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Документът е изготвен съгласно договор за възлагане на обособена позиция № 2
„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

Медиен мониторинг
20 юли 2012
Съдържание
Медиен мониторинг – обобщение .........................................................................................................3
Телевизии и радиостанции ....................................................................................................................4
Няма намерена информация. ............................................................................................................4
Национални печатни медии ...................................................................................................................5
Източник: в. 24 часа ............................................................................................................................5
Заглавие: Удължават с 6 месеца сроковете ....................................................................................5
Регионални печатни медии ....................................................................................................................6
Източник: в. Старозагорски Новини ..................................................................................................6
Заглавие: Три дружества с проекти в "зелена индустрия" .............................................................6
Източник: Нова Добруджанска трибуна, Добрич .............................................................................7
Заглавие: Бизнесът в Каварна се запозна с "Енергийна ефективност и зелена икономика" ......7
Периодични печатни издания ................................................................................................................8
Няма намерена информация. ............................................................................................................8

Медиен мониторинг | 7/20/2012

Интернет издания и блогове ..................................................................................................................9
Няма намерена информация. ............................................................................................................9

2

Медиен мониторинг – обобщение
20.07.2012 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: 20.07.2012
Източник: в. 24 часа
Страница: 14
Брой думи: 67
Резюме: за изпълнение на проекти за нови машини и за въвеждане на международно признати
стандарти по програма "Конкурентоспособност", стана ясно от решение на комитета за
наблюдението й. Причината е, че фирмите срещали затруднения при изпълнението на
проектите и закъснявали със сроковете. Удължаването им ще става "на индивидуален принцип
и при обоснована необходимост", сочи решението. Бюджетът на схемата за разработване на
иновации от стартиращи фирми пък ще бъде увеличен.
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Заглавие: Удължават с 6 месеца сроковете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: за изпълнение на проекти за нови машини и за въвеждане на международно признати
стандарти по програма "Конкурентоспособност", стана ясно от решение на комитета за
наблюдението й. Причината е, че фирмите срещали затруднения при изпълнението на
проектите и закъснявали със сроковете. Удължаването им ще става "на индивидуален принцип
и при обоснована необходимост", сочи решението. Бюджетът на схемата за разработване на
иновации от стартиращи фирми пък ще бъде увеличен.

5

Регионални печатни медии
Дата: 18.07.2012
Източник: в. Старозагорски Новини
Страница: 4
Брой думи: 284
Резюме: Три дружества от областта са спечелили проекти за "Инвестиции в зелена
индустрия"по Оперативна програма "Конкурентоспособност" (ОПК), става ясно от сайта на
програмата. "Габровница" АД в павелбанското село Горно Сахране и "М+С Хидравлик"Казанлък, вече са подписали договорите с управляващия орган на ОПК, докато за "Средна
гора" АД -Стара Загора, това предстои.
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Заглавие: Три дружества с проекти в "зелена индустрия"
Подзаглавие:
Автор: Иванка ПЕТКОВА
Текст: Три дружества от областта са спечелили проекти за "Инвестиции в зелена индустрия"по
Оперативна програма "Конкурентоспособност" (ОПК), става ясно от сайта на програмата.
"Габровница" АД в павелбанското село Горно Сахране и "М+С Хидравлик"-Казанлък, вече са
подписали договорите с управляващия орган на ОПК, докато за "Средна гора" АД -Стара
Загора, това предстои.
Целта на проектите е да се повиши конкурентоспособността на фирмите чрез инвестиции в
технологично оборудване и намаляване на енергоемкостта на производството.
Общо 30 проекта на фирми от цялата страна са одобрени за безвъзмездно финансиране до
50% от стойността на проектите си. Средствата са осигурени от бюджета на ОПК. На 12 юли
договори са подписали 16 предприятия, сред които фабриката в с. Горно Сахране и
казанлъшкото дружество.
"Габровница" АД цели да повиши конкурентоспособността си и да намали ползването на
енергия в производството си с проект на обща стойност 8 150 740 лв. От тях фирмата за
производство на дървени плоскости ще получи безвъзмездно 3 985 711 лв., или 48,9% от
стойността на проекта. Дружеството ще инвестира в технологично оборудване, за да намали
енергоемкостта на производството си.
"М+С Хидравлик" АД ще внедрява енергоспестяващи технологии по проект с обща финансова
рамка от 6 953 665 лв. От тях дружеството ще получи 3476832 лв., или 49.99% от бюджета на
проекта си. "М+С Хидравлик" АД е водещ производител на нискоскоростни, високомоментни,
орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и
аксесоари за тях.
Старозагорското "Средна гора" АД, специализирано в производството на мебели от масивна
дървесина, планира да оползотворява производствения си отпадък и да намали
енергоемкостта в работата си. Дружеството ще подпише договор за 50% безвъзмездно
финансиране на проекта си на по-късен етап. Стойността му е 2 886 250 лв., от които фирмата
ще получи 1 443 125 лв.
18.07.2012 г.
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Дата: 19.07.2012
Източник: Нова Добруджанска трибуна, Добрич
Страница: 3
Брой думи: 91
Резюме: В Каварна вчера е била представена от Областния информационен център
процедурата "Енергийна ефективност и зелена икономика“ по Оперативна програма " Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“.

Медиен мониторинг | 7/20/2012

Заглавие: Бизнесът в Каварна се запозна с "Енергийна ефективност и зелена икономика"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В Каварна вчера е била представена от Областния информационен център процедурата
"Енергийна ефективност и зелена икономика“ по Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“
Присъствали са представители на частни фирми от града и управители на банки-партньори по
проекта. Представителите на фирмите от Каварна са проявили интерес от техническото
изпълнение на проектите, срокове за оценка на проектните предложения. Бизнесът в морския
град е задавал въпроси, свързани с възможностите за инсталиране на осветителни тела на
обществени места, закупуване на автомобили и селскостопанска техника, изграждане на
инфраструктура за закрит басейн.
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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.

9

