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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
4.4.2013 г.   
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 Телевизии 0 

 Радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 11 

 вестници, от които: 1 

 - национални 0 

 - регионални 1 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 9 

Общо за деня 11 
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Телевизии и радиостанции  
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии 
Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии  
Дата: 02.04.2013  
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич  
Страница: 6  
Брой думи: 553  
 
 
Резюме: Преносачване на европейски средства по оперативните програми се подготвя в 
момента. Къде какво се мести трябва да стане ясно през април. Упражнението се прави с цел 
да не се загубят финансови средства, какъвто риск има. Това съобщи вицепремиерът и 
министър по европейските фондове Илиана Цанова пред бТВ вчера.  
 
Заглавие: България подготвя пренасочване на средства по европейските програми  
Подзаглавие: Илиана Цанова: Има риск да загубим европари през този програмен период  
Автор:  
Текст: Преносачване на европейски средства по оперативните програми се подготвя в 
момента. Къде какво се мести трябва да стане ясно през април. Упражнението се прави с цел 
да не се загубят финансови средства, какъвто риск има. Това съобщи вицепремиерът и 
министър по европейските фондове Илиана Цанова пред бТВ вчера.  
Служебният премиер Марин Райков при първото си посещение в Брюксел обяви, че част от 
средствата по оперативните програми ще бъдат насочени към пазара по труда. По думите на 
Райков за това имаме подкрепата и на Европейския съюз.  
България досега не е правила прехвърляне на пари от една оперативна програма в друга. По 
принцип това не е невъзможно, но отнема време, а крайната датата за договарянето на 
средствата изтича в края на годината. Освен това прехвърлянето на парите трябва да се 
одобри от Европейската комисия. Към момента не-договорен все още е бюджета по 
оперативните програми "Регионално развитие", "Човешки ресурси", "Конкурентоспособност" и 
"Административен капацитет", показва справка в системата за управление на еврофондовете 
ИСУН.  
Какво точно прави служебният кабинет по отношение на еврофондовете засега остава загадка. 
Ресорният вицепремиер все още не е дал публична пресконференция за медиите и не е ясно 
кога ще го направи.  
В същото време Цанова съобщи, че България е изправена пред риск да загуби европейски 
средства през този програмен период, който приключва в края на тази година, но средствата 
могат да се разп-лащат до края на 2015 г.. Към момента са усвоени над 37% от 13 млрд. евро 
по 7-те оперативни програми, според ИСУН. Досегашният опит от предприсъединителните 
фондове показва, че страната ни успява да усвои около 70 - 75% от отпуснатия ни ресурс.  
"Трябва максимално бързо да изпълним обществените поръчки и да разплатим около 2 млрд. 
лв. тази година", каза още Илияна Цанова. В бюджет 2013 г. е заложено изплащането на 
двойно по-голяма сума - 4 млрд. лв. Заради нестабилната политическа ситуация обаче и 
изборите това най-вероятно няма да се случи.  
България вече две поредни години губи средства по Програмата за развитие на селските 
райони и тази за рибарството. За тази година по правилото п+2 има риск от загуба на средства 
по програмите "Околна среда", "Регионално развитие" и "Човешки ресурси".  
Следващото правителство трябва да направи сериозни реформи в здравеопазването, 
съдебната система и електронното управление.  
Това трябва да се случи до края на 2016 г., в противен случай ще загубим европейски средства, 
посочи Илияна Цанова. Причината е, че съгласно новите европейски правила пари ще се дават 
срещу реформи.  
В момента европейските средства са основният източник за растеж на икономиката ни. Две 
трети от инвестициите у нас се дължат на еврофондовете, каза Цанова. Тя посочи два 
приоритета в ресора си -страната ни да успее да се възползва максимално добре от наличния 
финансов ресурс и да подготви новия програмен период.  
Илияна Цанова каза, че е в тримесечен неплатен отпуск от Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР), където работи преди да стане вицепремиер и министър по 
еврофондовете. След изтичане на мандата на служебното правителство Цанова възнамерява 
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да се върне в ЕБВР, където работи в отдел "Общинска инфраструктура и околна среда" и е 
мениджър на проекти в няколко източноевропейски държави.  
Цанова е получила поканата за вицепремиер от президента Росен Плевнелиев. "Отправиха ми 
предложение и ми дадоха 24 часа да го обмисля. Последва безсънна нощ, но видях ясен 
мандат и приоритети, които споделям. Приех, защото винаги съм искала да направя нещо за 
България", допълни Цанова.  
02.04.2013 г.  
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Периодични печатни издания 
Дата: 04.04.2013  
Източник: сп. ProPACK  
Страница: 41,42  
Брой думи: 1531  
 
 
Резюме: Уважаеми читатели, В днешния брой "се потапяме" в новата ни тема, Тя е толкова 
необятна, че едва ли ще можем да "преплуваме всички нейни акватории", но поне ще се опитам 
да дам кратък обзор на най-важното от нея с пожелания то да намери положителен 
практически отзвук във вашето бизнес ежедневие.  
 
Заглавие: Европейските проекти -спасителният сал за българския бизнес  
Подзаглавие:  
Автор: Евгения ПЕКАЖ  
Текст: Уважаеми читатели, В днешния брой "се потапяме" в новата ни тема, Тя е толкова 
необятна, че едва ли ще можем да "преплуваме всички нейни акватории", но поне ще се опитам 
да дам кратък обзор на най-важното от нея с пожелания то да намери положителен 
практически отзвук във вашето бизнес ежедневие.  
От 2009 з. сме свидетели на една безпрецедентна за последните десетилетия икономическа 
криза, характеризираща се с нестихващи приливи и отливи и протичаща за едни страни средно 
тежко, а за други - изключително тежко. За съжаление ние сме във втората група страни. 
Въпреки прогнозите за бързо отзвучаване на кризата още през 2010 г" тя връхлетя света с 
втора "вълна", която съвсем разтърси и обезсили крехката и омаломощена от първата кризисна 
вълна икономика. Последните данни от проучване на "Евробарометър" сочат постепенно 
отърсване от всички преки и непреки, малки и големи поражения, нанесени от кризата. Но 
знаем, че това измъкване няма да стане "с магическа пръчица", т.е. изведнъж, а постепенно и 
може би бавно, дори мъчително бавно.  
На помощ в това оцеляване идват възможностите за финансиране на бизнеса чрез 
структурните и други фондове на Европейския съюз. Страните - членки на ЕС, които 
преминават през кризата най-безпроблемно, са тези, в които усвояването на европейски 
средства е мащабно, успешно, в някои дори максимално. Причините за това са различни:  
• По-ранно членство в ЕС, следователно по-добро познаване на спецификите и ползите на този 
инструментариум, което е логично;  
• Свеждане в някои страни на цялостната дейност по разпределяне, управление и контрол на 
средствата на регионално ниво, което създава по-голяма гъвкавост и оперативност (в дадения 
регион по-добре се знае кои са приоритетите за развитие на местния бизнес и местното 
общество, откликва се по-коректно и по-бързо);  
• Своевременно създаване на местни държавни и неправителствени структури по области, 
чиято цел е единствено всестранно подпомагане (обикновено безвъзмездно) на местните 
малки, средни и големи фирми в информиране, избор, разработване и управление на 
европейски проекти;  
• Акумулираният песимизъм на представителите на българския бизнес, че това не работи 
успешно, поради друг негативен опит (действително бяхме свидетели на не един фалит или 
срив в резултат на провалени по различни причини проекти, което може да обезкуражи не един 
бизнесмен);  
• Липса на адекватно обучени по темата експерти, които могат да предоставят качествена 
подкрепа в тази насока. Имам предвид не само експерти с опит, но и начинаещи висшисти (при 
разговори със завършващи образованието си студенти съм изумена защо в българските висши 
учебни институции липсва предмет по разработване и управление на европейски проекти, 
когато това е животоспасяващо за българската икономика, поне на този етап);  
• Липсата на достатъчна и навременна информираност по различните възможности за 
европейско финансиране (в нашата фирма се идвали клиенти с желание за разработване на 
конкретно проектно предложение, но за съжаление схемата или мярката, по която могат да 
кандидатстват, вече не е отворена, т.е. изтекъл е срокът. И много жалко, защото често идеята е 
отлична, от една страна, а от друга страна, реализирането на проекта би съживило конкретната 
фирма, което пък води след себе си съживяването на други сателитни фирми като доставчици, 
контрагенти и др. А това означава запазени работни места, ротация на средства между 
фирмите, подобряване на междуфирмената задлъжнялост, изграждане на 
конкурентоспособност за смело прекрачване в следкризисния период и т.н.);  
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• Страх на българските бизнесмени от въвличане в корупционни схеми (не един бизнесмен е 
споделял, че за какво да кандидатства за финансиране, ако тлъста част от тези средства ще 
трябва да даде тук и там. Някои бизнесмени направо казваха, че са имали такива преки или 
непреки намеци).  
И така, в началото поради тези и други причини усвояването на средствата вървеше мудно и 
незадоволително. То беше 2-3 пъти по-малко по обем от страните-отличнички в ЕС. Едва 
напоследък този процес тръгна с нормален темп и към 31,01.2013 г. 6 България са договорени 
средства по Оперативните програми (ОПТ, ОПОС, ОПРР, ОПРКБИ, ОПТП, ОПРЧР, ОПАК) в 
размер на 102,61%, а реално са изплатени суми В размер на 35%. За сравнение, преди една 
година, а именно към 31.01.2012 г., тези проценти бяха съответно 61,48% и 22,79%. Все още 
реално изплатените суми изостават като процентно съотношение, но това може да се дължи на 
дългия период на валидиране на разходите или на некоректност при разходване и/или при 
отчитане на направените разходи.  
Трябва да се отбележи, че освен финансирането от структурните фондове на ЕС, има 
възможност за финансиране по линията на финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и по линията на Норвежкия финансов механизъм. Вярно е, че тези 
два механизма са насочени в момента по-скоро към социални и институционални дейности, но 
често предоставят и възможности за бизнеса, макар и в много специфични случаи (например, 
иновации за зелена индустрия и др.). Моята препоръка е да се следят и те, защото понякога 
техните приоритети са широкоспектърно ориентирани към малкия и среден бизнес.  
Въпрос №1 от анонимен Висшист: Имам работа 8 момента, но имам и своя собствена фирма, 
която бих желал да развия в посока ново производство, за което вече имам идея. То обаче ще 
изисква инвестиция в размер на няколкостотин хиляди лева. Има ли възможност за някакво 
финансиране?  
Отговор: Възможна схема за Вас би била Мярка 312 от Схеми и мерки на Програма за развитие 
на селските райони. Тази мярка се нарича "Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия".  
Мярката има следните цели:  
• Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в микропредприятия за 
неземеделски дейности в селските райони;  
• Насърчаване на предприемачеството в селските райони;  
• Насърчаване развитието на интегриран туризъм в селските райони.  
Финансовата помощ е в размер до 70% от одобрените разходи, но не повече от левовата 
равностойност на 200 000 евро.  
Допустимите дейности са следните:  
1. Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради и/или помещения и друга недвижима 
собственост;  
2. Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността, 
включително чрез финансов лизинг;  
3. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и 
специализирана техника до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;  
4. Закупуване на коне за неземеделска дейност;  
5. Общи разходи:  
а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;  
б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, 
разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на 
патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта, 
както и разходи за изработване на информационна табела или билборд.  
Към момента тази мярка е неактивна, но се очаква да бъде отворена.  
Въпрос №2 от анонимен Студент: Аз съм студент последна година. Искам след дипломирането 
си да стартирам свой собствен скромен бизнес. Чух за някаква програма, наречена 
"Предприемчивите българи" с безвъзмездно финансиране в размер на 20 000 лв. Но, от друга 
страна, чух, че съм изпуснал задължителни дейности по Компонент 1 от тази програма - 
някакво обучение и/или консултиране. Разяснете ми ще има ли някаква повторимост, за да мога 
да кандидатствам отново?  
Отговор: Въпросната схема се нарича "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 
самостоятелна стопанска дейност". Тя има 3 компонента. Компонент 1 се състои в обучение по 
предприемачество за лица без висше образование в рамките на 300 учебни часа и в 
консултиране на лица с висше образование в рамките на 5 часа. И обучението, и 
консултирането може да се извърши само от лицензирани от Агенцията по заетостта фирми. 
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Компонент 2 се състои в разработване и представяне на проектно предложение от обученото 
или консултираното лице. Срокът за това е до 31.05.2013 г. Компонент 1 беше затворен преди 
няколко месеца.  
Но явно сте късметлия, защото преди една седмица бяха одобрени корекции по прилагането на 
допустимост за бенефициенти по Компонент 1. Беше прието, че консултирането може да се 
извърши на място от служител в Бюрото по труда, а кандидатстващото за финансиране лице 
може да бъде завършващо висшето си образование, т. е. последна година от следването си. 
Така че смело отивайте във Вашето Бюро по труда, регистрирайте се като безработен, ако все 
още не сте, проведете нужното консултиране по Компонент 1 и можете да пристъпвате към 
откриване на собствена фирма. Внимавайте - поредността в тези действия трябва да бъде 
строго спазена - най-напред регистриране, после консултиране, накрая - откриване на фирма. 
Чак след това можете да пристъпвате към разработване на проектното предложение. Имайте 
предвид, че не бива да се бавите, защото може да настъпят нови промени поради изчерпване 
на средствата. А освен това срокът за изпълнение на предвидените по проектното 
предложение дейности (в случай на одобрение на проекта) е до 31.12.2014 г. Така че колкото 
по-рано предадете проектното предложение, толкова повече "въздух" ще имате после при 
изпълнението му.  
Очаквам вашите нови въпроси на следния адрес: epekaj@gmail.com, 088 845 28 38, 
www.epsilon.bg  
До нови срещи на страниците на нашата рубрика!  
***  
"Епсилон ЧК" ООД е компания, предоставяща услуги по управление и развитие на човешкия 
капитал (частично или пълно изнасяне на външна услуга на дейностите по управление на 
човешките ресурси; изготвяне на определени стратегии, политики, процедури, програми и 
всякакви документи, свързани с управлението на персонала; различни конкретни услуги като 
изготвяне на система за заплащане, извършване на оценяване на персонала, справяне с 
конкретен проблем като например: високо текучество, ниска мотивация, лош вътрешен 
микроклимат, слаби продажби, лош имидж на фирмата и др.; търсене и подбор за ключови или 
специфични позиции; разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС или от други 
източници).  
Макар и основана наскоро, със своя професионализъм, креативност, отдаденост и отговорност, 
за кратко време "Епсилон ЧК" ООД успя да създаде устойчива позитивна визия.  
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Интернет издания и блогове 
Дата: 03.04.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=654964  
Брой думи: 168  
 
 
Резюме: Благоевград. Областен информационен център Благоевград представи програмите 
„Енергийна ефективност и зелена икономика” и „Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България” пред представители на местния бизнес и граждани на областния град, предаде 
репортер на Радио „„Фокус‟‟ - Пирин .  
 
Заглавие: ОИЦ Благоевград представи две програми по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”  
Подзаглавие:  
Автор: Ива ЦОНЕВА  
Текст: Благоевград. Областен информационен център Благоевград представи програмите 
„Енергийна ефективност и зелена икономика” и „Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България” пред представители на местния бизнес и граждани на областния град, предаде 
репортер на Радио „„Фокус‟‟ - Пирин . Янислава Вангелова, експерт „Информационно 
обслужване и услуги” в ОИЦ Благоевград откри официално срещата. Програмите, презентирани 
на днешната среща са по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013 и съфинансирани от Европейския фонд за регионално 
развитие. Програмите имат за цел стимулиране на местния бизнес и насърчаване към добри 
икономически практики на регионално ниво. Програмата „Подкрепа за развитието на 
клъстерите в България” има като основна цел създаване и развитие на клъстерите в България 
като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез 
предоставяне на подкрепа за разширяване на пазарните позиции, развитие на продуктите и 
услугите. Програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика” поставя основен приоритет 
в развитието си прехода към „зелена икономика”, чрез насърчаване изпълнението на проекти, 
пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на 
възобновяеми източници.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=654964
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Дата: 03.04.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1889810  
Брой думи: 760  
 
 
Резюме: Служебното правителство публикува приоритетите си на 1 април. Въпреки това 
повечето от тях са сериозни, някои - неизпълними, трети - безсмислени.  
 
Заглавие: Задачите на кабинета - полезни, напразни и неизпълними  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Служебното правителство публикува приоритетите си на 1 април. Въпреки това 
повечето от тях са сериозни, някои - неизпълними, трети - безсмислени.  
Всичко, свързано с парламентарните избори, започва да се подрежда и като програма, и като 
реални действия. Макар че закъсня, Гражданският борд за честни избори ще започне да 
действа от сряда, което вероятно ще е от полза. Закъснението му позволи на ЦИК да вземе 
набързо и непрозрачно няколко решения като тези за броя на мандатите по избирателни 
райони и методиката за преразпределение на остатъците.  
Самата избирателна комисия обаче коригира някои свои грешки, а и вече излъчва заседанията 
си на живо. Остава само някой да им забрани да изключват микрофоните си в ключови 
моменти.  
Повече трудности ще има правителството с актуализирането на  
избирателните списъци  
на ГРАО, но пък може и да постигне някакъв напредък по тази цел. От години експерти и 
политици говорят за това, но реалната промяна е трудна, доколкото никой няма яснота за 
трайно или временно емигриралите българи, които не участват на избори, но същевременно 
пазят неотменимо право на глас.  
Неизпълнимото в този раздел на програмата се отнася до работата на МВР в координация с 
прокуратурата и ДАНС по предотвратяването на нарушенията по изборите. Лесно е да бъде 
подписан протокол за намерения и сътрудничество между тези институции, трудното произтича 
от вътрешната им дезинтегрираност и институционална слабост.  
Тук само добрата воля на служебното правителство е недостатъчна, необходими са политика 
за реформи и време, с които то не разполага. Това, което е възможно, но не виждам кой ще се 
заеме да го прави, е на базата на предходните избори да се анализира рискът и да се 
контролират по-засилено само тези секции, които са станали болезнено известни с купуване на 
гласове и контролиран вот.  
По отношение на другия приоритет – отваряне към гражданското общество и смиряване на 
протестните настроения, също се наблюдава микс от полезно, напразно и неизпълнимо. 
Създаването на разнообразни съвети, като този по социалната политика, за устойчива 
енергетика или околна среда, не би трябвало да бъде особено трудно.  
По-мъчното е те да заработят в рамките на мандата на служебното правителство. Тук новините 
са противоречиви. В МОСВ консултативният процес върви по-скоро добре - дискусиите водят 
до решения, които се приемат от протестиращите, например за концесията на Ропотамо.  
Тристранката обаче се проваля с гръм и трясък - работодателите основателно се 
противопоставят на изискванията на закона да попълват декларации за имуществено 
състояние. А пък съветът за устойчива енергетика е тема далеч отвъд хоризонта на изборите - 
и да се конституира, полза от него няма да се види.  
Безполезно е да се губи време и за подготовка на законодателни мерки за създаване на силни 
и независими регулаторни органи, избрани от парламента или антимонополното 
законодателство. Този дебат ще потъне в общата предизборна дебатираща среда, ще се 
политизира силно или просто няма да бъде чут, доколкото не е работа на служебното 
правителство да се упражнява в законодателна инициатива.  
Не му е и работа да приема наредби, включително свързани с либерализирането на 
енергийния пазар. По-полезно би било да се съсредоточи в анализа на конкурентната среда и 
монополите и в одита на енергетиката, с ясното съзнание, че не разполага с други механизми, 
освен аналитични. ДКЕВР, КЗК, КЗП, КРС ще продължат до изборите да правят това, което по 
принцип правят. И от благоприличие ще дават информация на час по лъжичка, докато изборите 
излъчат истинската власт, която може да предриеме реални действия.  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1889810
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Възможностите на правителството в социалната сфера също не са кой знае какви и е по-добре 
да не натоварваме Деяна Костадинова с нереалистични очаквания: нито безработицата ще 
спадне, нито малките и средните предприятия ще се съживят за оставащите 40 дни, да не 
говорим за преодоляване на недекларираната заетост и нарушенията в трудовото 
законодателство.  
В този смисъл е по-важно не какво правителството си поставя за цел да направи, а какво  
в никакъв случай няма да прави  
Особено при оперативните програми, съфинансирани от ЕС. Например - да не разваля 
работещ и успешен управляващ орган. Тук вече има лоши новини. Смяната на директора на 
оперативната програма “Конкурентоспособност” е спирачка както за довършване на 
откритите процедури, така и за подготовката за бъдещия период. А това е единственият 
свободен ресурс, с който да се окаже подкрепа на малките и средните предприятия, което пък е 
суперприоритет на служебното правителство.  
Най-добре е кабинетът засега да забрави безполезното, неприсъщото и дългосрочното и да 
пробва да организира честни избори, да поддържа диалога (включително и с Македония, която 
заслужено е намерила място в приоритетите), да изпълнява бюджета и да не пипа нищо 
работещо. Ако са пипали – бързо да се коригират.  
Защото иначе само ще подхранят тезата на Бойко Борисов, че след него и без него идат хаос и 
разруха.  
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Дата: 03.04.2013  
Източник: www.klassa.bg  
Връзка: 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228071_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0
%B2%3A+%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0
%BE+%D1%81%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1
%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B7%D0%B0+
%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D
0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5  
Брой думи: 1027  
 
 
Резюме: Това, което се случва в последните няколко месеца прилича на много неща, но не 
прилича на онова, на което се надявахме и мечтаехме да бъде, заяви пред БГНЕС режисьорът 
Александър Морфов.  
 
Заглавие: Морфов: Случващото се не прилича на това, за което мечтаехме  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това, което се случва в последните няколко месеца прилича на много неща, но не 
прилича на онова, на което се надявахме и мечтаехме да бъде, заяви пред БГНЕС режисьорът 
Александър Морфов.  
"Докато бях в Израел получих няколко SMS-a, в които се говореше едно и също нещо, че моят 
спектакъл по пиесата "Самоубиецът" на Николай Ердман изведнъж става страшно актуален, с 
крайното отчаяние, с хората, които искат да се самоубият и други, които искат да използват 
тяхната драма и тяхната трагедия за свои цели. Всичко това е написано в сценария на Ердман, 
по който аз направих спектакъла "Животът е прекрасен", каза още Александър Морфов.  
Режисьорът беше един от първите, които коментира факта, че "Пайнер Медиа" ООД беше 
одобрена да получи близо 2 милиона лева за популяризиране на чалгата у нас и в чужбина и 
днес се върна към този скандал. "Още от самото начало беше ясно, че човекът, който получава 
тези пари е бизнесмен, който използва неговите възможности, неговите канали и неговите пари, 
за да плати, където трябва и колкото трябва, за да получи другите по-големите пари. 
Проблемът е в онези, които взимат неговите пари, онези които му предлагат това и онези които 
са способни да предпочетат тази музика пред една по-качествена и по-истинска", коментира 
Морфов.  
"Не е тайна за никого, че това са пари давани под масата за фирми, за оборудване за проекти. 
ЕС не се интересуват от нашите вътрешни мръсни взаимоотношения, кой какво целял и каква 
музика слушал. Те гледат едни перфектно написани и представени документи и на базата на 
тези документи те отпускат парите, проблемът не е нито в тях, нито в Митко Пайнера, 
проблемът е в онези, които му са прибрали неговите пари, за да пуснат неговия проект", каза 
още Морфов. Според него упреците към театралната гилдия за това защо и нейните 
представители не кандидатстват за финансиране по линия на ОП "Конкурентоспособност" не 
са основателни, тъй като държавните театри нямат право да кандидатстват по тази програма. 
Те мога да кандидатства по други програми, но за по-малко пари, напомни Морфов.  
Тази вечер Александър Морфов взе Grand Prix на раздаването на наградите "Златна муза". 
"През последните 15 години животът ми е много свързан с Русия. През последните 15 години 
сигурно съм живял повече в Русия, отколкото в България. Направих си сметка, че имам два 
пъти повече направени спектакли в Русия, отколкото в България. Целият ми живот е свързан с 
Русия. Много лично приемам тази награда", призна той. И добави: "Навярно бих доставил с нея 
огромна радост на майка ми, лека й пръст, която беше учителка по руски език и руска 
литература, беше диригент, имаше и хор за руски песни. Аз от най-ранна детска възраст съм 
оформен като русофил и всичко онова, което знам за Русия и за руския език го имам от нея и 
някак си това предопредели съдбата ми. Докато тя беше жива, аз вече работех в Русия и тя 
беше много щастлива. За мен тази награда е много неща, свързани с живота ми, с надеждите 
ми. Имам страшно много приятели в Русия. Имам много повече приятели в Русия, отколкото в 
България".  
През следващата година трябва да направя 4 постановки в Русия, и в Санк-Петербург, и в 
Москва. Имаме и пътуване до Омск - на един фестивал сме поканени с "Хъшове". Не мога да се 
откъсна от Русия, колкото и да ми се искаше в един момент да обърна малко повече внимание 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/228071_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228071_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228071_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228071_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228071_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228071_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5
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на семейството си, но пък успяваме да намерим нашата ниша в графика и да сме заедно, каза 
още Морфов.  
"С голям интерес следя новата руска драматургия, има интересни автори. Не мога да кажа, че 
се е родил новият Чехов или новият Гогол, но достатъчно интригуващи автори се появяват, 
това е едно добро начало след едно не кратко затишие", призна той. Според него актьорите в 
България почти не са запознати с новите руски автори, с изключение на това, което се 
представя в България. "Актьорите от моето поколение и от поколението до 10 ноември 1989 
година имат по-задълбочен интерес към руската драматургия и с удоволствие цитират реплики 
и персонажи в изказванията и речта си. Младото поколение също постепенно започва да 
възвръща интереса си към руската литература", смята той.  
"Започва да се възвръща интереса към руския език, и двете ми деца учат в руско училище и 
виждам, че напливът там става по-голям. Няма нищо по-хубаво от това да четеш руска 
литература в оригинал. Нито един превод не може да даде в истинския блясък, остроумие и 
красота текстовете на Гогол", добави той.  
Наградата "Златна муза" е създадена през 1994 г. по инициатива на известни български 
деятели и се дава за специален принос в популяризирането на руската култура и изкуство в 
България / поезия, фантастика, литературен превод, актьорско майсторство, театър и оперна 
режисура, опера и балет, живопис, скулптура и дизайн, на руски език педагогика, и т.н. /До 2010 
г. начело на журито е Александрина Милчева - известната оперна прима, носител на 
национални и международни конкурси. Днес председател на журито е Явор Димитров, 
генерален директор на Софийска филхармония.  
Награди получиха и директорът на Музикалния театър Тодор Димитров - за домакинството на 
гала-концерта на руските оперни звезди и за поканата Инара Гулиева като режисьор на 
постановката "Веселата вдовица", журналистката Валентина Генкова - за документалния филм 
"Светият адмирал", Художествената галерия "Димитър Добрович " в Сливен за изложбата на 
икони в Москва, доцент Юрий Дачев - за три руски версии на -" Златният телец "," Дамата на 
върха ","Евгений Онегин "; певеца и радио водещ Николай Атанасов за успешно насърчаване 
на русото певческо изкуството и по-специално творчеството на Владимир Висоцки; Георги 
Черкин - за концерт по музика на Чайковски през октомври 2012; Слави Трифонов –заради това, 
че в предаването му са участвали всички руски художници, политици, учени, които са 
пребивавали по различни поводи в България.  
Успоредно с "Музата" от три години награда "Света София" се дава и на руски културни дейци. 
Нейните носители са Юри Башмет, Йосиф Кобзон, Никита Михалков, Виктор Мерджанов, Юрий 
Григорович, театрала Армен Джигарханян, Владимир Спиваков. Статуетката "Света София" е 
изработена от известния художник и скулптор, автор на паметника "Света София" в София 
проф. Георги Чапкънов, който е и автор на паметника на Владимир Висоцки в България. Тази 
година носител на наградата "Света София" е солист на Държавния Московски Академичен 
музикален театър " К.С. Станиславски и Вл.Немирович-Данченко" - Георги Смилевски.  
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Дата: 03.04.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/otpuskat-45-mln.-evro-za-vnedrqvane-na-inovacii-v-
predpriqtiqta-785945.html  
Брой думи: 256  
 
 
Резюме: Отпускат 45 млн. евро за „Внедряване на иновации в предприятията”  
Средствата се отпускат по ОП "Конкурентоспособност"  
projectmedia.bg |  
 
Заглавие: Отпускат 45 млн. евро за „Внедряване на иновации в предприятията”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Средствата се отпускат по ОП "Конкурентоспособност"  
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване „Внедряване на иновации в 
предприятията”.  
Целта й е повишаване ефективността и конкурентоспосбността на българските предприятия 
чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и 
процеси с потенциал за успешна пазарна реализация.  
Специфични цели на процедурата са насърчаване и внедряването на жизнеспособни и 
икономически приложими иновативни продукти (стоки и услуги)/процеси; постигането на 
положителен икономически ефект за българските предприятия в резултат от внедряването на 
иновативни продукти/процеси, както и повишаване на капацитета на българските предприятия 
за внедряване на иновации - собствена разработка или придобити от трети лица.  
Общият размер на безвъзмездната помощ по процедурата е 88 012 350 лева, като за микро и 
малки предприятия тя е 30 804 322.5 лв., за средни предприятия 39 605 557.5 лв., а за големи 
предприятия 17 602 470 лв.  
Настоящата процедура за подбор на проекти включва два основни елемента:  
- Елемент „Инвестиции” – подкрепата по този елемент цели да стимулира предприятията да 
инвестират в създаването и развитието на необходимия капацитет за внедряване на 
иновативни продукти (стоки или услуги) и/или процеси.  
- Елемент „Услуги” – подкрепата по този елемент цели да предостави на предприятията достъп 
до професионални съвети, консултации и други услуги, пряко свързани с внедряването на 
иновативни продукти (стоки или услуги) и/или процеси.  
Предложения и коментари по Насоките за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 17.30 
ч. на 11.04.2013 г. (включително) на адрес public.consultation@mee.government.bg  
projectmedia.bg |  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/otpuskat-45-mln.-evro-za-vnedrqvane-na-inovacii-v-predpriqtiqta-785945.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/otpuskat-45-mln.-evro-za-vnedrqvane-na-inovacii-v-predpriqtiqta-785945.html
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Дата: 03.04.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57829  
Брой думи: 256  
 
 
Резюме: Средствата се отпускат по ОП "Конкурентоспособност"  
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен 
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване „Внедряване на иновации в 
предприятията”.  
 
Заглавие: Отпускат 45 млн. евро за „Внедряване на иновации в предприятията”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Средствата се отпускат по ОП "Конкурентоспособност"  
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване „Внедряване на иновации в 
предприятията”.  
Целта й е повишаване ефективността и конкурентоспосбността на българските предприятия 
чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и 
процеси с потенциал за успешна пазарна реализация.  
Специфични цели на процедурата са насърчаване и внедряването на жизнеспособни и 
икономически приложими иновативни продукти (стоки и услуги)/процеси; постигането на 
положителен икономически ефект за българските предприятия в резултат от внедряването на 
иновативни продукти/процеси, както и повишаване на капацитета на българските предприятия 
за внедряване на иновации - собствена разработка или придобити от трети лица.  
Общият размер на безвъзмездната помощ по процедурата е 88 012 350 лева, като за микро и 
малки предприятия тя е 30 804 322.5 лв., за средни предприятия 39 605 557.5 лв., а за големи 
предприятия 17 602 470 лв.  
Настоящата процедура за подбор на проекти включва два основни елемента:  
- Елемент „Инвестиции” – подкрепата по този елемент цели да стимулира предприятията да 
инвестират в създаването и развитието на необходимия капацитет за внедряване на 
иновативни продукти (стоки или услуги) и/или процеси.  
- Елемент „Услуги” – подкрепата по този елемент цели да предостави на предприятията достъп 
до професионални съвети, консултации и други услуги, пряко свързани с внедряването на 
иновативни продукти (стоки или услуги) и/или процеси.  
Предложения и коментари по Насоките за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 17.30 
ч. на 11.04.2013 г. (включително) на адрес public.consultation@mee.government.bg  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57829
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Дата: 03.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/groups/oic.burgas/347044668728501/?ref=notif&notif_t=group_activity  
Брой думи: 79  
 
 
Резюме: Оперативна програма "Конкурентоспособност" планира обявяването на процедура за 
проекти „Внедряване на иновации в предприятията”. Обявено е обществено обсъждане на 
проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях до 11.04.2013 г. (включително).  
 
Заглавие: Областен Инфо Център Бургас  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Оперативна програма "Конкурентоспособност" планира обявяването на процедура за 
проекти „Внедряване на иновации в предприятията”. Обявено е обществено обсъждане на 
проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях до 11.04.2013 г. (включително).  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 
„Внедряване на иновации в предприятията”.  
Харесвам · · Сподели · преди 5 часа  
 

https://www.facebook.com/groups/oic.burgas/347044668728501/?ref=notif&notif_t=group_activity
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Дата: 03.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/oic.vratza  
Брой думи: 45  
 
 
Резюме: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен 
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на 
иновации в предприятията”.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Враца сподели връзка чрез Областен 
Информационен Център-Смолян.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 5 часа  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 
„Внедряване на иновации в предприятията”.  
Харесвам · · Сподели  
 

http://www.facebook.com/oic.vratza
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Дата: 03.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431  
Брой думи: 74  
 
 
Резюме: Оперативна програма "Конкурентоспособност" планира обявяването на процедура за 
проекти „Внедряване на иновации в предприятията”. Обявено е обществено обсъждане на 
проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях до 11.04.2013 г. (включително).  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
 
Заглавие: Областен Информационен Център-Смолян сподели връзка чрез Областен 
Инфо Център Бургас.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 5 часа  
Оперативна програма "Конкурентоспособност" планира обявяването на процедура за 
проекти „Внедряване на иновации в предприятията”. Обявено е обществено обсъждане на 
проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях до 11.04.2013 г. (включително).  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 
„Внедряване на иновации в предприятията”.  
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431
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Дата: 03.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%B4/342443139168177  
Брой думи: 34  
 
 
Резюме: преди 3 часа  
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=654964  
ОИЦ Благоевград представи две програми по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икон  
www.focus-radio.net  
 
Заглавие: Областен информационен център - Благоевград сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 3 часа  
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=654964  
ОИЦ Благоевград представи две програми по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 
www.focus-radio.net  
Радио Фокус - най-актуалните новини от България и света, иконимически новини, интервюта, 
спортни новини, прогрноза за времето  
 

 

http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177

