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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
18.04.2014 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: 27 

 вестници, от които: 6 

 - национални 5 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 21 

Общо за деня 27 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 18.04.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 1,32,35  
Брой думи: 1608  
 
 
Резюме: До края на тази година например за осигуряване на публичност и прозрачност на 
дейностите, свързани с оперативната програма "Конкурентоспособност", Министерството на 
икономиката и енергетиката има да раздаде над 8.5 млн. лева. Парите ще отидат в Българското 
национално радио (което и без друго е на бюджетна издръжка), в "Дарик радио", при 
собственика на Канал 3 - "Елит медиа България", в "Телевизия Европа", в ТВ7 и в 
информационна агенция "Фокус". Очевидно списъкът не е актуализиран сериозно след 
управлението на ГЕРБ. 
 
Заглавие: Три синджира... свободни медии или кого толерира чиновникът?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Усетихте ли промяната? Ако не сте, скоро ще се случи.  
Запитайте се само какво беше преди няколко месеца и какво е сега?Съвсем сигурно е, че щесе 
сетите. Както се казва "цялото чудо - затри дни".  
В случая по-точният въпрос е:кога протестърския хъс на част от българските медии, усилван с 
възгласи, тъпани, вувузели и ТВ-ефекти, понижи октавите си спрямо властта? И кога гласът им 
съвсем пресипна... Кога престанаха да вдигат врява за т. нар. скандални назначения? Кога 
министрите отново станаха гости в сутрешни блокове и следобедни формати, за които пиарите 
им преди това не искаха и да чуят? И как така - без натрапчивите въпроси "кой" и "кога", 
медийно-политическият живот се върна в предишното си русло?  
Отговорът е пред очите ни, макар че не всички го забелязват. И няма как да го забележат, 
защото пак става дума за "тайни" и "посветени". И за пари! По иначе простата схема: който 
плаща, той поръчва музиката. Така е било, така е, така и ще бъде. Като кръговрата на живота.  
Не ви ли прави впечатление как на кръгъл час по телевизиите - при това не само по 
националните, но и в някои със сериалки за домакини, отново започнаха да се въртят клипчета, 
разясняващи ползите от европейските фондове. Вярно - за по 30 секунди. Но за тези трудно 
запомнящи се и нищо неказващи рекламни спотове държавата плаща стотици хиляди. Тоест 
чува гражданинът нещо за евро, нещо за програми, но като е отворил хладилника да си вземе 
биричката, хич и не му е до програми, капацитети и конкуренция.  
А тези пари - дето стигат до телевизора, идват у нас по т.нар. схеми за техническа помощ на 
оперативните програми и се разпределят от вицепремиераЗинаида Златанова, от министъра на 
транспорта Данаил Папазов, от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, на 
икономиката Драгомир Стойнев, на труда и социалната политика Хасан Адемов и на околната 
среда Искра Михайлова. И ако днешните министри наследиха нещо от предшествениците си, 
то е именно порочният маниер да раздават пари на приближени медии - но не на всички! Дори 
не на тези, които пряко отразяват постигнатото със средства от еврофондовете. Публична 
тайна е, че с такива схеми предишните управници от ГЕРБ си осигуряваха медиен комфортна 
кило. в някои медии "килото" е тежало доста повече, защото и днес им личи как се отплащат на 
Генерала. А сегашните им наследници във властта тогава ги критикуваха - остро и 
безкомпромисно.  
До края на тази година например за осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите, 
свързани с оперативната програма "Конкурентоспособност", Министерството на икономи-
ката и енергетиката има да раздаде над 8.5 млн. лева. Парите ще отидат в Българското 
национално радио (което и без друго е на бюджетна издръжка), в "Дарик радио", при 
собственика на Канал 3 - "Елит медиа България", в "Телевизия Европа", в ТВ7 и в 
информационна агенция "Фокус". Очевидно списъкът не е актуализиран сериозно след 
управлението на ГЕРБ.  
По същия начин екоминистерството има на разположение над 7 млн. лв. , за да популяризира 
до 30 септември 2015-а подопечната си програма "Околна среда". За разпространение на 
рекламите то е избрало отново Българското национално радио, "Дарик радио", ТВ "Европа" и 
агенция "Фокус". в това раздаване са включени и трите големи телевизии - БНТ, "Нова 
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телевизия" и bTV. в този "избор" на любимци също личи отпечатъкът на бившите. Е, как да не 
ги обича човек?  
И ако на някого дажбите му се сторят малки, нека е спокоен - министър Искра Михайлова вади 
още 9 млн. лева. Те са по друга линия, но пак за реклами чрез медиите. А освен БНР, БНТ, 
"Дарик" и "Нова телевизия" от тях ще могат да се облажат още "Радио ФМ-Плюс", "Радио 1", 
"Метрорадио", Радиокомпания "СИ.ДЖЕЙ" и "Българска радиокомпания". Само че и това не е 
всичко. Ековедомството е заделило пари и за провеждането на националната кампания 
"Зелена България". Става дума за малко над 2.2 млн. лв., които ще си разделят само трите 
големи национални телевизии.  
Други 3.7 млн. лв. предстои да налее в четвъртата власт Министерството на регионалното 
развитие. И В неговия списък фигурират споменатите вече медии, но в друга комбинация - БНР, 
БНТ, "Дарик", ТВ7, "Фокус" и "Нова". Единственият нов играч е "България он еър". Ведомството 
на Десислава Терзиева обаче има и още един проект, по който да "омилостиви" средствата за 
масово осведомяване. Той е свързан с енергийната ефективност в многофамилните жилищни 
сгради и наличният му за целта бюджет към момента е около 2 млн. лева. Съответно този път 
на "клона" са кацнали БНР, БНТ, "Дарик", ТВ7, "Нова" и bTV.  
За останалите медии - печатни и електронни, също има кокал. Но и той е само за избрани. 
Неотдавна се разбра защо така изведнъж се пречупи острият инак език на "Офф нюз". Сайтът и 
интернет радиото на Владимир Йончев били финансирани по оперативната програма 
"Конкурентоспособност" с 1 133 360 лева. От тях 963 356 лв. дава Брюксел, а 170 004 лв. -
ние, данъкоплатците - чрез държавния бюджет. Чудесно нали? Само дето "Офф нюз" не е 
обществена медия като БНТ, а частен сайт.  
Договорът с тази медия е подписан на 21 декември 2013 г. и продължава до 21 юни 2015-а. 
Конкретният проект е - забележете - за "Контекстно извеждане на информация и позициониране 
на реклама въз основа на автоматизиран анализ на социални мрежи посредством прилагане на 
метод за семантично търсене". Нарочно цитираме темата, защото как да преразкажеш и 
обясниш подобно наименование, подходящо повече за дисертация, отколкото за новинарски 
сайт? Но парите са си пари и ще се усвояват. Предвидени са четири дейности - придобиване на 
права на интелектуална собственост, разработване на специализиран софтуер, консултантски 
услуги от инженерно-технически характер и визуализация на проекта. Резултатът от всичко 
това определено ще очакваме с огромен интерес. Току-виж от "Офф нюз" се пръкнал "убиецът" 
на "Гугъл". А Вие, министър Стойнев, спокойно ли спите?  
А Вие, колеги от печатните медии, що не думкахте тъпаните през лятото? Вас не ви ли 
обвиняват в поръчкова журналистика, като настъпите нечий мазол? Или не пишете достатъчно 
за финансирането с европари и кой как ги усвоява? Ха сега да видим, води ли прозрачността до 
справедливост!?  
Въобще, учете се от "Офф"-журналистите - те ги знаят тия работи. Ето на 22 ноември 2012-а, 
по време на предишната власт, са се закачили по проекта на Българската асоциация за 
рекреация, интеграция и спорт, наречен "Животът е движение". "Офф Медия" АД и Фондация 
"Офф медия", все дружества на Владо Йончев, са популяризирали начинанието, чийто бюджет 
е 323 826 лева.  
Разбира се, медиата на Йончев въобще не е единствената, усетила що е то европейска 
солидарност. На софрата са още дузина издателства, телевизии, продуцентски фирми и 
рекламни агенции (виж текста "С пълни джобове"). От същата схема за финансиране по 
програмата "Конкурентоспособност" - "Внедряване на иновации в предприятията", се е 
възползвала и "Ноу Фрейм Медия" АД, чието сегашно име е "Прайм тайм медия". Около 
фирмата, зад която стоят Емил Кошлуков и Виолета Сечкова, се вдигна голяма пушилка в края 
на миналата година. Тогава лидерът на "България без цензура" Николай Бареков шумно 
оповести, че се е отделил от партньорите си Кошлуков и Сечкова и е създал "Ноу Фрейм 
България Медия", която официално наследява всички договори, подписани от "Ноу Фрейм 
Медия". Сред тях са тези за предаванията "Музикална академия", "България без цензура", 
"Следващият, моля" и т.н. Към днешна дата обаче Кошлуков е в управлението и на двете 
фирми, така че може ли да се говори за разделение всъщност.  
Контрактът на "Прайм тайм медия" за европейско финансиране, също като този на "Офф нюз", 
е подписан на 21 декември 2013-а. Неговата стойност е дори още по-внушителна - 2 056 776 
лв., от които 308 516 лв. е дала държавата. Наименованието на проекта пък е "Диверсификация 
на предлаганите услуги чрез внедряване в производство на иновативен продукт "Система за 
пренос на видеосигнал през съществуваща изградена мобилна мрежа". Доколко иновативно е 
това, всеки сам може да прецени. Ние ще отбележим само, че компанията има добър опит в 
печеленето на подобни проекти. През септември миналата година, когато Бареков още се 



 

 

8 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/1
8
/2

0
1
4

 

водеше на работа в нея, тя спечели други 1 295 331 лева. От тях националното финансиране е 
194 300 лева. Парите бяха за инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и 
повишаване ефективността на производството.  
"Ноу Фрейм Медия" има и още един одобрен проект - за "Повишаване производителността и 
адаптивността на заетите чрез обучения за актуализиране и разширяване на професионалната 
им компетентност". Той обаче е бил прекратен по неясни причини.  
В Информационната система за управление и наблюдение на оперативните програми 
присъства със спечелени проекти и "Сега" АД - издателят на едноименния всекидневник. 
Вестникът, в партньорство с Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт и с 
Британския съвет, работи за "Насърчаване включването в заетостта на хора с увреждания и 
реализацията им на реалния пазар на труда чрез въвеждане на иновативни модели за 
повишаване на тяхната активност и информираност и създаване на предпоставки за развитие 
на корпоративна социална отговорност". Стойността на договора е 235 892 лв. и вече са 
усвоени 150 011 лева. Средствата са осигурени от оперативната програма "Развитие на 
човешките ресурси". Дружеството "Сега" е работило като изпълнител по още пет европейски 
проекта. Най-големият от тях е на община Сандански - за 3 739 152 лв., по силата на който 
печатното издание популяризира обновяването и оборудването на МБАЛ "Свети Врач".  
Естествено, управниците на държавата разполагат и с други лостове (финансови) за туширане 
на напрежението. Не са само европроектите. На 21 февруари например Министерството на 
земеделието и храните е платило 36 хил. лв. на в. "Телеграф", за да му публикува различни 
обяви и съобщения в период от една година. Както се казва: чисти сметки - добри приятели. По 
подобен начин постъпват и другите ведомства, макар че най-често договорките им с 
журналистите остават скрити за обществото. Пък после иди и говори за медийна и за всякакви 
други свободи. Напоследък и "свободата" я узурпираха най-добре похапналите.  
И стана тя като в приказката "всички сме равни, но някои са първи сред равните!"  
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Дата: 18.04.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 32  
Брой думи: 690  
 
 
Резюме: От оперативните програми досега добре са заработили и някои медии. Групата 
"Икономедия", собственост на Иво Прокопиев, може да се похвали с договор за повишаване на 
квалификацията на служителите си от 2010 г., по който са й изплатени 56 753 лева. 
Дружеството обаче е било наето като изпълнител за публикуване на реклами и за организиране 
на конференции по още седем европроекта. Сред тях са такива на "СИБанк", "БТК", "Мусала 
софт", Университета по библиотекознание и информационни технологии и други. Сред 
успелите е и "ДИР.БГ" АД. Интернет порталът е реализирал проект за въвеждане на нови 
услуги, който е финансиран с 298 997 лв. от програмата "Конкурентоспособност". "Инвестор.БГ" 
пък е взел 109 028 лв. за внедряване на софтуер за управление на връзки с клиенти. 
 
Заглавие: С пълни джобове  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: От оперативните програми досега добре са заработили и някои медии. Групата 
"Икономедия", собственост на Иво Прокопиев, може да се похвали с договор за повишаване на 
квалификацията на служителите си от 2010 г., по който са й изплатени 56 753 лева. 
Дружеството обаче е било наето като изпълнител за публикуване на реклами и за организиране 
на конференции по още седем европроекта. Сред тях са такива на "СИБанк", "БТК", "Мусала 
софт", Университета по библиотекознание и информационни технологии и други.  
Сериозен актив, освен от договорите за реклама, отново е записало и "Дарик радио". То също е 
взело пари (51 728 лв.) за обучения на служителите си. През 2012-а медията участва като 
партньор в други седем проекта по програмата за развитие на човешките ресурси. Спечелен 
проект за повишаване на квалификацията на служителите има и дружеството от групата на 
"Дарик" - "Дарик нюз". Той е от 2010-а и е на стойност около 20 хил. лева.  
Сред успелите е и "ДИР.БГ" АД. Интернет порталът е реализирал проект за въвеждане на нови 
услуги, който е финансиран с 298 997 лв. от програмата "Конкурентоспособност". 
"Инвестор.БГ" пък е взел 109 028 лв. за внедряване на софтуер за управление на връзки с 
клиенти.  
Кой мислите пък е рекламирал проекта на Асоциацията на индустриалния капитал в България и 
Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите за укрепване на капацитета на 
структурите на гражданското общество, подобряване на корпоративното управление и развитие 
на корпоративната социална отговорност? Ами "Топспорт медия", разбира се. Безспорни 
авторитети и изявени професионалисти в тези области. футболният сайт на Александър 
Александров е взел 272 777 лв. за изпълнението на този проект. Освен дейности по 
осигуряване на информация и публичност тук са правени "анализи на предизвикателствата за 
подобряване на корпоративното управление", "проучвания на добрите практики в областта на 
корпоративното управление", "разработване на стратегия за организационно развитие на АИКБ 
като организация на емитентите и на АДВИБ като професионална организация на директорите 
за връзки с инвеститорите", "изготвяне на архитектура и инфраструктура на ефективна 
партньорска мрежа" и много други до болка познати на "Топспорт медия" теми.  
"Вестникарска група България", която издава "Труд", "24 часа", "168 часа". "България днес" и 
др., пък е взела пари за реклами по седем европроекта. Сред тях са тези на НАП за изграждане 
на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на община 
Якоруда, за корекцията на река Места и други. Местните власти в родопския град са захранили 
добре и издателя на вестник "Вяра" - "АВС КО" ООД. Освен за популяризиране на свършеното 
по "мокрия" проект дружеството е взело пари още за реклама на звеното за услуги в домашна 
среда, чийто бюджет е над 230 хил. лв., както и за публикуване на информации по проекта 
"Грижа в семейна среда на хора с увреждания и самотноживеещи чрез предоставяне на 
услугите "социален асистент" и "домашен помощник". Също така "АВС  
КО" получава сериозни приходи от още редица европроекти на общини в Югозападна 
България, сред които Гоце Делчев, Сандански и Белица.  
Друг вестник от региона - "Струма", е взимал пари по три проекта. Става дума за "Здравословна 
и достъпна градска среда в Благоевград", "Стримона строй" инвестира в опазване на 
природата" и "Обновяване и оборудване на МБАЛ "Свети Врач" в Сандански".  
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Но това не е всичко. С пълни кошници са още вестник "Родопски вести", ЕТ " Медиа АРТ" - 
издателят на вестник "Димитровградски пазар", "Лудогорски вестник", "Отзвук Прес" (вестник 
"Отзвук"), Издателска къща "Борба"АД, вестник "Строител", "Черноморски фар" и други.  
Интересно е, че финансиране, в това число и държавно, прибират дори и неработещи фирми. 
Такъв е случаят с малко известното дружество "Български телеком и телевизия". Името му 
сигурно не говори нищо на повечето хора, но зад него стои обединението на една дузина 
регионални кабелни оператори с над 150 хил. абонати в цялата страна. То бе създадено в края 
на 2010-а с идеята да подпомага малките играчи в бранша в битката им с големите акули. 
Оттогава обаче няма нищо ново около "Български телеком и телевизия", а сайтът му 
"http://btt.bg" е замрял някъде през 2012-а. При все това дружеството спечели 215 240 лв. по 
схемата "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" на програма 
"Конкурентоспособност". Една четвърт от парите вече са усвоени. Над отговорите на 
въпросите кой, как и за какво точно ползва тези средства тегне мъгла.  
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Дата: 18.04.2014  
Източник: в. Капитал  
Страница: 11  
Брой думи: 460  
 
 
Резюме: В същото време продължава да тече активно раздаване на средства за странни 
проекти. Наскоро "Конкурентоспособност" обяви конкурс за два документални филма на 
зашеметителната стойност от почти милион лева, което е почти двойно над целия бюджет за 
документалистика на Националния филмов център. 
 
Заглавие: И малко отрова в меда  
Подзаглавие: Еврофондовете задълбочиха проблемите на българската медийна среда  
Автор: Огнян ГЕОРГИЕВ  
Текст: Не е като българските медии да бяха невинни девици, когато еврофондовете започнаха 
да пристигат в България. Но те подействаха на голяма част от тях като каса "Джак Даниелс" на 
квартален пияница.  
От 2007 г. до началото на 2013 г. държавата през различните си превъплъщения наля над 66 
млн. лв. в рекламния пазар, за да популяризира европейското финансиране. През 2013 г. 
трябваше да добави към тях още почти 14 млн. лв, макар така и да не стана ясно дали не бяха 
повече, защото е пословично трудно да разбереш колко пари отиват в медии от европейското 
финансиране.  
На един пазар, където приходите от реклама се стопиха с над 80%, това значеше не просто 
допълнително приходи, но почти оцеляване за някои медии. За други пък беше приятен, не 
много тежък и удобно прикрит начин да получават пари, срещу които привидно да възхваляват 
европейското финансиране, а всъщност да обслужват онези, които го разпределят. Медийният 
комфорт, на който се радваше бившият земеделски министър Мирослав Найденов, е най-
показателен за този процес на взаимно изхранване и обслужване. Агенции, близки до една или 
друга медиа или една или друга силна фигура на рекламния пазар, неизменно печелят 
поръчки, а ровенето в регистрите безотказно води до познати имена.  
Начинът е приятен, защото не изискваше никаква отчетност от медиите освен публикуването на 
статии и рекламни карета. Не много тежък, защото как да те затрудни нещо, което иска 
обслужване на "широката публика - разнообразна група, състояща се от населението на 
страната" (както пише в комуникационния план на Оперативна програма "Транспорт". И удобно 
прикрит, защото парите, които влизат в медии, всъщност минават през различни агенции, с 
които министерства и общини се договарят, а те на свой ред ги връчват по предварително 
изготвен ред в съответните места. Единственият път, когато всичко това излезе наистина 
наяве, беше в началото на това правителство, и то защото "Капитал" поиска многократно от 
служебния кабинет да направи справка за крайните медийни получатели на средства от ЕС, но 
тя така и не беше предоставена на публиката. С идването си в кабинета Зинаида Златанова я 
публикува, като обеща това да е редовна практика. Към настоящия момент няма последващи 
действия по въпроса.  
В същото време продължава да тече активно раздаване на средства за странни проекти. 
Наскоро "Конкурентоспособност" обяви конкурс за два документални филма на 
зашеметителната стойност от почти милион лева, което е почти двойно над целия бюджет за 
документалистика на Националния филмов център.  
С такива мъгляви критерии е повече от ясно, че подобни средства ще се използват за лобиране 
и натиск над различни медии. Единственият изход от тази ситуация е прозрачен и автоматичен 
регистър, в който да влиза всяко едно плащане към медиа, което държавна или друга публична 
структура прави. Разбира се, подобна идея дори не се обсъжда заради удобния лост, който 
предоставя ситуацията в ръцете на онези, които са на власт.  
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Дата: 18.04.2014  
Източник: в. Капитал  
Страница: 52,53  
Брой думи: 1380  
 
 
Резюме: България е космическа държава и трябва да се гордеем с това. Реплики в този стил 
ще чуете безброй пъти около Деня на космонавтиката и нито веднъж през останалата част от 
годината. Да оставим обаче годишнините настрана и да насочим обектива към настоящето. Как 
изглежда 2014 г. през него? Българската космическа наука в общи линии живее на три места - в 
БАН, в университетите и в частната инициатива. За песимистите можем да обобщим картината 
с три кратки примера. Субсидията на Космическия институт към БАН за 2014 г. е под 1.5 млн. 
лв. В магистърската програма "Космически изследвания" на Физическия факултет в СУ през 
последните две години не се записва нито един студент. А дейността на обещаващо звучащия 
"Клъстер Аерокосмически технологии, изследвания и приложения" (CASTRA) досега се свежда 
предимно доброволен труд и още е далеч от определението за "бизнес".  
 
Заглавие: Слава в илюминаторе  
Подзаглавие: Има ли смисъл от носталгията по великите български космически постижения?  
Автор: Мария МАНОЛОВА  
Текст: България е космическа държава и трябва да се гордеем с това. Реплики в този стил ще 
чуете безброй пъти около Деня на космонавтиката и нито веднъж през останалата част от 
годината. Да оставим обаче годишнините настрана и да насочим обектива към настоящето. Как 
изглежда 2014 г. през него? Българската космическа наука в общи линии живее на три места - в 
БАН, в университетите и в частната инициатива. За песимистите можем да обобщим картината 
с три кратки примера. Субсидията на Космическия институт към БАН за 2014 г. е под 1.5 млн. 
лв. В магистърската програма "Космически изследвания" на Физическия факултет в СУ през 
последните две години не се записва нито един студент. А дейността на обещаващо звучащия 
"Клъстер Аерокосмически технологии, изследвания и приложения" (CASTRA) досега се свежда 
предимно доброволен труд и още е далеч от определението за "бизнес".  
"Спечелихме проект за 2 млн. лв. за закупуване на апаратура", все пак започва с добри новини 
директорът на ИКИТ проф. Петър Гацов. В коридора пред кабинета му е окачен плакат с надпис 
"Интеркосмос `79: Братя по кръв, братя по класа". По прозорците на стълбите с черен маркер 
са изписани физични формули. В сградата, където проф. Гацов работи, обаче няма много 
движение. По този проект Космическият институт на БАН планира да направи три нови 
лаборатории, но за тях се говори още в бъдеще време. В момента в ИКИТ работят около 150 
души. Последното съкращение е било преди две-три години. Преди това учените в сферата на 
космическите изследвания са 220. Директорът казва, че се опитва да привлече средства поне 
колкото бюджетната субсидия от проекти всяка година.  
Изработката на най-актуалното космическо постижение на БАН отнема на учените 10 години. 
"Сондата на Ленгмюр" изследва плазмата и електрическите взаимодействия в Космоса и на 
практика е малък датчик в международен проект на седем държави. След забавяне от няколко 
години през 2013 г. уредът е изстрелян в Космоса и сега се използва на Международната 
космическа станция. В списъка на славните космически изобретения влизат космическа 
оранжерия, която за последно лети на руската орбитална станция МИР (свалена от орбита през 
2001 г.). ИКИТ изработва и собствен медицински космически уред - "Средец". От няколко години 
също така се опитва да премести производството на космически (или лиофилизирани) храни 
при себе си, защото сега то се случва в друг институт на БАН. Затова може би сте чули, че 
България ще произвежда космически храни. Този проект обаче е в идейна фаза. "В света всяка 
година се произвеждат 140 тона лиофилизирана храна, защо ние да не участваме", все пак е 
обнадежден директорът на ИКИТ.  
Останалите дейности на института са свързани предимно с научни проекти. Светещите 
пешеходни пътеки на няколко софийски улици също са дело на космическите изследователи. 
"Важно е да се изработи цялата верига от идея до краен продукт, казва проф. Дацов, защото 
иначе все едно сме работили за друг. В момента учените в института мислят повече за научни 
статии и публикации, признава той, което според него не е достатъчно. "Работим за изпращане 
на трети българин в Космоса", също е добре звучаща фраза. Но просто не е вярна.  
Поръчител няма, действайте  
"В България Космосът е хоби", пък казва Огнян Огнянов в сгушения по покрива на къща в 
Лозенец офис на своята фирма О&K. Тя е член на клъстера CASTRA. В него участват 



 

 

13 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/1
8
/2

0
1
4

 

двайсетина компании, университети и неправителствени организации. Миналото лято 
клъстерът спечели европейски проект за 3.7 млн. лв. и това изглеждаше като първата стъпка 
към по-сериозно развитие на аерокосмическата индустрия. Няколко месеца по-късно бъдещето 
му е под въпрос. "При нас бизнес страната почти я няма. Имаме предимно научна или 
популяризираща функция", признава Огнян Огнянов. Всъщност клъстерът се ражда, за да 
обедини усилията на фирми и университети за присъединяване към Европейската космическа 
агенция. С проекта по европрограма "Конкурентоспособност" от миналата година целта е да 
се изстреля малък спътник в Космоса. Почти всяка африканска държава има подобен учебен 
сателит. Бившите колеги на България от "Интеркосмос" като Чехия и Унгария пък имат по 
няколко. "Изработката и изстрелването на малък спътник може да струват между 100 хил. и 300 
хил. долара. Те не са професионални, но показват целия процес на много ниска цена", казва 
Огнян Огнянов. Сателит можеш да си поръчаш и по интернет, но в момента нито БАН, нито 
някой от университетите имат такъв.  
Идеята на CASTRA е да изстреля спътник с големина 50 см, който да прави снимки и да 
предава данни. Клъстерът обаче трябва да намери 1.7 млн. лв. съфинансиране и да вложи 
останалите 2 млн. лв. предварително, преди оперативната програма да ги възстанови. 
Няколко месеца след старта обединението още е в режим "търсене". Наскоро космическият 
институт на БАН излиза от клъстера. "Ние не можем да съфинансираме, а и става въпрос за 
неясно разпределяне на отговорности", казва по този повод директорът на ИКИТ. Според Огнян 
Огнянов космическите науки не са сфера, в която можеш да правиш бизнес в чистата му 
форма. "Чисто бизнес проект е например "Булсатком" - те са инвестирали, след това правят 
комерсиална услуга и си изплащат вложеното", дава пример той. За останалото няма как 
държавата да не се намеси. "На другите места с пари на държавата се произвежда и изстрелва 
космическа апаратура. Ролята на фирмите е да изпълняват поръчки на космическите агенции, 
казва Огнян Огнянов. В България на практика няма възложител."  
"Всъщност възвращаемостта на инвестицията може да достигне седем пъти", коментира пък 
Алберт Варонов. В момента той е единственият студент магистър по "Космически изследвания" 
във Физическия факултет на СУ "Климент Охридски". Преди време участва в програмата 
"Космически предизвикателства" (която, разбира се, е спонсорирана от Европейския съюз) и 
заедно с Емил Петков създава балон, който се изкачва в стратосферата и снима България 
отвисоко. След края на състезанието двамата остават във връзка и поддържат сайта 
ClubAurora.org, докато търсят начини да реализират интереса си в космонавтиката. В момента 
вариантите им обаче не са много. Убедени са, че единственият начин нещо да се раздвижи е 
членството в Европейската космическа агенция (ЕКА). "Това е частна организация с бизнес 
насоченост - не е като НАСА, която се занимава в голямата степен с фундаментални 
изследвания", казва Варонов. България е единствената държава в ЕС, която не е член на ЕКА.  
Ако питате накъде трябва да се обърне страната ни, за да има каквато и да е космическа 
перспектива, всички ще ви кажат едно - към Европа. Около тази теза се обединява и отборът по 
космически чествания на двамата български космонавти и техните гости, и фирмите, и 
научните институции. "Като директор държа да не затваряме вратите към минали 
сътрудничества", ще отвърне ръководителят на ИКИТ на въпрос дали трябва да се работи в 
сътрудничество с Русия. Но и той също се надява участие в Европейската космическа агенция. 
"Ако станем член на ЕКА, 90% от членския внос ще се връщат в държавата под формата на 
проекти", обясняват Емил Петков и Алберт Варонов. Таксата е малко над милион евро на 
година. Срещу това български учени ще могат да работят с агенцията. Такава е и практиката в 
Европейската организация за ядрени изследвания CERN - България плаща членски внос, а 
учени участват в програмата. В ЕКА български фирми ще могат да участват и като 
подизпълнители на космически проекти.  
Космически подаяния по празниците  
"Министърът на икономиката Драгомир Стойнев обеща, че ще плати." Така започна и свърши 
почти всяко събитие от празничната космическа програма през изминалата седмица. Това 
обаче звучи като дежа вю. На Деня на космонавтиката през 2009 г. тогавашният премиер 
Сергей Станишев съобщава, че България е в процес на присъединяване към ЕКА. Две години 
по-късно пак на празника Бойко Борисов обещава, че Министерският съвет ще одобри 
плащането веднага след великденските празници. В началото на април 2014 г. тази фраза вече 
звучи доста изтъркано.  
Всъщност държавата е тази, която трябва да вземе стратегическото решение дали ще 
инвестира в нещо, което преди три десетилетия е развивала успешно, а оттогава тотално 
неглижира. Членският внос към ЕКА е смешна сума, която не може да е аргумент. За 
последните две години например България е разпределила 5 млн. лв. за рекламни кампании на 
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риба и аквапродукти чрез сандвичи и брошури. Добавената стойност от тях едва ли е същата 
като тази на космическите науки. Възвращаемостта пък едва ли е седем пъти. За момента 
"Велика космическа България" е приказка от миналото и засега това няма да се промени. 
Новата цел са поне минимални условия за развитие, каквито в момента няма. "Космонавтиката 
вече е изцяло прагматична наука", обобщава проф. Дацов за разликата между 2014 г. и 
времето на съветско-американската космическа надпревара. Защо да не помислим за нея 
прагматично?  
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Дата: 18.04.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 12  
Брой думи: 193  
 
 
Резюме: Над 6,27 млн. лв. е платило правителството по договори за реклама и 
популяризиране на европейските програми от 1 юни 2013 г. до началото на февруари тази 
година, това става ясно от справка за изпълнението на комуникационните планове и програми 
по седемте оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони, публикувана 
на сайта на Министерския съвет. От данните излиза, че по старите договори са платени 4,46 
млн. лв., а по новите - около 1,8 млн. лв. Най-много пари - 2,02 млн. лв., са платени по 
програмата "Околна среда", по която Брюксел временно спря да възстановява средства. Те са 
само по стари договори, като след встъпването в длъжност на кабинета "Орешарски" не са 
подписвани нови. На второ място е програмата за бизнеса "Конкурентоспособност" с почти 1,3 
млн. лв. 
 
Заглавие: Над 6,27 млн. лева за реклама на европарите платени за девет месеца  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 6,27 млн. лв. е платило правителството по договори за реклама и популяризиране 
на европейските програми от 1 юни 2013 г. до началото на февруари тази година, това става 
ясно от справка за изпълнението на комуникационните планове и програми по седемте 
оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони, публикувана на сайта на 
Министерския съвет.  
Справката за плащанията по медийните договори е разделена на две - за контракти, сключени 
преди 1 юни и такива, подписани следтоза от кабинета "Орешарски". От данните излиза, че по 
старите договори са платени 4,46 млн. лв., а по новите - около 1,8 млн. лв. Най-много пари - 
2,02 млн. лв., са платени по програмата "Околна среда", по която Брюксел временно спря да 
възстановява средства. Те са само по стари договори, като след встъпването в длъжност на 
кабинета "Орешарски" не са подписвани нови. На второ място е програмата за бизнеса 
"Конкурентоспособност" с почти 1,3 млн. лв.  
Най-много плащания са постъпили по сметките на "Нова броудкастинг груп" - близо 990 000 лв. 
Следва "Дарик радио" с 955 326 лв.  
От данните става ясно, че от 2007 г. досега са сключени над 360 договора с медии, рекламни и 
маркетингови агенции.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 17.04.2014  
Източник: в. Софийски вестник  
Страница: 6  
Брой думи: 165  
 
 
Резюме: Представители на Областен информационен център София-град и София-област за 
популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ-София) проведоха 
информационна среща в община Своге. Участие в нея взеха общински служители, 
представители на бизнеса, неправителствения сектор, образователни и културни институции, 
граждани. Екипът на ОИЦ-София отговори на редица въпроси, касаещи възможностите, които 
ще се отворят пред местната общност по линия на ОП "Региони в растеж" и ОП "Иновации и 
конкурентоспособност". ОП "Околна среда" и финансирането на екоиновации също събуди 
интерес.  
 
Заглавие: Информационният цикъл на ОИЦ в областта приключи със среща в Своге  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Представители на Областен информационен център София-град и София-област за 
популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ-София) проведоха 
информационна среща в община Своге. Участие в нея взеха общински служители, 
представители на бизнеса, неправителствения сектор, образователни и културни институции, 
граждани. Управителят на ОИЦ-София Елза Григорова представи новите оперативни програми 
и конкретни дейности, които ще получат финансиране по тях, проекта на Споразумението за 
партньорство с Европейската комисия и новите регламенти на ЕС. В специален панел беше 
представен и националния конкурс за младежки проект под надслов "Да създаваме ЗАЕДНО 
европейски проекти". В последвалата дискусия изключително активни бяха представителите на 
бизнеса. Екипът на ОИЦ-София отговори на редица въпроси, касаещи възможностите, които 
ще се отворят пред местната общност по линия на ОП "Региони в растеж" и ОП "Иновации и 
конкурентоспособност". ОП "Околна среда" и финансирането на екоиновации също събуди 
интерес.  
Срещата в община Своге е последната от информационния цикъл "Представяне на новия 
програмен период 2014-2020 г." който ОИЦ-София проведе във всички общини на територията 
на Софийска област.  
17.04.2014 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
 



 

 

18 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/1
8
/2

0
1
4

 

Интернет издания и блогове 
 
Дата: 17.04.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/evroproekti/264/a/62-mln-lv-sa-vzeli-medii-ot-sredata-na-2013-g-za-klipove-
za-evrofondovete,170840/  
Брой думи: 160  
 
 
Резюме: 6,2 млн. лв. са получили медиите от средата на 2013 г. до началото на април 2014 
година за разпространението на информация за еврофондовете. Това става ясно от справка за 
изплатените суми, публикувана от сайта на Министерския съвет и на сайта eufunds.bg за всички 
сключени договори от началото на 2007 г. до месец април 2014 г.  
 
Заглавие: 6,2 млн. лв. са взели медии от средата на 2013 г. за клипове за еврофондовете  
Подзаглавие: Това е второто оповестяване на договорите за информация и публичност за 
последните десет месеца  
Автор:  
Текст: 6,2 млн. лв. са получили медиите от средата на 2013 г. до началото на април 2014 
година за разпространението на информация за еврофондовете. Това става ясно от справка за 
изплатените суми, публикувана от сайта на Министерския съвет и на сайта eufunds.bg за всички 
сключени договори от началото на 2007 г. до месец април 2014 г.  
Специално средствата за медиите са разделени на две справки - договори, сключени преди 31 
май 2013 г., и контракти, сключени след това.  
По първия списък са изплатени 4,465 млн. лв., като електронните медии са отделяли програмно 
време за популяризиране на програмите „Човешки ресурси“, „Транспорт“, „Околна среда“, 
„Конкурентоспособност“, ПРСР.  
По контрактите, сключени след след 1 юни 2013 г., са разплатени 1,8 млн. лв., за програмите 
„Конкурентоспособност“, „Човешки ресурси“, „Административен капацитет“, „Регионално 
развитие“, „Транспорт“ и „Техническа помощ“. Има и сключени договори по ПРСР, но не и 
плащания по тях.  
Това е второто оповестяване на договорите за информация и публичност за последните десет 
месеца, припомнят от пресцентъра на кабинета.  
 

http://investor.bg/evroproekti/264/a/62-mln-lv-sa-vzeli-medii-ot-sredata-na-2013-g-za-klipove-za-evrofondovete,170840/
http://investor.bg/evroproekti/264/a/62-mln-lv-sa-vzeli-medii-ot-sredata-na-2013-g-za-klipove-za-evrofondovete,170840/
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16530115  
Брой думи: 362  
 
 
Резюме: Бургас /КРОСС/ Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи 
сравнение за усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас. 
«За сравнение 31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската 
комисия разходи е 34,5 %, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че 
ще се усвоят 99.9 %. Е, това му беше. За 4 години 34,5, а сега за една година се достигна почти 
двойно увеличение, с много работа и при много забатачени случаи“, заяви Станишев.  
 
Заглавие: Станишев: Над 4 млрд. от ЕС са влезли в икономиката ни само за година  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бургас /КРОСС/ Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи 
сравнение за усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас. 
«За сравнение 31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската 
комисия разходи е 34,5 %, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че 
ще се усвоят 99.9 %. Е, това му беше. За 4 години 34,5, а сега за една година се достигна почти 
двойно увеличение, с много работа и при много забатачени случаи“, заяви Станишев. По 
думите му особено голямо е увеличението по програмата за околна среда - почти три пъти е 
нараснал обемът сертифицирани разходи, по регионално развитие - два пъти, по техническа 
помощ - също приблизително два пъти, а за развитие на човешките ресурси от 23,4% на 56,6%. 
Той посочи и конкретните цифри по повечето програми, като обясни, че само за периода от 1 
юни 2013г. до 10 април 2014г. са реално изплатени, влезли в българската икономика, по 
Оперативна програма “Транспорт“ - 469 млн. лв., ОП “Околна среда“ - 1 млрд. и 43 млн. лв., ОП 
“Регионално развитие“ - 621 млн. лв., ОП “Конкурентоспособност“ - 360 млн., 19 млн. 
техническа помощ, ОП “Развитие на човешките ресурси“ - 637 млн. лв., административен 
капацитет - 56 млн., програма за развитие на селските региони - 963 млн. лв. „Общо за периода 
от 1 юни 2013 година до 10 април 2014 г. , за 10 месеца, 4 милиарда 183 милиона лева за една 
година. Фактите говорят сами“, обобщи лидерът на социалистите. Относно проблемите за 
предишен период по програмата за развитие на селските региони той заяви, че «бомбите, които 
се взривяват днес в ръцете на правителството на г-н Орешарски и има опасност всички 
българи да плащаме за тях, са бомбите на Борисов и Мирослав Найденов“. В тази връзка 
Станишев отново ги призова да бъдат така любезни да дадат обяснения. Той допълни и, че 
правителството ще направи всичко необходимо да защити българския интерес.На 
пресконференцията в конферентната зала на хотел “България“ присъстваха и областният 
управител на града Павел Маринов, народните представители от ПГ на КБ Атанас Зафиров, 
Красимир Янков, Христо Монов, Пенко Атанасов, както и кандидатът за евродепутат от листата 
на КБ Николай Тишев.  
Агенция КРОСС  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16530115
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1156912  
Брой думи: 1108  
 
 
Резюме: Дарик радио, "Нова Броудкастинг Груп" АД и "БТВ Медия Груп " ЕАД са с лъвския пай 
от евросредствата за популяризиране на оперативните програми и програмата за развитие на 
селските райони не само за периода януари 2007 г. - май 2013 г., но и за последния, от 01.06. 
2013 г. до 02.04. 2014 г.  
С една съществена подробност - сегашната власт не си е позволила да толерира телевизии 
със съмнителен рейтинг, а е подкрепила проекти на реално опериращи на пазара медийни 
субекти, с устойчив статус.  
 
Заглавие: Лъвският пай от евросредства - при Дарик радио, НОВА и БТВ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Дарик радио, "Нова Броудкастинг Груп" АД и "БТВ Медия Груп " ЕАД са с лъвския пай от 
евросредствата за популяризиране на оперативните програми и Програмата за развитие на 
селските райони не само за периода януари 2007 г. - май 2013 г., но и за последния, от 01.06. 
2013 г. до 02.04. 2014 г.  
С една съществена подробност - сегашната власт не си е позволила да толерира телевизии 
със съмнителен рейтинг, а е подкрепила проекти на реално опериращи на пазара медийни 
субекти, с устойчив статус.  
На стойност над 6 млн. лв. с ДДС за периода 1-ви юни 2013 г. до средата на март 2014 г. са 
сключените договори по комуникационните планове на оперативните програми и Програмата за 
развитие на селските райони. Разплатените от тях са малко над 20%.  
Цифрите говорят сами по себе си от справката по договорите за информация и публичност с 
европейски средства на МС и на министерствата, публикувана днес, за времето 01.01. 2007 г.- 
02.04.2014 г. За първи път сегашният кабинетът направи подобен отчет за целия минал период 
от 2007 г. насам в средата на 2013 г., сегашният е втори, 10 месеца по-късно. Основно 
договорите са сключвани с радио и ТВ оператори, защото при тях процедурата е на пряко 
договаряне. Заради текущия процес на разплащане е трудно да се дадат окончателни данни, 
но направихме някои бързи изчисления на получените средства, които се набиват на очи при 
някои от контрагентите. Останалите средства могат да се проследят от справката.  
При обобщените данни по стойност на договорите от 1-ви януари 2007 до 2-ри април 2014 г. 
ясно се вижда къде отиват "най-големите парчета от тортата" по отделните програми. 
Необходима е уточнението, че сключването на договорите и разплащанията по тях са 
минавали през четири правителства – на Сергей Станишев, на Бойко Борисов, на Марин 
Райков и на Пламен Орешарски. Не се наемаме да сумираме цифрите по всички програми за 
отделните медии и компании, защото за последния период европарите са в процес на 
усвояване.  
"Нова Броудкастинг Груп" АД , в чийто обхват са Нова ТВ, групата канали на Диема Вижън и 
спортната телевизия Нова Спорт по ОП "Транспорт" /ОПТ/ има договори за 419 707 лв, по ОП 
"Околна среда" /ОПОС/- 852 559 лв. , а за Нова ТВ - 422 970 лв. По ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика"/ОПРКБИ/ за "Нова Броудкастинг Груп 
"АД - 240 000 лв., за Нова ТВ - 239 940 лв. , по ОП "Регионално развитие"/ОПРР/ за "Нова 
Броудкастинг Груп" АД - 478 680 лв., а по Програма за развитие на селските райони/ПРСР/ за 
групата канали са отредени по проекти – 2 767 685 лв. и др.  
Подобни на "Нова Броудкастинг Груп" са цифрите и за другия голям ТВ играч в 
популяризирането на европрограмите "БТВ Медиа Груп" ЕАД, към която спадат още bTV 
Comedy, bTV Cinema, bTV Action, bTV Lady, Novella и RING.BG. За периода 200 7- април 2014 г. 
стойността на сключените договори и получените средства за голямата част от тях са: по ОПТ - 
672 899 лв., по ОПОС - 1 401 580 лв., по ОПРКБИ - 326 498 лв., по ОПРЧР - 1 079 976 лв., по 
Програмата за развитие на селските райони - 1 065 769 лв. БТВ отделно е получила европари 
по ОПАК - 180 000 лв. и по ОПТП- 299 976 лв.  
Дарик радио за периода имат сключени договори по ОПТ за 726 600 лв., по ОПОС - за 1 125 630 
лв., по ОПРКБИ - 721 188 лв., по ОПРР - 409 790 лв., по ПРСР - 1 071 960 лв., по ОПРЧР - 972 
750 лв. и др. Забележително е, че това радио, добило сериозна популярност по време на 

http://news.bgnes.com/view/1156912
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виденовата криза десет години по-късно започва ударно да усвоява европари, съизмерими по 
обем с двете големи частни ТВ. Но вече несъизмерими с общественото му влияние.  
Интерес будят и сумите, договорени от предишните три правителства с различни фирми, които 
се занимават с организиране на събития и дейности, на писане на концепции за кампании, за 
обучение, логистика, медиен мониторинг и какво ли не още. Примери: с фирма "Естат" ООД са 
договорени 528 869 лв. за текущи разходи за социологически проучвания, медиен мониторинг и 
представяне на анализ на публикациите и излъчванията и, забележете, само по програмата за 
конкурентоспособност на българската икономика. А на "Прима" АД - 1 127 030 лв., пак по 
същата програма, за разходи за информационни кампании и обучение на целеви групи по нея. 
На фирмата "Меркурий 97" ООД, която е печелила много проекти по ОП само за логистика за 
провеждане на информационни дни и обучение на бенефициенти се дават 567 170 лв. по 
ОПРЧР. А за логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности на компанията 
"Обединение логистика и събития - ЛС" пак за човешките ресурси - 1 800 000 лв. Скромно - за 
популяризиране на програмата за административен капацитет с фирмата "Ивент Лаб" са 
договорени 270 356 лв.  
В отчета на МС и на министерствата има и други любопитни бенефициенти, които можете 
спокойно да разгледате. Факт е, че преди това правителство никое друго не предостави тази 
публична информация. И да се запитате дали поне няколко от тези медийни продукти са 
задържали вниманието ви и на колко от вас са помогнали да се включат в състезанието за 
европарите.  
Цялата тази асиметрия в получаването на средства по всички комуникационни планове на ОП и 
на Програмата за развитие на селските райони от медиите и фирмите, занимаващи се с 
мониторинг, реклама, ПР и други дейности дава стряскаща картина на неравнопоставеност, на 
твърде еластични критерий за професионален статус на контрагентите, особено при 
предишните три правителства. Големите печеливши от европроектите се повтарят като 
бенефициенти през всичките години на периода - първите от тях са си осигурявали по около 1 
млн. лв. на година по различните програми. За други, особено - за регионалните медии и 
фирми, евросредства не са достигали. Този процес е бил за едни майка, за други - мащеха. 
Предполагаме, че мощните медии и компании с влияние, граничещо често с прекалено близки 
връзки с властта, са изпълнявали формално критериите, водили са строга отчетност и са 
изпълнявали стриктно написаното в проектите. Остава болезнено открит , обаче ,въпросът за 
какво са отишли тези милиони левове за популяризиране на програмите, след като много от 
кандидатстващите са обезсърчени и с времето са се дезинтересирали от участие в тях. 
Въпреки официално отчитания по-висок процент усвояване на евросредства.  
На този фон изникват серия от въпроси за ефекта от всички клипове, рекламни материали, 
листовки, специализирани консултантски рубрики, излъчване на информационни материали, 
купувано програмно време, мониторинг, социологически сондажи и др. Защо посланията и 
кампаниите за ползите от еврочленството на България нямат нужния резонанс? И защо в 
общественото съзнание у нас почти няма и следа от щедро заплатените медийни проекти? 
Само честните отговори обаче няма да са достатъчни. /БГНЕС  
София / България  
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/54434  
Брой думи: 281  
 
 
Резюме: На близо 4.18 млрд. лева възлизат реално изплатените средства по европейските 
фондове за периода 1 юни 2013 г. - 10 април 2014 г., показва справка, изготвена от Дирекция 
„Информация и системи за управление на средствата от ЕС" на база на данни, подадени от 
съответните министерства и институции, опериращи с европейски средства. За ускорените 
темпове на усвояване на европейски средства говорят фактите, че страната ни е усвоила общо 
почти 6.9 млрд. евро, считано от 1 януари 2007 г. до 10 април 2014 г., като от тях 2.14 млрд. 
евро са само за последните десет месеца.  
 
Заглавие: 4.18 млрд. лева са реално изплатените средства по еврофондовете за 
последните 10 месеца  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На близо 4.18 млрд. лева възлизат реално изплатените средства по европейските 
фондове за периода 1 юни 2013 г. - 10 април 2014 г., показва справка, изготвена от Дирекция 
„Информация и системи за управление на средствата от ЕС" на база на данни, подадени от 
съответните министерства и институции, опериращи с европейски средства. За ускорените 
темпове на усвояване на европейски средства говорят фактите, че страната ни е усвоила общо 
почти 6.9 млрд. евро, считано от 1 януари 2007 г. до 10 април 2014 г., като от тях 2.14 млрд. 
евро са само за последните десет месеца.  
По отделните оперативни програми са изплатени съответно: Транспорт - 469 млн. лв.; Околна 
среда - 1.04 млрд. лв.; Регионално развитие - 622 млн. лв.; Конкурентоспособност - 360 млн. 
лв.; Техническа помощ - 20 млн. лв.; Развитие на човешките ресурси - 637 млн. лв.; 
Административен капацитет - 56 млн. лв.; Програмата за развитие на селските райони - 964 
млн. лв.; Оперативна програма за рибарство и аквакултури - 13 млн. лв.  
Сериозен ръст е постигнат и при сертифицирането на разходи пред Европейската комисия. 
Само за последните 12 месеца сертифицираните разходи са нараснали с 19,1% по всички 
европейски фондове. Към 31 март 2013 г. те са възлизали на 34,5% (за период от 75 месеца, 
считано от 1 януари 2007 до 31 март 2013 г.), а към 31 март 2014 г. техният размер възлиза на 
53,6%.  
За последната година Оперативна програма „Околна среда" бележи почти троен ръст на 
сертифицираните разходи. Двоен е ръстът и при оперативните програми „Развитие на 
човешките ресурси" и „Техническа помощ".  
Справката на Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския 
съюз" показва, че до края на 2014 година следва да бъдат сертифицирани още 1.67 млрд. евро.  
 

http://infostock.bg/infostock/control/news/details/54434
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: 
http://www.frognews.bg/news_68679/Stanishev_Samo_za_godina_nad_4_mlrd_lv_evrosredstva_sa_
vlezli_v_ikonomikata_ni/  
Брой думи: 318  
 
 
Резюме: Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи сравнение за 
усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас.  
„За сравнение 31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия 
разходи е 34,5 %, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се 
усвоят 99.9 %. Е, това му беше. За 4 години 34,5, а сега за една година се достигна почти 
двойно увеличение, с много работа и при много забатачени случаи”, заяви Станишев.  
 
Заглавие: Станишев: Само за година над 4 млрд. лв евросредства са влезли в 
икономиката ни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи сравнение за 
усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас.  
„За сравнение 31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия 
разходи е 34,5 %, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се 
усвоят 99.9 %. Е, това му беше. За 4 години 34,5, а сега за една година се достигна почти 
двойно увеличение, с много работа и при много забатачени случаи”, заяви Станишев. По 
думите му особено голямо е увеличението по програмата за околна среда – почти три пъти е 
нараснал обемът сертифицирани разходи, по регионално развитие - два пъти, по техническа 
помощ - също приблизително два пъти, а за развитие на човешките ресурси от 23,4% на 56,6%. 
Той посочи и конкретните цифри по повечето програми, като обясни, че само за периода от 1 
юни 2013г. до 10 април 2014г. са реално изплатени, влезли в българската икономика, по 
Оперативна програма "Транспорт" - 469 млн. лв., ОП "Околна среда" - 1 млрд. и 43 млн. лв., ОП 
"Регионално развитие" - 621 млн. лв., ОП "Конкурентоспособност" - 360 млн., 19 млн. 
техническа помощ, ОП "Развитие на човешките ресурси" - 637 млн. лв., административен 
капацитет - 56 млн., програма за развитие на селските региони - 963 млн. лв. „Общо за периода 
от 1 юни 2013 година до 10 април 2014 г. , за 10 месеца, 4 милиарда 183 милиона лева за една 
година. Фактите говорят сами”, обобщи лидерът на социалистите. Относно проблемите за 
предишен период по програмата за развитие на селските региони той заяви, че „бомбите, които 
се взривяват днес в ръцете на правителството на г-н Орешарски и има опасност всички 
българи да плащаме за тях, са бомбите на Борисов и Мирослав Найденов”. В тази връзка 
Станишев отново ги призова да бъдат така любезни да дадат обяснения. Той допълни и, че 
правителството ще направи всичко необходимо да защити българския интерес.  

http://www.frognews.bg/news_68679/Stanishev_Samo_za_godina_nad_4_mlrd_lv_evrosredstva_sa_vlezli_v_ikonomikata_ni/
http://www.frognews.bg/news_68679/Stanishev_Samo_za_godina_nad_4_mlrd_lv_evrosredstva_sa_vlezli_v_ikonomikata_ni/


 

 

24 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/1
8
/2

0
1
4

 

Дата: 17.04.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка:  
http://www.standartnews.com/biznes-
ikonomika/4183_mlrd_lv_sa_izplateni_po_evrofondove_ot_1_yuni_2013-234421.html  
Брой думи: 333  
 
Резюме: София. На 4 183 649 416 лева възлизат реално изплатените средства по 
европейските фондове за периода 1 юни 2013 г. – 10 април 2014 г, показва справка, изготвена 
от Дирекция "Информация и системи за управление на средствата от ЕС" на база на данни, 
подадени от съответните министерства и институции, опериращи с европейски средства.  
Страната ни е усвоила общо 6 852 515 219 евро, считано от 1 януари 2007 г. до 10 април 2014 
г., като от тях 2 139 065 980 евро са само за последните десет месеца.  
 
Заглавие: 4.183 млрд. лв. са изплатени по еврофондове от 1 юни 2013  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. На 4 183 649 416 лева възлизат реално изплатените средства по европейските 
фондове за периода 1 юни 2013 г. – 10 април 2014 г, показва справка, изготвена от Дирекция 
"Информация и системи за управление на средствата от ЕС" на база на данни, подадени от 
съответните министерства и институции, опериращи с европейски средства.  
Страната ни е усвоила общо 6 852 515 219 евро, считано от 1 януари 2007 г. до 10 април 2014 
г., като от тях 2 139 065 980 евро са само за последните десет месеца.  
 

Оперативна програма  Реално изплатени суми 01.06.2013-10.04.2014 (лева)  

Транспорт  469 190 068,33 лв.  

Околна среда  1 043 764 007,37 лв.  

Регионално развитие  621 596 915,46 лв.  

Конкурентоспособност  360 037 659,26 лв.  

Техническа помощ  19 625 121,44 лв.  

Развитие на човешките ресурси  637 423 288,85 лв.  

Административен капацитет  56 074 370,45 лв.  

ПРСР  963 391 909,91 лв.  

ОПРСР  12 546 075,34 лв.  

 
Сериозен ръст е постигнат и при сертифицирането на разходи пред Европейската комисия. 
Само за последните 12 месеца той е нараснал с 19,1% по всички европейски фондове. На 31 
март 2013 г. сертифицираните разходи са възлизали на 34,5%, а към 31 март 2014 г. техният 
размер възлиза на 53,6%. (Сертифицираните разходи в размер на 34,5% са за период от 75 
месеца, считано от 1 януари 2007 до 31 март 2013 г.)  
За управлението на средствата от ЕС говорят и фактите, че за последната година Оперативна 
програма „Околна среда" бележи почти троен ръст на сертифицираните разходи. Двоен е 
ръстът и при оперативните програми „Развитие на човешките ресурси" и „Техническа помощ".  
 

Оперативна програма   Процент на сертифици-
раните пред ЕК разходи - 
дял ЕС към 31.03.2013  

Процент на сертифици-
раните пред ЕК разходи - 
дял ЕС към 31.03.2014  

Транспорт  41,8%  52.8%  

Околна среда  10.7%  27.2%  

Регионално развитите  27.4%  49.3%  

Конкурентоспособност  41.2%  58.7%  

Техническа помощ  23.7%  49.5%  

Развитие на човешките ресурси  23.4%  56.6%  

Административен капацитет  31.2%  48.8%  

ПРСР  53.3%  69.0%  

ОПРСР  44.8%  47.7%  

 
Справката на Дирекция ИСУСЕС показва, че до края на 2014 година следва да бъдат 
сертифицирани още 1 674 609 289 евро.  

http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/4183_mlrd_lv_sa_izplateni_po_evrofondove_ot_1_yuni_2013-234421.html
http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/4183_mlrd_lv_sa_izplateni_po_evrofondove_ot_1_yuni_2013-234421.html
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/262436  
Брой думи: 361  
 
 
Резюме: Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи сравнение за 
усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас. „За сравнение 
31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия разходи е 34,5 
%, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се усвоят 99.9 %. Е, 
това му беше. За 4 години 34,5, а сега за една година се достигна почти двойно увеличение, с 
много работа и при много забатачени случаи”, заяви Станишев.  
 
Заглавие: Станишев: Само за година над 4 млрд. лева евросредства са влезли в 
икономиката ни  
Подзаглавие: Бомбите, които се взривяват в момента са на Борисов и Найденов, смята 
лидерът на БСП  
Автор:  
Текст: Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи сравнение за 
усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас. „За сравнение 
31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия разходи е 34,5 
%, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се усвоят 99.9 %. Е, 
това му беше. За 4 години 34,5, а сега за една година се достигна почти двойно увеличение, с 
много работа и при много забатачени случаи”, заяви Станишев.  
По думите му особено голямо е увеличението по програмата за околна среда – почти три пъти 
е нараснал обемът сертифицирани разходи, по регионално развитие - два пъти, по техническа 
помощ - също приблизително два пъти, а за развитие на човешките ресурси от 23,4% на 56,6%. 
Той посочи и конкретните цифри по повечето програми, като обясни, че само за периода от 1 
юни 2013 г. до 10 април 2014г. са реално изплатени, влезли в българската икономика, по 
Оперативна програма "Транспорт" - 469 млн. лв., ОП "Околна среда" - 1 млрд. и 43 млн. лв., ОП 
"Регионално развитие" - 621 млн. лв., ОП "Конкурентоспособност" - 360 млн., 19 млн. 
техническа помощ, ОП "Развитие на човешките ресурси" - 637 млн. лв., административен 
капацитет - 56 млн., програма за развитие на селските региони - 963 млн. лв. „Общо за периода 
от 1 юни 2013 година до 10 април 2014 г. , за 10 месеца, 4 милиарда 183 милиона лева за една 
година. Фактите говорят сами”, обобщи лидерът на социалистите.  
Относно проблемите за предишен период по програмата за развитие на селските региони той 
заяви, че „бомбите, които се взривяват днес в ръцете на правителството на г-н Орешарски и 
има опасност всички българи да плащаме за тях, са бомбите на Борисов и Мирослав 
Найденов”. В тази връзка Станишев отново ги призова да бъдат така любезни да дадат 
обяснения. Той допълни и, че правителството ще направи всичко необходимо да защити 
българския интерес.  
На пресконференцията в конферентната зала на хотел "България" присъстваха и областният 
управител на града Павел Маринов, народните представители от ПГ на КБ Атанас Зафиров, 
Красимир Янков, Христо Монов, Пенко Атанасов, както и кандидатът за евродепутат от листата 
на КБ Николай Тишев. /БЛИЦ  
 
  

http://www.blitz.bg/news/article/262436
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.europe.bg  
Връзка: http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=44464&category=5  
Брой думи: 447  
 
 
Резюме: На 4 183 649 416 лева възлизат реално изплатените средства по европейските 
фондове за периода 1 юни 2013 г. – 10 април 2014 г. Това показва справка, изготвена от 
Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС“ на база на данни, 
подадени от съответните министерства и институции, опериращи с европейски средства, 
съобщава правителствената пресслужба.  
 
Заглавие: Правителството отчита 4 млрд. и 183 млн. лева изплатени по европейските 
фондове за последните десет месеца  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 4 183 649 416 лева възлизат реално изплатените средства по европейските фондове 
за периода 1 юни 2013 г. – 10 април 2014 г. Това показва справка, изготвена от Дирекция 
„Информация и системи за управление на средствата от ЕС“ на база на данни, подадени от 
съответните министерства и институции, опериращи с европейски средства, съобщава 
правителствената пресслужба. За ускорените темпове на усвояване на европейски средства 
говорят фактите, че страната ни е усвоила общо 6 852 515 219 евро, считано от 1 януари 2007 г. 
до 10 април 2014 г., като от тях 2 139 065 980 евро са само за последните десет месеца.  
 

Оперативна програма  Реално изплатени суми 01.06.2013-10.04.2014 (лева)  

Транспорт  469 190 068,33 лв.  

Околна среда  1 043 764 007,37 лв.  

Регионално развитие  621 596 915,46 лв.  

Конкурентоспособност  360 037 659,26 лв.  

Техническа помощ  19 625 121,44 лв.  

Развитие на човешките ресурси  637 423 288,85 лв.  

Административен капацитет  56 074 370,45 лв.  

ПРСР  963 391 909,91 лв.  

ОПРСР  12 546 075,34 лв.  

ОБЩО 4 183 649 416 лв.  

 
Сериозен ръст е постигнат и при сертифицирането на разходи пред Европейската комисия. 
Само за последните 12 месеца той е нараснал с 19,1% по всички европейски фондове. На 31 
март 2013 г. сертифицираните разходи са възлизали на 34,5%, а към 31 март 2014 г. техният 
размер възлиза на 53,6%. (Сертифицираните разходи в размер на 34,5% са за период от 75 
месеца, считано от 1 януари 2007 до 31 март 2013 г.)  
За управлението на средствата от ЕС говорят и фактите, че за последната година Оперативна 
програма „Околна среда“ бележи почти троен ръст на сертифицираните разходи. Двоен е 
ръстът и при оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Техническа помощ“.  
 

Оперативна програма   Процент на сертифици-
раните пред ЕК разходи - 
дял ЕС към 31.03.2013  

Процент на сертифици-
раните пред ЕК разходи - 
дял ЕС към 31.03.2014  

Транспорт  41,8%  52.8%  

Околна среда  10.7%  27.2%  

Регионално развитите  27.4%  49.3%  

Конкурентоспособност  41.2%  58.7%  

Техническа помощ  23.7%  49.5%  

Развитие на човешките ресурси  23.4%  56.6%  

Административен капацитет  31.2%  48.8%  

ПРСР  53.3%  69.0%  

ОПРСР  44.8%  47.7%  

ОБЩО 34,5% 53,6%  

 

http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=44464&category=5
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Справката на Дирекция ИСУСЕС показва, че до края на 2014 година следва да бъдат 
сертифицирани още 1 674 609 289 евро, които на практика ще подпомогнат работата на 
бизнеса, местната власт и ще дадат пряко отражение върху живота на гражданите.  
 

Оперативна програма   Средства за сертифициране до 31.12.2014 г. - дял ЕС  

Транспорт  281 904 418,52 €  

Околна среда  374 060 394,59 €  

Регионално развитите  288 315 463,97 €  

Конкурентоспособност  124 048 929,64 €  

Техническа помощ  8 669 678,70 €  

Развитие на човешките ресурси  151 713 963,35 €  

Административен капацитет  28 659 209,67 €  

ПРСР  395 975 105,22 €  

ОПРСР  21 262 125,90 €  

ОБЩО 1 674 609 289 €  

 
(Портал Европа)  
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1250442   
Брой думи: 112  
 
 
Резюме: В рамките на кампания за представяне на финансовия план на оперативните 
програми през периода 2014 - 2020 г. Областния информационен център (ОИЦ) в Търговище 
проведе информационна среща в село Крепча, община Опака. Експертите на центъра 
представиха пред участниците детайли по индикативните бюджети на седемте нови 
Оперативни програми (ОП), чиято обща финансовата рамка до 2020 година ще бъде над 15 
млрд. лв.  
 
Заглавие: Проекти за над 2 млн. лв. са реализирани в община Опака  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В рамките на кампания за представяне на финансовия план на оперативните програми 
през периода 2014 - 2020 г. Областния информационен център (ОИЦ) в Търговище проведе 
информационна среща в село Крепча, община Опака. Експертите на центъра представиха пред 
участниците детайли по индикативните бюджети на седемте нови Оперативни програми (ОП), 
чиято обща финансовата рамка до 2020 година ще бъде над 15 млрд. лв.  
В община Опака до сега с европейски средства са реализирани 7 проекта на обща стойност 2 
478 858 лв., съобщават от ОИЦ. По два са проектите на ОП „Административен капацитет" и ОП 
„Развитие на човешките ресурси" и по един на ОП Регионално развитие", ОП „Околна среда" и 
ОП „Конкурентоспособност на българската икономика".  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1250442
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4041370  
Брой думи: 367  
 
 
Резюме: Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи сравнение за 
усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас, съобщиха от 
пресцентъра на БСП.  
„За сравнение 31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия 
разходи е 34,5 %, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се 
усвоят 99.9 %.  
 
Заглавие: Станишев: Само за година над 4 млрд. лева евросредства са влезли в 
икономиката ни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи сравнение за 
усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас, съобщиха от 
пресцентъра на БСП.  
„За сравнение 31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия 
разходи е 34,5 %, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се 
усвоят 99.9 %.  
Е, това му беше. За 4 години 34,5, а сега за една година се достигна почти двойно увеличение, 
с много работа и при много забатачени случаи”, заяви Станишев. По думите му особено голямо 
е увеличението по програмата за околна среда – почти три пъти е нараснал обемът 
сертифицирани разходи, по регионално развитие - два пъти, по техническа помощ - също 
приблизително два пъти, а за развитие на човешките ресурси от 23,4% на 56,6%.  
Той посочи и конкретните цифри по повечето програми, като обясни, че само за периода от 1 
юни 2013г. до 10 април 2014г. са реално изплатени, влезли в българската икономика, по 
Оперативна програма "Транспорт" - 469 млн. лв., ОП "Околна среда" - 1 млрд. и 43 млн. лв., ОП 
"Регионално развитие" - 621 млн. лв., ОП "Конкурентоспособност" - 360 млн., 19 млн. 
техническа помощ, ОП "Развитие на човешките ресурси" - 637 млн. лв., административен 
капацитет - 56 млн., програма за развитие на селските региони - 963 млн. лв.  
„Общо за периода от 1 юни 2013 година до 10 април 2014 г. , за 10 месеца, 4 милиарда 183 
милиона лева за една година. Фактите говорят сами”, обобщи лидерът на социалистите.  
Относно проблемите за предишен период по програмата за развитие на селските региони той 
заяви, че „бомбите, които се взривяват днес в ръцете на правителството на г-н Орешарски и 
има опасност всички българи да плащаме за тях, са бомбите на Борисов и Мирослав 
Найденов”.  
В тази връзка Станишев отново ги призова да бъдат така любезни да дадат обяснения.  
Той допълни и, че правителството ще направи всичко необходимо да защити българския 
интерес.  
На пресконференцията в конферентната зала на хотел "България" присъстваха и областният 
управител на града Павел Маринов, народните представители от ПГ на КБ Атанас Зафиров, 
Красимир Янков, Христо Монов, Пенко Атанасов, както и кандидатът за евродепутат от листата 
на КБ Николай Тишев.  
24 часа онлайн  
 
  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4041370
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4041384  
Брой думи: 364  
 
 
Резюме: Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи сравнение за 
усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас, съобщиха от 
пресцентъра на БСП.  
„За сравнение 31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия 
разходи е 34,5 %, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се 
усвоят 99.9 %.  
 
Заглавие: Станишев: Само за година над 4 млрд. лева евросредства са влезли в 
икономиката ни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи сравнение за 
усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас, съобщиха от 
пресцентъра на БСП.  
„За сравнение 31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия 
разходи е 34,5 %, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се 
усвоят 99.9 %.  
Е, това му беше. За 4 години 34,5, а сега за една година се достигна почти двойно увеличение, 
с много работа и при много забатачени случаи”, заяви Станишев. По думите му особено голямо 
е увеличението по програмата за околна среда – почти три пъти е нараснал обемът 
сертифицирани разходи, по регионално развитие - два пъти, по техническа помощ - също 
приблизително два пъти, а за развитие на човешките ресурси от 23,4% на 56,6%.  
Той посочи и конкретните цифри по повечето програми, като обясни, че само за периода от 1 
юни 2013г. до 10 април 2014г. са реално изплатени, влезли в българската икономика, по 
Оперативна програма "Транспорт" - 469 млн. лв., ОП "Околна среда" - 1 млрд. и 43 млн. лв., ОП 
"Регионално развитие" - 621 млн. лв., ОП "Конкурентоспособност" - 360 млн., 19 млн. 
техническа помощ, ОП "Развитие на човешките ресурси" - 637 млн. лв., административен 
капацитет - 56 млн., програма за развитие на селските региони - 963 млн. лв.  
„Общо за периода от 1 юни 2013 година до 10 април 2014 г. , за 10 месеца, 4 милиарда 183 
милиона лева за една година. Фактите говорят сами”, обобщи лидерът на социалистите.  
Относно проблемите за предишен период по програмата за развитие на селските региони той 
заяви, че „бомбите, които се взривяват днес в ръцете на правителството на г-н Орешарски и 
има опасност всички българи да плащаме за тях, са бомбите на Борисов и Мирослав 
Найденов”.  
В тази връзка Станишев отново ги призова да бъдат така любезни да дадат обяснения.  
Той допълни и, че правителството ще направи всичко необходимо да защити българския 
интерес.  
На пресконференцията в конферентната зала на хотел "България" присъстваха и областният 
управител на града Павел Маринов, народните представители от ПГ на КБ Атанас Зафиров, 
Красимир Янков, Христо Монов, Пенко Атанасов, както и кандидатът за евродепутат от листата 
на КБ Николай Тишев.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4041384
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.19min.bg  
Връзка: http://www.19min.bg/news/8/52854.html  
Брой думи: 359  
 
 
Резюме: Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи сравнение за 
усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас. „За сравнение 
31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия разходи е 34,5 
%, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се усвоят 99.9 %. Е, 
това му беше.  
 
Заглавие: Станишев: Само за година над 4 млрд. лева евросредства са влезли в 
икономиката ни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи сравнение за 
усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас. „За сравнение 
31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия разходи е 34,5 
%, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се усвоят 99.9 %. Е, 
това му беше. За 4 години 34,5, а сега за една година се достигна почти двойно увеличение, с 
много работа и при много забатачени случаи”, заяви Станишев. По думите му особено голямо е 
увеличението по програмата за околна среда – почти три пъти е нараснал обемът 
сертифицирани разходи, по регионално развитие - два пъти, по техническа помощ - също 
приблизително два пъти, а за развитие на човешките ресурси от 23,4% на 56,6%. Той посочи и 
конкретните цифри по повечето програми, като обясни, че само за периода от 1 юни 2013г. до 
10 април 2014г. са реално изплатени, влезли в българската икономика, по Оперативна 
програма "Транспорт" - 469 млн. лв., ОП "Околна среда" - 1 млрд. и 43 млн. лв., ОП "Регионално 
развитие" - 621 млн. лв., ОП "Конкурентоспособност" - 360 млн., 19 млн. техническа помощ, 
ОП "Развитие на човешките ресурси" - 637 млн. лв., административен капацитет - 56 млн., 
програма за развитие на селските региони - 963 млн. лв. „Общо за периода от 1 юни 2013 
година до 10 април 2014 г. , за 10 месеца, 4 милиарда 183 милиона лева за една година. 
Фактите говорят сами”, обобщи лидерът на социалистите. Относно проблемите за предишен 
период по програмата за развитие на селските региони той заяви, че „бомбите, които се 
взривяват днес в ръцете на правителството на г-н Орешарски и има опасност всички българи 
да плащаме за тях, са бомбите на Борисов и Мирослав Найденов”. В тази връзка Станишев 
отново ги призова да бъдат така любезни да дадат обяснения. Той допълни и, че 
правителството ще направи всичко необходимо да защити българския интерес.  
На пресконференцията в конферентната зала на хотел "България" присъстваха и областният 
управител на града Павел Маринов, народните представители от ПГ на КБ Атанас Зафиров, 
Красимир Янков, Христо Монов, Пенко Атанасов, както и кандидатът за евродепутат от листата 
на КБ Николай Тишев.  
 

http://www.19min.bg/news/8/52854.html
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.novinar.net  
Връзка:  
http://novinar.net/news/4-mlrd-lv-sme-usvoili-ot-evrofondovete-ot-liatoto-
dosega_NDYxOTs5MA==.html  
Брой думи: 130  
 
 
Резюме: Данните бяха изготвени от дирекция „Информация и системи за управление на 
средствата от ЕС“. Сериозен ръст е постигнат и при сертифицирането на разходи пред 
Европейската комисия. Само за последните 12 месеца той е нараснал с 19,1% по всички 
европейски фондове. Най-много пари са дадени по оперативна програма „Околна среда”.  
 
Заглавие: 4 млрд. лв. сме усвоили от еврофондовете от лятото досега  
Подзаглавие: Малко над 4 млрд. лв. са усвоените евросредства за периода 1 юни 2013 г. – 10 
април 2014 г.  
Автор:  
Текст: Данните бяха изготвени от дирекция „Информация и системи за управление на 
средствата от ЕС“. Сериозен ръст е постигнат и при сертифицирането на разходи пред 
Европейската комисия. Само за последните 12 месеца той е нараснал с 19,1% по всички 
европейски фондове. Най-много пари са дадени по оперативна програма „Околна среда”. 
Приблизително 963 млн. лв. са изплатените средства за развитие на селските райони.  
Останалите европари се разпределят между програмите за транспорт, конкурентоспособност, 
развитие на човешките ресурси, регионално развитие, административен капацитет и др. От 
дирекцията за управление на евросредствата посочват, че за ускорените темпове на усвояване 
на фондовете говорят фактите, че страната ни е усвоила общо 6, 8 млрд. евро, смятано от 1 
януари 2007 г. до 10 април 2014 г. До края на годината трябва да бъдат сертифицирани още 1, 
6 млрд. евро.  
 

http://novinar.net/news/4-mlrd-lv-sme-usvoili-ot-evrofondovete-ot-liatoto-dosega_NDYxOTs5MA==.html
http://novinar.net/news/4-mlrd-lv-sme-usvoili-ot-evrofondovete-ot-liatoto-dosega_NDYxOTs5MA==.html
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/41-млрдлв-изплатени-евросредства-news54071.html  
Брой думи: 329  
 
 
Резюме: На 4 183 649 416 лева възлизат реално изплатените средства по европейските 
фондове за периода 1 юни 2013 г. - 10 април 2014 г. показва справка, изготвена от Дирекция 
"Информация и системи за управление на средствата от ЕС", съобщават от пресцентъра на 
кабинета.  
 
Заглавие: 4.1 млрд.лв. изплатени евросредства  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 4 183 649 416 лева възлизат реално изплатените средства по европейските фондове 
за периода 1 юни 2013 г. - 10 април 2014 г. показва справка, изготвена от Дирекция 
"Информация и системи за управление на средствата от ЕС", съобщават от пресцентъра на 
кабинета.  
Справката е изготвена на база на данни, подадени от министерства и ведомства, опериращи с 
европейски средства. За ускорените темпове на усвояване на европейски средства говорят 
фактите, че страната ни е усвоила общо 6 852 515 219 евро, считано от 1 януари 2007 г. до 10 
април 2014 г., като от тях 2 139 065 980 евро са само за последните десет месеца, пише в 
съобщението.  
По ОП "Транспорт" са изплатени 469 190 068,33 лв.; ОП "Околна среда" - 1 043 764 007,37 лв.; 
ОП "Регионално развитие" - 621 596 915,46 лв.; ОП "Конкурентоспособност" - 360 037 659,26 
лв.; "Техническа помощ" - 19 625 121,44 лв.; "Развитие на човешките ресурси" - 637 423 288,85 
лв.; "Административен  
капацитет" - 56 074 370,45 лв.; ПРСР - 963 391 909,91 лв.; ОПРСР- 12 546 075,34 лв. Това е 
общо 4  
183 649 416 лв.  
Сериозен ръст е постигнат и при сертифицирането на разходи пред Европейската комисия, 
допълват от МС. На 31 март 2013 г. сертифицираните разходи са възлизали на 34,5 на сто, а 
към 31 март 2014 г. техният размер възлиза на 53,6 на сто.  
(Сертифицираните разходи в размер на 34,5 на сто са за период от 75 месеца, считано от 1 
януари 2007 до 31 март 2013 г.)  
За управлението на средствата от ЕС говорят и фактите, че за последната година Оперативна 
програма "Околна среда" бележи почти троен ръст на сертифицираните разходи. Двоен е 
ръстът и при оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" и "Техническа помощ", 
допълват от правителствения пресцентър. Справката на Дирекция ИСУСЕС показва, че до края 
на 2014 година следва да бъдат сертифицирани още 1 674 609 289 евро, които на практика ще 
подпомогнат работата на бизнеса, местната власт и ще дадат пряко отражение върху живота 
на гражданите.  
 

http://www.economynews.bg/41-млрдлв-изплатени-евросредства-news54071.html
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.insmarket.bg  
Връзка: http://www.insmarket.bg/Новини/4-183-млрд-лева-са-изплатени-по-европейските-
фондове-за-последните-десет-месеца_l.a_at.1_i.433531.html  
Брой думи: 420  
 
 
Резюме: На 4 183 649 416 лева възлизат реално изплатените средства по европейските 
фондове за периода 1 юни 2013 г. – 10 април 2014 г. Това показва справка, изготвена от 
Дирекция "Информация и системи  
за управление на средствата от ЕС" на база на данни, подадени от съответните министерства и 
институции, опериращи с европейски средства.  
 
Заглавие: 4,183 млрд. лева са изплатени по европейските фондове за последните десет 
месеца  
Подзаглавие: До края на 2014 година следва да бъдат сертифицирани още 1 674 609 289 евро  
Автор:  
Текст: На 4 183 649 416 лева възлизат реално изплатените средства по европейските фондове 
за периода 1 юни 2013 г. – 10 април 2014 г. Това показва справка, изготвена от Дирекция 
"Информация и системи  
за управление на средствата от ЕС" на база на данни, подадени от съответните министерства и 
институции, опериращи с европейски средства.  
Страната ни е усвоила общо 6 852 515 219 евро, считано от 1 януари 2007 г. до 10 април 2014 
г., като от тях 2 139 065 980 евро са само за последните десет месеца.  
 

Оперативна програма  Реално изплатени суми 01.06.2013-10.04.2014 (лева)  

Транспорт  469 190 068,33 лв.  

Околна среда  1 043 764 007,37 лв.  

Регионално развитие  621 596 915,46 лв.  

Конкурентоспособност  360 037 659,26 лв.  

Техническа помощ  19 625 121,44 лв.  

Развитие на човешките ресурси  637 423 288,85 лв.  

Административен капацитет  56 074 370,45 лв.  

ПРСР  963 391 909,91 лв.  

ОПРСР  12 546 075,34 лв.  

ОБЩО 4 183 649 416 лв.  

 
Ръст е постигнат и при сертифицирането на разходи пред Европейската комисия. За 
последните 12 месеца той е нараснал с 19,1% по всички европейски фондове.  
На 31 март 2013 г. сертифицираните разходи са възлизали на 34,5%, а към 31 март 2014 г. 
техният размер възлиза на 53,6%. (Сертифицираните разходи в размер на 34,5% са за период 
от 75 месеца, считано от 1 януари 2007 до 31 март 2013 г.)  
За последната година Оперативна програма "Околна среда" бележи почти троен ръст на 
сертифицираните разходи. Двоен е ръстът и при оперативните програми "Развитие на 
човешките ресурси" и "Техническа помощ".  
 

Оперативна програма   Процент на сертифици-
раните пред ЕК разходи - 
дял ЕС към 31.03.2013  

Процент на сертифици-
раните пред ЕК разходи - 
дял ЕС към 31.03.2014  

Транспорт  41,8%  52.8%  

Околна среда  10.7%  27.2%  

Регионално развитите  27.4%  49.3%  

Конкурентоспособност  41.2%  58.7%  

Техническа помощ  23.7%  49.5%  

Развитие на човешките ресурси  23.4%  56.6%  

Административен капацитет  31.2%  48.8%  

ПРСР  53.3%  69.0%  

ОПРСР  44.8%  47.7%  

ОБЩО 34,5% 53,6%  

http://www.insmarket.bg/Новини/4-183-млрд-лева-са-изплатени-по-европейските-фондове-за-последните-десет-месеца_l.a_at.1_i.433531.html
http://www.insmarket.bg/Новини/4-183-млрд-лева-са-изплатени-по-европейските-фондове-за-последните-десет-месеца_l.a_at.1_i.433531.html
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Справката на Дирекция ИСУСЕС показва, че до края на 2014 година следва да бъдат 
сертифицирани още 1 674 609 289 евро, които на практика трябва да подпомогнат работата на 
бизнеса, местната власт и да дадат пряко отражение върху живота на гражданите.  
 

Оперативна програма   Средства за сертифициране до 31.12.2014 г. - дял ЕС  

Транспорт  281 904 418,52 €  

Околна среда  374 060 394,59 €  

Регионално развитите  288 315 463,97 €  

Конкурентоспособност  124 048 929,64 €  

Техническа помощ  8 669 678,70 €  

Развитие на човешките ресурси  151 713 963,35 €  

Административен капацитет  28 659 209,67 €  

ПРСР  395 975 105,22 €  

ОПРСР  21 262 125,90 €  

ОБЩО 1 674 609 289 €  
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://livenews.bg/stanishev-hvali-pravitelstvoto-za-usvoenite-evrosredstva-62200.html  
Брой думи: 358  
 
 
Резюме: Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи сравнение за 
усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас. „За сравнение 
31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия разходи е 34,5 
%, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се усвоят 99.9 %. Е, 
това му беше. За 4 години 34,5, а сега за една година се достигна почти двойно увеличение, с 
много работа и при много забатачени случаи”, коментира социалистът.  
 
Заглавие: Станишев хвали правителството за усвоените евросредства  
Подзаглавие: Само за година над 4 млрд. лева евросредства са влезли в икономиката ни, 
отсече социалистът  
Автор:  
Текст: Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи сравнение за 
усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас. „За сравнение 
31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия разходи е 34,5 
%, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се усвоят 99.9 %. Е, 
това му беше. За 4 години 34,5, а сега за една година се достигна почти двойно увеличение, с 
много работа и при много забатачени случаи”, коментира социалистът.  
По думите му особено голямо е увеличението по програмата за околна среда – почти три пъти 
е нараснал обемът сертифицирани разходи, по регионално развитие - два пъти, по техническа 
помощ - също приблизително два пъти, а за развитие на човешките ресурси от 23,4% на 56,6%. 
Той посочи и конкретните цифри по повечето програми, като обясни, че само за периода от 1 
юни 2013г. до 10 април 2014г. са реално изплатени, влезли в българската икономика, по 
Оперативна програма "Транспорт" - 469 млн. лв., ОП "Околна среда" - 1 млрд. и 43 млн. лв., ОП 
"Регионално развитие" - 621 млн. лв., ОП "Конкурентоспособност" - 360 млн., 19 млн. 
техническа помощ, ОП "Развитие на човешките ресурси" - 637 млн. лв., административен 
капацитет - 56 млн., програма за развитие на селските региони - 963 млн. лв.  
„Общо за периода от 1 юни 2013 година до 10 април 2014 г. , за 10 месеца, 4 милиарда 183 
милиона лева за една година. Фактите говорят сами”, обобщи лидерът на социалистите. 
Относно проблемите за предишен период по програмата за развитие на селските региони той 
заяви, че „бомбите, които се взривяват днес в ръцете на правителството на г-н Орешарски "и 
има опасност всички българи да плащаме за тях", са бомбите на Борисов и Мирослав 
Найденов”. В тази връзка Станишев отново ги призова да бъдат така любезни да дадат 
обяснения. Той допълни, че правителството ще направи всичко необходимо да защити 
българския интерес.  
На пресконференцията в конферентната зала на хотел "България" присъстваха и областният 
управител на града Павел Маринов, народните представители от ПГ на КБ Атанас Зафиров, 
Красимир Янков, Христо Монов, Пенко Атанасов, както и кандидатът за евродепутат от листата 
на КБ Николай Тишев.  
 

http://livenews.bg/stanishev-hvali-pravitelstvoto-za-usvoenite-evrosredstva-62200.html
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/193671-станишев-за-една-година-усвоихме-двойно-повече-
евросредства-отколкото-герб-за-4-години.html  
Брой думи: 322  
 
 
Резюме: Лидерът на БСП и президент на ПЕС  
Сергей Станишев направи сравнение за усвояването на средства по европейските програми 
пред журналисти в Бургас.  
„За сравнение 31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия 
разходи е 34,5 %, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как  
Бойко Борисов казваше, че ще се усвоят 99.9 %. Е, това му беше. За 4 години 34,5, а сега за 
една година се достигна почти двойно увеличение, с много работа и при много забатачени 
случаи”, заяви Станишев.  
 
Заглавие: Станишев: За една година усвоихме двойно повече евросредства, отколкото 
ГЕРБ за 4 години  
Подзаглавие: Правителството защитава българския интерес  
Автор:  
Текст: Лидерът на БСП и президент на ПЕС  
Сергей Станишев направи сравнение за усвояването на средства по европейските програми 
пред журналисти в Бургас.  
„За сравнение 31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия 
разходи е 34,5 %, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как  
Бойко Борисов казваше, че ще се усвоят 99.9 %. Е, това му беше. За 4 години 34,5, а сега за 
една година се достигна почти двойно увеличение, с много работа и при много забатачени 
случаи”, заяви Станишев. По думите му особено голямо е увеличението по програмата за 
околна среда – почти три пъти е нараснал обемът сертифицирани разходи, по регионално 
развитие - два пъти, по техническа помощ - също приблизително два пъти, а за развитие на 
човешките ресурси от 23,4% на 56,6%. Той посочи и конкретните цифри по повечето програми, 
като обясни, че само за периода от 1 юни 2013 г. до 10 април 2014 г . са реално изплатени, 
влезли в българската икономика, по Оперативна програма "Транспорт" - 469 млн. лв., ОП 
"Околна среда" - 1 млрд. и 43 млн. лв., ОП "Регионално развитие" - 621 млн. лв., ОП 
"Конкурентоспособност" - 360 млн., 19 млн. техническа помощ, ОП "Развитие на човешките 
ресурси" - 637 млн. лв., административен капацитет - 56 млн., програма за развитие на 
селските региони - 963 млн. лв.  
„Общо за периода от 1 юни 2013 година до 10 април 2014 г., за 10 месеца, 4 милиарда 183 
милиона лева за една година. Фактите говорят сами”, обобщи лидерът на социалистите. 
Относно проблемите за предишен период по програмата за развитие на селските региони той 
заяви, че „бомбите, които се взривяват днес в ръцете на правителството на г-н  
Пламен Орешарски и има опасност всички българи да плащаме за тях, са бомбите на Борисов 
и Мирослав Найденов”. В тази връзка Станишев отново ги призова да бъдат така любезни да 
дадат обяснения. Той допълни и, че правителството ще направи всичко необходимо да защити 
българския интерес.  
 
  

http://www.novini.bg/news/193671-станишев-за-една-година-усвоихме-двойно-повече-евросредства-отколкото-герб-за-4-години.html
http://www.novini.bg/news/193671-станишев-за-една-година-усвоихме-двойно-повече-евросредства-отколкото-герб-за-4-години.html
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.glasove.com  
Връзка: http://glasove.com/obshtestvo/35802--lyvskiqt-paj-ot-evrosredstva-e-otishyl-pri-darik-radio-
nova-televiziq-i-btv  
Брой думи: 1106  
 
 
Резюме: Дарик радио, "Нова Броудкастинг Груп" АД и "БТВ Медия Груп " ЕАД са с лъвския пай 
от евросредствата за популяризиране на оперативните програми и програмата за развитие на 
селските райони не само за периода януари 2007 г. - май 2013 г., но и за последния, от 01.06. 
2013 г. до 02.04. 2014 г. "С една съществена подробност - сегашната власт не си е позволила 
да толерира телевизии със съмнителен рейтинг, а е подкрепила проекти на реално опериращи 
на пазара медийни субекти, с устойчив статус", пише БГНЕС.  
 
Заглавие: Лъвският пай от евросредства е отишъл при Дарик радио, Нова телевизия и 
bTV  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Дарик радио, "Нова Броудкастинг Груп" АД и "БТВ Медия Груп " ЕАД са с лъвския пай от 
евросредствата за популяризиране на оперативните програми и програмата за развитие на 
селските райони не само за периода януари 2007 г. - май 2013 г., но и за последния, от 01.06. 
2013 г. до 02.04. 2014 г. "С една съществена подробност - сегашната власт не си е позволила 
да толерира телевизии със съмнителен рейтинг, а е подкрепила проекти на реално опериращи 
на пазара медийни субекти, с устойчив статус", пише БГНЕС.  
На стойност над 6 млн. лв. с ДДС за периода 1-ви юни 2013 г. до средата на март 2014 г. са 
сключените договори по комуникационните планове на оперативните програми и Програмата за 
развитие на селските райони. Разплатените от тях са малко над 20%.  
Цифрите говорят сами по себе си от справката по договорите за информация и публичност с 
европейски средства на МС и на министерствата, публикувана днес, за времето 01.01. 2007 г.- 
02.04.2014 г. За първи път сегашният кабинетът направи подобен отчет за целия минал период 
от 2007 г. насам в средата на 2013 г., сегашният е втори, 10 месеца по-късно. Основно 
договорите са сключвани с радио и ТВ оператори, защото при тях процедурата е на пряко 
договаряне. Заради текущия процес на разплащане е трудно да се дадат окончателни данни, 
но направихме някои бързи изчисления на получените средства, които се набиват на очи при 
някои от контрагентите. Останалите средства могат да се проследят от справката.  
При обобщените данни по стойност на договорите от 1-ви януари 2007 до 2-ри април 2014 г. 
ясно се вижда къде отиват "най-големите парчета от тортата" по отделните програми. 
Необходима е уточнението, че сключването на договорите и разплащанията по тях са 
минавали през четири правителства – на Сергей Станишев, на Бойко Борисов, на Марин 
Райков и на Пламен Орешарски. Не се наемаме да сумираме цифрите по всички програми за 
отделните медии и компании, защото за последния период европарите са в процес на 
усвояване.  
"Нова Броудкастинг Груп" АД , в чийто обхват са Нова ТВ, групата канали на Диема Вижън и 
спортната телевизия Нова Спорт по ОП "Транспорт" /ОПТ/ има договори за 419 707 лв, по ОП 
"Околна среда" /ОПОС/- 852 559 лв. , а за Нова ТВ - 422 970 лв. По ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика"/ОПРКБИ/ за "Нова Броудкастинг Груп 
"АД - 240 000 лв., за Нова ТВ - 239 940 лв. , по ОП "Регионално развитие"/ОПРР/ за "Нова 
Броудкастинг Груп" АД - 478 680 лв., а по Програма за развитие на селските райони/ПРСР/ за 
групата канали са отредени по проекти – 2 767 685 лв. и др.  
Подобни на "Нова Броудкастинг Груп" са цифрите и за другия голям ТВ играч в 
популяризирането на европрограмите "БТВ Медиа Груп" ЕАД, към която спадат още bTV 
Comedy, bTV Cinema, bTV Action, bTV Lady, Novella и RING.BG. За периода 200 7- април 2014 г. 
стойността на сключените договори и получените средства за голямата част от тях са: по ОПТ - 
672 899 лв., по ОПОС - 1 401 580 лв., по ОПРКБИ - 326 498 лв., по ОПРЧР - 1 079 976 лв., по 
Програмата за развитие на селските райони - 1 065 769 лв. БТВ отделно е получила европари 
по ОПАК - 180 000 лв. и по ОПТП- 299 976 лв.  
Дарик радио за периода имат сключени договори по ОПТ за 726 600 лв., по ОПОС - за 1 125 630 
лв., по ОПРКБИ - 721 188 лв., по ОПРР - 409 790 лв., по ПРСР - 1 071 960 лв., по ОПРЧР - 972 
750 лв. и др. Забележително е, че това радио, добило сериозна популярност по време на 

http://glasove.com/obshtestvo/35802--lyvskiqt-paj-ot-evrosredstva-e-otishyl-pri-darik-radio-nova-televiziq-i-btv
http://glasove.com/obshtestvo/35802--lyvskiqt-paj-ot-evrosredstva-e-otishyl-pri-darik-radio-nova-televiziq-i-btv
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виденовата криза десет години по-късно започва ударно да усвоява европари, съизмерими по 
обем с двете големи частни ТВ. Но вече несъизмерими с общественото му влияние.  
Интерес будят и сумите, договорени от предишните три правителства с различни фирми, които 
се занимават с организиране на събития и дейности, на писане на концепции за кампании, за 
обучение, логистика, медиен мониторинг и какво ли не още. Примери: с фирма "Естат" ООД са 
договорени 528 869 лв. за текущи разходи за социологически проучвания, медиен мониторинг и 
представяне на анализ на публикациите и излъчванията и, забележете, само по програмата за 
конкурентоспособност на българската икономика. А на "Прима" АД- 1 127 030 лв., пак по 
същата програма, за разходи за информационни кампании и обучение на целеви групи по нея. 
На фирмата "Меркурий 97" ООД, която е печелила много проекти по ОП само за логистика за 
провеждане на информационни дни и обучение на бенефициенти се дават 567 170 лв. по 
ОПРЧР. А за логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности на компанията 
"Обединение логистика и събития - ЛС" пак за човешките ресурси - 1 800 000 лв. Скромно - за 
популяризиране на програмата за административен капацитет с фирмата "Ивент Лаб" са 
договорени 270 356 лв.  
В отчета на МС и на министерствата има и други любопитни бенефициенти, които можете 
спокойно да разгледате. Факт е, че преди това правителство никое друго не предостави тази 
публична информация. И да се запитате дали поне няколко от тези медийни продукти са 
задържали вниманието ви и на колко от вас са помогнали да се включат в състезанието за 
европарите.  
Цялата тази асиметрия в получаването на средства по всички комуникационни планове на ОП и 
на Програмата за развитие на селските райони от медиите и фирмите, занимаващи се с 
мониторинг, реклама, ПР и други дейности дава стряскаща картина на неравнопоставеност, на 
твърде еластични критерий за професионален статус на контрагентите, особено при 
предишните три правителства. Големите печеливши от европроектите се повтарят като 
бенефициенти през всичките години на периода - първите от тях са си осигурявали по около 1 
млн. лв. на година по различните програми. За други, особено - за регионалните медии и 
фирми, евросредства не са достигали. Този процес е бил за едни майка, за други - мащеха. 
Предполагаме, че мощните медии и компании с влияние, граничещо често с прекалено близки 
връзки с властта, са изпълнявали формално критериите, водили са строга отчетност и са 
изпълнявали стриктно написаното в проектите. Остава болезнено открит , обаче ,въпросът за 
какво са отишли тези милиони левове за популяризиране на програмите, след като много от 
кандидатстващите са обезсърчени и с времето са се дезинтересирали от участие в тях. 
Въпреки официално отчитания по-висок процент усвояване на евросредства.  
На този фон изникват серия от въпроси за ефекта от всички клипове, рекламни материали, 
листовки, специализирани консултантски рубрики, излъчване на информационни материали, 
купувано програмно време, мониторинг, социологически сондажи и др. Защо посланията и 
кампаниите за ползите от еврочленството на България нямат нужния резонанс? И защо в 
общественото съзнание у нас почти няма и следа от щедро заплатените медийни проекти? 
Само честните отговори обаче няма да са достатъчни.  
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.glasove.com  
Връзка:  
http://glasove.com/politika/35796-stanishev-nad-4-mlrd-ot-es-sa-vlezli-v-ikonomikata-ni-samo-za-
godina  
Брой думи: 359  
 
 
Резюме: Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи сравнение за 
усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас. „За сравнение 
31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия разходи е 34,5 
%, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се усвоят 99.9 %. Е, 
това му беше. За 4 години 34,5, а сега за една година се достигна почти двойно увеличение, с 
много работа и при много забатачени случаи", заяви Станишев.  
 
Заглавие: Станишев: Над 4 млрд. от ЕС са влезли в икономиката ни само за година  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи сравнение за 
усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас. „За сравнение 
31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия разходи е 34,5 
%, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се усвоят 99.9 %. Е, 
това му беше. За 4 години 34,5, а сега за една година се достигна почти двойно увеличение, с 
много работа и при много забатачени случаи", заяви Станишев.  
По думите му особено голямо е увеличението по програмата за околна среда - почти три пъти е 
нараснал обемът сертифицирани разходи, по регионално развитие - два пъти, по техническа 
помощ - също приблизително два пъти, а за развитие на човешките ресурси от 23,4% на 56,6%.  
Той посочи и конкретните цифри по повечето програми, като обясни, че само за периода от 1 
юни 2013г. до 10 април 2014г. са реално изплатени, влезли в българската икономика, по 
Оперативна програма "Транспорт" - 469 млн. лв., ОП "Околна среда" - 1 млрд. и 43 млн. лв., ОП 
"Регионално развитие" - 621 млн. лв., ОП "Конкурентоспособност" - 360 млн., 19 млн. 
техническа помощ, ОП "Развитие на човешките ресурси" - 637 млн. лв., административен 
капацитет - 56 млн., програма за развитие на селските региони - 963 млн. лв. „Общо за периода 
от 1 юни 2013 година до 10 април 2014 г. , за 10 месеца, 4 милиарда 183 милиона лева за една 
година. Фактите говорят сами", обобщи лидерът на социалистите.  
Относно проблемите за предишен период по програмата за развитие на селските региони той 
заяви, че „бомбите, които се взривяват днес в ръцете на правителството на г-н Орешарски и 
има опасност всички българи да плащаме за тях, са бомбите на Борисов и Мирослав 
Найденов". В тази връзка Станишев отново ги призова да бъдат така любезни да дадат 
обяснения. Той допълни и, че правителството ще направи всичко необходимо да защити 
българския интерес.  
На пресконференцията в конферентната зала на хотел "България" присъстваха и областният 
управител на града Павел Маринов, народните представители от ПГ на КБ Атанас Зафиров, 
Красимир Янков, Христо Монов, Пенко Атанасов, както и кандидатът за евродепутат от листата 
на КБ Николай Тишев.  
 

http://glasove.com/politika/35796-stanishev-nad-4-mlrd-ot-es-sa-vlezli-v-ikonomikata-ni-samo-za-godina
http://glasove.com/politika/35796-stanishev-nad-4-mlrd-ot-es-sa-vlezli-v-ikonomikata-ni-samo-za-godina


 

 

41 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/1
8
/2

0
1
4

 

Дата: 17.04.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=59957  
Брой думи: 207  
 
 
Резюме: С една година да се удължи срокът на действие на програмата за насърчаване 
участието на български фирми на международни панаири и изложения. Това предложение са 
направили от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП), съобщава "Стандарт".  
 
Заглавие: Предлагат удължаване на програмата за насърчаване участието на български 
фирми на международни панаири и изложения  
Подзаглавие: Досега ИАНМСП е организирала участие на 909 български фирми в 87 панаири и 
изложби  
Автор:  
Текст: С една година да се удължи срокът на действие на програмата за насърчаване 
участието на български фирми на международни панаири и изложения. Това предложение са 
направили от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП), съобщава "Стандарт".  
Общо финансовите средства на програмата възлизат на 27 млн. лв., но за последните 4 години 
8 млн. лв. са спестени. Те могат да бъдат използвани при удължаване на сроковете до април 
2015 г. Окончателното решение ще бъде взето от управляващия орган на ОП 
"Конкурентоспособност" до края на седмицата.  
Досега агенцията е организирала участие на 909 български фирми в 87 панаири и изложби. 
Резултатите от тази дейност са 1223 сключени сделки, като 59,1% от участниците са се 
върнали с подписани договори. По време на 26-те търговските мисии на агенцията зад граница 
пък 74% от включените в тях компании са сключили сделки с чужди контрагенти.  
С парите от европрограмата Агенцията за малки и средни предприятия осигурява за фирмите 
напълно безплатно участие на панаирите, като заплаща наемането и оборудването на 
щандове, включването в каталога за съответното събитие, наема зали за срещи с бъдещи 
партньори, осигурява преводач. При организирането на търговски мисии пък заплаща и 
издръжката на един представител от фирмата - самолетен билет, трансфер от и до летището, 
вътрешни превози, хотелско настаняване.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=59957
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Дата: 17.04.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/razvitie-stanishev-pravitelstvoto-1406390.html  
Брой думи: 361  
 
 
Резюме: Бургас /КРОСС/ Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи 
сравнение за усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас. 
„За сравнение 31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия 
разходи е 34,5 %, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се 
усвоят 99.9 %. Е, това му беше.  
 
Заглавие: Станишев: Над 4 млрд. от ЕС са влезли в икономиката ни само за година  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бургас /КРОСС/ Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев направи 
сравнение за усвояването на средства по европейските програми пред журналисти в Бургас. 
„За сравнение 31 март 2013 година процентът на сертифицираните пред Европейската комисия 
разходи е 34,5 %, а към 31 март 2014 - 53,6%. Спомняте ли си как Борисов казваше, че ще се 
усвоят 99.9 %. Е, това му беше. За 4 години 34,5, а сега за една година се достигна почти 
двойно увеличение, с много работа и при много забатачени случаи", заяви Станишев. По 
думите му особено голямо е увеличението по програмата за околна среда - почти три пъти е 
нараснал обемът сертифицирани разходи, по регионално развитие - два пъти, по техническа 
помощ - също приблизително два пъти, а за развитие на човешките ресурси от 23,4% на 56,6%. 
Той посочи и конкретните цифри по повечето програми, като обясни, че само за периода от 1 
юни 2013г. до 10 април 2014г. са реално изплатени, влезли в българската икономика, по 
Оперативна програма "Транспорт" - 469 млн. лв., ОП "Околна среда" - 1 млрд. и 43 млн. лв., ОП 
"Регионално развитие" - 621 млн. лв., ОП "Конкурентоспособност" - 360 млн., 19 млн. 
техническа помощ, ОП "Развитие на човешките ресурси" - 637 млн. лв., административен 
капацитет - 56 млн., програма за развитие на селските региони - 963 млн. лв. „Общо за периода 
от 1 юни 2013 година до 10 април 2014 г. , за 10 месеца, 4 милиарда 183 милиона лева за една 
година. Фактите говорят сами", обобщи лидерът на социалистите. Относно проблемите за 
предишен период по програмата за развитие на селските региони той заяви, че „бомбите, които 
се взривяват днес в ръцете на правителството на г-н Орешарски и има опасност всички 
българи да плащаме за тях, са бомбите на Борисов и Мирослав Найденов". В тази връзка 
Станишев отново ги призова да бъдат така любезни да дадат обяснения. Той допълни и, че 
правителството ще направи всичко необходимо да защити българския интерес.  
На пресконференцията в конферентната зала на хотел "България" присъстваха и областният 
управител на града Павел Маринов, народните представители от ПГ на КБ Атанас Зафиров, 
Красимир Янков, Христо Монов, Пенко Атанасов, както и кандидатът за евродепутат от листата 
на КБ Николай Тишев.  
 

http://www.cross.bg/razvitie-stanishev-pravitelstvoto-1406390.html

