището "Хан Аспарух,, в
Черно море се открият големи залежи от синьо гориво.
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Заглавие: Газът може да поевтинее с 40%
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Цената на газа може да падне с 40%, при условие че в находището "Хан Аспарух,, в
Черно море се открият големи залежи от синьо гориво.
Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. По думите му,
ако в този блок има същото количество газ както в румънската част, това би осигурило на
България енергийна независимост за следващите минимум 20 години. В териториалните води
на северната ни съседка вече бяха открити значителни залежи на природен газ - между 40 и 80
млрд. куб. метра. Преди дни енергийният министър обяви, че френската "Тотал" е спечелила
конкурса за проучване на находището "Хан Аспарух" в Черно море.
Добрев коментира още, че само за последните 20 дни са подписани нови договори с фирми по
оперативна програма "Конкурентоспособност" за безвъзмездна помощ за повече от 200
млн. евро и е стартирана програмата за енергийна ефективност.
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Регионални печатни медии
Дата: 13.07.2012
Източник: в. Старозагорски Новини
Страница: 2
Брой думи: 43
Резюме: ефективност и зелена икономика" ще бъде представена днес, 13 юли, в хотел "Верея".
Проектът се изпълнява от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността". Той се
съфинансира от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и е насочен към малките и
средните предприятия.

Медиен мониторинг | 7/15/2012

Заглавие: Програмата "Енергийна
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ефективност и зелена икономика" ще бъде представена днес, 13 юли, в хотел "Верея".
Проектът се изпълнява от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността".
Той се съфинансира от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и е насочен към
малките и средните предприятия.
13.07.2012 г.
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Дата: 12.07.2012
Източник: в. Янтра Днес, Велико Търново
Страница: 1,2
Брой думи: 846

Заглавие: 31 млн. лева инвестира бизнесът във В. Търново
Подзаглавие:
Автор: Здравка МАСЛЯНКОВА
Текст: Въпреки рецесията, дълговата криза и свитите пазари на общоевропейско ниво, няколко
великотърновски фирми продължават проспериращото си развитие. Проверка на “Янтра ДНЕС"
показа, че само за първото полугодие на тази година реално бизнесът в старата столица в
сферата на промишлеността и търговията е направил инвестиции общо за 31 милиона лева.
Пивоварната “Болярка ВТ" инвестира от началото на годината над 500 хил. лв. само в
увеличението на складовата си база. Изграден е напълно нов склад, който може да съхранява
до 5000 тона готова продукция. Друга част от инвестицията е в склада за основни материали,
който също вече е въведен в експлоатация, съобщи изпълнителният директор на дружеството
Мирослав Динев.
“Болярка ВТ" има намерение да продължи изграждането на своя логистичен център до края на
годината и да го завърши с изграждането на нов подход за опериране с готовата продукция.
Инвестираме в допълнителни транспортни средства заради повишените нужди през летния
период, посочи Динев. За новия сезон пивоварната пусна на пазара два нови продукта “Балканско" в РЕТ опаковка от 0,6 л и “Балканско" в 0,5 л кен. Другият напълно нов продукт е
“Калтенберг вайс". “Болярка ВТ" произвежда вайс бира в стъклена бутилка и наливно пиво.
Лично премиерът Бойко Борисов преряза лентата на втората пивоварна във Велико Търново,
местната фирма “Бритос". Вече започна масово производство на едноименната марка бира. В
пивоварната са инвестирани 20 млн. лева.
“ЦБА Асет Мениджмънт" от няколко години участва в класацията “Капитал 100". Дружеството
стана публично през 2007 година, с листването му на Българската фондова борса, с което
влезе в класацията на водещите публични предлагания в България. През 2011 г. веригата откри
логистичния си център в Дебелец, като размерът на инвестицията надхвърля 4 млн. евро. През
първото полугодие на 2012 г. ЦБА АМ продължава да развива инвестицията, като логистичният
център обслужва вече ежедневно регионите Велико Търново, Габрово и Русе и др. От началото
на годината в центъра са открити 10 нови работни места. Тази година ЦБА откри три обекта два изцяло нови и един реновиран. На 8 март отвори обектът на ЦБА в Трявна по франчайз
модел. Направената инвестиция е над 50 000 лева, разкрити са 7 работни места. Преди
няколко дена в Горна Оряховица беше открит реновираният магазин от веригата ЦБА.
Инвестицията е за 250 хил. лв., разкрити са 18 работни места. Предстои откриването на
следващия търговски обект на ЦБА във Велико Търново. “ЦБА Асет Мениджмънт" акцентира и
на развитието на младите хора в региона. През тази година дружеството е заявило желанието
си за наемане на над 50 стажанта по Оперативната програма за развитие на човешките
ресурси. По проекта “Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за
стаж" ще се реализират над 25 стажа в централата на веригата.
Производителят на полимерни фолиа, опаковки и материали “Мегапорт" откри новата си
фабрика за рециклиране на фолиа от полиетилен и полипропилен във В. Търново. Капацитетът
на фирмата за преработка на отпадъчни фолиа се увеличава от 300 на 800 тона месечно.
Полученият регранулат се влага като суровина за производство на опаковки, като голяма част
от продукцията се изнася в Германия, Австрия, Холандия, Дания и други страни от ЕС.
Инвестицията в новата фабрика е на стойност 5,5 млн. лв. по ОП “Конкурентоспособност".
Разкрити са деветдесет работни места на четирисменен режим на работа. Инсталирани са две
основни работни линии, като от фирмата уточниха, че се очаква доставката и монтирането на
още две линии, благодарение на които фабриката ще достигне пълния си капацитет, посочи
управителят Мирослав Ангелов. Той изтъква и екологичния ефект, който предприятието ще
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Резюме: Въпреки рецесията, дълговата криза и свитите пазари на общоевропейско ниво,
няколко великотърновски фирми продължават проспериращото си развитие. Проверка на
“Янтра ДНЕС" показа, че само за първото полугодие на тази година реално бизнесът в старата
столица в сферата на промишлеността и търговията е направил инвестиции общо за 31
милиона лева.
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има. Дружеството набавя суровини за преработване от организации за разделно събиране на
отпадъци.
Един от най-големите производители на опаковки в страната - “Екстрапак", инвестира около 1
млн. евро през първото полугодие на годината в три производствени направления. За чантите
от нетъкан полипропилен великотърновската фирма купи машини за ситопечат, с които се
печата без чантите предварително да се ламинират. От началото на годината “Екстрапак"
инвестира и в производството на хартиени чанти с плоски дръжки. Третото направление е в
производството на полиетиленови чанти от рециклиран полиетилен. За тях е купена италианска
линия, която дава възможност да се произвеждат едновременно 3 торбички на цикъл. В
резултат на направените инвестиции са назначени още около 50 души, с което броят на заетите
надхвърля 560, съобщи управителят на дружеството Милен Георгиев.
Заводът за електротелфери “Елмот" купи две високотехнологични машини за 2,5 млн. лв. по
проект по ОП “Конкурентоспособност", обясни изпълнителният директор на дружеството
Елисавета Николова. Проектът предвижда “Елмот" да увеличи обема на продукцията си с 20 %
, да подобри производителността с 30 % и постигне 10 на сто ръст на продажбите за първата
година и още 30% за следващите 3 години, посочи Николова. Мерките включват и повишаване
на енергийната ефективност, като за целта предприятието е реконструирало отоплителната
система във втория си корпус, като е изградило газово лъчисто отопление за 183 хил. лв.
Подмяната на осветлението с енергоспестяващо е струвало 21 хил. лв.
Сладоледената фабрика “Дени" планира над 2 млн. евро инвестиция на зелено. Компанията
разширява значително производството си със строежа на нова фабрика в Дебелец. Проектът
ще приключи до две години. Очаква се предприятието да разкрие 100 нови работни места, а
капацитетът на “Дени" да нарасне до 4 пъти.
12.07.2012 г.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
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Няма намерена информация.
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