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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
5.8.2014 г. 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: 3 

 - национални 2 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 6 

Общо за деня 9 
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Телевизии и радио станции 
Няма намерена информация  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 05.08.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 14  
Брой думи: 637  
 
 
Резюме: Повече решения за пътуващи, още зелена енергия и предложение за лесно електронно 
правителство - това бяха част от идеите, представени на шестия поред инвестиционен ден (Demo 
Day), организиран от българския рисков фонд за стартиращи компании Eleven на 23 юли. 
Презентации пред над 200 стартъп ентусиасти направиха общо девет компании от пет държави.  
 
Заглавие: Млади идеи за пътуващи и още нещо  
Подзаглавие:  
Автор: Сирма ПЕНКОВА  
Текст: Повече решения за пътуващи, още зелена енергия и предложение за лесно електронно 
правителство - това бяха част от идеите, представени на шестия поред инвестиционен ден (Demo 
Day), организиран от българския рисков фонд за стартиращи компании Eleven на 23 юли. 
Презентации пред над 200 стартъп ентусиасти направиха общо девет компании от пет държави.  
Събитието бе открито с презентация на младия предприемач Салим Вирани, основател на 
Leancamp и Founder Centric - компании, които са фокусирани върху обучението и развитието на 
стартъп проекти. Той сподели предимствата на това да живееш в София от гледна точка на 
чужденец, като една от главните причини за решението е възхитата му от скоростта, с която 
хората в България се свързват помежду си, съчетана с отзивчивостта на стартъп общността. 
"Всичко, което трябва да направиш (бел. ред. - в България), за да успееш, е да питаш", казва 
Вирани, цитиран в официално съобщение на Eleven.  
На път  
След като вече няколко пъти инвестира в прохождащи проекти, насочени към туристите, сега 
Eleven представи още два проекта в тази сфера. В тази област ще се опита да се развие 
българската компания Tickit. На нейния уебсайт stigni.bg всеки лесно и бързо може да се 
информира както за междуградските, така и за международните разписания на автобусите и да 
закупи онлайн избрания билет.  
Когато става дума за пътуване, често срещан проблем се явява и резервацията на ваканционно 
жилище. Решение на този проблем предлага италианският пътешественик Лука и компанията му 
Andormo. Тя обединява и същевременно подобрява функциите на Airbnb и Booking.com в замяна 
на 15% комисиона, като се опитва да помогне на собствениците на имоти по -ефективно да 
предлагат жилищата си под наем.  
Това пък улеснява потребителите в избора им.  
И в дебрите на онлайн услугите  
Решение за компаниите, занимаващи се с електронна търговия, пък предлага българският проект 
Metrilo. Компанията е основана от предприемача Мъри Иванов, чиято предишна компания е била 
част от програмата на 500startups, и Петър Илиев, съосновател на сайта за групово пазаруване 
Grabo. bg. Metrilo играе ролята на онлайн посредник между купувачи и продавач, предоставяйки 
информация за най-купуваните стоки, за предпочитанията на по -требителите и активността им 
на сайта на съответния онлайн магазин.  
Друга представила се компания на инвестиционния ден беше тунизийската Kratos Technology, 
предоставяща възможност за по-лесна и качествена комуникация между граждани и общини чрез 
т. нар. електронно правителство.  
Eleven финансира и българския проект Qlibri -сайт и мобилна апликация, чрез които всеки може 
да съхранява и отбелязва любимите си места и бизнеси или форма на Foursquare за бизнеси.  
Дори сферата на рисковите инвестиционни фондове има нужда от подобрение. Това подобрение 
е предложено с идеята Kown - онлайн инвестиционен клуб. Компанията, основана от 
предприемача Александър Дресен, разработва платформа, чрез която всеки инвеститор би 
могъл да има достъп до повече стартиращи проекти, в които да вложи ресурси, и така да може 
да увеличи възвращаемостта си.  
Content 30 е името на друг проект, подпомогнат от Eleven. Той представлява онлайн платформа, 
която помага на издатели да измерват и класифицират съдържание от различни автори.  
Българската стартъп компания Enhancv предлага онлайн платформа за изготвяне на атрактивно 
CV, което да бъде достъпно за всяка фирма, разполагаща със свободни работни места. Това 
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също е поредна инвестиция на Eleven в нови услуги в областта на човешките ресурси. Другият 
им проект в тази област е разрaботката на Роман Василев и Светла Симидчиева Maj.io.  
Последната представена идея на събитието от 23 юли е дело на сръбски екип, работещ над 
екопроекта Strawberry Energy. Те създават соларни дървета, които, захранвани от слънчева 
енергия, служат за зареждането на мобилни телефони. Такива дървета според Mashable вече 
има в няколко сръбски града като Белград и Нови Сад.  
През септември пък се очаква Eleven да обяви новите стартъп проекти, които ще финансира след 
летния си подбор от юни. До момента фондът е инвестирал в над 40 компании от България и 
региона близо 3 млн. евро. Общият му капитал с пари по JEREMIE е 12 млн. евро.  
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Дата: 05.08.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 6  
Брой думи: 761  
 
 
Резюме: Свързаната с "Химимпорт" медийна група "България он ер", подкрепящата властта "ТВ 
Седем" и "БТВ медиа груп" са големите печеливши от държавните поръчки за реклами на 
европейски програми, показва справка на Министерския съвет за периода 1 юни 2013 г. - 30 юни 
2014 г. Само телевизията "България он ер" е получила близо 860 хил. лв. за реклами, повечето 
за програма "Конкурентоспособност", отделно приходи имат едноименното радио и дружеството 
"България он ер", което притежава интернет сайта Investor. bg. Общата сума, получена от 
медийната група, е близо 1.2 млн. лв. Отделно 96 хил. лв. е приходът на "Медийна група Черно 
море", далеч по-малка, и също свързана с "Химимпорт" чрез контролиращия я "Холдинг Варна".  
 
Заглавие: "България он ер" ТВ7 и bTV са получили най-много за реклама на еврофондове  
Подзаглавие: При кабинета Орешарски има разместване на медиите с най-големи приходи  
Автор: Весела НИКОЛАЕВА  
Текст: Свързаната с "Химимпорт" медийна група "България он ер", подкрепящата властта "ТВ 
Седем" и "БТВ медиа груп" са големите печеливши от държавните поръчки за реклами на 
европейски програми, показва справка на Министерския съвет за периода 1 юни 2013 г. - 30 юни 
2014 г. Само телевизията "България он ер" е получила близо 860 хил. лв. за реклами, повечето 
за програма "Конкурентоспособност", отделно приходи имат едноименното радио и 
дружеството "България он ер", което притежава интернет сайта Investor. bg. Общата сума, 
получена от медийната група, е близо 1.2 млн. лв. Отделно 96 хил. лв. е приходът на "Медийна 
група Черно море", далеч по-малка, и също свързана с "Химимпорт" чрез контролиращия я 
"Холдинг Варна".  
Усмивка по радиото  
Също над 1 млн. лв. е бил приходът на "БТВ медиа груп", дори ако не броим "Радиокомпания 
Си.Джей", получила 110 хил. лв. за реклама на Програмата за развитие на селските райони. 
Радиокомпанията е собственик на станциите N-joy, "Джаз ФМ", "Класик ФМ", "Мелъди" и Z-rock, 
сочи справка в регистъра на Съвета за електронни медии. Според корпоративния сайт на "БТВ 
медиа груп" това са едни от радиостанциите в групата. "ТВ Седем", която се смята, че е в 
орбитата на банкера Цветан Василев, е получила следващия по размер дял от парите - общо 
1.05 млн. лв. След скарването на Василев и Пеевски не е ясно точно под чий контрол е 
телевизията.  
Още няколко компании, които непряко се свързват с бившия тандем Пеевски Василев, са 
получили общо 75 хил. лв. за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони 
(ПР-СР). Това са "Радио Веселина", "Агенция Атлантик" и "Агенция Витоша", които поне допреди 
няколко месеца бяха считани за близка. Доста голямо разминаване има в дела на получените 
пари при някои медии и рейтингите им. Така например в края на миналата година по данни на 
агенция GARB TV7 има едва 4.8% дял на аудиторията, а според Media Research той е 3.5%. Още 
по-малко е присъствието сред зрителите на News 7 при двете агенции делът й се колебае около 
1%. През миналата година по информация на Reuters вторият по приходи рекламодател на TV7 
е Министерството на транспорта, макар че поне по официалната справка телевизията няма 
приходи по оперативна програма "Транспорт" от юни миналата година насам  
Общо 282 хил. лв. е приходът по реклами на еврофондовете за "Елит медия България" (Канал 
3), а далеч по-рейтинговата "Нова броудкастинг къмпани" има 480 хил. лв. приходи за 
популяризиране на европрограми. Медийните агенции като  
"Призма" също са получили приходи за разпространение на информация.  
Старите и новите любимци  
Интересно е, че при сегашното правителство (което е в оставка) някои от големите печеливши 
при предишни договори са останали по-назад в сравнение с други. Най-забележимите примери 
са "Дарик радио" и "Нова тв". По договорите, сключени преди 1 юни миналата година, т.е. при 
правителството на ГЕРБ и при служебното, радиото и "Нова броудкастинг къмпани" бяха 
големите печеливши с по над 700 хил. лв. приходи. Предишната справка не даваше информация 
за точен период, а при търсенето й в архива на сайта на Министерския съвет не излизат никакви 
резултати.  
"България он ер" обаче си е останала сред любимците и на тази власт - по старите договори 
приходите й бяха близо 500 хил. лв., сега те са повече от двойно. "Нова тв" и "Дарик радио" имат 



 

 

8 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 8

/5
/2

01
4

 

индиректна връзка, след като преди около година "Нова броудкастинг груп" придоби сайтовете 
на Netinfo и тези на "Дарик". В новата компания основният дял от акциите е на "Нова БК", а 
миноритарен дял си запазиха от "Дарик", освен това в прякото управление на интернет 
компанията остана Христо  
Христов, който и преди това ръководеше дигиталния бизнес на "Дарик".  
Приходите на "Дарик радио" от европрограмите са сходни с тези на БНР, а по новите договори 
БНТ също е започнала да получава пари за разлика от предишните, показва справката на МС. 
Агенция "Призма" и "Радио К2" също са влезли сред новите медии, избрани да разпространяват 
информация за европрограмите, макар че при радиото парите за реклама и популяризиране са 
по-скоро символични. Групата на "Икономедиа", издател на "Капитал Daily", няма никакви 
приходи от програмата за популяризиране на европейски програми.  
***  
МЕДИИТЕ И ПРИХОДИТЕ ИМ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ (В ЛВ.)  
"БЪЛГАРИЯ ОН ЕР"  
"БТВ МЕДИА ГРУП" И "РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ"  
ТВ СЕДЕМ ЕАД  
"ПРИЗМА"  
БНТ  
"ДАРИК РАДИО"  
БНР  
"НОВА БРОУДКАСТИНГ КЪМПАНИ"  
ДЗЗД "ДИДЖИТАЛ НЕСТ - МИТРА ПР"  
"ЕЛИТ МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ" (КАНАЛ 3)  
"ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО"  
"МЕДИЙНА ГРУПА ЧЕРНО МОРЕ" ЕООД  
БИН ВИНСИТ ООД  
"БИК - БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ"  
(СП. "ХАРДУЕР" И "СОФТУЕР")  
"ФОЛКЛОР ТВ" ЕООД  
(ФОНДАЦИЯ "НИКОЛИНА ЧАКАРДЪКОВА") _  
"ФЕН ТИ ВИ" (ВИКТОР И НЕНЧО КЪСЪМОВИ)_  
ИЗПЪЛНИТЕЛ - "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД - РАДИО К2  
"ФОКУС НУНТИ"  
ДРУГИ_  
Заб. Още 12 медии са получили по 25 хил. лв. по ПРСР  
ОБЩО_  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 04.08.2014  
Източник: в. 100 вести, Габрово  
Страница: 2  
Брой думи: 853  
 
 
Резюме: Български пощи ЕАД работи върху повишаване надеждността на предлаганите от 
компанията електронни услуги чрез създаване на "Съвременен център за кибер-защита" като 
участва в разработването на проект, свързан с киберсигурността. Работата е свързана с 
участието на специалистите по информационни и комуникационни технологии в шестия конкурс 
за проекти от "Подкрепа за ИКТ политики" по рамковата програма на ЕК "Конкурентоспособност 
и иновации". "Направлението "Киберсигурност" е насочено към разработка и внедряване на 
иновативен програмен продукт за борба с паразитен софтуер от тип BOTNET, който прониква в 
големи мрежи от компютри и достъпва съдържанието на компютъра без знанието на неговия 
собственик. В него участват 28 компании от 14 страни членки на ЕС, а Български пощи ЕАД 
единствена от България е подписала договор с ЕК за изпълнението му.  
 
Заглавие: Катя Великова: "Кибер-защитата на IT-мрежите е изключително важна"  
Подзаглавие:  
Автор: Стефка БУРМОВА  
Текст: Български пощи ЕАД работи върху повишаване надеждността на предлаганите от 
компанията електронни услуги чрез създаване на "Съвременен център за кибер-защита" като 
участва в разработването на проект, свързан с киберсигурността. Работата е свързана с 
участието на специалистите по информационни и комуникационни технологии в шестия конкурс 
за проекти от "Подкрепа за ИКТ политики" по рамковата програма на ЕК "Конкурентоспособност 
и иновации". "Направлението "Киберсигурност" е насочено към разработка и внедряване на 
иновативен програмен продукт за борба с паразитен софтуер от тип BOTNET, който прониква в 
големи мрежи от компютри и достъпва съдържанието на компютъра без знанието на неговия 
собственик. В него участват 28 компании от 14 страни членки на ЕС, а Български пощи ЕАД 
единствена от България е подписала договор с ЕК за изпълнението му.  
Какви са предимствата за клиентите на компанията и защо тя работи по проблемите на кибер-
защитата е разговорът с Катя Великова от Български пощи ЕАД, ръководител на проекта за 
изграждане на "Съвременен център за киберзащита"  
- Г-жо Великова, защо се ангажираха "Български пощи" за участие в този проект, какви са 
предимствата за клиентите на компанията с реализирането му?  
- За да стане ясно какъв интерес има Български пощи от участието в проекта ще кажа, че за 
момента борбата с паразитния софтуер от типа BOTNET е страшна и засега недостатъчно 
успешна. Този паразитан софтуер произхожда от думата робот и опасността от него се състои в 
това, че с помощта на спам, вирус или друг продукт BOTNET може да бъде инсталиран на 
компютрите на потребителите, в това число и на огромни мрежи от компютри, а не само на един. 
И то така да бъде инсталиран, че собственикът на компютъра или потребителят на IT-услуги да 
не разбере за него. Т. е. той работи на заден фон, човекът си мисли, че си е изчистил компютъра, 
тъй като има инсталирана антивирусна програма, смята че е отхвърлил спама, че филтрите са 
го прекратили, но съвсем не е така. Самият BOTNET си остава инсталиран на компютъра и оттам 
насетне няма гаранция за никакви данни, съхранявани в него. BOTNET-ът може да бъде 
управляван дистанционно от специализирани сървъри. Това означава, че до твоя компютър или 
корпоративната мрежа на твоята фирма имат достъп други хора, които биха могли във всеки 
определен от тях момент да източат всичко, което е ценно, включително пароли, кредитни карти, 
да извършат нерегламентирани финансови транзакции, да изтриват и източват важна 
конфиденциална информация, изобщо всичко, което представлява интерес за съответния 
нападател.  
- Защо точно Български пощи работи върху кибер-защитата, не е ли по-важно 
далекосъобщителните компании да се включат в подобни разработки?  
- Вероятно знаете, че в Български пощи разполагаме с добре развита пощенска и IT-
инфраструктура. В нашата мрежа имаме над 5000 автоматизирани работни места. Те работят в 
мрежа и са точно толкова заплашени от кибератаки, включително и от  
BOTNET, колкото и една банка с всичките й клонове на територията на цялата страна, например. 
Както Български пощи имат клонове и компютърните ни мрежи са разпрострени в цялата страна. 
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Става въпрос за 3000 пощенски офиса с над 5000 компютъра. От тази гледна точка нашата IT-
инфраструктура е изключително критична, не само защото е голяма и има много компютри в нея, 
а защото вътре се съхраняват личните данни на над 3 млн. български граждани. Само 2 милиона 
и повече са пенсионерите, които получават пенсиите си чрез нас. Отделно от това ние работим 
с базата данни на нашите партньори от големите вериги магазини, стационарните оператори, 
инкасо услугите на водните, електроразпределителните и газови дружества и т. н. Ние 
разполагаме с базата данни на всички клиенти, които си плащат сметките чрез нас. Отделно от 
това са финансовите транзакции. Така че при нас информационната сигурност е от много и 
съществено значение. Неслучайно в момента се сертифицираме по ИСО 27001, което е 
"Информационна сигурност" и то интегрирано с ИСО 9001. Затова е изключително важно 
проектът да завърши успешно и да бъде признат за стандарт в ЕС и да запознаем добре 
институциите и бизнеса, всички български граждани с ползите от него и със заплахите от 
BOTNET, за да могат хората масово и интегрирано да се защитават. Защото разбирате, че един 
интернет-провайдър със своите всички клиенти физически и юридически лица също е заплашен 
от BOTNET. И ако един компютър не е защитен, означава, че цялата мрежа не му е защитена.  
- Тоест, Български пощи ще бъде организацията, която ще мултиплицира възможностите за 
кибер-защита на мрежите?  
- В този смисъл нашето участие е пионерно за българската държава.  
Една от задачите ни е популяризиране и разпространение на ползите от проекта и набиране на 
заинтересовани страни. Затова организираме редица формални и неформални срещи, свързани 
с необходимостта от проекта. Вече имаме заявен интерес от няколко места. През есента ще 
проведем конференция с всички заинтересовани страни, по време на която ще им покажем 
същността на проекта, какви са заплахите от BOTNET, възможностите му и какво е 
предотвратено до момента. Това ще направим заедно със специалисти от Интерпол, Европол, 
Майкрософт и т. н., тъй като ние работим съвместно с тях, защото някои от заплахите са с ярко 
изразен криминален характер. Неотдавна например имаше акция съвместно с ФБР, по време на 
която бяха заловени 1730 сървъра, които бяха заразили над 5 млн. компютри за 18 месеца и бяха 
източили 600 млн. долара от сметките на хората.  
04.08.2014 г.  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 04.08.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/Новини/Инвестираме-68-млн-лв-в-газовата-връзка-със-
Сърбия_l.a_i.560056_at.1.html  
Брой думи: 188  
 
 
Резюме: Проектът ще бъде съфинансиран със средства по ОП "Конкурентоспособност"  
 
Заглавие: Инвестираме 68 млн. лв. в газовата връзка със Сърбия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът ще бъде съфинансиран със средства по ОП "Конкурентоспособност"  
Страната ни ще инвестира повече от 68 млн. лв. за изграждането на наша територия на газовата 
връзка със Сърбия. Това сочат предварителните изчисления на министерство на икономиката и 
енергетиката.  
За строителството ще са нужни 67,7 млн. лв. Заедно с това ще трябва да се осигурят 300 хил. 
лв. за надзор и 200 хил. лв. за консултантски услуги, информира в-к „Труд“.  
Проектът трябва да бъде съфинансиран със средства от оперативна програма 
„Конкурентоспособност“. Парите по нея ще бъдат, както от изтеклия програмен период, така и 
от новия от 2014 до 2020 г.  
Предвидения срок за пускане в експлоатация на газопровода е 2017 г.  
По отношение на газовата връзка на страната ни с Румъния стана ясно, че нейното пускане ще 
закъснее. Причина за забавянето са инженерни проблеми. В момента се очаква трасето между 
Русе и  
Гюргево да заработи най-рано в началото на септември.  
Заедно с това все още текат преговорите за газовата ни връзка с Гърция. Очаква се през 
септември да бъде представен и финансовият модел за изграждането на новия газопровод 
между Стара Загора и  
Комотини. В момента текат отчуждителите процедури по него.  
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Дата: 04.08.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/pregled-na-pechata-za-4-avgust,177400/  
Брой думи: 930  
 
 
Резюме: в. Капитал Daily  
Санкциите срещу Русия няма да повлияят на строителството на газопреносната мрежа "Южен 
поток", заяви Герхард Роис, главен изпълнителен директор на австрийската петролна и газова 
компания OMV. В интервю за излизащия в понеделник брой на списание Profil той казва, че 
"Европа сама ще си причини вреда, ако блокира строителството".  
През юни "Газпром" и OMV подписаха споразумение за изграждане на финалните 50 км на 
австрийска територия - отсечка, която ще свърже "Южен поток" с централноевропейския 
разпределителен център в Баумгартен.  
Роис коментира още, че не разбира защо ЕС критикува неговата компания за отсечката от 
унгарската граница, но приема участието на германски и италиански компании в изграждането 
на подводната част в Черно море. Той казва още, че е убеден, че Европа в крайна сметка иска 
да види работещ "Южен поток".  
 
Заглавие: Преглед на печата за 4 август  
Подзаглавие: Ръководителят на OMV защити "Южен поток"  
Автор:  
Текст: в. Капитал Daily  
Санкциите срещу Русия няма да повлияят на строителството на газопреносната мрежа "Южен 
поток", заяви Герхард Роис, главен изпълнителен директор на австрийската петролна и газова 
компания OMV. В интервю за излизащия в понеделник брой на списание Profil той казва, че 
"Европа сама ще си причини вреда, ако блокира строителството".  
През юни "Газпром" и OMV подписаха споразумение за изграждане на финалните 50 км на 
австрийска територия - отсечка, която ще свърже "Южен поток" с централноевропейския 
разпределителен център в Баумгартен.  
Роис коментира още, че не разбира защо ЕС критикува неговата компания за отсечката от 
унгарската граница, но приема участието на германски и италиански компании в изграждането 
на подводната част в Черно море. Той казва още, че е убеден, че Европа в крайна сметка иска 
да види работещ "Южен поток".  
Над 10 жестоки наводнения сполетяха България за 44 дни  
в. Сега  
Месец и половина след наводнението във варненския квартал "Аспарухово" и в Добрич, където 
загинаха 13 души, ново бедствие, този път във врачанския град Мизия, споходи България, взе 
най-малко две жертви и причини материални щети за милиони. За 44 дни страната бе застигната 
от над 10 жестоки наводнения - Варна, Добрич, Велико Търново, София, Ловеч, Габровско, 
Бургаско, Враца, Монтана, Пловдив, села в Родопите. В бедствието загинаха поне 18 души.  
В нощта срещу неделя река Скът излезе от коритото си и заля Мизия и съседното село 
Крушовица. Като единствена причина за бедствието властите сочат обилните валежи от 
последните няколко дни. Няма данни за скъсани язовирни стени в района, но седем водоема 
преляха. Според шефа на пожарната гл. комисар Николай Николов за последните два дни във 
Врачанско са паднали 94 литра на кв.м. "Това са около 300 млн. куб.м вода, или все едно половин 
язовир "Искър" да премине за 1-2 дни. Повишавало се е много бързо нивото на водата, но като 
че ли не е имало приливна вълна. Това е водата, която дойде от целия водосбор на Врачанска 
област. Тя мина през Бяла Слатина и беше логично да я очакваме и в най-ниската точка - Мизия", 
коментира той.  
ЦИК измисли сложна процедура за броене на преференциите  
в. Сега  
ЦИК е на път да усложни максимално работата на секционните избирателни комисии (СИК), 
които и без това дълги часове след края на изборния ден чакат да предадат протоколите си, 
установи проверка на "Сега" сред членове на изборни комисии. Става дума за нов начин, по който 
в СИК-овете ще се отчитат преференциите, отбелязани за кандидатите, каквато опция дава 
Изборният кодекс за парламентарния вот на 5 октомври.  
Според решение на ЦИК от 22 юли, след като бъдат преброени всички действителни бюлетини, 
ще започне специална процедура за огласяване и отчитане на преференциите. Определен член 
на комисията ще показва всяка бюлетина на присъстващите, ще чете поредния номер на 
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предпочетения кандидат и отбелязания преференциален вот. Резултатите ще се вписват в 
черновата на протокола, ще се прави засичане на резултатите и ако всичко съответства на общия 
брой валидни гласове, данните ще се вписват в официалния протокол.  
Над 61 хиляди ще са първолаците наесен  
в. Сега  
61 046 първокласници се очаква да прекрачат училищния праг за първи път, сочат данните на 
Министерството на образованието и науката. Тазгодишният випуск е с около 3000 деца по-малко 
в сравнение с миналата година. Общо 439 731 ученици от I до VII клас ще получат безплатни 
учебници и помагала, съобщиха от ведомството. За целта от бюджета за 2014 г. са отпуснати 42 
млн. лв. Според справката на МОН най-много са учениците в общинските училища - 429 254.  
Възпитаниците на частните училища също получават безплатни учебници. За учебната 
2014/2015 г. децата от I до VII клас в частни школа са 3819. В националните училища, които са 
към министерствата, са записани 2922 ученици до VII клас. Според графика на просветното 
ведомство срокът за доставката на учебниците за учениците и учебните помагала за детските 
градини е 28 август.  
Вадят 100 млн. лв. от хазната за екопроекти  
в. Стандарт  
Финансовото министерство ни отпусна лимит от 100 млн. лв. за разплащане на проекти по ОП 
"Околна среда", съобщи за "Стандарт" министърът на околната среда в оставка Станислав 
Анастасов. Очаквам в понеделник, 4 август, до края на деня парите да бъдат разпределени "на 
равна база" между общините - така, както бях обещал по-рано, обясни Анастасов. С парите ще 
се разплатим частично с фирмите, които изпълняват проекти, финансирани по ОП "Околна среда 
2007-2013" (ОПОС), подчерта министър Анастасов и допълни, че целта на еднаквите критерии 
за разпределение на средствата е да не се създава напрежение между политическите партии 
преди изборите.  
Според предварителните ни проучвания ще бъдат разплатени около 50% от всички обработени 
и верифицирани искания за средства по изпълняваните проекти, обясни Анастасов. Плащанията 
по проектите, финансирани по ОПОС, бяха блокирани от Брюксел през ноември 2013 г. заради 
открити 5 типа съществени нарушения при провеждането на процедурите за обществени поръчки 
за проекти в периода 2009-2013 г. През февруари тази година спря и изплащането на средства 
по тях от хазната, което застраши изпълнението на започнатите обекти.  
Усвояваме 73% от еврофондовете до края на годината  
в. Новинар  
73% от европейските фондове могат да бъдат усвоени до края на годината, ако фондовете се 
управляват добре, става ясно от данните на Информационната система за управление и 
наблюдение на финансовите инструменти на Европейския съюз за България.  
За първите шест месеца на годината е отчетено известно забавяне по изпълнението на 
Оперативните програми "Административен капацитет" и "Техническа помощ", съобщава от 
Министерството на финансите. Като много добро е отчетено изпълнението на проектите по 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", а като добро е оценено изпълнението 
по програмите "Регионално развитие", "Транспорт" и "Конкурентоспособност".  
Очаква се Споразумението за партньорство да бъде одобрено в периода 4-8 август, а 
финализирането на оперативните програми 2014-2020 г. да приключи през октомври.  
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Дата: 04.08.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57603-nad-68-mln-leva-sa-planirani-za-
izgrazhdane-na-gazovata-vrazka-sas-sarbiya  
Брой думи: 124  
 
 
Резюме: Над 68 млн. лева ще струва изграждането на газовата връзка между България и Сърбия 
на наша територия, показват предварителните разчети на Министерството на икономиката, 
съобщава вестник „Труд".  
 
Заглавие: Над 68 млн. лева са планирани за изграждане на газовата връзка със Сърбия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 68 млн. лева ще струва изграждането на газовата връзка между България и Сърбия 
на наша територия, показват предварителните разчети на Министерството на икономиката, 
съобщава вестник „Труд".  
Самото строителство ще струва 67,7 млн. лв., надзорът - 300 хил. лв., а консултантските услуги 
- 200 хил. лв. Изграждането на връзката ще бъде съфинансирано с пари от оперативна 
програма "Конкурентоспособност" за изтеклия програмен период и за бъдещия до 2020 г.  
По план съоръжението трябва да заработи до края на 2017 г. и ще даде възможност на България 
да има още един алтернативен маршрут на руски газ.  
Сръбската връзка е третата за България, финансирана с евросредства. С три години вече 
закъснява изграждането на българо-румънската газова връзка, както и на тази с Гърция. 
Причината са спорове със съседните страни.  
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Дата: 04.08.2014  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/biznes/media_i_reklama/2014/08/04/2356124_bulgariia_on_er_tv7_i_btv_sa_pol
uchili_nai-mnogo_za/#comments  
Брой думи: 979  
 
 
Резюме: В сравнение с договорите от предишни правителства има разместване на медиите с 
най-големи приходи  
 
Заглавие: "България он ер", ТВ7 и bTV са получили най-много за реклама на еврофондове  
Подзаглавие:  
Автор: Весела Николаева  
Текст: В сравнение с договорите от предишни правителства има разместване на медиите с най-
големи приходи  
Линк досие  
еврофондове  
Еврофондовете са събирателно, макар и неточно понятие за ...  
Цялото досие  
Свързаната с "Химимпорт" медийна група "България он ер", подкрепящата властта "ТВ Седем" и 
"БТВ медиа груп" са големите печеливши от държавните поръчки за реклами на европейски 
програми, показва справка на Министерския съвет за периода 1 юни 2013 г. – 30 юни 2014 г. Само 
телевизията "България он ер" е получила близо 860 хил. лв. за реклами, повечето за програма 
"Конкурентоспособност", отделно приходи имат едноименното радио и дружеството "България 
он ер", което притежава интернет сайта Investor.bg. Общата сума, получена от медийната група, 
е близо 1.2 млн. лв. Отделно 96 хил. лв. е приходът на "Медийна група Черно море", далеч по-
малка, и също свързана с "Химимпорт" чрез контролиращият я "Холдинг Варна".  
Усмивка по радиото  
Също над 1 млн. лв. е бил приходът на "БТВ медиа груп", дори ако не броим "Радиокомпания 
Си.Джей", получила 110 хил. лв. за реклама на Програмата за развитие на селските райони. 
Радиокомпанията е собственик на станциите N-joy, "Джаз ФМ", "Класик ФМ", "Мелъди" и Z-rock, 
сочи справка в регистъра на Съвета за електронни медии. Според корпоративния сайт на "БТВ 
медиа груп" това са едни от радиостанциите в групата. "ТВ Седем", която се смята, че е в 
орбитата на банкера Цветан Василев, е получила следващия по размер дял от парите – общо 
1.05 млн. лв. След скарването на Василев и Пеевски не е ясно точно под чий контрол е 
телевизията.  
Още няколко компании, които непряко се свързват с бившия тандем Пеевски – Василев, са 
получили общо 75 хил. лв. за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР). Това са "Радио Веселина", "Агенция Атлантик" и "Агенция Витоша", които поне допреди 
няколко месеца бяха считани за близки до КТБ и Пеевски. Доста голямо разминаване има в дела 
на получените пари при някои медии и рейтингите им. Така например в края на миналата година 
по данни на агенция GARB TV7 има едва 4.8% дял на аудиторията, а според Media Research той 
е 3.5%. Още по-малко е присъствието сред зрителите на News 7 – при двете агенции делът й се 
колебае около 1%. През миналата година по информация на Reuters вторият по приходи 
рекламодател на TV7 е Министерството на транспорта, макар че поне по официалната справка 
телевизията няма приходи по оперативна програма "Транспорт" от юни миналата година насам  
Общо 282 хил. лв. е приходът по реклами на еврофондове  
Линк досие  
Еврофондовете са събирателно, макар и неточно понятие за ... Цялото досие  
те за "Елит медия България" ("Канал 3"), а далеч по-рейтинговата "Нова броудкастинг къмпани" 
има 480 хил. лв. приходи за популяризиране на европрограми. Медийните агенции като "Призма" 
също са получили приходи за разпространение на информация.  
Старите и новите любимци  
Интересно е, че при сегашното правителство (което е в оставка), някои от големите печеливши 
при предишни договори са останали по-назад в сравнение с други. Най-забележимите примери 
са "Дарик радио" и "Нова тв". По договорите, сключени преди 1 юни миналата година, т.е. при 
правителството на ГЕРБ и при служебното, радиото и "Нова броудкастинг къмпани" бяха 
големите печеливши с по над 700 хил. лв. приходи. Предишната справка не даваше информация 
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за точен период, а при търсенето й в архива на сайта на Министерския съвет не излизат никакви 
резултати.  
"България он ер" обаче си е останала сред любимците и на тази власт – по старите договори 
приходите й бяха близо 500 хил. лв., сега те са повече от двойно. "Нова тв" и "Дарик радио" имат 
индиректна връзка, след като преди около година "Нова броудкастинг груп" придоби сайтовете 
на Netinfo и тези на "Дарик". В новата компания основният дял от акциите е на "Нова БК", а 
миноритарен дял си запазиха от "Дарик", освен това в прякото управление на интернет 
компанията остана Христо Христов, който и преди това ръководеше дигиталния бизнес на 
"Дарик".  
Приходите на "Дарик радио" от европрограмите са сходни с тези на БНР, а по новите договори 
БНТ също е започнала да получава пари за разлика от предишните, показва справката на МС. 
Агенция "Призма" и "Радио К2" също са влезли сред новите медии, избрани да разпространяват 
информация за европрограмите, макар че при радиото парите за реклама и популяризиране са 
по-скоро символични. Групата на "Икономедиа", издател на "Капитал Daily", няма никакви 
приходи от поръчките за популяризиране на европейски програми.  
Медиите и приходите им от оперативните програми (в лв.) Компания Конкурентоспособност 
Развитие на ЧР Административен капацитет Регионално развитие Околна среда Транспорт 
Програма за развитие на селските райони Техническа помощ Общо "България он ер" 419 998 319 
920 253 863.2 175 000 1 168 781 "БТВ Медиа Груп" и "Радиокомпания Си.Джей" 239 385 180 000 
410 000 299 976 1 129 361 ТВ Седем ЕAД 420 000 180 000 250 000 200 000 1 050 000 "Призма" 
180 000 480 000 660 000 БНТ 239 868 120 000 199 200 99 840 658 908 "ДАРИК РАДИО" 72,000 44 
100 144 900 49 968 125 000 129 600 565 568 БНР 215 999 17 000 19 998 49 994 140 000 69 888 512 
979 "Нова броудкастинг къмпани" 180 000 299 982 479 982 ДЗЗД "ДИДЖИТАЛ НЕСТ - МИТРА ПР" 
324 000 324 000 "Елит Медия България" (Канал 3) 102 000 180 000 282 000 "Военно издателство" 
120 000 120 000 "Медийна група Черно море" ЕООД 96 048 96 048 БИН ВИНСИТ ООД 67 560 67 
560 "БИК – Българска издателска компания" (сп. "Хардуер" и "Софтуер") 62 380 62 380 "Фолклор 
ТВ" ЕООД (Фондация "Николина Чакардъкова") 50 000 50 000 "Фен Ти Ви" (Виктор и Ненчо 
Късъмови) 50 000 50 000 Изпълнител - "Анаили Мили" ЕООД - радио К2 50 000 50 000 "Фокус 
Нунти" 48,368 48 368 Други 300 000 300 000 Заб. Още 12 медии са получили по 25 хил. лв. по 
ПРСР Общо 1 637 250.22 89 100 786 478 444 900 319 920 1 302 241.4 1 929 200 1 166 846 7 675 
935.62 Източник: Министерски съвет  
 



 

 

18 

М
ед
и
ен

 м
он
и
то
ри
нг

 | 
 8

/5
/2

01
4

 

Дата: 04.08.2014  
Източник: www.publics.bg  
Връзка: 
http://www.publics.bg/bg/news/11418/Над_68_млн_лв_ще_струва_газовата_връзка_със_Сърбия.
html  
Брой думи: 142  
 
 
Резюме: Изграждането на връзката ще бъде съфинансирано с пари от оперативна програма 
"Конкурентоспособност" за изтеклия програмен период и за бъдещия до 2020 г.  
 
Заглавие: Над 68 млн. лв ще струва газовата връзка със Сърбия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изграждането на връзката ще бъде съфинансирано с пари от оперативна програма 
"Конкурентоспособност" за изтеклия програмен период и за бъдещия до 2020 г.  
Над 68 млн. лева ще струва изграждането на газовата връзка между България и Сърбия на наша 
територия, показват предварителните разчети на министерството на икономиката.  
Самото строителство ще струва 67,7 млн., надзорът - 300 хил., а консултантските услуги - 200 
хил. Изграждането на връзката ще бъде съфинансирано с пари от оперативна програма 
"Конкурентоспособност" за изтеклия програмен период и за бъдещия до 2020 г., пише „Труд“  
По план съоръжението трябва за работи до края на 2017 г. и ще даде възможност на България 
да има още един алтернативен маршрут на руски газ.  
Сръбската връзка е третата за България, финансирана с евросредства. С три години вече 
закъснява изграждането на българо-румънската газова връзка, както и на тази с Гърция. 
Причината са спорове със съседните страни.  
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Дата: 04.08.2014  
Източник: www.stroiteli.bg  
Връзка: http://www.stroiteli.bg/php/news_more.php?id=2676  
Брой думи: 118  
 
 
Резюме: Над 68 млн. лева ще струва изграждането на газовата връзка между България и Сърбия 
на наша територия, показват предварителните разчети на министерството на икономиката.  
 
Заглавие: Влагаме 68 млн. в газовата връзка със Сърбия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 68 млн. лева ще струва изграждането на газовата връзка между България и Сърбия 
на наша територия, показват предварителните разчети на министерството на икономиката.  
Самото строителство ще струва 67,7 млн., надзорът - 300 хил., а консултантските услуги - 200 
хил. Изграждането на връзката ще бъде съфинансирано с пари от оперативна програма 
"Конкурентоспособност" за изтеклия програмен период и за бъдещия до 2020 г.  
По план съоръжението трябва за работи до края на 2017 г. и ще даде възможност на България 
да има още един алтернативен маршрут на руски газ.  
Сръбската връзка е третата за България, финансирана с евросредства. С три години вече 
закъснява изграждането на българо-румънската газова връзка, както и на тази с Гърция. 
Причината са спорове със съседните страни.   

 


