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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
19.04.2014 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: 9 

 вестници, от които: 4 

 - национални 2 

 - регионални 2 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 4 

Общо за деня 9 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 19.04.2014  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 1,4,5  
Брой думи: 626  
 
 
Резюме: Таратор, боб чорба и супа на прах, оправени у нас, могат да литнат в Космоса. Това 
ще се случи, ако Институтът по космически изследвания към БАН (ИКИ) осъществи плановете 
си да премине от лабораторно към промишлено производство на масови храни за космонавти. 
НАСА е готова да купува българска космическа храна, ако започнем да я произвеждаме 
масово.  
 
Заглавие: Пращаме таратор и боб чорба в космоса  
Подзаглавие:  
Автор: Милена ДИМИТРОВА  
Текст: Таратор, боб чорба и супа на прах, направени у нас, могат да литнат в Космоса.  
Това ще се случи, ако Институтът по космически изследвания към БАН (ИКИ) осъществи 
плановете си да премине от лабораторно към промишлено производство на масови храни за 
космонавти. НАСА е готова да купува българска космическа храна, ако започнем да я 
произвеждаме масово. Китай също проявява интерес към проекта, съобщи пред "Телеграф" 
криобиологът акад. Цветан Цветков. Известният учен е създател на българската космическа 
храна и се е грижил за менюто на родните космонавти, а много чужди изследователи на 
Космоса са си облизвали пръстите от специалитетите му.  
Космическите храни са незаменими при дългосрочни полети например до Марс, защото те са 
много леки. Храните се олекотяват, като чрез специални методи от тях се изтегля водата, която 
иначе съставлява от 20 до 90% от продуктите, които ежедневно ползваме. Тя трябва да е лека, 
защото всеки килограм, вдигнат в орбитата, струва 10 хиляди долара и излишъците излизат 
скъпо. Водата от храните се изтегля чрез дълбоко замразяване в условията на вакуум. 
Продуктите запазват всичките си вкусови и хранителни качества, но просто стават много леки. 
Веднъж произведена, космическата храна не е необходимо и да се държи в хладилник, тъй като 
не е подвластна на действие на бактерии. Учените от БАН са създали технология, с която да 
превръщат храната в таблетки, като така на вече олекотената храна се намалява и обемът.  
Парите, необходими за оборудването на голяма производствена пиния з а космическа храна, са 
около 5 млн. евро. "Идеята ни е на базата на голяма по обем продукция да намалим цената на 
тези храни", обяснява шефът на института проф. Петър Гецов. Според него това ще бъде в 
интерес на популяризирането на космическите изследвания и ще събуди любопитството на 
малките деца към тайните на Космоса. Заедно с акад. Цветков кандидатствали за финансиране 
по Оперативна програма "Конкурентоспособност". "За целта създадохме фирма към 
института. Когато отидохме да подпишем, ни казаха, че проектът не може да се финансира, тъй 
като съгласно принципа за свързаните лица фирмата е свързана с института. Институтът пък е 
свързан с БАН. А БАН не е "малко предприятие", обяснява професор Гецов.  
Инвеститор  
Така им дошла "китайската идея". "Китайците произвеждат нелоши уреди (б.р. лиофилизатори) 
за производство на такава храна, които както всичките им останали стоки, са на много по-ниска 
цена. Те са готови да инвестират в апаратура, а ние имаме технологията. Вече сме подписали 
договор с тяхната космическа агенция", обясни още проф. Гецов. Институтът разполага с готов 
проект, а вече има и предварителни договори с някои родни производители на земеделска 
продукция.  
Орбита  
Космическите храни не служат само на космонавтите. Те се използват при кризисни ситуации, 
при природни бедствия и катастрофи. Освен това те да намерят приложение и при болни хора 
след операция, тъй като те са меки, лесно се усвояват и могат да се вкарват със сонда. "Не 
става въпрос само за космическа храна, а за нещо много по-важно - производство на т. нар. 
имуномодулиращи и имуностимулиращи вещества, защото в Космоса организмът се променя. 
Ние сме ги разработили на базата на български лечебни растения. Полетът, който се планира 
до Марс и обратно, не може да стане без тях", обяснява академик Цветан Цветков.  
***  
Отглеждаме репички и лук за Марс  
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Репички, лук и салата ще никнат в специална космическа оранжерия, която българските учени 
разработват за Марс. В нея ще има много видове култури, които са нискостеблени и които са с 
по-кратък цикъл на развитие. Доказано е например, че кореноплодните могат да се развиват и 
без гравитация, обяснява доц. Таня Иванова от ИКИ. В момента българските учени разработват 
трето поколение на космическата оранжерия "Свет", която ще може да стигне до Червената 
планета. Първите поколения на системата на БАН са летели на орбиталната станция "Мир" 
повече от 10 години. Още тогава българските специалисти успели да отгледат пшеница, дребни 
домати тип "чери", ягоди и чушки.  
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Дата: 19.04.2014  
Източник: в. България днес  
Страница: 2  
Брой думи: 142  
 
 
Резюме: Правителството е платило над 6.2 млн. евро за популяризиране на европейските 
програми за близо година. Най-много средства е получило Дарик радио - над 1 млн. лв., 
следвано от групата на Нова телевизия с 917 211 лв. и групата на bTV с 835 363 лв., докато TV7 
взима 217 975 лв. Това показват справките за изплатените средства по договори с телевизии и 
радиа по комуникационните планове на оперативните програми и Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР). 
 
Заглавие: 6.2 млн. за реклама на еврофондове  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството е платило над 6.2 млн. евро за популяризиране на европейските 
програми за близо година. Най-много средства е получило Дарик радио - над 1 млн. лв., 
следвано от групата на Нова телевизия с 917 211 лв. и групата на bTV с 835 363 лв., докато TV7 
взима 217 975 лв. Това показват справките за изплатените средства по договори с телевизии и 
радиа по комуникационните планове на оперативните програми и Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР). В справките не фигурира единствено програма "Рибарство и 
аквакултури". Оперативните програми "Околна среда" и "Конкурентоспособност" са били с 
най-големи рекламни бюджети през изминалите десет месеца, показва предоставената от 
правителството справка.  
Кабинетът на Бойко Борисов е сключил договори за реклама на оперативните програми с 
двойно повече електронни медии спрямо правителството на Орешарски, по които е имало 
плащания за над 4.4 млн. лв. след 1 юни 2013 г.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 16.04.2014  
Източник: в. Борба, Велико Търново  
Страница: 3  
Брой думи: 524  
 
 
Резюме: ТРИ ЕВРОПРОЕКТА ОТ РЕГИОНА СА СПРЕНИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН, 
информираха вчера от Областния информационен център във Велико Търново.  
Става дума за мащабния проект на Община Свищов, свързан с превръщането на античния град 
Нове в туристическа атракция. Той е на стойност над 5 млн. лв., а към момента по него са 
усвоени около 3 млн. лв. 
 
Заглавие: 341 млн. лв. са влезли в областта за първите седем години от европейското ни 
членство  
Подзаглавие: Три проекта на Свищов и Елена са спрени, засега временно  
Автор: Елена ЧАМУРКОВА  
Текст: ТРИ ЕВРОПРОЕКТА ОТ РЕГИОНА СА СПРЕНИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН, 
информираха вчера от Областния информационен център във Велико Търново.  
Става дума за мащабния проект на Община Свищов, свързан с превръщането на античния град 
Нове в туристическа атракция. Той е на стойност над 5 млн. лв., а към момента по него са 
усвоени около 3 млн. лв. С подобна мярка са още два проекта на Община Елена - по 
Оперативна програма "Околна среда" за 650 000 лв., както и за развитието на туристическата 
дестинация Елена - Лясковец - Златарица на стойност 486 000 лв., от който са изплатени 168 
000 лв. От центъра уточниха, че става дума за временно спиране до изясняване на съответните 
детайли.  
Към началото на април т. г. в областта ни са реализирани проекти на стойност 341 360 541 лв. 
по пет от общо седемте програми на ЕС за първия програмен период от 2007 г. Най-много 
средства - над 124 млн. лв., са привлечени от десетте общини по програмата "Регионално 
развитие". С тези пари са обновени и реконструирани десетки паркови зони, улици и т.н. 
Първенец в усвояването на пари по тази програма е Община Велико Търново с над 51 млн. лв., 
а Горна Оряховица е на второ място - с над 12, 3 млн. лв. Общините Сухиндол и Полски 
Тръмбеш пък не са реализирали дейности по тази програма. Иначе по "Регионално развитие" 
са подписани 49 договора от 13 бенефициенти, които са предимно десетте общински 
администрации.  
Средствата по "Околна среда" в десетте общини на областта за последните седем години са 
120 111 971 лв. Значителна част от тях се падат на т. нар. "воден проект" във Велико Търново, 
по който са инвестирани почти 45 млн. лв., както и на община Горна Оряховица за водния 
проект в Първомайци, където са влезли над 14 млн. лв. В Павликени и Свищов са усвоени по 
над 30 млн. лв. Общо по тази програма са сключени 11 договора от 75 бенефициенти.  
Най-много са договорите в региона по Оперативна програма "Конкурентоспособност", която 
е територия на бизнеса. Тук са сключени 76 договора с 54 бенефициенти, а стойността им 
надхвърля 82 млн. лв. И тук областният град Велико Търново държи първенство по привлечени 
средства за изминалите седем години, тъй като по тази програма са защитени над 46 млн. лв. 
Горна Оряховица и Павликени са със съответно 14, 850 млн. лв. и 10, 712 млн., отчетоха от 
Областния информационен център.  
По програмата "Развитие на човешките ресурси" са сключени 135 договора с 90 бенефициенти, 
а стойността на проектите е 13 325 307 лв. Най-малко - 1, 046 млн. лв., са привлечени по 
програмата "Административен капацитет", която е предимно за обучение на държавни и 
общински чиновници. За първите седем години от членството ни в ЕС Община Велико Търново 
е защитила проекти на стойност 148 381 679 лв. В Свищов са привлечени над 58 млн. лв., а 
общините Горна Оряховица и Павликени - по 42 млн. лв. Следват Лясковец с над 11 млн. лв. и 
Стражица с малко над 2, 5 млн. лв. В Елена и Златарица за седем години са реализирани 
проекти за малко над 1 млн. лв., в Полски Тръмбеш - за 555 958 лв., а в община Сухиндол - за 
130 662 лв.  
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Дата: 17.04.2014  
Източник: в. Слово, Монтана  
Страница: 6  
Брой думи: 338  
 
 
Резюме: В него могат да участват ученици от 11 и 12 клас от област Монтана. Всички, които се 
включат в конкурса, ще се борят за първите три награди - лаптоп, четец за книги и таблет. Чрез 
конкурса бихме искали да провокираме учениците да се запознаят с няколко важни теми, 
свързани с европейското финансиране и да ги включат в своето есе. 
 
Заглавие: "Как ни промени Европейският съюз?"  
Подзаглавие: Областен информационен център - Монтана стартира регионален конкурс за есе 
на тема "Как ни промени Европейският съюз?"  
Автор:  
Текст: В него могат да участват ученици от 11 и 12 клас от област Монтана. Всички, които се 
включат в конкурса, ще се борят за първите три награди - лаптоп, четец за книги и таблет.  
Чрез конкурса бихме искали да провокираме учениците да се запознаят с няколко важни теми, 
свързани с европейското финансиране и да ги включат в своето есе:  
> Ролята и значението на Кохезионната политика (известна още като политика на сближаване) 
на Европейския съюз за България;  
> Обществената значимост на проектите, реализирани на територията на област Монтана по 
оперативните програми ("Транспорт", "Околна среда", "Регионално развитие", 
"Конкурентоспособност", "Развитие на човешките ресурси", "Административен капацитет" и 
"Техническа помощ") за програмния период 2007 -2013 а.;  
> Приоритетите на оперативните програми ("Транспорт и транспортна инфраструктура", 
"Околна среда", "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност", "Развитие на 
човешките ресурси", "Наука и образование за интелигентен растеж" и "Добро управление") за 
програмния период 2014- 2020 г.  
Включването на един или повече от тези елементи в есето, без то да е посветено изцяло на 
тях, ще носи повече точки за участника.  
Творбите на учениците трябва да са до 4 страници, напечатани на компютър и във формат А4, 
с големина на буквите 12, шрифт Times New Roman и разряд от 1,5.  
Крайният срок за получаване на есетата е до 17:30 часа на 30 април 2014 г.  
За участие в конкурса се допускат само тези творби, които са получени на адреса на ОИЦ - 
Монтана - Монтана 3400, ул. "Иван Аврамов" №10, бл. "Аврора" 3, или на електронната поща - 
oic.montana@eufunds.bg. При изпращане на есетата по официалната поща те трябва да са 
поставени в непрозрачен голям плик, на който се записва само училището на участника и "за 
конкурса за есе". В големия плик се поставя втори по-малък с посочени трите имена на ученика, 
възраст, училище, клас, телефон и имейл за връзка. При изпращане чрез електронната поща - 
файлът с есето се прикачва, а в самия имейл се изписват трите имена на ученика, възраст, 
училище, клас, телефон и имейл за връзка. В полето subject се записва "За конкурса за есе".  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 19.04.2014  
Източник: Камиони, Строителна техника  
Страница: 14,15  
Брой думи: 689  
 
 
Резюме: Доставката включва общо осем машини: четири челни минитоварача Case СЕ (три 
колесни и един с гумени вериги), два товарача Case СЕ 580 ST, 18-тоннен булдозер Case СЕ 
1650М и ротационен телескопичен товарач Merlo Roto 38.16. Инвестицията в новата техника е 
финансирана по процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика" на ОП 
"Конкурентоспособност". По време на церемонията ръководството на Тайтън Машинъри 
България АД предаде на Пламен Тенев, управител на Интер Транс-99 ЕООД, седем от 
машините. Осмата - булдозерът Case СЕ 1650М, ще пристигне през април.  
 
Заглавие: Case CE и Merlo за Интер Транс - 99  
Подзаглавие: Официалната церемония по връчването на ключовете на машините се състоя на 
27 февруари в шоурума на Тайтън Машинъри България в София  
Автор: Данаил НИКОЛОВ  
Текст: Доставката включва общо осем машини: четири челни минитоварача Case СЕ (три 
колесни и един с гумени вериги), два товарача Case СЕ 580 ST, 18-тоннен булдозер Case СЕ 
1650М и ротационен телескопичен товарач Merlo Roto 38.16. Инвестицията в новата техника е 
финансирана по процедура"Енергийна ефективност и зелена икономика" на ОП 
"Конкурентоспособност". По време на церемонията ръководството на Тайтън Машинъри 
България АД предаде на Пламен Тенев, управител на Интер Транс-99 ЕООД, седем от 
машините. Осмата - булдозерът Case СЕ 1650М, ще пристигне през април.  
Фирма Интер Транс-99 ще използва машините за рекултивации на терени и почистване на 
речни корита. Особено полезен за почистването на речните корита ще бъде челният 
минитоварач с гумени вериги - Case СЕ TV380, който има по-голяма мощност и сила на 
избутване. За по-леки дейности и при по-дълги преходи на собствен ход са предвидени 
колесните челни минитоварачи.  
Клиентът вече е работил с машини от марката Case СЕ и е имал възможността да се убеди не 
само в качествата им, но и в следлродажбения сервиз и обслужване от страна на Тайтън 
Машинъри България. За Интер Транс-99 доверието и професионалното отношение на 
доставчика са също много важен фактор за избор на конкретна марка машини.  
Важна машина от доставката е и телескопичният товарач Merlo Roto 38.16. Той е оборудван с 
работна платформа (вишка), кофа и вилица. Допълнително предстои да се окомплектова с 
кранова лебедка. Вишката ще бъде необходима на Интер Транс-99 за кастрене на клони от 
високи дървета.  
Най-съвременни технологии  
Два от колесните минитоварачи са Case СЕ SV300 с вертикална кинематика на стрелата. 
Работната им маса е 3,8 т, а товароподемността 1360 кг. Другият колесен челен минитоварач е 
от по-малкия 2,3-тонен модел на Case СЕ - SR130,  
с товароподемност 590 кг и радиално издигане на стрелата. На свой ред моделът с гумени 
вериги Case СЕ TV380, разполага със собствена маса 4,6 т и товароподемност 1209 кг. Тези 
минитоварачи се отличават с хидравлична система с аксиалнобутална помпа, благодарение на 
която предлагат висока маневреност и управляемост. В допълнение традиционно по-дългото 
шаси осигурява несравнима стабилност при работа.  
Багер-товарачите Case СЕ 580 ST се очаква да продължат да бъдат хитов продукт на Тайтън 
Машинъри България и през 2014 г. Те предлагат изключителна икономия на дизелово гориво, 
благодарение на новите двигатели отРРТ(3,4л, 97 к.с.) с Common Rail. В наши условия при ВиК 
дейности тези машини регистрират консумация от порядъка 4 - 5 л/ч, което е отличен 
комбиниран разход за копаене, товарене и придвижване, заявяват от компанията.  
Верижният булдозер Case СЕ 1650М е 18-тонен, като машината ще пристигне оборудвана с 
дизелов двигател по Етап IV на ЕС, изпреварвайки с няколко месеца предвидения срок за 
въвеждането на тези суперстроги екологични норми. Те се постигат чрез прецизирана система 
за селективна каталитична редукция SCR, използваща урея (AdBlue).  
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От своя страна ротационният телескопичен товарач Merlo Roto 38.16 предлага работна 
височина до 15,7 м и товароподемност до 3800 кг. Хидростатичното задвижване и иновативното 
самонивелиращо се хидропневматично окачване осигуряват максимален комфорт на 
управление дори по най-пресечения терен.  
С все по-силни позиции на пазара  
Доставката на осемте машини за Интер Транс-99 е само един от проектите, финансирани по 
процедурата "Енергийна ефективност и зелена икономика" на ОП "Конкурентоспособност", по 
които Тайтън Машинъри България бе избран от клиенти за доставчик на техника. Тук е мястото 
да се отбележи, че Тайтън Машинъри България е първата фирма вносител на строителни 
машини, която още от 2012 г. започва активно да предлага доставки на оборудване със 
съдействие за финансиране по процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика". Ето че 
интензивната работа дава своите плодове, като през 2014 г. ще бъдат реализирани още 
доставки с европейско финансиране. Те ще станат факт в рамките на следващите един-два 
месеца.  
Освен това през тази година се очаква да стартират още нови проекти за подмяна на 
съществуваща и изграждане на нова ВиК инфраструктура по ОП "Околна среда" - т.нар. водни 
цикли, което ще засили търсенето на земекопна и друга строителна техника, заявяват от 
Тайтън Машинъри България. Ръководството на дружеството очаква много силна година - по-
силна от 2013 г. От компанията заявяват, че са напълно подготвени за възходящата тенденция 
на пазара и разполагат с развита сервизна мрежа в цялата страна, съставена от осем 
търговско-сервизни центъра и мобилни сервизи, както и с голямо количество налични 
оригинални резервни части.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 18.04.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/kabinetat-dade-nad-62-mln-lv-za-reklama-na-evrofondovete-za-10-
mesetsa-news219331.html  
Брой думи: 1032  
 
 
Резюме: Правителството е платило над 6.2 млн. евро за популяризиране на европейските 
програми за 10 месеца. От тях над 4.4 млн. лв. са платени по стари договори, сключени по 
времето на управлението на ГЕРБ. Най-много средства е получило Дарик радио над 1 млн. лв., 
следвано от групата на Нова телевизия с 917 211 лв. и групата на бТВ с 835 363 лв. 
Изненадващо ТВ7 взима скромните 217 975 лв. Това показват справките за изплатените 
средства по договори с телевизии и радиа по комуникационните планове на оперативните 
програми и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). В справките не фигурира 
единствено програма "Рибарство и аквакултури".  
 
Заглавие: Кабинетът даде над 6.2 млн. лв. за реклама на еврофондовете за 10 месеца  
Подзаглавие: Шампион е Дарик радио с над 1 млн. лв., следван от Нова телевизия и групата 
на бТВ  
Автор:  
Текст: Правителството е платило над 6.2 млн. евро за популяризиране на европейските 
програми за 10 месеца. От тях над 4.4 млн. лв. са платени по стари договори, склчени по 
времето на управлението на ГЕРБ. Най-много средства е получило Дарик радио над 1 млн. лв., 
следвано от групата на Нова телевизия с 917 211 лв. и групата на бТВ с 835 363 лв. 
Изненадващо ТВ7 взима скромните 217 975 лв. Това показват справките за изплатените 
средства по договори с телевизии и радиа по комуникационните планове на оперативните 
програми и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). В справките не фигурира 
единствено програма "Рибарство и аквакултури". Предоставените нови справки показват, че 
няма съществено разместване сред любимите медии на властта спрямо предишната 
разпространена справка от лятото на 2013 г., когато кабинетът на Пламен Орешарски дойде на 
власт. За периода от 2007 г. до май 2013 г. бяха похарчени над 66 млн. лв. за реклама на 
европейските фондове. Близо една трета от сумата е отишла за медийните групи около бТВ, 
Нова телевизия, Дарик радио и фирмите, представлявани от съпругата на лидера на БСП 
Сергей Станишев – Моника Йосифова. Новите справки бяха разпространени по настояване на 
Mediapool, след като по време на срещата "Открито управление" с медиите на 10 март, 
премиерът Пламен Орешарски публично обеща да предостави какви средства е платило 
правителството на медии по европейските програми. В продължение на месец това не се 
случи. По тази причина Mediapool поиска отговор по Закона за достъп до информация. В 
исканата информация фигурираха и печатните медии. Малко преди да изтече крайния срок 
правителството пусна три справки до всички медии. Едната е за изплатените средства от 
началото на 2007 г. до 2 април 2014 г. на електронни медии и рекламни агенции. Другата е за 
изплатените средства в периода 1 юни 2013 г. до 2 април 2014 г. по стари договори сключени 
по времето на ГЕРБ на радиа и телевизии. Третата справка е за изплатените средства по 
договори сключени по време на правителството на Пламен Орешарски за последните 10 
месеца също на радиа и телевизии. Кабинетът "Орешарски" рекламира в 10 радиа и телевизии 
Правителството на Орешарски за десет месеца е сключило договори с 10 радиа и телевизи за 
купуване на програмно време за популяризиране на програмите. Няма сключени договори с 
регионални станции. В справката не е посочено общо на каква стойност са тези договори. 
Дадени са изплатените средства по тях, които за десет месеца от управлението на Пламен 
Орешарски възлизат на над 1.8 млн. лв. с ДДС. Най-много средства е получило Дарик радио – 
275 400 лв., следвано от бТВ – 211 196 лв., ТВ7 – 197 575 лв., България он еър – 178 198 лв. и 
"Фокус Нунти" (радио Фокус) – 173 376 лв. Нова телевизия е взела 149 991 лв., следвана от 
държавната БНТ – 136 992 лв., БНР – 92 815 лв., радио К2 – 53 624 лв. и "Елит Медия 
България" (Канал 3)– 48 780 лв. Правителството на ГЕРБ в двойно повече медии Кабинетът на 
Бойко Борисов е сключил договори за реклама на оперативните програми с двойно повече 
електронни медии спрямо правителството на Орешарски, по които е имало плащания за над 4.4 
млн. лв. след 1 юни 2013 г., показва предоставената справка. Освен на централните радиа и 

http://www.mediapool.bg/kabinetat-dade-nad-62-mln-lv-za-reklama-na-evrofondovete-za-10-mesetsa-news219331.html
http://www.mediapool.bg/kabinetat-dade-nad-62-mln-lv-za-reklama-na-evrofondovete-za-10-mesetsa-news219331.html
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телевизии, договори са сключвани и с регионални и по-малки телевизии. Това са медийна група 
"Черно море" (73 485 лв.), "Вест ТВ" (105 319 лв.), "Радио ФМ Плюс" (224 539 лв.), "Плевен 
Плюс" (224 379 лв.), "Инфо прес и Ко" (92 434 лв.), "Фокс интернешънъл ченълс България" (159 
999 лв.) и "Медиа планинг груп" (17 896 лв.). Това са суми платени на тези медии през 
последните десет месеца по време на правителството на Пламен Орешарски. Най-много 
средства по договорите сключени по времето на Борисов, но плащани при управлението на 
Орешарски е получила групата на Нова телевизия – 767 220 лв., следвана от Дарик радио – 739 
926 лв. и "Фокус Нунти" (радио Фокус) – 447 837 лв. бТВ е получила само 224 256 лв., но 
"Радиокопмния Си Джей", която е част от групата на бТВ, взима 399 911 лв. Държавната БНТ 
получава нула лева, а държавното радио само 70 963 лв. ТВ7 е получила скромните 20 400 лв., 
докато "България он еър" – 484 169 лв., а "Елит Медия груп" (Канал 3) - 157 500 лв. "Околна 
среда" и "Конкурентоспособност" с най-големи рекламни бюджети Оперативните програми 
"Околна среда" и "Конкурентоспособност" са били с най-големи рекламни бюджети през 
изминалите десет месеца, показва предоставените справки. "Околна среда" е абсолютният 
шампион с разплатени над 2 млн. лв., което е около една трета от всички средства за 
последните десет месеца. Това обаче се дължи на старите договори, сключени по времето на 
ГЕРБ, докато при управлението на Орешарски нови договори с радиа и телевизии не са 
сключвани. Най-вероятно причината за това са спрените плащания по програмата от Брюксел 
заради проблемите с нагласени поръчки по водните проекти. Така на практика тези 2 млн. лв. 
са платени с пари от националния бюджет. При "Конкурентоспособност" плащанията 
възлизат на близо 1.3 млн. лв., като основната част от тях за над 900 хил. лв. са по договори 
сключени по времето на кабинета на Орешарски. Програма "Човешки ресурси" има големи 
плащания по договори сключени по времето на ГЕРБ за 941 668 лв. В момента тече активна 
реклама по програмата на "експертите в действие" - "Административен капацитет". Тези 
договори са сключени по времето на управлението на Орешарски и по тях вече са платени над 
245 715 лв. и още 61 836 лв. по стари договори, от времето на кабинета на ГЕРБ. Другото 
голямо плащане по договори сключени при управлението на Орешарски е по оперативна 
програма "Техническа помощ" за 509 899 лв. Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР), която разполага с най-голям медиен бюджет, има сключени договори през последните 
десет месеца, но няма плащания по тях. Най-вероятно причината е, че Еврокомисията все още 
не е възстановила парите за последните три тримесечия за медийна реклама заради случая с 
Кристина Спасова за фейсбук страницата на ПРСР и още няколко проблемни медийни проекта, 
заради които ни грози финансова корекция. През последните десет месеца по селската 
програма са изплатени единствено близо 160 000 лв. за рекламиране на програмата по тв 
каналите на "Фокс интернешънъл ченълс България" и още 264 000 лв. на "Бългрия он еър" за 
изработване на видеоклипове.  
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Дата: 18.04.2014  
Източник: www.burgasnews.com  
Връзка: http://burgasnews.com/novini-stranata/71645-lavskiyat-pai-ot-evrosredstva-pri-darik-radio-
nova-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.  
 
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 има 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 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 
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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  
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Дата: 18.04.2014  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=425904  
Брой думи: 1546  
 
 
Резюме: - Какви други стъпки освен програмата за развитие на регионите може да се 
предприемат в краткосрочен план?  
- На първо място е очакваната от всички нас програма за реиндустриализация на кабинета 
„Орешарски”. Второ, в политиката на правителството е необходимо българите да намерят себе 
си като физически лица, експерти, като семейства и да намерят възможности за 
бизнесначинания. От друга страна, със средствата от ЕС за следващите 7 години може да се 
добави финансов ресурс и да се реализират инициативи както от местната власт, така и от 
предприемачи, земеделски производители, от участници в програмата за конкурентоспособност 
на икономиката. 
 
Заглавие: Дора Янкова, зам.-председател на ПГ на Коалиция за България: ГЕРБ 
задълбочи различията между бедни и богати общини  
Подзаглавие: Критиките към програмата за регионите са стрелба в нищото. Надявам се да има 
дебат за бъдещето на Европа.  
Автор: МИНА МАРИНОВА  
Текст: Критиките към програмата за регионите са стрелба в нищото. Надявам се да има дебат 
за бъдещето на Европа.  
Визитка: Родена е на 1 юли 1960 г. в с. Момчиловци Завършва УНСС, има следдипломна 
квалификация по специалност “Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите” и 
“Публична администрация” Завършва и Варненския технически университет, специалност 
“Право” Кмет на Смолян от 2003 г. до 2011 г. Зам.-председател на парламентарната група на 
Коалиция за България Зам.-председател и на комисията по европейски въпроси в НС  
- Г-жо Янкова, много шум се вдигна покрай средствата от програмата за развитие на регионите. 
Справедливо ли са разпределени и на какъв принцип?  
- Ако направим сравнение с предишния близо 4-годишен период на управление на ГЕРБ - в 
него един човек, максимум двама – премиерът и финансовият министър, разпределяха 
средствата, както те си искат. Сега имаме публичен ресурс, който е посрещнат изключително 
добре от местните и регионални власти. Целта е с тези пари поне малко да се изравнят 
различията между регионите, които ГЕРБ задълбочи. И мога да дам пример с моя избирателен 
район - Смолянския. Там имаме 10 общини, от които 4 са с кмет на ГЕРБ, 3 - на ДПС и 3 са 
подкрепени от инициативни комитети. И 10-те получиха публичен ресурс. Мога да посоча още 
много региони като доказателство за справедливото разпределение на тези средства. Така че 
беше изстрел в пространството критиката, която ГЕРБ се опита да отправи по отношение на 
публично-инвестиционната програма. С нея ще се създадат възможности за заетост, ще се 
подпомогнат в голяма степен общините да решат много наболели въпроси, свързани с 
публичната общинска инфраструктура. Чувала съм всякакви мнения, но дори и кметовете на 
ГЕРБ приветстват програмата.  
- Ще може ли наистина с тези пари да се затвори огромната ножица между София и 
периферията на страната?  
- Не, няма да може. С годините разликите между регионите са станали твърде големи. 
Необходим е един сериозен анализ и на подхода за плановия период, в който навлизаме: 2014 
г. - 2020 г. Трябва да се отговори на въпроса какво искаме да постигнем като държава. Да, 
големите градове, в които живеят много хора, трябва да променят качеството на живот. Но в 
същото време, когато трябва да изравняваме различията между регионите и има инициативи за 
икономическо оживление, е необходимо те да се подкрепят с български или европейски 
публичен ресурс. Постепенно с годините тези задълбочени различия ще ги изравняваме.  
- Какви други стъпки освен програмата за развитие на регионите може да се предприемат в 
краткосрочен план?  
- На първо място е очакваната от всички нас програма за реиндустриализация на кабинета 
„Орешарски”. Второ, в политиката на правителството е необходимо българите да намерят себе 
си като физически лица, експерти, като семейства и да намерят възможности за 
бизнесначинания. От друга страна, със средствата от ЕС за следващите 7 години може да се 
добави финансов ресурс и да се реализират инициативи както от местната власт, така и от 
предприемачи, земеделски производители, от участници в програмата за 
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конкурентоспособност на икономиката. Още много може да се прави. Но преди всичко е 
необходима вяра на хората, че пътят е правилен, че е необходим рестарт на икономиката, 
социална политика и че средствата от Европейския съюз дават тази добавена стойност за 
изравняване на различията. В големите населени места е необходимо да подкрепим младите 
хора, за да реализират своите икономически инициативи. Задължително трябва и много работа, 
взаимно доверие, вяра, че може в страната да се случват добри неща.  
- Трябва ли все пак и общините да бъдат по-активни, инициативата за промяна да тръгва от 
тях, а не да се чака на политиките на правителството?  
- Слушам много внимателно изявленията на премиера Пламен Орешарски. Той насърчава и 
подкрепя кметове, които са загрижени за общините и подкрепят икономическото развитие. 
Голям привърженик е на публично-частните партньорства между общини и бизнес. Затова – да, 
една община не бива да бъде само административно обслужване и работа по еврофондовете. 
Общината трябва да бъде и изключително добър партньор на бизнеса, на предприемачите, да 
защитава хората, да си сътрудничи с другите власти. Тогава ще се получат нещата. Властите 
трябва да си сътрудничат за икономическото развитие.  
- Как си обяснявате, че предишният кабинет не договори никакви допълнителни средства от ЕС 
за по-изостаналите райони, както направи това дори Германия?  
- Голям пропуск. При преговорите за бюджетната рамка за плановия период всички договориха 
допълнителен ресурс за по-изостаналите региони, с изключение на Борисов. Сега ние правим 
нещо друго. Убедихме правителството в споразумението за 2014-2020 г. да залегнат две нови 
неща, които вече са факт. Едното е програмата за интегрирани териториални инвестиции за 
Северозападна България, която е най-изостаналият регион в Европа по много показатели. 
Вторият инструмент, който позволява споразумението, „Водено от общността местно развитие” 
ще формира един ресурс със средства до 5% от всички програми. Той ще бъде насочен там, 
където има местни инициативи от долу на горе, които искат да изравняват различията, където 
има специфични нужди, а няма ресурс. Наистина регионите загубиха финансов ресурс, но ние 
намерихме инструмент от наличния ресурс, с който хората все пак да могат да се докосват до 
европейки средства, където бяха оформени така наречените бели петна.  
- Наясно ли са общините с тези процедури и има ли вече проекти, с които да кандидатстват?  
- Имаше достатъчно голяма публичност при подготовката на споразумението. Освен това то е 
качено на сайта на Министерския съвет и тези, които проявяват интерес за бъдещите 7 г., 
трябва да са добре запознати с него. Имаше и публична кампания, и дебат за споразумението с 
Брюксел, което предстои да бъде подписано. Обръщам се към гражданите, предприемачите, 
към местните и регионалните власти да бъдат активни, така че да ориентират 
заинтересованите към тези два нови инструмента.  
- Къде според вас е редно да бъдат вложени тези пари?  
- Например областните градове, които имат селска периферия, досега нямаха възможност да 
вземат публичен ресурс за нея. Ето сега, с това „Водено от общността местно развитие”, ще 
имат такава възможност. Това отново е по посока за изравняване на различията между 
регионите с добавена стойност към периферията на големите областни градове.  
- Бяхте сред най-успешните кметове – липсва ли ви работата в местната власт, или смятате, че 
като депутат сте по-полезна?  
- Местната власт е реална. Тя дава възможност на човек да се „разпише” на територията с 
добри дела. Поне за себе си знам, че работих за комплексни политики в сферата на 
образованието. Резултатът са 12 училища с енергийна ефективност, детски градини, повече от 
10 модернизирани читалища, 5 социални домове, над 30 км пътища извън градската среда към 
населените места. Направихме и депо, пречиствателна станция, воден цикъл. Оставих на 
сегашния кмет и проекти на стойност 70 млн. лв., които сега се реализират. Така че, да, имам 
самочувствието действително на кмет, който си вършеше работата отговорно към хората. 
Бързо обаче свалих кметската дреха, макар че ангажиментът се носи за цял живот. Знам какво 
трябва да се прави и могат да правят местните власти. Но сега много осъзнато нося 
отговорността като народен представител за Смолянския избирателен район и като цяло за 
България. Включвам се в инициативи, дебатирам с колегите и чувствам своята полезност.  
- Проверихте ли в сайта на ЦИК дали името ви фигурира неправомерно в подписката на някоя 
партия? Смятате ли, че въвеждането на тази опция в новия Изборен кодекс беше правилна 
стъпка, предвид истерията, която предизвика?  
- Да, проверих и установих, че няма някой, който да е злоупотребил с личните ми данни. Иначе 
въпросът се повдига сега, след като хората имат възможност да направят проверка, но 
очевидно това се е случвало през годините. И фактът, че се разписа в новия Изборен кодекс, 
даде възможност да видим истината такава, каквато е. А колкото повече казваме истината и 
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търсим решения, толкова по-добре. Чухме и от главния прокурор, че това представлява 
фалшификация и злоупотреба с данни. Мисля, че начинът на поставяне на въпроса освети 
един процес, при който имаше изкривявания и който трябва да отречем и да намерим решение. 
По-добре хората лично да го видят и отрекат, отколкото да се злоупотребява постоянно с лични 
данни.  
- В навечерието на предизборната кампания сме. Как очаквате да протече?  
- Като българска изборна кампания. Но ми се иска и очаквам да протече дебат за бъдещето на 
Европа през следващите 5 години и в това - бъдеще за европейска България. Нашето мото 
като социалисти е „За справедлива България в социална Европа”. Защото смятаме, че в 
Европа трябват повече социални права и виждаме много несправедливост в България, срещу 
която сме се ангажирали да работим.  
- Последните заседания на Народното събрание показват, че има проблем с кворума. Ще 
продължи ли този проблем и след изборите?  
- Не е нормално това отношение на ГЕРБ към парламента и парламентаризма. Когато си 
опозиционна партия, когато не си направил правителство, дори и да имаш най-много гласове, е 
нормално и отговорно поведение да ти се чуе възгледът за развитието на България. Тоест да 
състезаваш идеи и политики. А в момента от ГЕРБ имаме едно казване – ние сме най-добрите, 
ние сме най-големите. И какво от това?! На трибуната няма алтернатива, не се заявяват 
политики, а това е преди всичко парламентът и парламентаризмът. И си мисля, че е добре 
ръководството на ГЕРБ да направи един добър прочит на честването на 135-годишнината от 
Търновската конституция.  
- Как си обяснявате това, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не излезе на трибуната дори и на 
тържественото заседание на Народното събрание?  
- Това е поредният показателен пример, че има необходимост самата партия да стане 
парламентарна – по дух, по стил. От това ще спечели и България, а и самите те.  
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Резюме: Правителството на Пламен Орешарски за 10 месеца е платило над 6,2 млн. евро за 
популяризиране на европейските програми. От тях над 4.4 млн. лв. са платени по стари 
договори, сключени по времето на управлението на ГЕРБ. Най-много средства е получило 
Дарик радио - над 1 млн. лв., следвано от групата на Нова телевизия с 917 211 лв. и групата на 
бТВ с 835 363 лв., пише „Медиапул”. Изненадващо ТВ7 взима скромните 217 975 лв.  
 
Заглавие: Дарик, Нова, Би Ти Ви и Моника Станишева взели една трета от парите за 
реклама на европрограмите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Правителството на Пламен Орешарски за 10 месеца е платило над 6,2 млн. евро за 
популяризиране на европейските програми. От тях над 4.4 млн. лв. са платени по стари 
договори, сключени по времето на управлението на ГЕРБ. Най-много средства е получило 
Дарик радио - над 1 млн. лв., следвано от групата на Нова телевизия с 917 211 лв. и групата на 
бТВ с 835 363 лв., пише „Медиапул”. Изненадващо ТВ7 взима скромните 217 975 лв. Това 
показват справките за изплатените средства по договори с телевизии и радиа по 
комуникационните планове на оперативните програми и Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР). В справките не фигурира единствено програма "Рибарство и аквакултури". 
Предоставените нови справки показват, че няма съществено разместване сред любимите 
медии на властта спрямо предишната разпространена справка от лятото на 2013 г., когато 
кабинетът на Пламен Орешарски дойде на власт. За периода от 2007 г. до май 2013 г. бяха 
похарчени над 66 млн. лв. за реклама на европейските фондове. Близо една трета от сумата е 
отишла за медийните групи около бТВ, Нова телевизия, Дарик радио и фирмите, 
представлявани от съпругата на лидера на БСП Сергей Станишев – Моника Йосифова. 
Правителството пусна три справки до всички медии. Едната е за изплатените средства от 
началото на 2007 г. до 2 април 2014 г. на електронни медии и рекламни агенции. Другата е за 
изплатените средства в периода 1 юни 2013 г. до 2 април 2014 г. по стари договори сключени 
по времето на ГЕРБ на радиа и телевизии. Третата справка е за изплатените средства по 
договори сключени по време на правителството на Пламен Орешарски за последните 10 
месеца също на радиа и телевизии. Кабинетът "Орешарски" рекламира в 10 радиа и телевизии 
Правителството на Орешарски за десет месеца е сключило договори с 10 радиа и телевизи за 
купуване на програмно време за популяризиране на програмите. Няма сключени договори с 
регионални станции. В справката не е посочено общо на каква стойност са тези договори. 
Дадени са изплатените средства по тях, които за десет месеца от управлението на Пламен 
Орешарски възлизат на над 1.8 млн. лв. с ДДС. Най-много средства е получило Дарик радио – 
275 400 лв., следвано от бТВ – 211 196 лв., ТВ7 – 197 575 лв., България он еър – 178 198 лв. и 
"Фокус Нунти" (радио Фокус) – 173 376 лв. Нова телевизия е взела 149 991 лв., следвана от 
държавната БНТ – 136 992 лв., БНР – 92 815 лв., радио К2 – 53 624 лв. и "Елит Медия 
България" (Канал 3)– 48 780 лв. Правителството на ГЕРБ в двойно повече медии Кабинетът на 
Бойко Борисов е сключил договори за реклама на оперативните програми с двойно повече 
електронни медии спрямо правителството на Орешарски, по които е имало плащания за над 4.4 
млн. лв. след 1 юни 2013 г., показва предоставената справка. Освен на централните радиа и 
телевизии, договори са сключвани и с регионални и по-малки телевизии. Това са медийна група 
"Черно море" (73 485 лв.), "Вест ТВ" (105 319 лв.), "Радио ФМ Плюс" (224 539 лв.), "Плевен 
Плюс" (224 379 лв.), "Инфо прес и Ко" (92 434 лв.), "Фокс интернешънъл ченълс България" (159 
999 лв.) и "Медиа планинг груп" (17 896 лв.). Това са суми платени на тези медии през 
последните десет месеца по време на правителството на Пламен Орешарски. Най-много 
средства по договорите сключени по времето на Борисов, но плащани при управлението на 
Орешарски е получила групата на Нова телевизия – 767 220 лв., следвана от Дарик радио – 739 
926 лв. и "Фокус Нунти" (радио Фокус) – 447 837 лв. бТВ е получила само 224 256 лв., но 
"Радиокомпания Си Джей", която е част от групата на бТВ, взима 399 911 лв. Държавната БНТ 
получава нула лева, а държавното радио само 70 963 лв. ТВ7 е получила скромните 20 400 лв., 
докато "България он еър" – 484 169 лв., а "Елит Медия груп" (Канал 3) - 157 500 лв. "Околна 
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среда" и "Конкурентоспособност" с най-големи рекламни бюджети Оперативните програми 
"Околна среда" и "Конкурентоспособност" са били с най-големи рекламни бюджети през 
изминалите десет месеца, показва предоставените справки. "Околна среда" е абсолютният 
шампион с разплатени над 2 млн. лв., което е около една трета от всички средства за 
последните десет месеца. Това обаче се дължи на старите договори, сключени по времето на 
ГЕРБ, докато при управлението на Орешарски нови договори с радиа и телевизии не са 
сключвани. Най-вероятно причината за това са спрените плащания по програмата от Брюксел 
заради проблемите с нагласени поръчки по водните проекти. Така на практика тези 2 млн. лв. 
са платени с пари от националния бюджет. При "Конкурентоспособност" плащанията 
възлизат на близо 1.3 млн. лв., като основната част от тях за над 900 хил. лв. са по договори 
сключени по времето на кабинета на Орешарски. Програма "Човешки ресурси" има големи 
плащания по договори сключени по времето на ГЕРБ за 941 668 лв. В момента тече активна 
реклама по програмата на "експертите в действие" - "Административен капацитет". Тези 
договори са сключени по времето на управлението на Орешарски и по тях вече са платени над 
245 715 лв. и още 61 836 лв. по стари договори, от времето на кабинета на ГЕРБ. Другото 
голямо плащане по договори сключени при управлението на Орешарски е по оперативна 
програма "Техническа помощ" за 509 899 лв. Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР), която разполага с най-голям медиен бюджет, има сключени договори през последните 
десет месеца, но няма плащания по тях. Най-вероятно причината е, че Еврокомисията все още 
не е възстановила парите за последните три тримесечия за медийна реклама заради случая с 
Кристина Спасова за фейсбук страницата на ПРСР и още няколко проблемни медийни проекта, 
заради които ни грози финансова корекция. През последните десет месеца по селската 
програма са изплатени единствено близо 160 000 лв. за рекламиране на програмата по тв 
каналите на "Фокс интернешънъл ченълс България" и още 264 000 лв. на "България он еър" за 
изработване на видеоклипове.  
 

 


