
 

                                   
 

„Медиа Планинг Груп” ООД е Бенефициент по проект „Подобряване процесите на 

управление и организация на дейността на „Медиа Планинг Груп” ООД и въвеждане на 

организационни иновации във фирмата“ изпълняван във връзка със сключен договор за 

БФП № BG16RFOP002-2.002-0198-C01 по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на 

МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ осъществяван с 

финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие.  

 

Проект "Подобряване процесите на управление и организация на дейността на „Медиа 

Планинг Груп” ООД и въвеждане на организационни иновации във фирмата" цели чрез 

въвеждане на ИКТ технологии за управление и организация на дейността на „Медиа 

Планинг Груп” ООД да се развие управленския капацитет и производителността на 

фирмата за успешното й присъствие на българския пазар както и на високо конкурентните 

външни пазари. Чрез закупуването на ново оборудване необходимо за функционирането 

на Business Intelligence софтуер и придобиването и внедряването на Business Intelligence 

софтуер ще бъдат подобрени следните процеси: 

- планиране и вземане на решения, 

- организация на ресурсите,  

- организация на  предоставянето на услуги,  

- реализация на продукта,  

- интернационализация на продукта/услугата. 

В допълнение ще бъде въведена организационна иновация в дейността на предприятието 

състояща се в укрепването на отчетността при вземане на решения. Събирането на едно 

място на цялата база данни на фирмата, анализирането и визуализирането на различни 

взаимовръзки и отношения между отделните процеси и възможността за лесен достъп и 

споделяне на тази информация ще доведат и до значително спестяване на времето и 

разходите свързани с административните процеси на фирмата. 

Business Intelligence софтуерът ще елиминира необходимостта от изполване на хартия при 

отчитането и анализирането на данните (основният отпадък от дейността на фирмата). В 

допълнение закупеното оборудване ще бъде от висок енергиен клас, като по този начин ще 

се намали използването на електроенергия както за функционирането на оборудването, 

така и за неговото охлаждане; ще се намалят вредните емисии на шум и топлина в 

работната среда във фирмата, което също ще допринесе за постигането на принципите на 

устойчиво развитие.  

 
 


