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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
28.04.2014 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: 5 

 вестници, от които: 5 

 - национални 4 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 0 

Общо за деня 5 

 

  



 

 

4 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
8
/2

0
1
4

 

Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 28.04.2014  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 13  
Брой думи: 1295  
 
 
Резюме: - Излиза, че системните открития, тези, които носят иновации, ги няма.  
- Има ги, но са слабо представени.  
- А колко са индивидуалните открития?  
- 170 за 2013 г.  
- Значи има 170 души, на които в главите им нещо работи...  
- И то изобретенията им са в тежки сфери - машиностроене, електроника, химия.  
- Но не са вързани със самата индустрия.  
- Не, те са сами за себе си. Може би оттук нататък ще търсят внедряване. Според мен те не са 
стигнали до финансиране. Той го е измислил, патентовал го е. Оттук нататък, за да го внедри, 
ще му трябват средства или връзка с малкия и средния бизнес.  
- Може би тук е мястото на програмата "Иновации и конкурентоспособност", която да поеме 
гаранция пред банката.  
- Мисля, че много от тези физически лица, а може и индустрията, ще ползват тази програма. 
 
Заглавие: Таня Найденова, председател на Патентното ведомство на България: Няма 
давност за кражба на марка  
Подзаглавие: БАН и университетите са на последно място по изобретения. Най-много са 
патентите на физически лица  
Автор: Марияна БОЙКОВА  
Текст: - Г-жо Найденова, отскоро сте председател на Патентното ведомство. Нека ви 
представим.  
- На поста съм от един месец и три дни. Досега бях в Софийската адвокатска колегия. Адвокат 
съм над 30 г. Работила съм като патентен представител от 1997 г.  
- Запозната сте с темата откъм практическата й страна.  
- Да, така е. Но едно е да се консултираш с клиента коя марка не съвпада или кой дизайн или 
етикет няма да изкопира друг. Сега, когато съм от другата страна, пак е интересно.  
- Какви проекти разработва Патентното ведомство и как то може да бъде полезно на бизнеса и 
на гражданите?  
- Днес и утре имаме ден на отворените врати, за да може бизнесът и гражданите да видят какво 
сме направили. От нашия сайт всеки, който иска да регистрира марка, може да провери дали 
няма нещо подобно в европейската мрежа на марките Така може да си свери часовника.  
- Какво прави бизнесменът, как да стигне до марките и да свери своята?  
- В тази европейска мрежа има милиони марки. Някой например прави мебели, иска да запази 
дизайн на кресло. Влиза в сайта ни и вижда дали някой друг не е разработил подобно и не е 
запазил дизайна. Защото, ако това е така, ще му бъде отказана регистрация у нас.  
- А ведомството в онлайн света ли е? Може ли да се прави регистрация на марка, дизайн и 
каквото и да е по интернет?  
- Патентното ведомство може да бъде полезно с тези електронни заявки, които са факт от 2013 
г. А през тази година ще ги усъвършенстваме.  
- Дайте пример.  
- Искам да защитя една марка или дизайн. Влизам в портала и се регистрирам като физическо 
лице. Но вече съм се подготвила, направила съм справка дали няма подобна на моята марка. 
След като съм установила, че няма, я регистрирам онлайн.  
- Няма нужда човекът да идва във ведомството изобщо?  
- Няма нужда. Когато регистрацията е по електронен път, се плаща само държавната такса. Не 
се броят пари за услуга към патентен представител. Към края на годината ще предложим и 
други онлайн услуги Срокът на марката или на дизайна е 10 г. След изтичането му той трябва 
да се продължи. Ще направим така, че това също да става онлайн. По електронен път ще може 
да се нанася промяна на обстоятелствата, например собственикът иска да впише 
съсобственик. Подготвяме и плащане онлайн на таксата.  
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- Продължава ли практиката да се краде марка или друга интелектуална собственост? Много ли 
се краде?  
- Не. Категорично казвам, че това са много редки случаи. Почти е невъзможно.  
- Защото си спомням войни за марки, които продължават с години.  
- Войните ги има и няма да спрат. Добре е това, че законът постави сериозна бариера. 
Заявявайки една марка, запазвайки я, вие сте длъжни да следите за нея като собственик. 
Естествено, може да ползвате услугите на Патентното ведомство, както и на патентния си 
представител. Собственикът трябва да следи, и ако се появи сходна на неговата марка, която 
би заблудила потребителя, веднага да напише възражение.  
- А ако пропусне, ако е бил в чужбина, проспал е появата на копието?  
- Имаме абонамент, на три месеца даваме информация на собственика какво се случва, има ли 
сходни марки, за да може той да реагира. Ако аз притежавам марка и искам да си я пазя, ше 
намеря начин да го правя. Но го има и този момент, че ако някой иска да краде марка, то той 
ще я пусне за регистрация като своя.  
- Вие нямате задължението да следите за сходство, за подобие, за еднаквост?  
- Не, нямаме.  
- В коя област са най-много тези опити за кражби? Вероятно при марките?  
- Най-много са там. Всеки гледа да напише нещо, което вече е известно.  
- То си е кражба на пазар всъщност.  
- Да, така е. Но това много строго се контролира от Патентното ведомство.  
- Да кажем, аз пускам заявление, че регистрирам марката "24 часа" на мое име. Какво ще се 
случи?  
- Пускате марката за регистрация. Обявява се 3-месечен срок за опозиция (за възражение - б. 
p.). И се чака да се види дали някой, който е собственик на марката "24 часа", няма да пусне 
възражение. Това възражение отива в експертен съвет, той решава. Главният юрист консулт на 
дирекцията подписва, подписва главен секретар, зам.-председател, накрая и аз, че вие сте 
нарушили марката и не ви разрешаваме да я регистрирате  
- Все пак вие няма да позволите да открадна марка.  
- Не, в никакъв случай. Само че собственикът трябва да възрази. Но дори да сме я 
регистрирали, когато притежателят на оригиналната марка разбере, има втори лост. Той пуска 
възражение за нарушение. Може да се открие подобието след една-две години и собственикът 
на оригинала да възрази. И ние отменяме марката, която дублира. Няма давност.  
- В началото говорихме за защита на гражданите. Но не казахме много за това.  
- Има пълна равнопоставеност на защитата на фирмите и на гражданите. Няма разлика. Но 
друго искам да ви кажа - единствено в България има възможност Патентното ведомство да 
реагира веднага при нарушения и да състави наказателно-административен акт. Другите 
държави не са възприели тази практика, при тях се отива в съда. Докато при нас знаем съдът 
колко бързо работи.  
- Как действа този механизъм?  
- Гражданин или фирма констатира нарушение -вижда на пазара продукт, който прилича на 
неговия, за който е запазил дизайн. Сигнализират ни, мобилна група отива на място, 
констатира, намира доказателства. Актът при първо нарушение на фирма е 3000 лв.  
- Кои са най-копираните марки?  
- "Адидас", "Версаче", "Шанел". Всякакви разновидности има - буква разменена, буква 
добавена. Най-много се копират марките за дрехи. Ние ги изземаме тези дрехи на 
общоизвестни марки, конфискуваме ги и полицията ги унищожава.  
- В една иновативна стратегия за интелигентен растеж пишеше, че сме едва ли не сме на 
последно място по патенти в Европа. Така ли е?  
- Не мога да кажа дали сме на последно място. Но статистиката не ми говори да сме на добро 
място. Въпреки че за България 670 изобретения за 2013 г. не са малко. От тях 146 са в 
машиностроенето, в електрониката и електротехниката са 78, в химията са 74. Не е малко като 
бройка.  
- Пак в тази стратегия пишеше, че патентите са предимно на физически лица.  
- Така е. Най-слабото представяне в тази бройка е на БАН и на университетите. Второто най-
слабо място отзад напред е на индустрията, която би трябвало да има нужда от тях. И най-
много са на физически лица. Излиза, че имаме умни глави, които обаче не се вписват в научни 
звена.  
- Излиза, че системните открития, тези, които носят иновации, ги няма.  
- Има ги, но са слабо представени.  
- А колко са индивидуалните открития?  
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- 170 за 2013 г.  
- Значи има 170 души, на които в главите им нещо работи...  
- И то изобретенията им са в тежки сфери - машиностроене, електроника, химия.  
- Но не са вързани със самата индустрия.  
- Не, те са сами за себе си. Може би оттук нататък ще търсят внедряване. Според мен те не са 
стигнали до финансиране. Той го е измислил, патентовал го е. Оттук нататък, за да го внедри, 
ще му трябват средства или връзка с малкия и средния бизнес.  
- Може би тук е мястото на програмата "Иновации и конкурентоспособност", която да поеме 
гаранция пред банката.  
- Мисля, че много от тези физически лица, а може и индустрията, ще ползват тази програма.  
***  
CV  
• Родена на 29 април  
• Завършила е право в Московския държавен университет "М.В. Ломоносов", специализирала е 
международно право  
• От 1981 г.- член на Софийската адвокатска колегия  
• От 2003 до 2011 г. е общински съветник в Столичния общински съвет  
• От 1997 г. е представител по индустриална собственост с правоспособност за изобретения и 
полезни модели, марки и промишлени дизайни  
• От 20 март 2014 г. е председател на Патентното ведомство  
• Владее английски и руски  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: в. Сега  
Страница: 6  
Брой думи: 598  
 
 
Резюме: Фирми от най-бедния регион в Европа и у нас - Северозападна България, да 
кандидатстват приоритетно за пари от новата програма "Иновации и конкурентоспособност", 
обсъждат в Министерството на икономиката. Идеята е част от мерките за насърчаване на 
бизнеса в региона, записани в документ с помпозното заглавие "Интегрирана стратегия за 
прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния район 2014 - 2020 г." 
Той бе публикуван за обсъждане в края на миналата седмица.  
 
Заглавие: Фирмите от Северозапада ще кандидатстват с предимство за пари от ЕС  
Подзаглавие: Правителството пусна за обсъждане стратегия за най-бедния регион в Европа, 
но без финансови разчети  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Фирми от най-бедния регион в Европа и у нас - Северозападна България, да 
кандидатстват приоритетно за пари от новата програма "Иновации и конкурентоспособност", 
обсъждат в Министерството на икономиката. Идеята е част от мерките за насърчаване на 
бизнеса в региона, записани в документ с помпозното заглавие "Интегрирана стратегия за 
прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния район 2014 - 2020 г." 
Той бе публикуван за обсъждане в края на миналата седмица.  
"Ако фирмите защитят тезите си и проектите, по които ще работят, то ние можем да им дадем 
повече точки при крайната оценка. Общините също могат да помислят как да ги насърчат, но 
самите те не могат да кандидатстват по програмата за иновации, защото тя е само за 
бизнеса", обясни за "Сега" зам. икономическият министър Юнал Тасим. По неговите думи краен 
вариант все още няма, но фирмите и организациите могат да споделят предложенията си с 
министерството. В момента ведомството довършва черновата на новата програма, която се 
очаква да бъде представена окончателно през лятото. Друг от вариантите предвижда фирмите 
от Северозападна България да участват с по-ниско съфинансиране в сравнение с останалите, 
научи "Сега". Така например, ако в момента те трябва да участват в проекта си с 20% 
собствени пари, то съотношението може да бъде променено на 10 на сто, обясниха експерти от 
работната група.  
В обхвата на стратегията освен Видин, Враца и Монтана са включени и областите Плевен и 
Ловеч. В нея се подчертава, че за последните 4 г. населението на района е намаляло с над 
18%. Икономическата активност е най-ниската в сравнение с останалите региони, почти няма 
нови инвестиции и не се развиват иновации. Неразвита инфраструктура, застаряващо 
население, двойно по-висока от средната за страната безработица, висок процент отпаднали от 
образование и големи маргинализирани общности са сред основните проблеми на региона, 
посочени в анализа.  
Освен по програмата за иновации и конкурентоспособност, сходни специализирани 
процедури за региона се предвиждат и по програмите за развитие на селските райони, за 
развитие на човешките ресурси, както и по програмата за морско дело и рибарство. В най-общо 
и схематично описаните мерки обаче няма финансови разчети. Очаква се те да бъдат 
направени евентуално до юни. Маркирани са обаче "ключови" проекти, които да дадат тласък 
на развитието на района. Такъв например е "Аутопарк-България" във Видин до Дунав-мост 2 - 
изграждане на интермодален терминал и индустриална зона за производство на автомобили. 
За Видин е записано и откриване на филиал на Университета Щутгарт. Плевен е включен с 
"Интеруниверситетски кампус с технологичен парк" и с високотехнологичен онкоцентър и 
спортно-възстановителен комплекс към него. Предвидени са няколко туристически маршрута, 
пилотна общинска земеделска кооперация във Видин, комплекс за зелена енергия от биомаса в 
Мизия. В насоките какви производства да се развиват за Враца е посочен текстилът, за 
Монтана - храни, мебели и облекло и т.н.  
Самата стратегия, както се признава в документа, е разработена без досегашен опит, при 
липса на заинтересованост от институциите, които засяга, и при липса на връзка между тях. 
Няма отговор на въпроса дали фирмите и потенциални бенефициенти по програмите от 
останалите области в страната няма да бъдат дискриминирани по регионален признак. Не е 
ясно и как би било ограничено недобросъвестно ползване на замисляните преференции.  
НОВОСТИ  
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Програма "Иновации и конкурентоспособност", която се очаква да бъде изпратена за 
съгласуване в Брюксел през юни, е разделена на няколко части. Първата от тях ще бъде за 
иновации и модернизация на фирмите, за което ще бъдат отделени 72% от предвидения общ 
бюджет на програмата от 1.413 млрд. евро. Закупуването на машини и обновлението на 
предприятията бяха сред топ мерките през изминалия програмен период, като парите по нея 
свършиха за съвсем кратко време. 25% от парите по програмата ще отидат за мерки за 
енергийна ефективност.  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 23  
Брой думи: 145  
 
 
Резюме: В края на миналата и началото на тази година България е положила първите три 
стъпки към реиндустриализация. Това обяви в петък министърът на икономиката Драгомир 
Стойнев, който се срещна с представители на бизнеса у нас.  
 
Заглавие: Три стъпки за по-добра промишленост  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В края на миналата и началото на тази година България е положила първите три стъпки 
към реиндустриализация. Това обяви в петък министърът на икономиката Драгомир Стойнев, 
който се срещна с представители на бизнеса у нас.  
Първата стъпка предвижда по-лесен достъп до финансиране на малките и средните 
предприятия. Първите проекти с Българската банка за развитие вече са факт по думите на 
Стойнев.  
Втората стъпка, която предстои да бъде въведена, е реформа в образованието. Целта е в 
училищата и университетите да се подготвят повече кадри, от които промишлеността се 
нуждае.  
Третата стъпка е подкрепа на иновациите. По думите на Стойнев до момента от държавния 
бюджет са заделяни 0 лева за нови разработки, а тази година във фонда за иновации има 20 
млн. лв. "Концепцията за новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 
също бе изцяло съгласувана с българския бизнес, за да отговаря максимално на потребностите 
му", допълни министърът.  
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Дата: 28.04.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 16  
Брой думи: 1154  
 
 
Резюме: Доставка на оборудване за БАН  
Централната лаборатория по приложна физика към БАН търси компания за доставка и 
въвеждане в експлоатация на микроелектронни машини и уреди с прогнозна стойност 1.2 млн. 
лв. без ДДС. Високотехнологичното оборудване се финансира от европейската програма 
"Конкурентоспособност" и трябва да бъде доставено до седем месеца след избора на фирмата. 
Кандидатстващите фирми трябва да представят документи за реализиран общ оборот най-
малко 3.6 млн. лв. без ДДС и сходен с предмета на поръчката за поне 1.2 млн. лв. без ДДС, 
включително списък с доставките на сходно оборудване за същия период от време. Превес в 
избора на изпълнител ще имат офертите с най-добро техническо изпълнение с тежест 70%, а 
цената - с 30%. Участниците имат право да подават оферти до 4 юни.  
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=601028&newver=2  
 
Заглавие: Най-големите обществени поръчки през седмицата  
Подзаглавие:  
Автор: Кристина КЛИМЕНТИЕВНА  
Текст: 5.2 млн. лв.  
Доизграждане на стадион и парков комплекс в Шабла  
Доизграждане на стадион, комбинирано спортно игрище, обслужващи сгради, довеждаща 
инфраструктура и оформяне на парковото пространство са дейностите, за които община Шабла 
търси изпълнители в търга с индикативна стойност 5.2 млн. лв. без ДДС. Строителните 
дейности ще се извършват в парцел, заключен между бул. "Добруджа", ул. "Червеноармейска", 
ул. "Средна гора" и ул. "Възраждане" в града. Проектът се финансира от Програмата за 
развитие на селските райони, като крайният срок на изпълнение е до 10 месеца след 
подписването на договор. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, всеки 
участник трябва да докаже оборот от строителство за последните три години в размер на 
минимум 15 млн. лв. и наличен финансов ресурс не по-малко от 2.6 млн. лв. При оценяване на 
предложенията най-голяма тежест има цената с 50%, техническото изпълнение - 40%, и срок - с 
10%. Документи за участие могат да се подават до 19 май.  
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600940&newver=2  
4.1 млн. лв.  
Изграждане на училище в Марица  
Община Марица търси изпълнители за завършване на строително-монтажните работи от 
новото съвременното средно училище с професионална насоченост в село Маноле. Първият 
етап от проекта е завършен, а поръчката предвижда дейности по монтиране и обзавеждане на 
помещенията. Капацитетът на основното училището е за 288 ученици, за които са предвидени 
21 класни стаи. Заложеният срок за завършване на проекта с прогнозна стойност 4.1 млн. лв. 
без ДДС е до края на тази година. Икономическите изисквания към кандидатите са общ оборот 
10 млн. лв. без ДДС и изпълнени строителни договори за 3 млн. лв. без ДДС за последните три 
години. При избора на изпълнител най-висока тежест има техническото предложение с 50%. 
Срокът за получаване на оферти е до 22 май.  
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600779&newver=2  
2.9 млн. лв.  
Поддържане на чистотата в Ихтиман  
Община Ихтиман обяви процедура за избор на компания, която през следващите пет години да 
извършва дейности по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата и 
стопанисване на депото за битови отпадъци в града. Освен в града дейностите ще обхванат 
още 11 населени места в общината - селата Вакарел, Черньово, Мирово, Веринско, Живково, 
Стамболово, Полянци, Пауново, Борика, Боерица и Венковец. Снегопочистването ще се 
извършва само в Ихтиман и Вакарел. Поръчката с индикативна стойност 2.9 млн. лв. се 
финансира от бюджета на общината. Право на участие имат компании с общ оборот минимум 7 
млн. лв. без ДДС и сходен с предмета на търга за поне 1 млн. лв. без ДДС през последните три 
приключили финансови години. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта според 
техническото предложение с тежест 60% и цена - 40%. Крайният срок за участие в процедурата 
е до 4 юни.  
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http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600903&newver=2  
2.7 млн. лв.  
Строителство на спортна зала в Гоце Делчев  
Многофункционална спортна зала с хотелска част за посетители с капацитет 1100 души върху 
територия с обща площ 4 декара се очаква да бъде изградена на терен на югоизток от градския 
парк в Гоце Делчев. Обектът се финансира с 2.7 млн. лв. без ДДС от държавната програма 
"Растеж и устойчиво развитие на регионите". В търга могат да участват компании и обединения 
от такива с реализиран оборот от строителни дейности през последните три години минимум 
5.5 млн. лв. и собствени финансови средства в размер на 1.8 млн. лв. Ще бъде избрана 
икономически най-изгодната оферта, а срокът за участие изтича на 4 юни.  
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600526&newver=2  
1.5 млн. лв.  
Реконструкция на уличната мрежа в Криводол  
Строителните дейности в поръчката обхващат реконструкцията на три булеварда - "Димитър 
Благоев", "Освобождение" и "Георги Димитров", в община Криводол. По предварителни оценки 
рехабилитацията ще струва 1.5 млн. лв. без ДДС. Средствата са осигурени по Програмата за 
развитие на селските райони и за да бъдат усвоени, проектът трябва да бъде завършен в срок 
до 15 май 2015 г. Според условията се търсят фирми, които през последните три години са 
реализирали общ оборот най-малко 4.5 млн. лв. без ДДС и специализиран за минимум 3 млн. 
лв. без ДДС. Техническото изпълнение и ценовата оферта имат еднаква тежест при 
оценяването на предложенията - по 50%. На 9 юни изтича крайният срок за участие в 
процедурата.  
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600773&newver=2  
1.4 млн. лв.  
Обновяване на пътната инфраструктура в Гоце Делчев  
Обявената обществена поръчка предвижда обновяването на пътната инфраструктура в Гоце 
Делчев и селата Мусомище, Баничан, Борово, Лъжница, Корница, Брезница и Буково. 
Поръчката с индикативна стойност 1.4 млн. лв. без ДДС трябва да бъде завършена в срок от 
четири месеца след сключване на споразумението с избрана компания. В търга могат да 
участват фирми с доказан оборот от извършени строително-монтажни работи за последните 
три години в размер на 2.5 млн. лв. без ДДС, придружен от списък с изпълнените договори за 
последните пет години. Изпълнителите ще бъдат оценявани според икономически най-
изгодната оферта, а документи за участие могат да се подават до 5 юни.  
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600959&newver=2  
1.2 млн. лв.  
Доставка на оборудване за БАН  
Централната лаборатория по приложна физика към БАН търси компания за доставка и 
въвеждане в експлоатация на микроелектронни машини и уреди с прогнозна стойност 1.2 млн. 
лв. без ДДС. Високотехнологичното оборудване се финансира от европейската програма 
"Конкурентоспособност" и трябва да бъде доставено до седем месеца след избора на 
фирмата. Кандидатстващите фирми трябва да представят документи за реализиран общ 
оборот най-малко 3.6 млн. лв. без ДДС и сходен с предмета на поръчката за поне 1.2 млн. лв. 
без ДДС, включително списък с доставките на сходно оборудване за същия период от време. 
Превес в избора на изпълнител ще имат офертите с най-добро техническо изпълнение с тежест 
70%, а цената - с 30%. Участниците имат право да подават оферти до 4 юни.  
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=601028&newver=2  
1 млн. лв.  
Строителство на спортни обекти към Министерството на младежта и спорта  
Спортното министерство обяви обществена поръчка за избор на строителни фирми и 
обединения, които да изградят и ремонтират многофункционални спортни площадки и покрити 
плувни басейни на територията на седем общини - Гоце Делчев, Поморие, Борован, Никопол, 
Самуил, Дулово и Котел. Общата прогнозната стойност на строителните дейности е 1 млн. лв. 
без ДДС, а срокът за изпълнение - 5 месеца. Търгът е разделен на обособени позиции, като 
участниците могат да подават документи за една или всички части от поръчката. Минималните 
икономически изисквания към фирмите са различни за всяка обособена позиция, за която 
участват, в случай на обединение сумата е сумарна. Ще бъде избрана икономически най-
изгодната оферта, а документи могат да се изпращат до 3 юни.  
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600806&newver=2  
1 млн. лв.  
Сметосъбиране в Нови Пазар  
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Община Нови пазар търси компания за сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци от 
територията на общината до регионалното депо в кв. Дивдядово в община Шумен. Поръчката 
ще се изпълнява за срок от пет години, като предвидената стойност е 1 млн. лв. без ДДС. 
Освен Нови пазар избраната компания ще обслужва 16 села в общината - Беджене, Мировци, 
Писарево, Преселка, Тръница, Памукчи, Ст. Михайловски, Сечище, Жилино, Войвода, Избул, 
Правенци, Енево, Зайчино ореше и Стан. Право на участие в търга имат компании с изпълнени 
договори, сходни с поръчката, за последните три години за минимум 1.2 млн. лв. Техническите 
предложения ще се оценяват със 70 точки, а ценовите - с 30 точки, като срокът за подаване на 
документи изтича на 20 май.  
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600264&newver=2  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 26.04.2014  
Източник: в. Марица, Пловдив  
Страница: 18,23,24  
Брой думи: 1097  
 
 
Резюме: — Инж. Димитров, приписват ви седемте смъртни гряха! Европроектът ви за 2 
милиона например стана трън в очите на част от обществеността. Ревност ли е това, омраза 
към попфолка ли, или чиста българска завист?  
— Вие почти си отговорихте на въпроса. Съчетание и от трите. Нито нашата музика, нито 
нашият европроект са причина за състоянието на страната ни в момента. Тази музика не е 
забранена и никой на никого не би трябвало да диктува какво да слуша или какво да не слуша. 
Бизнесът ни е напълно законен. Ние си плащаме данъците. Включително и "Пайнер медия", 
която спечели проекта по европрограмата за конкурентоспособност, абсолютно принципно и 
без каквито и да било протекции. Ограничена част от обществеността буквално въстана против 
това. В крайна сметка аз като бизнесмен се чувствам дискриминиран в собствената си страна.  
 
Заглавие: Митко Пайнера: Дискриминиран съм в собствената си държава  
Подзаглавие: Бих се включил в политиката, ако намеря съмишленици. Не заповядвам, 
наказвам рядко, категоричен е бизнесменът  
Автор: Илияна КАРАЛАНОВА  
Текст: — Инж. Димитров, приписват ви седемте смъртни гряха! Европроектът ви за 2 милиона 
например стана трън в очите на част от обществеността. Ревност ли е това, омраза към 
попфолка ли, или чиста българска завист?  
— Вие почти си отговорихте на въпроса. Съчетание и от трите. Нито нашата музика, нито 
нашият европроект са причина за състоянието на страната ни в момента. Тази музика не е 
забранена и никой на никого не би трябвало да диктува какво да слуша или какво да не слуша. 
Бизнесът ни е напълно законен. Ние си плащаме данъците. Включително и "Пайнер медия", 
която спечели проекта по европрограмата за конкурентоспособност, абсолютно принципно и 
без каквито и да било протекции. Ограничена част от обществеността буквално въстана против 
това. В крайна сметка аз като бизнесмен се чувствам дискриминиран в собствената си страна.  
— Трябваше ли да отказвате милионите от Брюксел? Не е ли това твърде висока цена, за да 
защити една фирма честта си?  
— Честта и достойнството нямат цена. Жалко, че в България много малко хора толерират и 
уважават тези добродетели. Не очаквам да бъда разбран от всички. Има напрежение в 
обществото и то се дължи на тежкото финансово положение.  
— Но скандалите около фирмата не секнаха дори когато се разбра, че няма да се възползвате 
от еврофинансирането... Уж целокупният народ си пада по чалгата, а в действителност се 
оказва, че я саботира?  
— От това става ясно, че обществото не разбира откъде идват проблемите му и продължи да 
си губи ценното време с въпрос, който е приключен.  
— Трудно ли е да произведеш професионален продукт в България?  
— Въпреки всичко успяваме да го постигнем. Така покачваме, че когато всеки си върши 
работата има успехи и те се забелязват.  
— Открихте офис в Германия. По-лесно ли се работи зад граница? Ясно е, че българите в 
чужбина дават мило и драго да чуят Емилия или Анелия. Как обаче гледат на нашите 
изпълнителки чужденците?  
— Чужденците усещат емоцията в музиката, която продуцираме. Винаги излъчваме директно 
концертите, които правим, и по трите телевизионни канала: "Планета", ,Дианета фолк" и 
"Планета HD". Тази година за пръв път излъчихме спектакъла по връчването на Годишните 
музикални награди на телевизия "Планета" и в официалния канал в You Tube - "Planeta Official". 
По този начин още повече чужденци гледаха концерта и споделиха своите впечатления. Не 
мога да не отбележа, че повечето отзиви бяха положителни.  
— Пари не ви липсват, а красивите жени са само на една ръка разстояние... Мъжът във вас не 
се ли изкушава?  
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— Красотата е част от бизнеса ни. Тя помага много да се забележат и други неща, като песни, 
клипове, талант. Красотата работи за нас. Аз по принцип съм почитател на красивите неща, не 
само на жените, а и на техниката, природата и т.н.  
— Влизате ли в приятелски отношения с някои от певиците, или всичко е "просто бизнес"?  
— Смея да кажа, че с повечето сме в приятелски отношения. Поне аз мисля така. Можем да 
коментираме всякакви теми от живота и бизнеса. Искам да помогна на всеки със съвет или 
мнение, за да бъдат подготвени по-добре за бизнеса и за живота.  
— Поддържате форма с фитнес и плуване. Какво ще кажете на младите, които не се грижат за 
фигурата си?  
— Да поддържат и те форма, да водят здравословен начин на живот. Спортът е не само 
физическа форма, той ни държи в кондиция и в бизнеса, в живота, във взаимоотношенията 
помежду ни. Прави ни по-силни и устойчиви на трудностите, както и по-толерантни помежду ни.  
— Най-актуалното ви откритие през последните години - Преслава, отслабна до 
неузнаваемости Да не би вие да й повлияхте?  
— Е, това тя трябва да каже...  
— Какви са изискванията ви към визията на изпълнителите, с които работите, и как ги 
предявявате? Поставяте ли условия, режете ли от хонорарите? Задължени ли са да си слагат 
силикон?  
— Държа изключително много на естествения чар и красота. За съжаление никой не е идеален. 
Обсъждаме силните страни на изпълнителя, за да ги лансираме, както и слабите, за да ги 
подобрим. Всеки има право на свое мнение, а и аз се вслушвам в него. Не заповядвам и 
наказвам рядко. Искам да бъдем един екип, мотивиран и съпричастен с каузата на успеха.  
— Упрекват някои от певиците, че меко казано не се обличат достатъчно стилно. Какво 
означава стил в попфолка?  
— Наложилите се изпълнители могат да наложат и стил на поведение и на облекло. Точно това 
е да си музикален идол, т.е. пример за подражание. Това, че някой не харесва някого или нещо 
в него, не значи, че всички не го харесват. Всеки си има право на мнение, но не бива да си 
мисли, че то е меродавно. Повечето от изпълнителите ползват съветите и на професионални 
стилисти.  
— Ивана е една от изпълнителките, за които зрителите жадуваха на наградите на "Планета". Тя 
обаче не се появи, дори разкритикува призовете. Заговори се, че ще създава собствена медия. 
Има ли разрив помежду ви?  
— С Ивана сме в прекрасни отношения и работим добре. Що се отнася до наградите, ние се 
съобразяваме с гласуването на зрителите. Те определят кой какво да получи, но наградите са 
15-20, а певиците са над 60.  
— Вярно ли е, че преди да подпишат договор с "Пайнер", певиците минават през преглед при 
психолог -за да се установи дали са психически устойчиви?  
— Чул съм толкова измишльотини... Това е още една.  
— Неотдавна поредната бомба хвърли гени, която заяви, че чалга певиците обслужват ВИП 
персони, а вие ги подтиквате към проституция. Възможно ли е в едно толкова категорично 
изказване да няма поне процент истина?  
— Ето и следващата глупост. Истината е. че само в мислите на гени спонсорирането е 
свързано с проституиране. По такава логика може да си помисли, че ако някой й каже: ,Добър 
вечер, Рени", тя трябва да си ляга с него.  
— През 2009 г. Борисов ви предложи за депутат, а вие отказахте с мотива, че бизнесът ви е по-
важен. Склонен ли сте да мислите за политическа кариера в бъдеще?  
— Аз съм принципен и всеотдаен идеалист. Изповядвам идеята за европейско развитие на 
България и бих се включил във всяка инициатива и политика, ако има и други хора, които 
мислят като мен.  
— Имате ли врагове?  
— Лошо на никого не съм помислил или направил, само съм помагал, но това не значи, че 
нямам врагове. Въпрос на бизнес интереси и на чисто човешки недостатъци.  
***  
Инж. Митко Димитров е роден в Димитровград през 1953 г. Завършва "Технология на 
машиностроенето и металорежещи машини" във ВМЕИ Варна. От 1979 до 1989 г. работи като 
машинен инженер. На 13 февруари 1990 г. регистрира "Пайнер" ООД, а на 13 ноември 2001 г. 
стартира телевизия "Планета". Женен, с две деца.  
26.04.2014 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
Няма намерена информация. 
 


