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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
16.1.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 5 

 телевизии 2 

 радиостанции 3 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 15 

 вестници, от които: 25 

 - национални 24 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 167 

Общо за деня 197 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 15.01.2013  
Източник: БНР  
Предаване: 12+3  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 145  
 
 
Резюме: Водещ: Сега в последните минути на предаването няма да се въздържа и ще ви 
припомня една новина. Не знам дали всички от вас са я разбрали, но тя, ако не друго, поне може 
да ни накара да се замислим и е свързана с факта, че българската компания Пайнер, която както 
знаете продуцира основните поп-фолк изпълнителки ще получи близо 2 млн. лв. безвъзмездна 
помощ по европейската програма Конкурентоспособност.  
 
Текст: Водещ: Сега в последните минути на предаването няма да се въздържа и ще ви 
припомня една новина. Не знам дали всички от вас са я разбрали, но тя, ако не друго, поне може 
да ни накара да се замислим и е свързана с факта, че българската компания Пайнер, която както 
знаете продуцира основните поп-фолк изпълнителки ще получи близо 2 млн. лв. безвъзмездна 
помощ по европейската програма Конкурентоспособност. Нищо лошо, ще кажете. Хората са 
изготвили проект, защитили са го, дали са го на европейските институции, от там им отпускат 2 
млн. лв. Но пък аз се чудя тази Европа, към която ние толкова много държахме да се 
присъединим, именно защото е символ на високия дух, на модерността, на съвремието сега се 
оказва, че спонсорира с европейски пари, които в това число са и български, нали разбирате, 
спонсорира българската чалга. Само така го казвам това, така като размисъл.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 249  
 
 
Резюме: 2.Новина  
Министъра по управление на еврофондовете Томислав Дончев се ангажира да провери 
проектите за подпомагане с евро пари спечелени от продуцентски фирми в българския 
шоубизнес. Коментара му пред БНР дойде по повод новината, че от еврофондовете се 
финансират и развлекателни ТВ програми. Подробностите от Никола Миладинов.  
Репортер: По всяка вероятност от формална гледна точка няма нищо нередно.  
 
Текст: 2.Новина  
Министъра по управление на еврофондовете Томислав Дончев се ангажира да провери 
проектите за подпомагане с евро пари спечелени от продуцентски фирми в българския 
шоубизнес. Коментара му пред БНР дойде по повод новината, че от еврофондовете се 
финансират и развлекателни ТВ програми. Подробностите от Никола Миладинов.  
Репортер: По всяка вероятност от формална гледна точка няма нищо нередно. Така Томислав 
Дончев коментира данните от информационната система ИСУН, че медийна фирма в сферата на 
попфолка ще получи финансиране от над 1 милион и 900 000лв. по ОП Развитие 
конкурентоспособността на българската икономика.  
Томислав Дончев:Това не означава, че в конкретния проект има нещо нередно. Не съм 
проверявал, след като ми задавате такъв въпрос обезателно ще проверя, но така е била 
разработена схемата, допуснат е този бранш като допустим. Може би беше към 2010 или по 
скоро 2011 година, има финансиран проект. От формална гледна точка няма абсолютно нищо 
нередно. Лично аз считам, че трябва да има втори опит за определянето на приоритетни сектори. 
На по-дълга дискусия да се реши кой обезателно е бранша, който ще дърпа българската 
икономика напред.  
Репортер: Помолен за коментар от Хоризонт относно обвиненията, че правителството оказва 
влияние върху държавните радио и телевизия чрез отпускане на средства по европрограми, 
министър Дончев заяви:  
Томислав Дончев:Средствата, които са с произход ОП и се разходват за информация и 
публичност, те са за информация и публичност, точка. С тях не може да се прави нито 
политическа, нито персонална агитация за тази или за онази политическа фигура. Тук има ясни 
правила и те се спазват.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 20.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 403  
 
 
Резюме: 22.Новина  
Разгорещени коментари в социалната мрежа предизвика новината, че Пайнер Медия, известна 
като една от най-големите компании, продуциращи поп-фолк, получава евро средства по 
оперативна програма "Конкурентоспособност". Средствата ще бъдат използвани за купуване на 
нова модерна техника. По повод днешните горещи дискусии в публичното пространство, 
Европейската комисия е помолила Българското министерство на икономиката да направи 
проверка дали проектът на Пайнер Медия за технологично обновление отговаря на критериите. 
Затова няма краен срок, съобщи за БНТ Ширин Уилър, говорител на еврокомисаря по 
регионална политика Йоханес Хан.  
 
Текст: 22.Новина  
Разгорещени коментари в социалната мрежа предизвика новината, че Пайнер Медия, известна 
като една от най-големите компании, продуциращи поп-фолк, получава евро средства по 
оперативна програма "Конкурентоспособност". Средствата ще бъдат използвани за купуване 
на нова модерна техника. По повод днешните горещи дискусии в публичното пространство, 
Европейската комисия е помолила Българското министерство на икономиката да направи 
проверка дали проектът на Пайнер Медия за технологично обновление отговаря на критериите. 
Затова няма краен срок, съобщи за БНТ Ширин Уилър, говорител на еврокомисаря по 
регионална политика Йоханес Хан.  
Репортер: С парите, спечелени по европроекта, Пайнер Мюзик трябва да модернизира 
технологиите си. За целта на компанията ще бъдат отпуснати 3 милиона и 200 хиляди лева, от 
тях обаче безвъзмездната помощ от Европа е малко под 2 милиона, останалите пари трябва да 
осигури шефът на музикалния гигант. Изпълнението на проекта трябва да завърши през април 
тази година, но до момента на компанията не е преведен нито лев, съобщиха за "По света и у 
нас" от икономическото министерство. Те уточниха още, че проектът на Пайнер Медия е 
преминал успешно всички етапи на оценка и е бил класиран в резервите. След отказа на фирми 
от основния списък с одобрени проекти да сключат договор, поканата за финансиране е била 
отправена към Пайнер медия. Във връзка с острите реакции в социалните мрежи, според които 
се подпомага чалгата с европари, потърсихме различни мнения.  
Денис Ризов:Много хора се възмущават и така нататък, обаче това си е една най-обикновена 
бизнес процедура, която се прави и това е час от европейската програма за развитие на 
България, така че не виждам кой знае колко страшно нещо.  
Христо Мутафчиев:Мисля, че тези средства трябва да отидат по-скоро за театрите в България, 
но не и за студията на Митьо Пайнера, но ако той ги е спечелил честно без далавера, в крайна 
сметка това е проблем на Брюксел. Би трябвало да се потърси мнението по скоро на министъра 
на културата – как би могъл да реагира той, след като Брюксел дава пари за Пайнер, как да дава 
пари и за театрите, за модернизацията на театралните сцени в България.  
Митко Димитров: Театралните дейци били против ние да получим тези пари, защото щели да се 
възползва поп фолка от това – ам чи ние не го крием. Техниката, която я взимаме е заснемане 
както на поп-фолка, така и на фолклора, така и на красотите на България. Аз съм готов да се 
откажа от тоя проект стига да е видно, че на тях ще им стане по-добре.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: БТВ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 48  
 
 
Резюме: 26.Новина  
Евросубсидии за развитие на поп-фолка. Тази новина предизвика лавина от коментари в 
интернет. Най-голямата компания за производство на поп-фолк музика е получила почти 2 млн. 
лв. по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика.  
 
Текст: 26.Новина  
Евросубсидии за развитие на поп-фолка. Тази новина предизвика лавина от коментари в 
интернет. Най-голямата компания за производство на поп-фолк музика е получила почти 2 млн. 
лв. по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика.  
Коментар на собственика на компанията инж. Митко Димитров очаквайте утре в предаването 
„Тази сутрин”.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 277  
 
 
Резюме: 3.Новина  
ЕК поиска от българските власти да направят свое разследване дали парите от еврофондовете 
са отпуснати на музикалната компания Пайнер в съответствие с павилата. Това съобщи 
говорителя на комисията по въпросите на Регионалната политика Шерин Уилърс по повод 
днешните публикации в българската преса, че компания, която лансира спорен музикален стил 
ще се рекламира с европейски средства. Диана Чипишева с подробностите.  
 
Текст: 3.Новина  
ЕК поиска от българските власти да направят свое разследване дали парите от еврофондовете 
са отпуснати на музикалната компания Пайнер в съответствие с павилата. Това съобщи 
говорителя на комисията по въпросите на Регионалната политика Шерин Уилърс по повод 
днешните публикации в българската преса, че компания, която лансира спорен музикален стил 
ще се рекламира с европейски средства. Диана Чипишева с подробностите.  
Репортер: Започналите вече консултации по темата са в отговор на предложението на 
председателя на ЕС Херман Ван Ромпой да има отделен легитимен инструмент за вземане на 
решения за еврозоната. Бълграския евродепутат Ивайло Калфин потвърди, че засега вариантите 
отделна парламентарна асамблея или отделни пленарни заседания на евродепутатите от 
страните използващи общата валута, не са актуални.  
Ивайло Калфин:Това, което се обсъжда е да се създаде подкомисия към икономическата 
комисия, която да бъде отворена за участие на депутати извън еврозоната, но в ръководството – 
координатор и зам.координатор, и председател, да бъдат изключително колеги от еврозоната.  
Репортер: Макар и по-мек този вариант също е лош за страни като България смята Калфин и 
припомня, че с изключение на Великобритания и Дания, всички останали държави от ЕС са 
длъжни един ден да въведат еврото и не трябва да остават в страни от мерките за 
стабилизирането му. Ивайло Калфин очаква процесите по създаване на нови структури или 
институции за вземане на решения за еврозоната да се развият много бързо и добавя.  
Ивайло Калфин:Има натиск инстуционалните промени да се търсят като изход от проблемите в 
еврозоната. Сега е момента, в който България трябва да има активна позиция, да бъде фактор в 
решаването на тоя проблем, ако мога да го кажа образно – да си сложи крака във вратата, за да 
не я затворят под носа ни.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 16.01.2013  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 1,10  
Брой думи: 485  
 
 
Резюме: Фирмата: Правим световна реклама на България  
 
Заглавие: Европарите на "Пайнер" били за HD техника, не за нови певици или силикон  
Подзаглавие:  
Автор: Николай ГРУДЕВ  
Текст: Фирмата: Правим световна реклама на България  
"Спечеленият от нас европейски проект за 3,2 млн. лева ще ни позволи не само да осъществим 
инвазия на нашата музика по света. В програмата ни няма само попфолк, пуснете и ще видите, 
че застъпваме и автентичен фолклор, и други жанрове. Той ще направи възможна и ударната 
реклама на България -нашата красива природа, курорти и културни и исторически 
забележителности, имаме и такава рубрика. " Така вчера собственикът на "Пайнер медиа" Митко 
Димитров коментира пред "24 часа" спечеления европроект на компанията по програма 
"Конкурентоспособност".  
"Парите са изцяло за модернизация и техническо обновяване, както е разписано в проекта. Няма 
да бъдат влагани средства за нови певици или пък силикон, каквито са саркастичните 
коментари", увери Димитров. Най-малко 30 нови работни места за висококвалифицирани и 
отлично платени професионалисти щели да бъдат открити при старта.  
"Няма да имаме проблеми със собственото дофинансиране", обяви още Димитров. 60% от 
цялата сума дава Европа, останалите трябва да си намери бенефициентът.  
Основната част от очакваните пари трябвало да бъдат вложени в нова HD техника - снимачни, 
излъчвателни, осветителни и озвучителни консумативи. "В момента във всички европейски 
форуми коментарите са, че излъчваната некодирано тоест абсолютно безплатно, от спътник 
"Планета HD" е с перфектно качество", каза още Димитров.  
И допълни, че не бил търсил никого за подкрепа или помощ - нито министъра по еврофондовете 
Томислав Дончев, нито друг. Всичко станало по честен и прозрачен начин.  
"Не сме отнели средства от други достойни да ги спечелят. Намерението ни бе одобрено още 
при внасянето му. Сега му идва редът за финансиране, след като се оказало, че фирми от 
промишлеността нямат възможност да изпълнят своя ангажимент, което не е наш проблем", 
казаха вчера от пресслужбата на компанията.  
"Проектът започна в края на юли миналата година, но досега не са ни били превеждани пари", 
допълни пресаташето на компанията Любомир Костадинов.  
"Има райони по света като например Австралия, Южна и Северна Африка, части от Южна 
Америка, където никоя друга българска телевизия не се разпространява. По този начин само 
"Планета" остава мост към родината за изселниците ни там, както и за познавателния елемент 
на местния зрител за България", обясни Костадинов.  
"Пайнер" започва развитието си в края на деветдесетте години, когато държи популярните тогава 
звукозаписни гаражчета, които презаписваха музика на аудиокасети. Облагодетелстван е от 
разцвета на най-голямото покрито тържище у нас - Неделния димитровградски пазар, място за 
дистрибуция на всичко ново из страната.  
Митко Димитров направи и политическа кариера, която стартира с членство в ГЕРБ преди повече 
от 5 години. Бе номиниран за мажоритарен кандидат за депутат от Хасковския избирателен 
район. Бъдещият премиер Бойко Борисов обаче се ядоса на публикациите, които свързваха 
партията с термина "чалга", и Димитров бе принуден да се оттегли. "Решението ми бе 
премислено и обосновано - можеше в един момент да се окаже, че нито бизнесът, нито 
политиката ще върви", обясни тогава музикалният бос. На местните избори също имаше слухове, 
че Димитров може да оглави листата на кандидатите за общински съветници, но това не стана.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 10  
Брой думи: 401  
 
 
Резюме: Проектът на "Пайнер медиа" е одобрен на 19 септември 2011 г., а началото му е 23 юли 
м.г. Срокът за изпълнение е 9 месеца и приключва през април. До момента по него няма 
плащане, показват данните от информационната система за еврофондовете. Плащанията са 
само срещу документи за изпълнени дейности, напомниха от главна дирекция "Европейски 
фондове за конкурентоспособност". Това означавало, че проектът не е започнал.  
 
Заглавие: Държавата: Всички имат равни възможности  
Подзаглавие: Министър Томислав Дончев обаче ще прави проверка  
Автор:  
Текст: Проектът на "Пайнер медиа" е одобрен на 19 септември 2011 г., а началото му е 23 юли 
м.г. Срокът за изпълнение е 9 месеца и приключва през април. До момента по него няма 
плащане, показват данните от информационната система за еврофондовете. Плащанията са 
само срещу документи за изпълнени дейности, напомниха от главна дирекция "Европейски 
фондове за конкурентоспособност". Това означавало, че проектът не е започнал.  
Общата му стойност е 3 197 324 лв., от които безвъзмездната помощ е 1 918 233 лв. При тези 
проекти част от сумата идва от държавата като съфинансиране и в случая е 287 735 лв.  
1 630 498 лв. са от ЕС, а 1 279 091 лв. трябва да осигури "Пайнер".  
"Проектът ще доведе до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на 
българската икономика", пише в мотивите му.  
От министерството на икономиката, което е управляващ орган по "Конкурентоспособност" 
вчера уточниха, че по схемата за технологична модернизация в малки и средни фирми се 
предоставят равни възможности за кандидатстване на всички. Допустими за финансиране са 
кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в секторите:  
- преработваща промишленост  
- създаване и разпространение на информация и творчески продукти  
- далекосъобщения  
- издателска дейност  
- производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика  
- радио- и телевизионна дейност  
- дейности в областта на информационните технологии  
- информационни услуги  
- професионални дейности и научни изследвания.  
Подадените предложения са били общо 189, като със 121 кандидати са сключени договори. 
Общият бюджет на процедурата е 97 791 500 лева.  
Комисия направила оценката и класирането на постъпилите предложения съгласно одобрените 
критерии и правилата за работа на управляващия орган. "Пайнер медиа" преминала успешно 
всички етапи на оценка и попаднала в списъка с резервни проекти. След отказ за сключване на 
договор от фирми в основния списък "Пайнер" били поканени. От министерството уточняват още, 
че проектът предвижда доставка на оборудване и материали за визуализация, тестване и 
въвеждане в експлоатация на новозакупеното оборудване, провеждане на обучение на 
техническите специалисти и други дейности, свързани с управлението на проекта.  
Със сигурност ще бъде направена проверка за този проект, коментираха вчера от кабинета на 
министър Томислав Дончев. За момента той бил изряден като документи и отговарял на всички 
критерии. Както за всички европейски проекти, и тук държавата участва със съфинансиране от 
15%. Проектът е за закупуване на технологично оборудване, а не е за развитие на попфолка. В 
документите се казва, че техниката е за "Пайнер медия".  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 10  
Брой думи: 81  
 
 
Резюме: ГЕРБ се опитват да подготвят купуването на избори, в това число с европейски 
средства. Това каза Сергей Станишев по повод спечеления от "Пайнер медиа" проект по 
програма "Конкурентоспособност". Лидерът на БСП не виждал как по друг начин да се възприеме 
сериозният ресурс, който печели фирмата.  
 
Заглавие: Сергей Станишев: Ще пеят за ГЕРБ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ГЕРБ се опитват да подготвят купуването на избори, в това число с европейски средства. 
Това каза Сергей Станишев по повод спечеления от "Пайнер медиа" проект по програма 
"Конкурентоспособност". Лидерът на БСП не виждал как по друг начин да се възприеме 
сериозният ресурс, който печели фирмата.  
"Очевидно си подготвят по този начин пеенето за изборите", допълни Станишев. Според него 
раздадените пари по европрограми за рекламата им били форма на влияние и прокарване на 
политика през медии, които стават зависими от това правителство.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Дума  
Страница: 5  
Брой думи: 329  
 
 
Резюме: Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо, но в 
идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света, коментира 
режисьорът Александър Морфов. Композиторът и пианистът Антони Дончев обобщи случващото 
се като "пълен абсурд". Колегата му Теди Москов пък призова всички български театри, опери и 
концертни зали да излязат на протест. Според актьора-мим Вельо Горанов не чалгата е това, с 
което трябва да ни разпознават по света.  
 
Заглавие: Българската чалга вдига рейтинг с 2 млн. лева европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо, но в идиотската 
ни държава това е културата, която можем да покажем на света, коментира режисьорът 
Александър Морфов. Композиторът и пианистът Антони Дончев обобщи случващото се като 
"пълен абсурд". Колегата му Теди Москов пък призова всички български театри, опери и 
концертни зали да излязат на протест. Според актьора-мим Вельо Горанов не чалгата е това, с 
което трябва да ни разпознават по света.  
"Пайнер медия" ООД, която е собственик на телевизия "Планета" и продуцира фолк звезди, е 
одобрена като бенефициент по програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика", става ясно от информационната система за еврофондовете ИСУН. 
Проектът е на стойност 3 197 324 лв., като сумата, която ще получи медията, е 1 918 233 лв. 
Началото на изпълнението му е на 23 юли 2012 година, а краят 23 април 2013 година, малко 
преди парламентарните избори у нас. Като описание на струващия милиони проект се посочва, 
че с реализирането му "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и 
запазване на лидерската си позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и 
музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в които се излъчва. Друга 
амбиция на фирмата е "чрез повишаване качеството на предлагания продукт да съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама". От "Пайнер" явно са загрижени и за продължаващата 
криза у нас, защото уверяват, че проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и 
ще допринесе за развиването на българската икономика.  
ДУМА припомня, че на парламентарните избори през 2010 г. Митко Пайнера бе предложен лично 
от Бойко Борисов за мажоритарен кандидат-депутат от ГЕРБ. Две години по-рано собственикът 
на "Пайнер Медия" бе поканен от премиера да оглави съветническата листа на управляващата 
пария в Димитровград.  
Преди две години и фирмите на шоумените Иван и Андрей, продуцентите Магърдич Халваджиян 
и Димитър Митовски също получиха безвъзмездна помощ по оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Дума  
Страница: 12  
Брой думи: 432  
 
 
Резюме: България отново показа, че може да е първенец във всевъзможни практики. За да е по-
забавно, този път успяхме да замесим и ЕС. 1 918 233 лв. е сумата, която царството на чалгата у 
нас, фирма "Пайнер", ще получи от съюза за повишаване на конкурентоспособността си и 
модернизация на оборудването си. Цялата инвестиция надхвърля 3 млн. лв. За проект по ОП 
"Регионално развитие" средствата за пазарджишката община Ракитово са в размер на 1 928 971 
лв. С тези пари и проект на стойност около 2 млн. лв. малкото родопско с. Дорково трябва да 
превърне палеонтологичното находище в землището си в атрактивна туристическа атракция. 
Средства трябва да останат и за "социализация на културен паметник - крепост "Цепина". 
Програма "Конкурентоспособност" срещу някакво си развитие на регионите. Конфронтация няма, 
защото парите са по различни пера, но сумите са почти еднакви. "Пайнер" трябва да се 
самофинансира с близо 1,3 млн. лв., а Ракитово - със "скромните" 180 413 лв. Най-вероятно 
чалга компанията няма да има трудностите, които малката община имаше с намирането на 
парите, необходими за започване на проекта.  
 
Заглавие: Културна чалга  
Подзаглавие:  
Автор: Павлета ДАВИДОВА  
Текст: България отново показа, че може да е първенец във всевъзможни практики. За да е по-
забавно, този път успяхме да замесим и ЕС. 1 918 233 лв. е сумата, която царството на чалгата у 
нас, фирма "Пайнер", ще получи от съюза за повишаване на конкурентоспособността си и 
модернизация на оборудването си. Цялата инвестиция надхвърля 3 млн. лв. За проект по ОП 
"Регионално развитие" средствата за пазарджишката община Ракитово са в размер на 1 928 971 
лв. С тези пари и проект на стойност около 2 млн. лв. малкото родопско с. Дорково трябва да 
превърне палеонтологичното находище в землището си в атрактивна туристическа атракция. 
Средства трябва да останат и за "социализация на културен паметник - крепост "Цепина". 
Програма "Конкурентоспособност" срещу някакво си развитие на регионите. Конфронтация 
няма, защото парите са по различни пера, но сумите са почти еднакви. "Пайнер" трябва да се 
самофинансира с близо 1,3 млн. лв., а Ракитово - със "скромните" 180 413 лв. Най-вероятно 
чалга компанията няма да има трудностите, които малката община имаше с намирането на 
парите, необходими за започване на проекта.  
Явно озвучаването на силиконови дами и господа с боядисани бакенбарди, симулиращи пеене, е 
по-скъпа инвестиция от изграждането на "български Джурасик парк". Все пак някой трябва да се 
грижи за девойките, които профучават с тузарски лимузини в малките часове на нощта, бързайки 
да забавляват посетители в скъпарски чалготеки. Защо медиите скочиха със заглавия от типа 
"Чалгата завладя и Европа"? По-добре е ЕС да плаща за изкуствените удължени букли на 
барбитата от музикалния бранш, а не бедният българин, който така или иначе им бута бакшиши 
под булото на нощта и цигарената мъгла! Не е луд, който яде баницата - от "Пайнер" са 
изготвили проекта, подготвили са документите и толкова. Оказва се обаче, че рекламирането на 
чалгаджии е в пъти по-скъпо от това на исторически и културни обекти.  
Междувременно първото, с което асоциират България другите балкански народи, не е Плиска, 
Търново или Перперикон. Гърците се сещат за дискотеките в Благоевград, македонците пеят 
песни с марка "Пайнер", а румънците доволно потриват ръце при мисълта за алкохолни запои в 
Слънчев бряг. Визитната ни картичка са Азис, Преслава, Ивана и безброй девойки с дълбоки 
деколтета и къси поли. Българинът е готов да извади пачка десетолевки, които да напъха в 
ръката на едрогърда певачка, но 5 лв. за музей му се струват много. Посетителите в Къщата на 
Никола Вапцаров предизвикват искрено умиление у уредника - как да не ти стане тъжно колко 
рядко ги има...  
А се възмущаваме, че "Пайнер" ще се финансира от ЕС. Може би трябва да убедим из-
пълнителите на фирмата да правят концерти в музеите? Тогава и културата ще получи малко 
внимание.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Земя  
Страница: 1  
Брой думи: 251  
 
 
Резюме: Всички знаем поговорката, че немъчени пари лесно се харчат. В ГЕРБ дваж по-лесно 
харчат средствата, идващи от ЕС. Оказа се, че водещата компания в сферата на родната чалга 
"Пайнер" е взела 3 милиона лева по програма "Конкурентоспособност" за "Реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари". 
Дали за нашата власт най-доброто средство за реклама в Европа е чалгата? Или пък тя е 
приоритетен отрасъл на икономиката!? Парите можеха да отидат за културен туризъм, за 
конкурентоспособността на музеите, операта, театъра, галериите. Или за конкурентността на 
ВМЗ-Сопот, който властта с лека ръка отписа.  
 
Заглавие: Чалгата - водещ отрасъл на родната икономика  
Подзаглавие:  
Автор: Теофан ГЕРМАНОВ  
Текст: Всички знаем поговорката, че немъчени пари лесно се харчат. В ГЕРБ дваж по-лесно 
харчат средствата, идващи от ЕС. Оказа се, че водещата компания в сферата на родната чалга 
"Пайнер" е взела 3 милиона лева по програма "Конкурентоспособност" за "Реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари". 
Дали за нашата власт най-доброто средство за реклама в Европа е чалгата? Или пък тя е 
приоритетен отрасъл на икономиката!? Парите можеха да отидат за културен туризъм, за 
конкурентоспособността на музеите, операта, театъра, галериите. Или за конкурентността на 
ВМЗ-Сопот, който властта с лека ръка отписа. От какво развитие още се нуждае чалгата, при 
положение че ги има дебеловратите и окичени с ланци "меценати" от родния ъндърграунд. По-
интересното е, че сред записаните цели в проекта са: "Да вдигне рейтинга си, като това ще 
доведе до увеличаване на приходите от реклама". Ето я и вълшебната думичка! Реклама! Идат 
избори. Да се обзаложим ли за коя партия ще пеят силиконените диви през лятото? Познахте! За 
ГЕРБ! Та те току-що си платиха чрез тлъстия европроект. И тук си струва да напомним два други 
факта, които обясняват грижата на властта: Собственикът на чалга империята бе кандидат за 
общински съветник от ГЕРБ в Димитровград. После бе оттеглен, но явно топлата връзка си стои. 
А пък миналото лято певицата от "Пайнер" Соня Иванова записа цял химн на ГЕРБ - "Не е лесно 
да си гербер". Може да не е лесно да си гербер, но определено според властта е лесно да ни 
правят на маймуни!  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Земя  
Страница: 2  
Брой думи: 145  
 
 
Резюме: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания "Пайнер" получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", която 
е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В документите, с които 
музикалната компания е кандидатствала за финансирането, пише, че с реализирането на 
проекта се цели постигането на устойчив икономически растеж и запазване на лидерските й 
позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на 
родния, но и на международните пазари.  
 
Заглавие: Българската чалга вдига рейтинг по света и у нас с европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания "Пайнер" получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика", която е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В 
документите, с които музикалната компания е кандидатствала за финансирането, пише, че с 
реализирането на проекта се цели постигането на устойчив икономически растеж и запазване на 
лидерските й позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт 
не само на родния, но и на международните пазари.  
Според проекта това ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за 
развиването на българската икономика.  
Целият проект е на обща стойност над 3 милиона лева. От тях над 1,6 милиона са от ЕС, а 287 
000 е националното финансиране, а медията трябва да заплати почти 1,3 милиона лева.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Монитор  
Страница: 5  
Брой думи: 374  
 
 
Резюме: "Ню Бояна филм" получава 1,7 млн. лв.  
 
Заглавие: Графа снима клип с европари  
Подзаглавие:  
Автор: Лео Богдановски  
Текст: "Ню Бояна филм" получава 1,7 млн. лв.  
Продукцията "Комиците" също финансирана по програма от ЕС  
Графа е сред певците продуценти, които могат да се похвалят с реализиран проект с пари от ЕС, 
научи "Монитор". Новият му клип "Кауза пердута" е сниман с техниката, финансирана от 
Брюксел. Проектът е на стойност 947 708 лв., от които безвъзмездно са му отпуснати 663 396 лв.  
Продуцентската компания на "Комиците" - "Дрийм тийм прадакшън" също ще получи от Европа 
половин милион лева за техническо оборудване за производство на филми, стана ясно вчера. 
Общата сума на проекта е 667 332 лв., а отпуснатите евросредства са 461 084 лв. по ОП 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Те ще отидат за 
закупуване и внедряване на снимачна и монтажна техника за производството на тв сериали и 
филми. "Дрийм тийм прадакшън" вече има реализиран комедийният сериал "Столичани в 
повече". Съдружници в компанията са актьорът Любомир Нейков и продуцентът Евтим Милошев.  
Музикалният гигант "Пайнер" също е спечел проект на обща стойност 3 197 324 лв., става ясно от 
информационната система за еврофондовете ИСУН.  
Най-големият проект в киното  
пък е на "Ню Бояна филм" - на обща стойност 2 874 793 лв. От тях Европа ще даде 1 724 876 лв., 
а останалите 1 149 917 лв. ще се осигуряват от компанията на Дейвид Варод. Точно 1 милион 
лева ще отпусне Европа на фирмата на режисьорите и продуценти Димитър Гочев и Димитър 
Митовски "Камера". Общата стойност на проекта им е 1 450 381 лв.  
Иван и Андрей също са спечелили проект за финансиране за технологично обновяване и 
модернизация на предприятието си "Междинна станция" на стойност 679 244 лв, от които 
европарите са 475 471 лв.  
Продуцентската компания "Телеман", която стои зад предаванията "Горещо" и "Отечествен 
фронт", са кандидатствали за 314 608 лв, от които програмата покрива 220 226 лв. Сред 
компаниите, свързани с телевизия,  
най-много евросредства печели  
"Интерактив медиа сървисиз" - близо 2 457 934 лв. безвъзмездна помощ, като стойността на 
целия проект е 4 096 557 лв. Това е компанията, която осигурява SMS гласуванията в различни 
тв игри и предавания.  
Фолклорният ансамбъл "Българе", чийто шеф Христо Димитров, е част от фондация "Българе", 
са кандидатствали за 355 148 лв, като са им отпуснати 135 794 лв. за финансиране на 
ученически фестивал на фолклорното изкуство.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Новинар  
Страница: 9  
Брой думи: 90  
 
 
Резюме: Брюксел ще финансира българския поп фолк с близо 2 млн. лв. "Пайнер медия" ООД, 
която е собственик на телевизия "Планета" и продуцира някои от най-известните чалга звезди, е 
одобрена като бенефициент по програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика".  
 
Заглавие: Брюксел финансира поп фолка ни с 2 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Брюксел ще финансира българския поп фолк с близо 2 млн. лв. "Пайнер медия" ООД, 
която е собственик на телевизия "Планета" и продуцира някои от най-известните чалга звезди, е 
одобрена като бенефициент по програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика".  
Проектът е за 3 197 324 лв., като медията ще получи 1 918 233 лв. Парите все още не са усвоени. 
Проектът трябва да приключи до 23 април тази година. От "Пайнер" изтъкват, че проектът ще 
доведе до разкриване на нови работни места и ще допринесе за развитието на икономиката ни.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Сега  
Страница: 1,2  
Брой думи: 845  
 
 
Резюме: Европейската комисия е поискала от българското министерство на икономиката да 
провери проект на компания "Пайнер Медиа" - собственик на попфолк телевизията "Планета", на 
стойност 3 197 324 лв., одобрен по програма "Конкурентоспособност". Реакцията на Брюксел бе 
предизвикана от остри коментари на наши творци и бурното недоволство в социалните мрежи, 
след като стана ясно, че фирмата печели еврофинансиране за покупка на нова техника. 
Негативната реакция бе засилена от факта, че държавата също ще отпусне 287 735 лв. по 
проекта, каквито са правилата за съфинансиране. "Пайнер Медиa" ще заплати 1 279 091 лв., а 
останалата сума - 1 918 233 лв., е от еврофондовете.  
 
Заглавие: ЕК поиска спешна проверка на европроекта на "Пайнер Медиа"  
Подзаглавие: Финансирането на попфолк музикалния лидер разгневи известни културни дейци, 
които призоваха всички театри и опери на бунт  
Автор: Панайот АНГАРЕВ  
Текст: Европейската комисия е поискала от българското министерство на икономиката да 
провери проект на компания "Пайнер Медиа" - собственик на попфолк телевизията "Планета", на 
стойност 3 197 324 лв., одобрен по програма "Конкурентоспособност". Реакцията на Брюксел 
бе предизвикана от остри коментари на наши творци и бурното недоволство в социалните 
мрежи, след като стана ясно, че фирмата печели еврофинансиране за покупка на нова техника. 
Негативната реакция бе засилена от факта, че държавата също ще отпусне 287 735 лв. по 
проекта, каквито са правилата за съфинансиране. "Пайнер Медиa" ще заплати 1 279 091 лв., а 
останалата сума - 1 918 233 лв., е от еврофондовете.  
"След изразените безпокойства ние гледаме много сериозно на опазването на парите на 
европейските данъкоплатци и затова служби на ЕК поискаха от българските власти да започнат 
разследване доколко са спазени правилата по този проект по ОП "Конкурентоспособност", 
обяви говорителят на ЕК по регионалната политика Ширин Уилър пред сайта "Юрактив". Но 
уточни, че "отговорността за този специфичен проект се носи от министерството на икономиката 
и енергетиката". От управляващия орган на оперативната програма в България отхвърлиха 
обвиненията за нарушения.  
Проверка на "Сега" на одобрените договори по ОП "Конкурентоспособност" показа, че проектът 
на "Пайнер Медиа" е бил класиран на 19 септември 2011 г. сред резервните, които са преминали 
успешно оценяването, но за които финансирането не е достигнало. Той е отговарял на всички 
критерии за допустимост. Името на "Пайнер" се появява в актуализиран списък на сключените 
договори по "Технологична модернизация на малки и средни предприятия" от септември 2012 г. 
Според управляващия орган на оперативната програма преминаването от резервния списък в 
основния става благодарение на компании, които се отказали от европроектите. "Някои от тях не 
са намерили пари, за да съфинансират проектите си", обясниха от управляващия орган. Сред 
отказалите се са "Стимекс", "Грамма нет ис" и "Кирково", които първоначално са фигурирали в 
одобрените проекти, но липсват в списъка с подписаните договори.  
В окончателния вариант на списъка на сключените договори са добавени общо осем фирми от 
резервния списък. Сред тях е и "Дрийм тийм", която продуцира "Комиците". Тя получава 667 332 
лв., от които 461 084 лв. е безвъзмездната помощ от Европа. Компанията "Глобал филмс", която 
стои зад "Господари на ефира" и редица други предавания, е с одобрен проект за 1 073 220 лв., 
за да купи ново оборудване за снимки. "Камера" ООД на Димитър Митовски, който снима сериала 
"Стъклен дом", е спечелил проект за 1.45 млн. лв., от които безвъзмездната европейска помощ е 
1 млн. лв. "Междинна станция" на Иван и Андрей ще получи за проект за закупуване на нова 
техника 679 244 лв., като 475 471 лв. е еврофинансирането. Мартин Захариев с фирмата "Уеб 
Радио и ТВ" ООД също печели проект за 231 500 лв., от които 162 050 лв. са от ЕС. Проект на 
"Телеман", който продуцира "Горещо" и "Отечествен фронт", ще вземе 220 226 лв. безвъзмездна 
европейска помощ.  
Творци определиха участието на държавата в популяризирането на попфолка като чудовищно и 
призоваха всички театри, опери и концертни зали да излязат на протест. Оказа се обаче, че 
повечето от критиците не са наясно с процедурата на избор на европроекти. За да се получат 
пари по програма "Конкурентоспособност", фирмите трябва да кандидатстват с конкретен 
проект, който да отговаря на предварително утвърдени от ЕК изисквания. При оценяването 
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естетическите качества на произвежданата продукция нямат значение, не се взема предвид и 
пазарният дял на съответната компания, а само нейните финансови и икономически показатели - 
брой наети лица, оборот и т.н. Така компаниите се разделят на макро-, микро- и средни 
предприятия. По тези показатели "Пайнер Медиа", която е собственик само на телевизиите 
"Планета", "Планета Фолк" и "Планета HD", а не продуцира фолкзвездите, дори е кандидатствала 
като средно голямо предприятие.  
Културните дейци обаче не се задълбочиха в тези подробности, а насочиха критиките си основно 
върху естетически качества на произвежданите от "Пайнер" музика и клипове. "Това е 
приоритетът на управляващите", каза литературният и медиен критик Митко Новков пред БГНЕС. 
"Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В идиотската ни 
държава това е културата, която можем да покажем на света", коментира режисьорът 
Александър Морфов. Композиторът и пианист Антони Дончев обобщи случващото се като "пълен 
абсурд". "Не може да се подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му 
помагаш", пита Дончев. Театралният и кинорежисьор Теди Москов призова всички български 
театри, опери и концертни зали да излязат на протест.  
От "Пайнер" заявиха, че дебатът за чалгата не ги притеснява. "Ако нямаше интерес от хората 
към този тип музика, нямаше да го има всичко това", заяви пред "Днес. бг" пиарът на "Пайнер" 
Любомир Костадинов и допълни, че парите се дават след "една камара щателни проверки на 
всяка стъпка, на всеки етап".  
ПРОЕКТЪТ  
Проектът на "Пайнер Медиа" ООД е одобрен за финансиране по процедура "Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия". Общият й бюджет е 97 791 500 лв. (50 млн. евро). 
За парите са се борили 189 проектни предложения, като със 121 кандидати са сключени 
договори за еврофинансиране. Проектът на "Пайнер Медиа" предвижда доставка на оборудване 
и материали за визуализация, тестване и въвеждане в експлоатация на новозакупеното 
оборудване, провеждане на обучение на техническите специалисти за работа с новозакупеното 
оборудване и други дейности.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 1  
Брой думи: 100  
 
 
Резюме: Гняв срещу чалгата избухна в нета. Евромилионите, които Брюксел ще налее в 
"пазвата" на "Пайнер", взривиха и арт гилдията.  
 
Заглавие: Бунт срещу чалгата  
Подзаглавие: Режисьори свикват опълчение в нета  
Автор:  
Текст: Гняв срещу чалгата избухна в нета. Евромилионите, които Брюксел ще налее в "пазвата" 
на "Пайнер", взривиха и арт гилдията.  
Компанията, за която работят най-оборотните фолк диви, ще прибере близо 2 млн. лв. по 
европрограма за конкурентоспособност. Масло в огъня наля фактът, че държавата също ще 
даде на фолк империята близо 300 бона. Режисьорите Теди Москов и Александър Морфов 
призоваха интелигенцията да поведе всенароден протест срещу чалгата.  
Сигурно европарите ще отидат за силикон на фолкаджийките, роптаеха хиляди във Фейсбук.  
"Това са тъпотии! Ще вложим парите в скъпа техника, за да снимаме красотите на България", 
защити се шефът на "Пайнер" Митко Димитров.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 2,3  
Брой думи: 1869  
 
 
Резюме: Подарък за 2 млн. от Барозу за "Пайнер" вдигна артисти, политици и хиляди българи в 
нета на въстание срещу чалгата. Няма пари за хляб, има за силикон, разбунтува се България. 
Ще харчим милионите, за да покажем красотите на родината, защитиха се от "Пайнер".  
 
Заглавие: Гняв срещу евромилиони за чалга  
Подзаглавие: И продуценти с пай от баницата  
Автор: Милена МИНЧЕВА  
Текст: Подарък за 2 млн. от Барозу за "Пайнер" вдигна артисти, политици и хиляди българи в 
нета на въстание срещу чалгата. Няма пари за хляб, има за силикон, разбунтува се България. 
Ще харчим милионите, за да покажем красотите на родината, защитиха се от "Пайнер".  
България въстана срещу чалгата. Евромилионите, които Брюксел ще налее в "пазвата" на 
"Пайнер", взривиха и арт гилдията, и Фейсбук. Компанията на инж. Митко Димитров ще прибере 
близо 2 млн. лв. по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" . 
287 735 лв. е делът на националното финансиране по проекта, показва справка в системата 
ИСУН, другите 1 630 498 лв. идват от Брюксел. "Пайнер Медия" ООД се точи с милионите да се 
бетонира като лидер на бг пазара, да завладее територии в чужбина, да си вдигне рейтинга и 
приходите от реклама. "Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо! В идиотската ни 
държава това е културата, която можем да покажем на света!", скочи режисьорът Александър 
Морфов. Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова вчера и колегата му Теди Москов пред агенция БГНЕС.  
"Ужас, нормалните хорица не могат посмъртно да се доберат до каквато и да е ЕС програма, но 
Митьо Пайнера очевидно може! Хайде сега да видим как ще ги усвоят, с нови тунинги най-
вероятно", изригнаха и в Мрежата. "Тъпотии - няма да влагаме пари да правим силикон на 
певиците си! Ще налеем европарите в скъпа техника, за да снимаме красотите на България", 
изригна в своя защита шефът на "Пайнер" инж. Митко Димитров пред "Стандарт". И опроверга 
коментарите в интернет, че ще инвестира транша от Барозу в деколтетата на певиците си. "Не 
съм запозната къде ще отидат тези средства", лаконична бе и най-оборотната в момента 
"пайнерка" Преслава.  
"От формална гледна точка няма нищо нередно в това, че проектът на "Пайнер" е одобрен за 
финансиране. Ще проверя какъв е случаят", пък коментира министърът по еврофондовете 
Томислав Дончев. Милиони от Брюксел ще получат не само "властелините на чалгата", а и най-
успешните бг продуценти - Димитър Митовски, Магърдич Халваджиян, Евтим Милошев. "Пайнер 
Медия" обаче ще вземе най-тлъстото парче от пая. Проектът им е за 3,2 млн. лв., от тях Европа 
дава 1.9 млн. безвъзмездно. "Камера" на Митовски, който снима "Под прикритие", печели 1.45 
млн. лева, като 1 млн. ще дойде от Брюксел. При "Глобал филмс" на Магърдич Халваджиян 
отиват 1 073 220 лв. за ново оборудване. "Дрийм тийм" на Евтим Милошев и Любо Нейков е с 667 
332 лв. От тях 461 084 лв. се дават безвъзмездно. Продуцентите на "Отечествен фронт" и 
"Горещо" печелят проект за 314 608 лв., от които 220 226 лв. "подарък" от Брюксел. "Междинна 
станция" на Иван и Андрей ще си купи нова техника с 679 244 лв., като 475 471 лв. е европомощ. 
А "Ню Бояна филм" ще се модернизира с 2.87 млн. лв., като 1.7 млн. лв. са от Европа.  
***  
Иван Лечев, музикант: Заговор на Европа!  
Умен човек вчера написа някъде в онлайн пространството: Защо да торим плевелите, като те и 
така си растат сами? Логиката е ясна и очевидна: Защо не отглеждаме онова, което ще нахрани 
духа? Защо не се грижим за личностите, които издигат интелекта? Защо правим всичко 
възможно, за да растат децата ни с чалга? Горките Пайнери! Не им стигали финикийските знаци, 
та им дали от Европа! Ами тогава да закрием културата веднъж завинаги! За да се знае - няма 
нужда от нея и няма да има. Без министерство! Да дръпнем шалтера на БНТ, Би Ти Ви, Нова 
телевизия и ТВ7, за да има място за Пайнера! То и бездруго натам вървят нещата.  
А защо да не стигнем още по-далеч - на Европа й омръзна да се бори с конкуренцията на 
оперните ни звезди и на класическите ни музиканти. Няма театър или симфоничен оркестър, в 
който българите да не са водещите имена. Няма! И понеже онези хора, които дават парите, са 
наясно, че вече сме държава на чалгата, предприемат съответната стратегия - защото за тях 
това е "добре дошло".  
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***  
Митко Димитров, шеф на "Пайнер": Какви силикони, ще снимаме красоти  
Просташките помисли, че ще правим с европари силикон на певиците, не искам да ги 
коментирам. Радетел съм за естествения чар и красота. Ей тоя талант искам да го развивам, а 
не силиконовата долина. Не знам как да отговоря на такива тъпи въпроси.  
С европарите ще купуваме камери, обективи, сървъри. За всичките телевизии на "Пайнер". С тях 
ще снимаме предаването "Красотите на България", където показваме уникални кътчета от 
родината ни. Всичко, което правим, е с чисти помисли. Освен това масовото схващане, че 
"Пайнер" прави само попфолк, е абсолютно погрешно. Освен телевизия имаме и още две медии - 
"Планета Фолк", по която се излъчва абсолютно автентична българска фолклорна музика, и 
"Планета HD", която излъчва от три спътника, включително и от най-гледания в Европа "Астра". 
Освен това част от сумата ще отиде за реставрация и презаписване в нови аранжименти и 
наново изсвирени и изпети едни от най-хубавите български фолклорни песни. Така ще ги 
съхраним за поколенията. 70% от регистрираните в Министерството на културата песни от 
всички жанрове са на ръководената от мен компания. Това е нашият бизнес - ние харчим много 
пари, за да правим качествен фолклор. Но тези пари нямат възвръщаемост, ако няма качествен 
попфолк. Затова не мога да си кривя душата, че няма да снимаме попфолк с тези нови техники. 
Нашето признание ще дойде отвънка, както винаги е ставало за съжаление. Защото ние 
презентираме хубавите неща у нас и българския фолклор пред Европа, пред целия свят. Нямам 
намерение да ставам депутат.  
***  
Денис Ризов, басист на "Ахат": Пачките ще отидат за простотия  
Този въпрос има две гледни точки. Едната е бизнес гледната точка, а другата е моралната. Аз, от 
една страна, се радвам, че някой е усвоил пари от европейските фондове. Но от друга страна, не 
съм щастлив, че тези средства ще отидат за нови силиконови цици. Това е животът. Парите са 
едно, но това, което се прави с тях, трябва да бъде в полза на хората, а не в полза на 
простотията и чалгата!  
***  
Милко Калайджиев, певец: За дини не дават, за музика - може  
- Милко, чул ли си за какво твоите шефове от "Пайнер" ще харчат европарите?  
- Не съм разбрал въобще, че има такива пари.  
- Хората ви взимат на подбив, че ще влагате средствата за силикон в пазвите на фолк дивите...  
- На мен този спор за чалгата и другата музика винаги ми е бил противен. Какво толкова се 
интересувате от чалгата и какви пари взимаме?! Може би "Планета Пайнър HD" иска да стане по-
добра. Между другото и аз кандидатствах за европари.  
- Самосиндикално като певец ли?  
- Е, не. Нали знаеш, че съм земеделски производител. Но не ми дадоха. Гледам дини, пъпеши, 
риба. А пея само за кеф.  
***  
И Станишев се обади  
"Очевидно от ГЕРБ си подготвят по този начин пеенето за изборите", заподозря вчера 
соцлидерът Сергей Станишев. След като даде рамо на Мишо Шамара в скандала с "Бяло, 
зелено, червено", сега Столетницата пък скочи на "Пайнер". "Изобщо ГЕРБ се опитват да 
подготвят купуването на избори, в това число с европейски средства", каза още той.  
***  
Магърдич Халваджиян, "Глобал филмс", които правят "Господари на ефира" и "Пълна лудница", 
по Нова тв: Да не им гледаме в паничката  
Това е проект, с който кандидатствахме още преди година и половина, за техника - кранове, 
осветление, камери и прочее. Не разбирам защо сега се прави на въпрос. Спечелихме всички 
продуценти тогава. Ние постоянно четем, че губим пари от еврофондове и те се връщат, а някой 
като спечели, се ядосваме. Аз му казвам "Евала" на Митко Пайнера. Успял е човекът. Стига сме 
гледали в купичката на другия. В Брюксел ги интересуват цифрите - дали компанията е стабилна, 
дали се развива, а не дали произвежда "чалга". Културните различия у нас не интересуват 
Европа и не ме смущава това, че такава компания е спечелила повече пари от нас.  
***  
Андрей Арнаудов, продуцентска къща "Междинна станция", която ще прави "Сблъсък" и риалити 
в TV7: Има двоен морал  
Нашият проект е в процес на изпълнение, свързан е със закупуване на снимачна и монтажна 
техника. Цифрите за всичките тези проекти звучат гръмко, но тук става въпрос за техника, която 
се амортизира, ползваш я 10 години. Телевизията е скъп процес. Струва много пари. Ние тези 
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пари не ги харчим за нова кола или да идем на море. Те са строго отчетни. Колкото до това, че 
хората се подпалиха на тема "защо чалгата получава повече", ще кажа, че това е смешна 
реакция. Дали ще ги вземе симфоничен оркестър или "Пайнер", това са бизнес проекти. 
Проектите трябва да са смислени, Европа не им прави естетическа проверка. В България има 
двоен морал - мразим чалгата, но заведенията се пукат по шевовете. Ако се направи 
социологическо допитване: "Нешънъл джиографик" ли гледате или "Биг Брадър", всички ще 
кажат, че гледат "Нешънъл", но всъщност ще гледат брадърите.  
***  
Евтим Милошев, съсобственик в "Дрийм тийм", които правят "Комиците" и "Столичани в повече" 
по bTV : Попфолкът не е забранен  
Кандидатствали сме и сме одобрени по европрограма за технологична модернизация в малки и 
средни предприятия. Одобрени сме за проект за закупуване за технологично оборудване - 
снимачна, постпродукционна и осветителна техника за филмопроизводство. Програмата е 
добра и насърчаваща, тя не е само за нашия бизнес, а за всякакви средни и малки предприятия. 
Следва 100% по тази програма да си я направим ние, защото такива са правилата. След това, 
ако си спазим сложната процедура и мине надзорът, възстановяват между 60 и 70% от 
инвестираните средства. Ние сме още в началната част. Още нищо не съм взел. Най-вероятно 
"Пайнер" са си направили един много добър проект - кандидатствали са си хората и са 
спечелили. Няма никакво значение дали ще снимат чалга или порно към програмата. Ако законът 
в България казва, че чалгата е забранена - тогава е друга тема. Аз не знам обаче чалгата да е 
забранена у нас.  
***  
Калин Сърменов, директор на Сатиричния театър: Има стратегия и печели  
Браво на Митко Димитров, че е успял да вземе пари от Европа! Подготвил се е човекът, 
ашколсун! Пак доказва, че е от най-добрите! При него всичко е стратегия, железни правила и 
договори! Пазарно ориентиран! Какво правим през това време ние, умниците? Защо Васил 
Найденов не спечели някой проект? Ама не ни харесва какво правел Пайнера! Ама наша си 
работа! Свърши! Евала - отличен бизнесмен, изгради индустрия! По-рано Киро Маричков не 
искаше да чуе за попфолка, ама сега седи в едно жури със звездите му. Може би е по-добре да 
гледаме какво се случва на нашите конкурси! Къде отиват милионите за кино - постоянно го 
коментираме с Вежди Рашидов. Защото това са нашите пари, на данъкоплатците - от 
пенсионните осигуровки, от детските градини, от здравните фондове. Кога ще има качество на 
продукта, кога ще разбираме кой колко харчи и защо?  
***  
Още не са взели и лев  
Нито лев не са видели от Брюксел бг продуцентите с одобрени проекти засега. Голяма част от 
тях тепърва ще теглят кредити, за да купят новата техника. Едва след ревизия от Брюксел 
парите, които им се полагат от европейската и бг хазна, ще се изплатят.  
***  
СКАНДАЛ  
Подарък за 2 млн. от Барозу за "Пайнер" вдигна артисти, политици и хиляди българи в нета на 
въстание срещу чалгата. Няма пари за хляб, има за силикон, разбунтува се България. Ще харчим 
милионите, за да покажем красотите на родината, защитиха се от "Пайнер".  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 1  
Брой думи: 75  
 
 
Резюме: Европа ни дава повече от 10 милиона лева за техника, с която да снимаме нови родни 
сериали и клипове. Те се отпускат по програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика". Сред отличниците, които ще вземат най-много пари от еврофондовете, 
са "Ню Бояна филмс" на Дейвид Варод, "Камера" на Димитър Митовски и Димитър Гочев и 
"Дрийм тийм прадакшън" на "Комиците". Музикалният гигант "Пайнер" ще получи близо 2 млн. лв. 
за развитието на чалгата и българския фолклор.  
 
Заглавие: Европа ни дава 10 млн. лв. за сериали и клипове  
Подзаглавие:  
Автор: Лео БОГДАНОВСКИ  
Текст: Европа ни дава повече от 10 милиона лева за техника, с която да снимаме нови родни 
сериали и клипове. Те се отпускат по програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика". Сред отличниците, които ще вземат най-много пари от 
еврофондовете, са "Ню Бояна филмс" на Дейвид Варод, "Камера" на Димитър Митовски и 
Димитър Гочев и "Дрийм тийм прадакшън" на "Комиците". Музикалният гигант "Пайнер" ще 
получи близо 2 млн. лв. за развитието на чалгата и българския фолклор.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 4,5  
Брой думи: 1084  
 
 
Резюме: Продуцентската компания на "Комиците" -"Дрийм тийм прадакшънс" ще получи от 
Европа половин милион лева за закупуване на техническо оборудване за производство на 
филми.  
 
Заглавие: Комиците снимат сериали с европари  
Подзаглавие:  
Автор: Лео БОГДАНОВСКИ  
Текст: Продуцентската компания на "Комиците" -"Дрийм тийм прадакшънс" ще получи от Европа 
половин милион лева за закупуване на техническо оборудване за производство на филми.  
Общата сума на проекта е 667 332 лв., а отпуснатите безвъзмездно евросредства са 461 084 лв. 
Те са по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика". Парите ще отидат за закупуване и внедряване на снимачна и монтажна техника, 
необходима за производството на телевизионни сериали и игрални филми, чрез която 
инвестиция фирмата ще може да постигне по-ниски производствени разходи, при високо 
качество на продукцията и успешно да развие филмопроизводството като ново направление в 
дейността си. "Дрийм тийм прадакшънс" вече има един реализиран успешен проект в областта -
комедииния сериал "Столичани в повече". Съдружници в компанията са актьорът Любомир 
Нейков и продуцентът Евтим Милошев. "Наели сме цяла фирма, която да се занимава с тези 
неща, за да бъде всичко точно и изрядно", каза пред "Телеграф" Милошев.  
Попфолк  
Музикалният гигант "Пайнер" е спечелил един от най-скъпите проекти, става ясно от 
информационната система за еврофондовете ИСУН. Общата му стойност е 3 197 324 лв. От тях 
Европа дава 1 918 233 лв., а останалите средства се осигуряват от "Пайнер Медиа". Въпреки че 
проектът е одобрен на 23 юли 2012 г., до момента на компанията не е преведен нито един лев, 
уточни говорителят на "Пайнер" Любомир Костадинов. Изпълнението на проекта трябва да 
приключи на 23 април 2013 г. Средствата ще бъдат използвани за купуване на нова модерна 
техника. Целта е компанията да "постигне устойчив икономически растеж и запазване на 
лидерската си позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален 
продукт не само на родния, но и на международните пазари, в които телевизия "Планета" се 
излъчва", е посочено в описанието, с което проектът спечели европейските пари. "Парите се 
възстановяват в договорения размер след покупката на техниката", допълни Костадинов. "Чрез 
повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ще съумее да привлече 
значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до увеличаване на 
приходите от реклама", е посочено още в описанието на проекта. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места.  
Най-големият проект в киното е на "Ню Бояна филм" - на обща стойност 2 874 793 лв. От тях 
Европа ще даде 1 724 876 лв., а останалите 1 149 917 лв. ще се оси гуряват от компанията на 
Дейвид Варод. С тези средства ще бъде внедрено иновативно високотехнологично оборудване 
за развитие на продукти и услуги с висока добавена стойност. "Пред закупуване сме на 
техниката. Доставчиците, които са избрани след конкурса, съгласно изискванията на Агенцията 
за подпомагане на малки и средни предприятия, са 4 фирми и днес подписахме договори с 
всички тях", каза пред "Телеграф" финансовият директор на "Ню Бояна филм" Калина Котас. 
Днес в киноцентъpa пристига първата техника -осветление, оборудване за зала и 2 
вариообектива. До 40 дни ще пристигне цялата техника в киноцентъра.  
Точно 1 милион лева ще даде Европа на фирмата на режисьорите и продуценти Димитър Гочев 
и Димитър Митовски "Камера". Общата стойност на проекта им е 1 450 381 лв., а описанието им 
е "Развитие на производствен комплекс-хъб за производство на иновативни визуални продукти". 
"Доли медия студио" ще прави аудиовизуален студиен комплекс за 7.1 звукозапис, цветни 
корекции и подготовка и премикс с 1 813 546 лв. От тях по програмата са спечелени 995 881 лв. 
Собственик на студиото е Добромир Чочов - популярен режисьор на дублаж на филми, сред тях 
е и испанският сериал "Синьо лято". Иван и Андрей също са спечелили проект за финансиране 
за технологично обновяване и модернизация на предприятието си "Междинна станция" на обща 
стойност 679 244 лв., от които Европа плаща 475 47 лв. Продуцентската - компания "Телеман", 
която стои зад предаванията "Горещо" и "Отечествен фронт", са кандидатствали за 314 608 лв, 
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от които програмата покрива 220 226 лв. Сред компаниите, свързани с телевизия, най-много 
евросредства печели "Интерактив медиа сървисиз" - близо 2 457 934 лв. безвъзмездна помощ, 
като стойността на целия проект е 4 096 557 лв. Това е компанията, която осигурява SMS 
гласуванията в различни тв игри и предавания. Графа е сред певците продуценти, които вече са 
приключили изпълнението на програмата и могат да се похвалят с реализиран проект. Новият му 
клип "Кауза пердута" е сниман с техниката, която е купена с парите от Европа. Неговият проект е 
на стойност 947 708 лв., от които безвъзмездно са му отпуснати 663 396 лв. "Всичко сме 
закупили, на 100% сме изпълнили и платили. В момента чакаме последно финализиране на 
документите. Предали сме си отчета. Утре идват от ЕК да проверяват. Освен "Кауза пердута", с 
тази техника сме снимали и новия клип на "Дийп зоун" - "Създадени един за друг", както и на 
новите ни артисти Михаела Филева и Вензи", каза пред "Телеграф" Магдалена Сотирова, която е 
съдружничка на Владимир Ампов-Графа в "Монте мюзик". Фолклорният ансамбъл "Българе", 
чийто шеф Христо Димитров е част от фондация "Българе", са кандидатствали за 355 148 лв., 
като са им отпуснати 135 794 лв. за финансиране на ученически фестивал на фолклорното 
изкуство.  
Фигаро тук Фирмата на известния фризьор Стилист Капанов също е сред одобрените проекти по 
програма конкурентоспособност, макар и с малка сума - 41 416 лв. "От 1 февруари започваме. 
С тези пари ще правим обучения и семинари, фестивала на прическата, ще изпратим 
фризьорите ни на курсове по английски език, като преподавателите ще преценят кой от кое ниво 
да започне", сподели пред "Телеграф" Кръстьо Капанов. За всички проекти държавата плаща със 
свои пари проектите, после дава "фактурата" за осребряване на Европейската комисия. Брюксел 
осребрява само 85% от платената сума, останалите 15% си остават за бюджета като 
съфинансиране. Отделно си има съфинансиране - частно - от самия бенефициент.  
Подадени са общо 189 проектни предложения, като със 121 кандидати са сключени договори за 
предоставяне на БФП. Общият бюджет на процедурата е 97 791 500 лева (50 млн. евро).  
***  
Халваджиян и Тупарев не намериха съфинансиране  
Телевизионните продуценти Магърдич Халваджиян и Никола Тупарев не можаха да намерят 
съфинансиране на проектите си, с които кандидатстваха за пари от еврофондовете, и ги 
прекратиха. "Глобал филмс" на Халваджиян кандидатстваше за 715 480 лв. за закупуване на 
цялостно оборудване за заснемане (камера и осветление) с цел превръщане на компанията в 
успешен продуцент на филми и телевизионни предавания на източноевропейския пазар. "Еф 
хикс камера" на Тупарев пък имаше проект за 968 305 лв., за повишаване на 
конкурентоспособността на фирмата на медийния пазар чрез обновяване и модернизация на 
техниката. Около една пета от компаниите са прекратили договорите си по 
"Конкурентоспособност", защото не са успели да осигурят съфинансирането на проектите си. 
Сред тях е и "Уеб радио и тв" на Мартин Захариев и Константин Вълков.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 1,12  
Брой думи: 86  
 
 
Резюме: Причината -спечелена субсидия за близо 2 млн. лв.  
Европейската комисия поиска българските власти да разследват финансирането на "Пайнер 
Медиа" ООД с близо 2 млн. лв. европейски пари. Това стана веднага след като новината за 
еврофинансирането на чалга телевизията "Планета", собственост на "Пайнер", предизвика бурни 
реакции в културните среди.  
 
Заглавие: Брюксел преслушва "Пайнер"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Причината -спечелена субсидия за близо 2 млн. лв.  
Европейската комисия поиска българските власти да разследват финансирането на "Пайнер 
Медиа" ООД с близо 2 млн. лв. европейски пари. Това стана веднага след като новината за 
еврофинансирането на чалга телевизията "Планета", собственост на "Пайнер", предизвика бурни 
реакции в културните среди. От Брюксел са поискали икономическото министерство да провери 
дали са спазени изискванията на грантовата схема по програма "Конкурентоспособност". 
Собственикът на "Пайнер" Митко Димитров коментира пред "Труд", че не се притеснява от 
проверката, защото всичко по проекта е точно.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 5  
Брой думи: 169  
 
 
Резюме: Стив Джобс нямаше да има шанс в България, няма млад учен, който да може да се 
пребори с корупцията в страната - така лидерката на "Движение България на гражданите" 
Меглена Кунева обобщи скандалите в фонд "Научни изследвания" (ФНИ).  
 
Заглавие: И Кунева порица фонда за наука  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Стив Джобс нямаше да има шанс в България, няма млад учен, който да може да се 
пребори с корупцията в страната - така лидерката на "Движение България на гражданите" 
Меглена Кунева обобщи скандалите в фонд "Научни изследвания" (ФНИ).  
Управлението на фонда е сбъркано, изборът на членове на Изпълнителния съвет и на 
рецензенти е непрозрачен, 30% от одобрените проекти са на организации без научен капацитет, 
обясни шефът на Контролния съвет на формацията проф. Камен Велев. Чуждестранен борд да 
оценява кандидатстващите проекти във фонда: ако не всички, то поне тези на стойност над 100 
000 лв., е едно от предложенията на ДБГ за изход от "корупцията и нейните метастази във 
фонда". Министърът на образованието Сергей Игнатов или не знае, или крие, че в различни 
части на три съществуващи оперативни програми - "Конкурентоспособност", "Развитие на 
човешките ресурси" и "Регионално развитие", има общо 800 млн. евро за проекти за образование 
и наука. Така хората на Кунева отговориха на твърдението на Игнатов, че няма договорени пари 
за наука и образование за периода 2007-2013 г.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 12  
Брой думи: 297  
 
 
Резюме: Европейската помощ от 1,9 млн. лв. за компанията може да се забави  
Европейската комисия поиска българските власти да разследват финансирането на "Пайнер 
медиа" ООД с 2 млн. лв. от програма "Конкурентоспособност". Това съобщи вчера Ширин Уилър, 
говорителка по регионалното развитие.  
 
Заглавие: Брюксел ще проверява европари за "Пайнер"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Европейската помощ от 1,9 млн. лв. за компанията може да се забави  
Европейската комисия поиска българските власти да разследват финансирането на "Пайнер 
медиа" ООД с 2 млн. лв. от програма "Конкурентоспособност". Това съобщи вчера Ширин 
Уилър, говорителка по регионалното развитие.  
За еврофинансирането на този проект се разбра преди ден и веднага предизвика бурни реакции 
в културните среди (виж стр. 14-15).  
ЕК е поискала от българските власти "да разследват доколко са спазени изискванията на 
грантовата схема", каза Уилър и подчерта,  
че парите още не са отпуснати. В най-добрия случай проверката ще ги забави.  
Схемата, в която попада проектът, е предназначена да подкрепя малки и средни предприятия в 
т.нар. креативни индустрии. "Културната индустрия е конкурентоспособна индустрия, която 
заслужава да бъде подкрепяна, защото създава растеж и работни места", каза Уилър. "Но тъй 
като изборът специално на този проект е отговорност на управляващия орган, т.е. на българското 
икономическо министерство, следвайки загрижеността, изразена в  
някои среди и понеже се отнасяме много сериозно към защитата на интересите на 
данъкоплатците, службите на ЕК днес (вчера - б.а.) помолиха българските власти да започнат 
разследване, за да установят доколко са спазени правилата на грантовата схема", обясни 
говорителката. Ако комисията има въпроси и след разследването, ще поиска властите да 
разгледат случая "по-задълбочено".  
От пресцентъра на икономическото министерство отказаха коментар пред "Труд" и ни 
препратиха към администрацията на европрограмата. Шефът й Кирил Гератлиев не си вдигаше 
телефона. От министерството разпространиха единствено пълен списък на проектите, одобрени 
по същата схема (виж долу). "Мен нищо не ме притеснява, защото всичко е абсолютно точно. Не 
ме притеснява и ако утре се наложи да се откажа от тази субсидия, ако това ще зарадва народа 
и всички деятели на културата", каза пред "Труд" собственикът на телевизия "Планета" Митко 
Димитров. Той допълни, че борбата в момента е за по-качествени български телевизии на HD 
формат.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 14,15  
Брой думи: 384  
 
 
Резюме: Близо 3,2 млн. лв., които ще получи "Пайнер Медия" по оперативната програма 
"Конкурентоспособност", предизвикаха противоречиви коментари - от възмущение до защита на 
продуцента на наши фолк звезди Митко Димитров, собственик на телевизия "Планета". "ГЕРБ се 
опитват да подготвят купуване на изборите с европари", коментира лидерът на БСП Сергей 
Станишев. "Това е приоритетът на управляващите", негодува литературният и медиен критик 
Митко Новков, цитиран от БГНЕС. И посочи, че докато се отпускат пари за популяризиране на 
чалгата, един от най-големите ни поети Иван Цанев е оставен да се бори сам със старините и 
болестите си, а като него са много.  
 
Заглавие: Заслужава ли чалгата евросубсидията?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Близо 3,2 млн. лв., които ще получи "Пайнер Медия" по оперативната програма 
"Конкурентоспособност", предизвикаха противоречиви коментари - от възмущение до защита 
на продуцента на наши фолк звезди Митко Димитров, собственик на телевизия "Планета". "ГЕРБ 
се опитват да подготвят купуване на изборите с европари", коментира лидерът на БСП Сергей 
Станишев. "Това е приоритетът на управляващите", негодува литературният и медиен критик 
Митко Новков, цитиран от БГНЕС. И посочи, че докато се отпускат пари за популяризиране на 
чалгата, един от най-големите ни поети Иван Цанев е оставен да се бори сам със старините и 
болестите си, а като него са много.  
"Всичко това е долно и тъжно - парите точно на кого се решава да се дават - Андрей, Иван и и 
още такива, които всички са ми еднакви. Но са по вкуса на управляващите.  
Но да не забравяме, че идват избори, а телевизия "Пайнер" се гледа. Ще се леят едни клипчета 
и песньовки", прогнозира медийният експерт. "Това е чудовищно. В идиотската ни държава това 
е културата, която можем да покажем на света", коментира режисьорът Александър Морфов.  
"Няма лошо, Пайнерът ще прави фолкклипове, ние - кримки. Плачът срещу него е смешен, а при 
кандидатстването за проектите няма жанрово разпределение. Иначе щяха да кажат - няма да 
даваме пари за чалга. С тези средства от "Пайнер" ще развиват техническата база и бизнеса си", 
коментира пред "Труд" Димитър Митовски ("Под прикритие" -БНТ и "Революция Z" - Би Ти Ви), 
който също спечели проект за 1,45 млн. лева, от които безвъзмездната европомощ е 1 млн. лв.  
"Изводът от брюкселските милиони за "Пайнер" е, че всички ясно чуха, разбраха и видяха, че за 
еврофинансиране може да се кандидатства при определени условия . Не разбирам какъв е този 
гняв, каква е тази помия към един абсолютно легитимен бизнес и бизнесмен?", коментира пиар 
специалистът Ива Екимова. Пазарът на музикални продукти е пазар като всеки друг -или 
продаваш, или фалираш, посочи тя, като уточнява, че чалгата не й е по вкуса. Но пита: ако 
Графа беше спечелил евромилиони по оперативните програми, мрънкането по-тихичко ли щеше 
да бъде? Да се търсят подходи за финансиране в период на криза е бизнес модел, който не е 
измислен от собствениците на "Пайнер".  
***  
След новината за спечелените европари от "Пайнер" във фейсбук се появи колаж на шефа на ЕК 
Жозе Мануел Барозу с фолк звездите Преслава и Андреа.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. България днес  
Страница: 13  
Брой думи: 582  
 
 
Резюме: С близо 2 млн. лв. от Брюксел ще развиваме родната чалга. Новината предизвика 
истинска взрив от противоречиви коментари в музикалните и артистичните среди.  
 
Заглавие: Инж. Митко Димитров: Не давам пари за силикон  
Подзаглавие: Финансирането на "Пайнер" взриви музикалните и артистичните среди  
Автор: Румяна МИЛАНОВА  
Текст: С близо 2 млн. лв. от Брюксел ще развиваме родната чалга. Новината предизвика 
истинска взрив от противоречиви коментари в музикалните и артистичните среди.  
Критиците скочиха на силиконовите красавици от Димитровград. За някои отпуснатите 
европейски пари на музикалния гигант "Пайнер" са кощунство спрямо българската култура. За 
други е просто бизнес. Печели най-находчивият.  
"Кандидатствахме по програмата още през 2011 година. Нямам представа защо сега се вдигна 
такъв шум около случващото се. Реално това е стара новина. Може би темата за попфолк 
музиката винаги е предизвиквала интерес и в момента се спекулира с нея. В случващото се аз не 
намирам скандал", коментира пред "България Днес" собственикът на музикална компания 
"Пайнер" Митко Димитров. Неговата фирма "Пайнер медиа" ООД е одобрена и ще получи 1 918 
233 лева като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на 
международните пазари. 287 735 идват от национално финансиране, а останалите трябва да 
бъдат осигурени от компанията. Това показва справка в информационната система на 
Министерството на финансите. До момента "Пайнер медиа" ООД все още не е получила 
плащания по проекта, а датата му на приключване е 23.04.2013 г.  
Новината за необичайната субсидия се появи преди ден първоначално в няколко интернет блога,  
но беше разпространена светкавично. "Не бих използвал думата необичайна субсидия. Това е 
инвестиция в техника. Имаме три музикални канала, които се радват на успех не само у нас, но и 
в чужбина. Освен това инвестираме в по-доброто качество на звука. Вече сме презаписали 
всички народни песни на нашите изпълнители, защото музикалната компания не се занимава 
само с чалга. Каналът "Планета фолк" излъчва автентична българска музика", казва най-
маститият продуцент у нас. Димитровградският инженер допълва, че е свикнал с думата чалга да 
определят музиката на изпълнителите му. Не приема обаче, когато обиждат целия му бизнес.  
"Чух какви ли не коментари, че парите отиват за силикон на певиците. Нали разбирате това какви 
глупости са. Преминават всякакви граници. Явно има хора, които завиждат, че музикалната ни 
компания има успех и наистина се развива въпреки кризата. Проектът е спечелен без никаква 
помощ и никакви връзки", категоричен е Митко Димитров.  
Според официалната информация проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места 
и ще допринесе за развиването на българската икономика. Описанието на проекта на чалга 
гиганта не се понрави на десетки музиканти. "Не съм наясно с проекта, но дано парите не се 
усвояват за голи клипове на певиците, а за качествени проекти", казва композиторът Митко 
Щерев. Рапърът Мишо Шамара е доста по-краен. "Това е безочие. Проблемът е, че парите 
отиват при монополиста на пазара, а не в малките компании, които наистина имат нужда от 
финанси, за да подкрепят млади, талантливи изпълнители", гневи се Шамара. Конкурентите на 
димитровградския гигант запазват мълчание, за да не влизат в интриги. От Министерството на 
културата също са категорични, че не биха взели отношение по подобен казус.  
***  
И Любо Нейков се финансира от Европа. По Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" средства са отпуснати и на големи 
продуцентски къщи. Компания та на Евтин Милошев и Любо Нейков "Дрийм тийм" получава 461 
084 лева за закупуване и внедряване на снимачна и монтажна техника. Проектът на "Междинна 
станция", собственост на опосумите Иван и Андрей, също е за техническо обновяване и е на 
обща стойност 679 244 лева, като 475 471 лева от тях са безвъзмездна финансова помощ. 
Продуцентът на хитовия сериал по БНТ "Под прикритие" Димитър Митовски спечели през 2011 г. 
проект на обща стойност близо 1,5 млн. лева, от които 1 млн. е безвъзмездна финансова помощ.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 1,6  
Брой думи: 748  
 
 
Резюме: В България има над 300 хил. активни фирми. Огромна част от тях имат възможност да 
кандидатстват по ОП "Конкуретноспособност" - единствената от седемте европейски програми, 
насочена към бизнеса (ако не броим парите за фермери и селско стопанство). Повечето от тези, 
които са го направили, не биха повторили -толкова кошмарна е администрацията на програмата. 
Доста от тях все още не са получили обещаните пари, срещу които са взели кредити. Програмата 
не само не върви добре, но очевидно и не е програмирана добре, защото се наложи да бъде 
преформатирана няколко пъти.  
 
Заглавие: Защо казусът "Пайнер" е абсурден  
Подзаглавие: Евросубсидиите имат за цел да финансират развитието на компании, не на 
обществен морал  
Автор: Огнян ГЕОРГИЕВ  
Текст: В България има над 300 хил. активни фирми. Огромна част от тях имат възможност да 
кандидатстват по ОП "Конкуретноспособност" - единствената от седемте европейски програми, 
насочена към бизнеса (ако не броим парите за фермери и селско стопанство). Повечето от тези, 
които са го направили, не биха повторили -толкова кошмарна е администрацията на 
програмата. Доста от тях все още не са получили обещаните пари, срещу които са взели 
кредити. Програмата не само не върви добре, но очевидно и не е програмирана добре, защото 
се наложи да бъде преформатирана няколко пъти.  
На този фон фактът, че през 2011 г. (откогато е решението на управляващия орган) фирма 
"Пайнер медиа" е спечелила един от 2256-те проекта по програмата, не би трябвало да е кой 
знае какъв повод за интерес. Но тъй като "Пайнер" е лидерът в продуцирането и създаването на 
попфолк, а тази музика винаги буди противоречия независимо в какъв контекст, удобният етикет 
"европари за чалга" успя да предизвика повече реакции, отколкото всички безобразия на ОП 
"Конкурентоспособност" досега.  
Не художествени, а икономически критерии  
Надали е нужно да се припомня, че Европейската комисия и българските управляващи органи на 
програмите не са културно-художествени комитети и парите се отпускат на базата на финансови 
и икономически, а не на музикални критерии. "Конкурентоспособност" е планирана като 
програма, която подпомага витални компании, т.е. стабилни финансово, и такива, в които 
инвестицията ще има смисъл за бъдещото им развитие. "Пайнер" спада към тези критерии и 
както всяка друга българска фирма, има правото да участва в състезанието за парите.  
Подробности за проекта не са публикувани на сайта на програмата, където последната 
подробна информация е от 2011 г. "Капитал" не можа да се свърже с ръководителя на 
компанията инж. Димитър Димитров, но "Дневник" се свърза с PR-а Любомир Костадинов, който 
обясни, че проектът е за закупуването на снимачна техника за телевизия "Планета". По 
процедурата, по която димитровградската компания е спечелила - "Технологична модернизация 
в малки и средни предприятия", има одобрени още много продуцентски къщи. "Междинна 
станция" на Иван и Андрей, "Глобал филмс" на Магърдич Халваджиян, "СИФ 309 филм енд 
мюзик" на "Чучков брадърс" са само част от примерите. Одобрените кандидати получават от 60 
до 70% от парите, останалото е тяхно съфинансиране. Почти  
всички са кандидатствали за нова техника.  
"Ние спечелихме финансиране по тази програма за закупуване на нова техника, защото това 
беше заложено в бизнес плана ни. И беше продължение на политиката ни да се развиваме в 
сферата на аудио-визуалния монтаж. Проектът в момента се изпълнява", коментира за "Капитал" 
Георги Иванов - продуцент в компания "Чучков брадърс". Той не вижда никакъв проблем в 
спечелването на проект от "Пайнер": "Ако са предложили добър бизнес проект, който разкрива 
работни места и повишава определени икономически индикатори, защо да не спечелят?  
За техника, камери и осветление е и проектът на "Глобал филмс". " Една компания на малък 
пазар като нашия няма как да просъществува, ако няма помощ и източници на финансиране, т.е. 
няма и как да се развие този пазар", обяснява Магърдич Халваджиян. "Тези европейски програми 
са такъв добър източник на финансиране. Ние дори и да изкараме малка печалба, не смеем да я 
инвестираме обратно, защото има голям риск инвестицията да не се оправдае." Халваджиян 
също недоумява за шума, вдигнал се около поръчката на "Пайнер". "Не разбирам този български 
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манталитет да гледаш в паницата на съседа. Нали в крайна сметка парите влизат на българския 
пазар. Трябва повече компании да са активни и да кандидатстват по тези проекти, защото това 
им помага да си развият бизнеса. Това, че "Пайнер" са кандидатствали, а други не са се сетили, 
е техен проблем."  
Абсурди по български  
Дали проектът на музикалната компания е адекватен или не, няма как да се прецени, без той да 
се прегледа в детайли. Но шумът, който се вдигна около него, е абсурден. Правилата са правила 
за всички, независимо от продукта, който произвеждат. Внимание трябва да има не към това кой 
се финансира, а как се използват парите. Публична тайна е, че много проекти са вид субсидия за 
компании. Повечето от тях обаче са по други линии и програми -като например "Развитие на 
човешките ресурси".  
Това, което е още по-абсурдно, е, че много по-големи и страшни истории с европейските пари 
остават без този медиен и обществен отзвук. Като например безконтролното раздаване на 
средства от министерствата на електронни медии, за което отново стана дума тази седмица и 
което влияе индиректно върху приближаващите избори. Или като факта, че 
"Конкуретоспособност" продължава да не може да спазва срокове по връщането на средства за 
компании, които са теглили заеми заради тях. "Пайнер" например все още не са получили нито 
стотинка от програмата.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Преса  
Страница: 2,3  
Брой думи: 444  
 
 
Резюме: Публичен скандал доведе до спешна европейска ревизия на българската чалга. Само 
ден след като "Преса" съобщи, че Брюксел ще излее 2 млн. лв. в телевизия "Планета", 
Европейската комисия поиска от страната ни да провери как инж. Митко Димитров е получил 
парите. Това заяви за БТА Ширин Уийлър, говорител на комисаря по регионална политика 
Йоханес Хан. Все още не сме превели нищо, а решението може да се ревизира, намекна Уийлър. 
Дали проектът ще бъде спрян зависи от националните власти, обяви говорителката. Нашето 
икономическо министерство, което е одобрило проекта на "Пайнер", по-рано вчера заяви, че 
нарушения няма.  
 
Заглавие: Ревизия на чалгата  
Подзаглавие:  
Автор: Цвета ДИНКОВА  
Текст: Публичен скандал доведе до спешна европейска ревизия на българската чалга. Само ден 
след като "Преса" съобщи, че Брюксел ще излее 2 млн. лв. в телевизия "Планета", Европейската 
комисия поиска от страната ни да провери как инж. Митко Димитров е получил парите. Това 
заяви за БТА Ширин Уийлър, говорител на комисаря по регионална политика Йоханес Хан. Все 
още не сме превели нищо, а решението може да се ревизира, намекна Уийлър. Дали проектът 
ще бъде спрян зависи от националните власти, обяви говорителката. Нашето икономическо 
министерство, което е одобрило проекта на "Пайнер", по-рано вчера заяви, че нарушения няма.  
Когато дава пари, на Брюксел му е все едно. Важното е да се стимулира икономическият растеж, 
обясни по-рано пред "Преса" виден специалист по европейските фондове. Именно на 
икономически критерии отговаря и проектът на инж. Митко Димитров-Пайнера. С внушителната 
сума, която ще получи и към която ще добави 1,2 млн. лв., гуруто на родната чалга ще обнови 
оборудването на култовата си телевизия "Планета". По този начин димитровградският меценат 
ще увеличи зрителската аудитория на чалгаджийския канал, оттам ще скочат рекламните му 
приходи, ще се наемат нови служители и в крайна сметка икономиката на България ще дръпне 
напред. Поне това са плановете на Пайнера, подробно и прилежно разписани в проекта, с който 
кандидатства за европейска помощ по програмата за конкурентоспособност на българската 
икономика. Той е одобрен още през 2011 г., става ясно от справка в информационната система 
за управление на европроекти ИСУН.  
Всички проекти по тази програма трябва да докажат, че ще стимулират икономическия растеж, 
обясни пред "Преса" министърът, отговорен за европарите - Томислав Дончев. "Не съм запознат 
с конкретния проект, но най-вероятно става въпрос за техническо оборудване. Това е масовият 
случай", каза Дончев.  
Според него проектите по програмата се оценяват по строги критерии, които изобщо не 
допускат субективизъм. Изисква се фирмата - кандидат за финансова инжекция, да не е на 
загуба и да има определен оборот.  
Одобряващата институция - икономическото министерство, не залага на морални и естетически 
изисквания. Току-виж ги обвинили в "специално отношение". Въпреки, че без такива критерии 
може например да се отпуснат пари за топли кабинки на магистралните девойки или пък за 
закупуване на нови пилони в стрипбаровете, които също подпомагат икономиката коментират 
експерти.  
Още един плюс за проекта - турнетата на "Пайнер" са легенда. Те наистина могат да докажат 
влиянието си върху развитието на българската икономика - след тях рязко се, увеличава 
работата на пластичните хирурзи, растат продажбите на лачени ботуши, а мрежестите 
чорапогащи стават дефицитна стока. Младите девойки правят всичко възможно да приличат на 
кумирите си от сцената. А и по избори (каквито предстоят през тази година) именно 
чалгаджийките печелят сърцата на избирателите. Дали пък с такива проекти вече не се строят 
сцените, на които ще пеят?  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Преса  
Страница: 3  
Брой думи: 110  
 
 
Резюме: Любовта между Митко Димитров-Пайнера и ГЕРБ не е от вчера. В региона още помнят 
как той се отказа да бъде мажоритарен кандидат на партията през изборите през 2009 г. На 
негово място тогава влезе сегашният икономически министър Делян Добрев. Случайно или не, 
програма "Конкурентоспособност" е към икономическото министерство. Официалният мотив за 
оттеглянето на музикалния бос беше бизнесът му.  
 
Заглавие: Министър смени инж. Димитров като депутат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Любовта между Митко Димитров-Пайнера и ГЕРБ не е от вчера. В региона още помнят как 
той се отказа да бъде мажоритарен кандидат на партията през изборите през 2009 г. На негово 
място тогава влезе сегашният икономически министър Делян Добрев. Случайно или не, 
програма "Конкурентоспособност" е към икономическото министерство. Официалният мотив за 
оттеглянето на музикалния бос беше бизнесът му. В Димитровград говорят, че той още не е 
преглътнал реакцията на Бойко Борисов от 2007 г. Тогава Димитров е посочен за лидер на 
съветническата листа на ГЕРБ Димитровград. Борисов обаче го призовава да се оттегли, за да 
не се се допусне "преплитане на термина чалга и името на ГЕРБ на национално ниво".  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Преса  
Страница: 3  
Брой думи: 237  
 
 
Резюме: Финансирането на телевизия "Планета" по европейската програма 
"Конкурентоспособност" не е първият случай, в който български продуценти печелят 
евросредства за развитие на бизнеса си. Миналата година пари за нова техника от ЕС по 
схемата "Технологична модернизация" получиха фирмите на известните Иван и Андрей, на 
Магърдич Халваджиян и на Димитър Митовски - "Междинна станция", "Глобал филмс" и 
"Камера". "Глобал филмс", която продуцира "Господари на ефира" и "Пълна лудница" по Нова 
телевизия и снима сериала "Седем часа разлика" за Би Ти Ви, спечели 1 073 220 лв. за ново 
оборудване. "Камера" на Димитър Митовски, който прави сериалите "Под прикритие" по БНТ и 
"Революция Z - секс, лъжи и музика" и приключилия "Стъклен дом" по Би Ти Ви, спечели 1,45 
млн. лв., от които безвъзмездната европейска помощ бе 1 млн. лв. Проектът на "Междинна 
станция" на Иван и Андрей бе за 679 244 лв., от които европейската помощ - 475 471 лв.  
 
Заглавие: Иван и Андрей също взеха пари от ЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Финансирането на телевизия "Планета" по европейската програма 
"Конкурентоспособност" не е първият случай, в който български продуценти печелят 
евросредства за развитие на бизнеса си. Миналата година пари за нова техника от ЕС по 
схемата "Технологична модернизация" получиха фирмите на известните Иван и Андрей, на 
Магърдич Халваджиян и на Димитър Митовски - "Междинна станция", "Глобал филмс" и 
"Камера". "Глобал филмс", която продуцира "Господари на ефира" и "Пълна лудница" по Нова 
телевизия и снима сериала "Седем часа разлика" за Би Ти Ви, спечели 1 073 220 лв. за ново 
оборудване. "Камера" на Димитър Митовски, който прави сериалите "Под прикритие" по БНТ и 
"Революция Z - секс, лъжи и музика" и приключилия "Стъклен дом" по Би Ти Ви, спечели 1,45 
млн. лв., от които безвъзмездната европейска помощ бе 1 млн. лв. Проектът на "Междинна 
станция" на Иван и Андрей бе за 679 244 лв., от които европейската помощ - 475 471 лв.  
Сред компаниите, свързани с телевизия, най-много евросредства всъщност спечели по-
неизвестната "Интерактив медиа сървисис". Тя е привлякла близо 2,5 млн. лв. безвъзмездна 
помощ, като стойността на целия проект е 4 млн. лв. "Интерактив медиа сървисис" е фирмата, 
която осигурява гласуванията с есемеси в игри и предавания като "Биг брадър", "Референдум" и 
много други. Евросубсидии получават и в други браншове на родния шоубизнес. Преди време 
проект за внедряване на иновативно високотехнологично оборудване спечели киностудията "Ню 
Бояна филм". Стойността на финансирането бе 2,87 млн. лв., като безвъзмездната помощ бе 1,7 
млн. лв.  
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Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Репортер  
Страница: 1,3  
Брой думи: 611  
 
 
Резюме: Пайнер с най-голямо финансиране от останалите компании в шоубизнеса по 
оперативната програма Планета ще пробива в чужбина и ще вдига рейтинг. 1,3 милиона лева за 
развитието на чалгата по европрограма спечели Пайнер. Парите се отпускат безвъзмездно. С 
тях шефът на компанията инж. Митко Димитров ще допринася за развитието на българската 
икономика и ще отваря нови работни места. 1.9 милиона лева за чалгата в България са 
отпуснати по европейска програма "Конкурентноспособност". Европарите се дават безвъзмездно 
на Лайнер медиа"ООД - собственик на телевизия Планета и музикален продуцент на голяма част 
от родните фолк певци. Проектът на фирмата, собственост на димитровградски инженер Митко 
Димитров, е за най-много пари от останалите кандидатствали компании от родния шоу и кино 
бизнес - за 3,2 млн. лева. От тях точно 1.918 2 3 3 млн. лв. отпуска безвъзмездно Европа, а 
останалите 1.3 млн. осигурява бенефициентът - Пайнер. 
 
Заглавие: ПОЗОР! 1,9 млн. лв. за силикон и кючеци  
Подзаглавие:  
Автор: Виолета РУСЕНОВА  
Текст: Пайнер с най-голямо финансиране от останалите компании в шоубизнеса по 
оперативната програма Планета ще пробива в чужбина и ще вдига рейтинг  
1,3 милиона лева за развитието на чалгата по европрограма спечели Пайнер. Парите се отпускат 
безвъзмездно. С тях шефът на компанията инж. Митко Димитров ще допринася за развитието на 
българската икономика и ще отваря нови работни места.  
1.9 милиона лева за чалгата в България са отпуснати по европейска програма 
"Конкурентноспособност". Европарите се дават безвъзмездно на Лайнер медиа"ООД - 
собственик на телевизия Планета и музикален продуцент на голяма част от родните фолк певци.  
Проектът на фирмата, собственост на димитровградски инженер Митко Димитров, е за най-много 
пари от останалите кандидатствали компании от родния шоу и кино бизнес - за 3,2 млн. лева.  
От тях точно 1.918 2 3 3 млн. лв. отпуска безвъзмездно Европа, а останалите 1.3 млн. осигурява 
бенефициентът - Пайнер.  
Самата оперативна програма "Конкурентноспособност" е за развитие на бизнеса и 
средствата по нея се разпределят от икономическото министерство.  
В проекта на Пайнер е записано, че така ще привлекат нови зрители,  
и от чужбина, ще се вдигне рейтингът и ще се увеличат приходите от реклами. "Проектът ще 
доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската 
икономика", става ясно от описанието му в информационната система за управление и 
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България.  
Парите щели да бъдат вложени за купуване на техника, на "материали за визуализация".  
***  
Митко Пайнера още не е получил нищо  
Чалга компанията трябва да осъществи проекта си до 23 април 2013 година. Досега Митко 
Пайнера не е получил нито лев, защото не е реализирал нищо от това, заради което е спечелил 
финансиране, заявиха от реципиента - министерство на икономиката.  
Проектът на Митко Пайнера е бил одобрен още през 2011 година, но тогава парите не 
достигнали и останал за 2012-та.  
***  
Проверка  
"Колегите готвят официално изявление, ще представят всички документи. Просто малко 
търпение. Проектът е одобрен, както всичко останали". Това заяви пред РЕПОРТЕР Диляна 
Микова, шеф на Дирекция "Оперативни програми" в икономическо министерство.  
***  
По-малко пари за кино  
Безвъзмездната помощ, която са спечелили продуцентски къщи, реализиращи сериали и филми, 
е по-малка от тази за "Пайнер Медиа" ООД, показва справка в информационната система ИСУН. 
Компанията "Камера" на Димитър Митовски, който снима сериала "Стъклен дом", е спечелила 
проект за 1.45 млн. лева, от които безвъзмездната европейска помощ е 1 млн лв. Проектът за 
внедряване на иновативно високотехнологично оборудване на "Ню Бояна филм", където се 
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снимат повечето чужди продукции със световни звезди, е с 200 000 лв. по-малко от този на 
Пайнер. Проектът на "Междинна станция" на Иван и Андрей за закупуване на нова техника е 679 
244 лв., като 475 471 лв. е европейската помощ.  
Това са само част от фирмите от родния шоубизнес, които са кандидатствали по тази програма.  
***  
Калин Сърменов, директор на Сатиричния театър:  
Проблемът е кой как разпределя парите. А не дали някой е взел или не. Проблемът с 
българското кино е много по-сериозен. Важно е да се разбере как се контролират тези средства и 
по какъв начин избираме хората, които да ги разпределят.  
***  
Александър Морфов,режисьор:  
Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В идиотската ни 
държава това е културата, която можем да покажем на света. Някой ще вземе много пари от 
това, но по-ужасно и нищожно нещо не мога да си представя.  
***  
Димитър Митовски, продуцент:  
В тези програми няма жанр. Човекът си е кандидатствал за толкова пари, направил си е 
обосновка и ги е получил. Това са европейски пари, не ги дава нашата държава. Човекът прави 
телевизия. Аз не съм фен на чалгата и смятам, че културата е в пъти по-важна, но в случая не 
става въпрос за това.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 16.01.2013  
Източник: в. Твоят ден, Варна, Добрич  
Страница: 1  
Брой думи: 266  
 
 
Резюме: Център за костно-мозъчни трансплантации ще бъде открит във варненската УМБАЛ 
"Св. Марина". Това стана ясно при вчерашната визита на проф. Ровен Ор, директор на Центъра 
по костно-мозъчна трансплантация в болница "Хадасса" в Ерусалим. Той е и директор на 
Израелската кръвна банка от пъпна връв и шеф на регистъра за неродствени донори.  
 
Заглавие: Във Варна скоро ще се присажда костен мозък  
Подзаглавие:  
Автор: Даниела ФАРХИ  
Текст: Център за костно-мозъчни трансплантации ще бъде открит във варненската УМБАЛ "Св. 
Марина". Това стана ясно при вчерашната визита на проф. Ровен Ор, директор на Центъра по 
костно-мозъчна трансплантация в болница "Хадасса" в Ерусалим. Той е и директор на 
Израелската кръвна банка от пъпна връв и шеф на регистъра за неродствени донори.  
Проектът ще се осъществи от Медицинския университет във Варна и болница "Хадасса", а 
първите трансплантации ще бъдат извършени след няколко месеца, съобщи проф. Красимир 
Методиев, почетен консул на Израел у нас и председател на Интернационалната медицинска 
асамблея - България. С негово съдействие Вчера израелският проф. Ор консултира трима 
пациенти - дете и двама Възрастни с различни лимфоми. В "Хадасса" годишно се извършват 
около 140 трансплантации на костен мозък, като 40 от тях са автоложни (от собствени стволови 
клетки - б.а.).  
"Оперираме хора с хематологични заболявания, но Вече имаме успех, макар и не 100%, и при 
пациенти с карциноми на тестисите и на бъбреците. Чрез имунотерапия Водим и успешна 
"биологична" Война с тумори на мозъка и белите дробове", разясни проф. Ор.  
Варненският център ще ползва опита на "Хадасса" за структурирането, оборудването и 
обучението на специалисти. "За финансирането ще кандидатстваме по оперативната програма  
"Конкурентоспособност", където за подобни проекти се отпускат до 4 млн. лв.", добави 
ректорът на Медицинския университет-Варна, проф. Красимир Иванов. Според него с 
откриването на център за костно-мозъчни трансплантации "Св. Марина" ще завърши цикъла на 
лечение на страдащите от хематологични болести.  
Вместо да чакат ред в София или да плащат огромни суми за операции в чужбина, те ще се 
лекуват на място, по линия на здравната каса. Центърът ще работи и като 
научноизследователска база.  
16.01.2013  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
 
Дата: 15.01.2013  
Източник: www.actualno.com  
Връзка: http://bulgaria.actualno.com/Sram-Chalgata-u-nas-shte-se-razviva-s-evropari-
news_412759.html  
Брой думи: 613  
 
 
Резюме: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите.  
 
Заглавие: Срам: Чалгата у нас ще се развива с европари  
Подзаглавие:  
Автор: Е. Гигова  
Текст: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  
за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г.  
1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране на 
проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв., уточнява още БГНЕС.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва. "  
Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни 
места и ще допринесе за развиването на българската икономика", се посочва още в описанието 
на проекта.  
А ние скромно ще добавим доста популярният припев: "Я елата пиленца при батко...", като тук 
красивите момичета на крехка възраст нашето развинтено въображение заменя с 2 милиона 
лева.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 
на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
Рекордните 13 млн. 964 хил. лв. ще бъдат разпределени между избрани електронни медии тази 
година за популяризиране на седем от оперативните програми (ОП) на ЕС, както става ясно от 
писмения отговор на министъра по европейските въпроси Томислав Дончев до депутата от 
"Синята коалиция" Ваньо Шарков. Сумата ще набъбне, тъй като в справката не са включени 
парите за реклама на най-щедрата програма - за развитие на селските райони, подопечна на 
земеделското министерство.  
Това е най-крупната сума, раздадена в рамките на една година от 2009 г., показва сравнението 
на данните. През 2012 г. за този род дейност са похарчени 8.5 млн. лв. Щедрото финансиране на 
медиите рискува да ги постави в деликатно положение спрямо управляващите от ГЕРБ в година, 
когато се провеждат оспорвани парламентарни избори.  
Т.нар. комуникационен план за информация и публичност е задължителен за всяка европейска 
програма и представлява 0.6% от общата й стойност. От 2009 г. до ноември 2012 г. медиите са 

http://bulgaria.actualno.com/Sram-Chalgata-u-nas-shte-se-razviva-s-evropari-news_412759.html
http://bulgaria.actualno.com/Sram-Chalgata-u-nas-shte-se-razviva-s-evropari-news_412759.html
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получили 25 млн. 730 хил. лв. по 9 оперативни програми на ЕС, сочи справката от ведомството 
на Томислав Дончев.  
Най-много пари тази година ще бъдат разпределени по ОП "Техническа помощ" и "Околна среда" 
- съответно 3.4 млн. лв. и 3 млн. лв. Програмата за развитие на човешките ресурси към 
социалното министерство ще даде на медиите 2.3 млн. лв. За 2013 г. разходите за 
информационни кампании по ОП "Конкурентоспособност" са в размер на 1.9 млн. лв. С милион 
и 400 хил. лв. за тази година разполага и ведомството на Лиляна Павлова по програма 
"Регионално развитие". Още милион лева ще бъдат дадени на медиите по програма 
"Административен капацитет", става ясно от справката на министерството по европейските 
въпроси.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.actualno.com  
Връзка: http://curious.actualno.com/Shamara-Evropari-se-harchat-za-silikonovi-ci-news_412778.html  
Брой думи: 230  
 
 
Резюме: "Евро парите влизат в България основно като асфалт или силиконови ц*ци". Това е 
мнението на Мишо Шамара, публикувана на страницата му във Facebook. Реакцията му е 
предизвикана от новината, че популярна телевизия печели пари по европрограма за 
популяризирането на чалгата у нас и в чужбина. Мишо Шамара смята, че "ГЕРБ = ЧАЛГА", 
съобщава БГНЕС. Той е против харченето на такива средства, особено на фона на бедността в 
България и припомня на управляващите, че "Господ гледа и ще ви накаже ей". 
 
Заглавие: Шамара: Европари се харчат за силиконови ц**и  
Подзаглавие:  
Автор: Пламен Георгиев 
Текст: "Евро парите влизат в България основно като асфалт или силиконови ц*ци". Това е 
мнението на Мишо Шамара, публикувана на страницата му във Facebook.  
Реакцията му е предизвикана от новината, че популярна телевизия печели пари по европрограма 
за популяризирането на чалгата у нас и в чужбина.  
Мишо Шамара смята, че "ГЕРБ = ЧАЛГА", съобщава БГНЕС. Той е против харченето на такива 
средства, особено на фона на бедността в България и припомня на управляващите, че "Господ 
гледа и ще ви накаже ей".  
По-рано днес от справка на министерството на финансите стана известно, че "Пайнер Медиа" 
ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на 
чалгата не само у нас, но и на международните пазар.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането му "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и 
запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и 
музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в които телевизия 
„Планета” се излъчва.  
Междувременно проблемите на Шамара с правосъдието продължават. На 17 януари той трябва 
да се яви в следствието в качеството си на свидетел. Вероятно става въпрос за песента „Бяло, 
зелено, червено.”  
Ще ви припомним едно интервю, което Мишо Шамара даде за Actualno.com, в което нарече ГЕРБ 
„малки мижитурки”  
 

http://curious.actualno.com/Shamara-Evropari-se-harchat-za-silikonovi-ci-news_412778.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.actualno.com  
Връзка: http://society.actualno.com/MIET-Pajner-Media-e-preminala-uspeshno-vsichki-etapi-na-
ocenka--news_412820.html  
Брой думи: 364  
 
 
Резюме: Проектът на "Пайнер Медиа" ООД е одобрен за финансиране по процедура 2.1.11 
"Технологична модернизация в малки и средни предприятия".  
 
Заглавие: МИЕТ: "Пайнер Медиа" е преминала успешно всички етапи на оценка  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава Ушатова  
Текст: Проектът на "Пайнер Медиа" ООД е одобрен за финансиране по процедура 2.1.11 
"Технологична модернизация в малки и средни предприятия".  
Това съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с договор 
за безвъзмездна финансова помощ между Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в МИЕТ и "Пайнер Медиа" ООД, предаде БГНЕС.  
Процедурата е открита на 30 декември 2010 г. със Заповед № РД-16-1500/30.12.2010 г. Схемата 
е стартирана съгласно критериите и обхвата на секторите, одобрени от Комитета за наблюдение 
на ОП "Конкурентоспособност" и предоставя равни възможности за кандидатстване на всички 
допустими кандидати. Допустими за финансиране по процедурата са кандидати, които развиват 
основната си икономическа дейност в следните сектори/раздели/кодове съгласно 
Класификацията на икономическите дейности 2008 г.:  
• Сектор C "Преработваща промишленост"  
• Сектор J "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;  
далекосъобщения":  
- J58 "Издателска дейност";  
- J59 "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и  
издаване на музика";  
- J60 "Радио- и телевизионна дейност";  
- J61 "Далекосъобщения";  
- J62 "Дейности в областта на информационните технологии";  
- J63 "Информационни услуги".  
• Сектор М "Професионални дейности и научни изследвания"  
Подадени са общо 189 проектни предложения, като със 121 кандидати са сключени договори за 
предоставяне на БФП. Общият бюджет на процедурата е 97 791 500 лева (50 млн. евро).  
Оценителната комисия е направила оценката и класирането на постъпилите предложения 
съгласно одобрените критерии и правилата за работа на Управляващия орган. С Решение № 
3ТММ – 01-1/19.09.2011 г. е одобрено класирането на подадените проектни предложения. 
"Пайнер Медиа" ООД е преминала успешно всички етапи на оценка и е в списъка с резервни 
проекти. След отказ за сключване на договор от фирми, включени в основния списък с одобрени 
проекти, по процедура Управляващият орган е длъжен да покани фирми от резервния списък по 
реда на тяхното класиране, сред които е и "Пайнер Медиа" ООД.  
Проектът предвижда доставка на оборудване и материали за визуализация, тестване и 
въвеждане в експлоатация на новозакупеното оборудване, провеждане на обучение на 
техническите специалисти за работа с новозакупеното оборудване и други дейности,свързани с 
управлението на проекта.  
Всички документи, свързани с провеждането на процедура 2.1.11 "Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия" и решенията на Управляващия орган, са публикувани на интернет 
страницата на програмата в раздел "Процедури/Процедури в процес на изпълнение".  
 

http://society.actualno.com/MIET-Pajner-Media-e-preminala-uspeshno-vsichki-etapi-na-ocenka--news_412820.html
http://society.actualno.com/MIET-Pajner-Media-e-preminala-uspeshno-vsichki-etapi-na-ocenka--news_412820.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.avtora.com  
Връзка: 
http://www.avtora.com/news/2013/01/15/evropa_dava_2_miliona_leva_za_bulgarskiya_pop_folk  
Брой думи: 250  
 
 
Резюме: Продуцентската компания Пайнер е кандидатствала по европейски проект за 
финансиране и е на път да усвои близо 2 милиона лева, които Европа ще отпусне за развитие на 
българския поп фолк, който е основен предмет на дейност на компанията.  
 
Заглавие: Пайнер получава евроинжекция за 2 млн., издига попфолка на следващо ниво  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Продуцентската компания Пайнер е кандидатствала по европейски проект за 
финансиране и е на път да усвои близо 2 милиона лева, които Европа ще отпусне за развитие на 
българския поп фолк, който е основен предмет на дейност на компанията.  
Конкретното наименование на проекта е формулирано като "Повишаване на 
конкурентоспособността на "Пайнер Медиа" ООД на вътрешния пазар чрез модернизация на 
оборудването", а в описанието фигурира следният текст: "С реализирането на настоящия проект 
"Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на 
лидерските си позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален 
продукт не само на родния, но и на международните пазари, в които телевизия Планета се 
излъчва.  
Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни 
места и ще допринесе за развиването на българската икономика".  
Безвъзмездната помощ, която Европейският съюз ще отпусне на Димитър Димитров, по-известен 
като Митко Пайнера, е в размер на 1 918 233 лева, а общият бюджет за изпълнение на 
поставената цел е заложен в размер на 3 197 324 лв.  
По същата оперативна програма за конкурентоспособност кандидатстват и други български 
продуцентски къщи, но с далеч по-скромни искания - Иван и Андрей и компанията им Междинна 
станция се надяват да преборят конкурентите си с по-малко от 500 хиляди лева, а одобреният 
бюджет за Глобал филмс на семейство Халваджиян възлиза на 1 073 220 лв.  
 

http://www.avtora.com/news/2013/01/15/evropa_dava_2_miliona_leva_za_bulgarskiya_pop_folk
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.bpost.bg  
Връзка: http://news.bpost.bg/story-read-24581.php  
Брой думи: 234  
 
 
Резюме: Митко Пайнера взима почти 2 млн. лева от европейската програма за развитие на 
конкурентоспособността, сочи разчет, публикуван на сайта на Министерството на финансите.  
 
Заглавие: Европа налива пари и в силикона на чалгата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Митко Пайнера взима почти 2 млн. лева от европейската програма за развитие на 
конкурентоспособността, сочи разчет, публикуван на сайта на Министерството на финансите.  
Музикална компания „Пайнер“ е била одобрена за получаването на близо 2 млн. лева от 
европейска програма за развитие на конкурентоспособността.  
Това се вижда от разчет, публикуван на сайта на Министерството на финансите. Според 
описанието там Европа ще изплати безвъзмездна помощ в размер на 1 918 233 лева на фирмата 
на инж. Митко Димитров за негов проект на обща стойност 3 197 324 лева.  
В целите на проекта на „Пайнер“ се четат икономически растеж, повишаване на предлаганото 
качество, привличането на значителен брой нови зрители, вдигане на рейтингите и съответно на 
приходите от реклама.  
В замяна пък компанията обещава разкриването на нови работни места и развитие на 
българската икономика.  
Точното наименование на проекта е  
„Повишаване на конкурентоспособността на „Пайнер Медиа“ ООД на вътрешния пазар чрез 
модернизация на оборудването“.  
След като откритието за това бе подхванато от бдителните потребители на Facebook зевзеците 
незабавно поставиха въпроса дали под „модернизация на оборудването“ се крие например 
слагането на силикон на чалга гърлите или пък закупуване на бонусни пакети със салфетки за 
дискотеките.  
Решението за одобряването на проекта е взето на 19 септември 2011 г., а изпълнението на 
проекта е започнало през юли м.г. Датата на приключване е след три месеца – на 23 април 2013 
г. За момента обаче Европа не е изплатила нито лев на компанията.  
http://news.bpost.bg/story-read-24581.php  
 

http://news.bpost.bg/story-read-24581.php
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/01/15/painer-pokoriava-pazari-i-vdiga-reiting-s-blizo-2-
mln-lv-evropari.177599  
Брой думи: 414  
 
 
Резюме: Телевизиите на Митко Пайнера се финансират по програма "Конкурентоспособност"  
Родната чалга, която напоследък позалязва, се опитва да възроди имиджа си със свежи пари от 
Брюксел. 1 918 233 безвъзмездна финансова помощ ще получи “Пайнер Медиа“ ООД, става ясно 
от справка в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България. Информацията беше подадена от читател на Dnes.bg в 
рубриката мРепортер.  
 
Заглавие: "Пайнер" покорява пазари и вдига рейтинг с близо 2 млн. лв. европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Телевизиите на Митко Пайнера се финансират по програма "Конкурентоспособност"  
Родната чалга, която напоследък позалязва, се опитва да възроди имиджа си със свежи пари от 
Брюксел.  
1 918 233 безвъзмездна финансова помощ ще получи “Пайнер Медиа“ ООД, става ясно от 
справка в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България. Информацията беше подадена от читател на Dnes.bg в 
рубриката мРепортер.  
Общата стойност на проекта е 3 197 324 лева, като 1 630 498 се отпускат по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", 287 735 идват 
от национално финансиране, а останалите трябва да бъдат осигурени от компанията.  
До момента “Пайнер Медиа“ ООД все още не е получила плащания по проекта, а датата му на 
приключване е 23.04.2013 г.  
Благодарение на безвъзмездната финансова помощ музикалната компания цели “устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва“.  
Посочва се още, че изпълнението на проекта ще повиши качеството на продукта, ще привлече 
значителен брой нови зрители, ще вдигне рейтинга, а това ще доведе до увеличаване на 
приходите от реклама.  
“Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването 
на българската икономика“, се казва още в описанието.  
“Пайнер Медиа“ ООД е собственик на три музикални канала, по които се излъчва поп-фолк и 
фолклор - Планета HD, Планета Фолк и ТВ Планета.  
Управител на дружеството е Митко Трендафилов Димитров, а съдружници – пак Митко 
Димитров, Марийка Димитрова и Харалампи Янакиев.  
По Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" средства са отпуснати и на големи продуцентски къщи, сред които “Dream team“ на 
Евтим Милошев, “Global films“ на Магърдич Халваджиян и “Междинна станция“ на Иван и Андрей.  
“Dream team“ получават 461 084 лева за закупуване и внедряване на снимачна и монтажна 
техника.  
Проектът на “Междинна станция“ също е за техническо обновяване и е на обща стойност 679 244 
лева, като 475 471 лева от тях са безвъзмездна финансова помощ.  
"Камера" ООД на Димитър Митовски, който продуцира "Стъклен дом" и "Под прикритие", спечели 
през 2011 г. проект на обща стойност близо 1,5 млн. лева, от които 1 млн. е безвъзмездна 
финансова помощ.  
Информацията за финансирането на "Пайнер Медиа" по европрограми предизвика силна 
реакция в интернет. Част от потребителите на социалните мрежи не можеха да повярват, че 
чиновниците са одобрили проект на компанията, други открито нападаха идеята за проекта, а 
трети поглеждаха ситуацията с хумор.  
 

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/01/15/painer-pokoriava-pazari-i-vdiga-reiting-s-blizo-2-mln-lv-evropari.177599
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/01/15/painer-pokoriava-pazari-i-vdiga-reiting-s-blizo-2-mln-lv-evropari.177599
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/01/15/evroparite-idvat-u-nas-kato-asfalt-i-silikon-iadosa-
se-shamara.177615  
Брой думи: 254  
 
 
Резюме: Рапърът се възмути от сумите от Брюксел за "Пайнер" "Европарите влизат в България 
основно като асфалт и силиконoви цици", възмути се рапърът Мишо Шамара, който напоследък 
се подвизава като Big Sha, в профила си във Facebook. Повод за недоволството му е излязлата 
днес информация, че “Пайнер Медиа“ ще получи 1 918 233 безвъзмездна финансова помощ. 
 
Заглавие: Европарите идват у нас като асфалт и силикон, ядоса се Шамара  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Рапърът се възмути от сумите от Брюксел за "Пайнер"  
"Европарите влизат в България основно като асфалт и силиконoви цици", възмути се рапърът 
Мишо Шамара, който напоследък се подвизава като Big Sha, в профила си във Facebook.  
Повод за недоволството му е излязлата днес информация, че “Пайнер Медиа“ ще получи 1 918 
233 безвъзмездна финансова помощ.  
Общата стойност на проекта е 3 197 324 лева, като 1 630 498 се отпускат по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", 287 735 идват 
от национално финансиране, а останалите трябва да бъдат осигурени от компанията.  
"В криза не се строят магистрали, а се подкрепя реално производство, за да е конкурентно и да 
ангажира безработните. И европари за конкурентоспособност би трябвало да се дават на новите 
и малки компании, а не на най-големия монополист", пише още в профила си Шамара.  
Той не спестява и критиките и пиперливите си думи към управляващите и пише “ГЕРБ=Чалга“.  
Името на Шамара нашумя отново, след като стана ясно, че има образувано производство срещу 
него заради текста на парчето „Бяло, зелено, червено”. В него има сериозни критики срещу ГЕРБ 
и неприлични сравнения на цветовете на флага ни.  
В действията на прокуратурата Шамара видя цензура, а опозицията – грубо погазване на 
демокрацията. Варненецът предизвика широка политическа дискусия и в парламента. Стигна се 
и до цитиране на рими в пленарната зала. В Националната следствена служба да дава 
показания по случая беше привикан и друг рапър – Сарафа.  
Вчера Шамара обяви във Facebook, че отново е призован в НСлС, този път с друг свой колега – 
Конса.  
 

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/01/15/evroparite-idvat-u-nas-kato-asfalt-i-silikon-iadosa-se-shamara.177615
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/01/15/evroparite-idvat-u-nas-kato-asfalt-i-silikon-iadosa-se-shamara.177615
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/politika/2013/01/15/gerb-si-podgotvia-peeneto-na-izbori-ironizira-
stanishev.177643  
Брой думи: 227  
 
 
Резюме: И червеният лидер се изказа за финансирането на "Пайнер Медиа" ГЕРБ очевидно си 
подготвят пеенето на изборите, иронично заяви лидерът на БСП Сергей Станишев по време на 
редовната пресконференция на партията. Той допълни, че само с предстоящите парламентарни 
избори тази година може да се обясни спечеленият от “Пайнер Медиа“ проект по оперативната 
програма на ЕС за конкурентоспособност. Изказването на червения лидер идва на фона на най-
коментираната информация от днес - “Пайнер Медиа“ ще получи 1 918 233 безвъзмездна 
финансова помощ.  
 
Заглавие: ГЕРБ си подготвя пеенето на избори, иронизира Станишев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: И червеният лидер се изказа за финансирането на "Пайнер Медиа"  
ГЕРБ очевидно си подготвят пеенето на изборите, иронично заяви лидерът на БСП Сергей 
Станишев по време на редовната пресконференция на партията. Той допълни, че само с 
предстоящите парламентарни избори тази година може да се обясни спечеленият от “Пайнер 
Медиа“ проект по оперативната програма на ЕС за конкурентоспособност.  
Изказването на червения лидер идва на фона на най-коментираната информация от днес - 
“Пайнер Медиа“ ще получи 1 918 233 безвъзмездна финансова помощ.  
Общата стойност на проекта е 3 197 324 лева, като 1 630 498 се отпускат по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", 287 735 идват 
от национално финансиране, а останалите трябва да бъдат осигурени от компанията.  
Вие го казахте, беше краткият коментар на Станишев на подмятане в залата, че управляващите 
със сигурност ще бъдат едни гърди напред след отпускането на безвъзмездната помощ за 
компанията, известна предимно с красивите си певици.  
С по-сериозен тон лидерът на червената партия обясни, че ГЕРБ вече използват дори 
европейски пари, за да си купят предстоящия вот.  
Станишев припомни и излязлата преди дни информация, че тази година се планират да бъдат 
дадени 13 964 000 лв. за популяризиране на седем от оперативните програми на ЕС, която беше 
съобщена от вестник “Сега”.  
По негови думи се тези пари управляващите създават зависимост у медиите от рекламните 
средства в една много трудна обстановка за тях.  
 

http://www.dnes.bg/politika/2013/01/15/gerb-si-podgotvia-peeneto-na-izbori-ironizira-stanishev.177643
http://www.dnes.bg/politika/2013/01/15/gerb-si-podgotvia-peeneto-na-izbori-ironizira-stanishev.177643
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/politika/2013/01/15/i-stiv-djobs-niamashe-da-ima-shans-v-bylgariia.177635  
Брой думи: 452  
 
 
Резюме: Кунева: ГЕРБ няма стратегия за образованието и науката “Както ГЕРБ няма стратегия в 
здравеопазването, така няма и в образованието, и в науката. Провежда се политика, която като 
“черна дупка” поглъща всичко положително”. Това заяви лидерът на “България на гражданите” 
Меглена Кунева по повод скандалните разпределения на средства във Фонд “Научни 
изследвания”. “Скандалът с фонда е свързан с бъдещето на икономиката на България. Във 
време, в което икономиката трябва да бъде интелигентна, науката и иновациите са двигателите 
на икономическия растеж”, коментира Кунева. 
 
Заглавие: И Стив Джобс нямаше да има шанс в България!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кунева: ГЕРБ няма стратегия за образованието и науката  
“Както ГЕРБ няма стратегия в здравеопазването, така няма и в образованието, и в науката. 
Провежда се политика, която като “черна дупка” поглъща всичко положително”.  
Това заяви лидерът на “България на гражданите” Меглена Кунева по повод скандалните 
разпределения на средства във Фонд “Научни изследвания”.  
“Скандалът с фонда е свързан с бъдещето на икономиката на България. Във време, в което 
икономиката трябва да бъде интелигентна, науката и иновациите са двигателите на 
икономическия растеж”, коментира Кунева.  
“Стив Джобс в момента нямаше да има шанс в България, няма млад учен, който да може да се 
пребори с корупцията в страната”, заяви още лидерът на партията.  
Тя беше категорична, че скандалът с научния фонд не е само заради средствата. “Много често 
ме питат в страната: „как ще върнете младите?“ Отговорът е един – ако българските създатели 
на технологии като Facebook могат да разчитат, че ще имат честен достъп до проекти, че няма 
да има корупция, че усилията им ще са оценени, те няма да избягат и ще се развиват тук. Затова 
за нас са толкова важни тези проекти - те дават отговор на хората дали да останат или да 
напуснат”, коментира Меглена Кунева.  
Предложенията на “България на гражданите” за по-добро управление на фонда са шест: 
съставът да се формира по предложение на научните общности; да има чуждестранен борд, 
който да действа като Надзорен съвет; оценяването на проектите да се извършва от 
чуждестранни рецензенти; да се въведат обективни практики на оценяване; да има индикативен 
бюджет за всяко от приоритетните научни направления; да има ясно разписани етични правила 
срещу конфликт на интереси, търговия с влияние и корупционни практики.  
Проф. Камен Велев, председател на Контролния съвет, определи като “хвръляне на прах в 
очите” на учените решението на правителството да създаде Оперативна програма “Наука и 
иновации”. Той опроверга твърдения на министъра на образованието Сергей Игнатов, че “няма 
договорени средства за програмния период 2007-2013 г.”  
Велев заяви, че такива пари са договорени в процеса на присъединяване на страната към ЕС и 
те се намират в три оперативни програми. В ОП “Конкурентоспособност” има 250 млн. евро за 
научни изследвания и иновации. В ОП “Човешки ресурси” има средства по две направления – за 
образование, отговарящо на пазара на труда има 250 млн. евро, а за достъп до образование и 
социално приобщаване има още 200 млн. евро. Още 100 млн. евро има в ОП “Регионално 
развитие” за подобряване на образователната инфраструктура.  
“Екипът на Кунева е договорил общо 800 млн. евро за образование и наука, друг е въпросът, как 
тези средства се усвояват”, коментира проф. Велев.  
Самата Меглена Кунева изрази съжаление, че “очевидно на четвъртата година от мандата 
управляващите и в частност - просветният министър, нямат представа, че България има 
възможност да усвои 800 млн. евро за наука и образование”.  
 

http://www.dnes.bg/politika/2013/01/15/i-stiv-djobs-niamashe-da-ima-shans-v-bylgariia.177635
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/01/15/pliueneto-po-chalgata-ne-ni-pritesniava-smeshno-
e-brani-se-painer.177656  
Брой думи: 433  
 
 
Резюме: Шоубизнесът получил финансиране, като се отказал промишленият сектор  
Дебатът за чалгата не ни притеснява, смешно е, заяви за Dnes.bg Любомир Костадинов, пиар в 
"Пайнер", след като стана ясно, че компанията е спечелила финансиране по Оперативната 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  
 
Заглавие: Плюенето по чалгата не ни притеснява, смешно е, брани се "Пайнер"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шоубизнесът получил финансиране, като се отказал промишленият сектор  
Дебатът за чалгата не ни притеснява, смешно е, заяви за Dnes.bg Любомир Костадинов, пиар в 
"Пайнер", след като стана ясно, че компанията е спечелила финансиране по Оперативната 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".   
Информацията беше подадена от читател на Dnes.bg в рубриката мРепортер.  
Общата стойност на проекта е 3 197 324 лева, като 1 630 498 се отпускат по оперативната 
програма. 287 735 идват от национално финансиране, а останалите трябва да бъдат осигурени 
от компанията.  
„Едни слушат тази музика, други не. Кой знае защо в интернет тези, които не слушат, са много 
активни и по този начин създават много изкривен интернет облик на музиката, съвършено 
незаслужено. Тя си има и своите добри страни, и своите недостатъци“, допълни Костадинов. Той 
посочи, че "Пайнер" е компания, която развива успешен музикален бизнес повече от 20 години, и 
е еталон за това как се прави бизнес в България.  
Планета HD, създадена преди близо две години, пък е първата българска телевизия на този 
стандарт. „Технологията е много скъпа, става дума за преоборудване на телевизионната база на 
„Планета“, обясни Костадинов.  
Компанията била одобрена след отказ от фирми от промишлеността да реализират свои проекти 
по програмата. Така се освободил ресурс и шоубизнесът, който иначе бил по-назад като сектор, 
получил възможност за финансиране. Предстои проектът да бъде стартиран и да се обяви 
поръчка за закупуване на техника.  
„Става дума за закупуване на съответното оборудване за телевизията и да се извършат всички 
дейности, предвидени в проекта, както е разписан“, каза Костадинов. Той си обяснява отказа на 
промишления сектор с кризата и факта, че тези проекти се осъществяват и с голям процент 
собствени средства – 50 на сто и повече.  
„Ако нямаше интерес от хората към този тип музика, нямаше да го има всичко това“, защити 
жанра той и допълни, че парите се дават след „една камара щателни проверки на всяка стъпка, 
на всеки етап“.  
До момента “Пайнер Медиа“ ООД все още не е получила плащания по проекта, а датата му на 
приключване е 23 април тази година.  
„Фирмата ще получи финансиране, когато отчете някаква дейност, заложена по проекта“, 
съобщиха за Dnes.bg от екипа на ОП "Конкурентоспособност".  
Тогава комисия ще се произнасе дали тези разходи са във връзка с проекта. Всички критерии са 
публично достъпни и са спазени, посочиха още от оперативната програма.  
В процеса на договориране се оказва, че някои от фирмите не успяват да осигурят своята част 
като съфинансиране и се отказват от договора си. Така се освобождава ресурс за класираните 
по-надолу в списъка.  
“Пайнер Медиа“ ООД е одобрена миналата година. До момента няма никакви проблеми по 
проекта, бяха категорични от ОП „Конкурентоспособност“.  
 

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/01/15/pliueneto-po-chalgata-ne-ni-pritesniava-smeshno-e-brani-se-painer.177656
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/01/15/pliueneto-po-chalgata-ne-ni-pritesniava-smeshno-e-brani-se-painer.177656
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/01/15/1984540_painer_kupuva_s_evrosredstva_nova_snimachna_t
ehnika/  
Брой думи: 620  
 
 
Резюме: Музикалната компания "Пайнер" е спечелила финансиране по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" с проект за закупуване на нова снимачна техника за телевизия 
"Планета". Целта е да се повиши качеството на продукцията и бъдат разкрити нови работни 
места.  
 
Заглавие: "Пайнер" купува с евросредства нова снимачна техника  
Подзаглавие:  
Автор: Георги Марчев 
Текст: Музикалната компания "Пайнер" е спечелила финансиране по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" с проект за закупуване на нова снимачна техника за телевизия 
"Планета". Целта е да се повиши качеството на продукцията и бъдат разкрити нови работни 
места.  
Това се разбира от справка в Информационната система за одобрените проекти за финансиране 
с европейски средства (ИСУН), където е публикуван проектът "Повишаване на 
конкурентоспособността на "Пайнер медиа" ООД на вътрешния пазар чрез модернизация на 
оборудването".  
Проектът  
Компанията е спечелила безвъзмездно финансиране в размер на 1 918 233 лева, а стойността 
на целия проект е 3 197 324 лева.  
С реализирането на настоящия проект "Пайнер медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия "Планета" се излъчва, пише в мотивите на компанията.  
Оттам обясняват и че след като се повиши качеството на техния продукт, "Пайнер" ще "съумее 
да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама". Създаването на нови работни места пък ще допринесе 
за развиването на българската икономика.  
"Европари за чалга"  
"Пайнер" е спечелила проекта през 2011 г. и го изпълнява в периода 23 юли 2012 г. - 23 април 
2013 г. В социалната мрежа "Фейсбук", където от понеделник се разпространява линкът към 
проекта, реакциите варират от негативни до такива, които не откриват проблем.  
"Разочарован съм. Не от ЕК. Не от ОП "Конкурентоспособност". Не от министър Дончев. 
Разочарован съм от Пайнера. Никак не харесвам продукта на фирмата му, но поне го мислех за 
бизнес, който наистина създава продукт, този продукт наистина има своето платежоспособно 
търсене на пазара и наистина се самоиздържа, защото дава на крайните свои потребители 
продукт, за който те са готови да плащат", коментира във "Фейсбук" Георги Ганев.  
След като новината за спечеления от "Пайнер" проект се разпространи във "Фейсбук", 
сатиричният сайт "Не!Новините" също поиска еврофинансиране. "Окрилени от успеха на 
"Пайнер" в оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" от медия №37 оповестиха на своите читатели плановете си да спечелят десетки 
милиони от програмата за развитие на шармантността", пише сайтът.  
Според него "и тази част от "културата", която досега не се беше присъединила към дежурния 
хор "без държавна подкрепа не може", вече се присъедини". "Ако и чалгата ще цоца държавни 
пари, по-добре да  
"Кандидатствали са, взели са!... Не беше ли това свободният пазар? Да играеш по правилата и 
да намираш нови възможности? Не се сърдете на играчите, а на правилата", коментира статуса 
Волен. Друг коментар гласи: "Нека да оставим БДЖ да умира, но да инвестираме в развитието на 
моралния упадък на обществото ... Sold!".  
"Пайнер": Проектът не е свързан с кризата  
"Всеки може да коментира каквото си поиска в интернет. Както има хора, които не слушат 
музиката ни, така има и които слушат", каза пред "Дневник" PR-ът на "Пайнер" Любомир 
Костадинов.  

http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/01/15/1984540_painer_kupuva_s_evrosredstva_nova_snimachna_tehnika/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/01/15/1984540_painer_kupuva_s_evrosredstva_nova_snimachna_tehnika/
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Според него няма връзка между кризата и спечеления европроект. Закупената снимачна техника 
се използва за заснемането на телевизионна продукция за "Планета" - предавания, репортажи, 
концерти, клипове.  
Костадинов каза, че компанията се стреми да повишава продажбите си въпреки срива в 
продажбата на CD и DVD дискове като намалява цените и ги предлага и в интернет, включително 
и в Itunes. Това вече довело и до ръст.  
"Пайнер" е най-голямата музикална компания в България. Тя притежава три телевизионни 
канала - "Планета", "Планета фолк" и "Планета HD". Първи започнаха да излъчват денонощна 
програма с HD качество от 2010 г. Централата се намира в Димитровград, където е и 
звукозаписното студио на компанията. Собственик е инж. Митко Димитров, който започва бизнеса 
си в началото на прехода с продажбата на аудио касетки с песни на изпълнители от Сърбия. В 
момента по неофициална информация "Пайнер" владее 80% от музикалния бизнес у нас.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/01/15/1984728_blizo_54_mln_leva_ot_evropa_sa_otishli_pri_prod
ucenti/  
Брой думи: 752  
 
 
Резюме: Продуцентите на едни от най-популярните телевизионни продукции също са получили 
европейско финансиране по оперативна програма "Конкурентоспособност" като музикалната 
компания "Пайнер". Това показа справка на "Дневник" в Информационната система за 
одобрените проекти за финансиране с европейски средства (ИСУН).  
 
Заглавие: Близо 5.4 млн. лева от Европа са отишли при продуценти на тв предавания, 
филми и игри  
Подзаглавие:  
Автор: Георги Марчев  
Текст: Продуцентите на едни от най-популярните телевизионни продукции също са получили 
европейско финансиране по оперативна програма "Конкурентоспособност" като музикалната 
компания "Пайнер". Това показа справка на "Дневник" в Информационната система за 
одобрените проекти за финансиране с европейски средства (ИСУН).  
За проектите си продуценти на филми, телевизионни предавания, сериали и игри са получили 
близо 5.4 млн. лева европейско финансиране, а от държавния бюджет са дадени към 720 хил. 
лева. Ако към сметката се прибави "Пайнер", сумите става 7 млн. лева от еврофондовете и един 
милион от бюджета.  
Сред печелившите проекти са "Камера" ООД на режисьора Димитър Митовски и Димитър Гочев. 
Фирмата е продуцент на сериалите "Стъклен дом", "Под прикритие" и "Революция Z: секс, лъжи и 
музика". Проектът е за 1 450 381 лева, от които 850 000 лева са безвъзмездна европейска 
помощ, 150 000 лева са отпуснати от държавния бюджет, а фирмата участва с 450 381 лева.  
Парите са дадени по проекта "Развитие на производствен комплекс-хъб за производство на 
иновативни визуални продукти", което включва купуване на техника, наемане на екип и 
увеличаване на производствения капацитет. Проектът е за периода 20 октомври 2011 г. - 20 
октомври 2012 г., но все още няма преведени средства, пише в информационната система.  
По същата оперативна програма пари е получила и "Междинна станция" ООД, която е 
собственост Андрей Арнаудов и Иван Христов. Фирмата продуцира неделния блок на Нова 
телевизия "Станция нова", а преди време "Шоуто на Иван и Андрей", "Сблъсък", както и 
адаптираните чуждестранни телевизионни предавания "Мюзик айдъл", "Дупка в стената" и др.  
Одобреният проект се казва "Повишаване на конкурентоспособността на"Междинна Станция" 
ООД на медийния пазар чрез технологично обновяване и модернизация на предприятието", 
което включва ново технологично оборудване и наемане на работници. Фирмата е получила 
общо 679 244 лева, от които европейските средства са 404 150 лева, от държавния бюджет - 71 
321 лева и собствено финансиране за 203 773 лева.  
Спечелил проект има и "Телеман" ЕООД, която продуцира предаванията "Горещо" с водещ 
Венета Райкова, "Отечествен фронт" и "Карбовски - директно" с водещ Мартин Карбовски. 
Фирмата е собственост на регистрираната във Великобритания фирма "Оупъмарк 
ентъртейнмънт" ЛТД.  
"Телеман" е спечелила проект за ново снимачно оборудване, което да повиши качеството на 
телевизионната продукция, да ускори производителността на труда и да увеличи приходите на 
фирмата. Общо получената безвъзмездна помощ е 220 226 лева, от която 187 192 лева от 
Европейския съюз и 33 034 лева от държавния бюджет. Общата стойност на проекта е 314 608 
лева.  
Компанията "Дрийм тийм прадакшънс" АД, която е собственост на Евтим Милошев и Любомир 
Нейков, е спечелила проект за 667 332 лева за "Закупуване и внедряване на снимачна и 
монтажна техника, необходима за производството на телевизионни сериали и игрални филми". 
От Европа ще дойдат 391 921 лева, от националния бюджет - 69 163 лева и 206 248 лева от 
фирмата.  
Компанията продуцира шоуто "Комиците", издания от българския вариант на "Сървайвър" и 
"Нека говорят... с Росен Петров".  
Проект е спечелила и "Интерактив медиа сървисиз" ООД, която на сайта си е написала, че 
продуцира телевизионна лотария, Call TV продукции, прайм-тайм шоу продукции, новини и други. 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/01/15/1984728_blizo_54_mln_leva_ot_evropa_sa_otishli_pri_producenti/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/01/15/1984728_blizo_54_mln_leva_ot_evropa_sa_otishli_pri_producenti/
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Общият бюджет за "Повишаване на конкурентоспособността на "Интерактив Медиа Сървисиз" 
ООД" е 4 096 557 лева, от които 2 089 244 лева от ЕС, 368 690 лева от българската държава и 1 
638 623 лева, осигурени от фирмата.  
Собственик на компанията е Христо Тучев и фирмата "ЮМС" АД, която е притежавана от 
Николай Иванов и Румяна Велкова.  
Продуцентската фирма за кино "Ню Бояна филм" има одобрен проект за 2 874 793 лева, който се 
казва "Повишаване на конкуребнтоспособността чрез внедряване на иновативно 
високотехнологично оборудване за развитие на продукти и услуги с висока добавена стойност". 
Както и при останалите проекти в описанието е написано, че парите ще бъдат похарчени за ново 
оборудване и още работници. Финансирането от ЕС е 1 466 144 лева, от държавата - 258 731, и 
от компанията - 1 149 917 лева.  
Дружеството е собственост на "Ню имидж България", която държи 95% от акциите, и на 
Министерството на културата.  
Продуцентската компания на Магърдич Халваджиян "Глобал филмс" не е успяла да спечели 
проект по "Конкурентоспособност" за покупка на цялостно оборудване за заснемане (камера и 
осветление) на стойност 1 073 220 лева. Статусът на проекта е "прекратен" без да са дадени 
причини.  
Сред продуцираното от "Глобал филмс" са предаванията "Господари на ефира", "Море от 
любов", "България търси талант", както и сериалът "Седем часа разлика", който вече не се 
излъчва след спор с БиТиВи.  
"Дневник" се опита да се свърже с главния директор на оперативната програма 
"Конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и със специалиста връзки с обществеността 
Десислава Станкова, но никой не отговаряше на посочените за контакт телефони.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: http://www.dnevnik.bg/analizi/2013/01/15/1984815_ia_elate_fondove_pri_batko/  
Брой думи: 701  
 
 
Резюме: Има нещо ненормално в това водещата чалга продуцентска къща и по-конкретно 
нейният, да го наречем експериментално, "визуален авангард" да печели пари от 
еврофондовете. За нечулите все още, новината е, че с начална дата 23.07.2012 г. 
(информацията за проекта се разпространи през "Фейсбук" в понеделник вечер - бел.ред.) 
"Пайнер Медиа" ООД печели проект на обща стойност 3 197 324 лв. по Оперативна програма 
"Конкурентноспособност".  
 
Заглавие: Я елате, фондове, при батко  
Подзаглавие:  
Автор: Петър Щурм Константинов 
Текст: Има нещо ненормално в това водещата чалга продуцентска къща и по-конкретно нейният, 
да го наречем експериментално, "визуален авангард" да печели пари от еврофондовете. За 
нечулите все още, новината е, че с начална дата 23.07.2012 г. (информацията за проекта се 
разпространи през "Фейсбук" в понеделник вечер - бел.ред.) "Пайнер Медиа" ООД печели проект 
на обща стойност 3 197 324 лв. по Оперативна програма "Конкурентноспособност". Проектът 
е по процедура "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" и точно 1 918 233 
лв. са отделени за безвъзмездна европейска помощ за "повишаване на конкурентоспособността 
на "Пайнер Медиа" ООД на вътрешния пазар чрез модернизация на оборудването".  
Нямам основание да се съмнявам, че проектът на "Пайнер Медиа" отговаря на всички формални 
изисквания за кандидатстване и вероятно е направен с искрено желание, ентусиазъм и 
професионализъм от предприятието.  
Нямам интерес да намесвам и управляващата днес партия ГЕРБ в историята. Въпреки че през 
2007 г. Митко Димитров (по-известен като "Пайнера") трябваше да бъде кандидат за общински 
съветник на София, преди да бъде отзован, за да не се свърже името на ГЕРБ с чалгата, а през 
2009 г. беше поканен в депутатските листи на Хасково. Не това е въпросът. Въпросът не е и в 
публичната подкрепа, която Димитров оказва на ГЕРБ на всички избори. Нито в това, че бивши 
звезди създават уникални, особено оригинални и в никакъв случай неполитизирани парчета като 
"Гербер" на Соня Иванова (http://www.youtube.com/watch?v=IY1l47tGjrw).  
Въпросът е, че след като част от еврофондовете в крайна сметка отиват, по официалното 
описание на проекта, за "привличане на значителен брой нови зрители, вдигане на рейтинга и 
увеличаване на приходите от реклама", докато пари за наистина важни обществени дейности 
няма, то има някакъв фундаментален, системен проблем.  
Системният проблем би могъл да бъде в характеристиките на кандидатстващите за европейски 
пари фирми – например предприятия от шоу-бизнеса да бъдат изключени при кандидатстване по 
проекти, или да бъдат въведени други условия, които да отсяват само фирми, които все пак имат 
някакво ниво на положителна обществена значимост. Такива критерии, обаче, биха били поне в 
някаква степен субективни и съответно биха усложнили допълнително работата както на 
бюрократичния апарат, оценяващ кандидатстващите за фондове, така и самите предприятия, 
които и в момента имат достатъчно трудности в кандидатстването си. Но не това е големият 
системен проблем.  
Генералният проблем е илюзията за еврофондовете Илюзията, че наливането на еврофондове в 
икономиките на новоприсъединилите се членки на съюза само по себе си ще доведе до 
значителен икономически растеж. Една илюзия, по която, между другото, ние българите живеем 
вече поне 7-8 години. А действителността се оказва съвършено различна – ето ги 
еврофондовете и въпреки че администрацията и фирмите бавно се научават как да ги усвояват, 
все пак към днешна дата изглежда, че са успели да се научат. Резултатът от усвояването е 
видим – все повече магистрали и все повече чалга певици. Обаче икономиката продължава да 
буксува, безработицата е рекордна, а младежката безработица в частност има потенциал да 
създаде нова национална катастрофа.  
Явно икономиката не се гради само с еврофондове, гради се чрез подобряване на цялостния 
икономически климат. Защото еврофондовете могат да отидат както за видимо полезни неща 
(каквито са магистралите и инфраструктурата като цяло), така и за видимо не просто безполезни, 
но вероятно вредни феномени какъвто например е чалга-културата. Това, което в 
действителност може да донесе икономически растеж, е подобряването на бизнес средата.  

http://www.dnevnik.bg/analizi/2013/01/15/1984815_ia_elate_fondove_pri_batko/
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А бизнес средата се подобрява чрез борба с корупцията, не с "привличане на значителен брой 
нови зрители" за "Пайнер" Бизнес средата се подобрява чрез премахване на административните 
пречки пред бизнеса, не чрез "вдигане на рейтинга" на "Пайнер". Бизнес средата в крайна сметка 
се подобрява с ясна и фокусирана държавна политика подпомагаща иновациите и 
предприемачеството, а не чрез "увеличаване на приходите от реклама" за "Пайнер".  
Надявам се да не бъда разбран погрешно. Нямам нищо против "Пайнер" конкретно или чалга-
музиката като цяло. Напротив, вярвам, че в "Пайнер" работят професионалисти, които са умели в 
занаята си и вероятно са добре подготвени да работят с еврофондове. Имам против, обаче, 
данъкоплатците в България и в цяла Европа да финансират популяризирането на една анти-
култура.  
Имам против и илюзията, че еврофондовете ще дадат конкурентноспособността на българската 
икономика, когато конкурентноспособността се гради с национална политика отвътре, а не с 
еврофондове отвън.  
*Бел. ред.: Заглавието е перифраза на песента на поп-фолк певеца Митко Калайджиев "Я елате, 
пиленца при батко"  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-
%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-
%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%
80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%81-
%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-
_l.a_i.408421_at.1.html  
Брой думи: 219  
 
 
Резюме: Общата стойност на проекта, спечелил финансирането, е 3,2 млн. лв. Хасковската 
компания "Пайнер Медиa" ООД, която е собственик на телевизия „Планета”, е одобрена и ще 
получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Средствата ще бъдат използвани за 
популяризиране на поп-фолк музиката у нас и на международните пазари.  
 
Заглавие: "Пайнер" популяризира поп-фолка с почти 2 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Общата стойност на проекта, спечелил финансирането, е 3,2 млн. лв.  
Хасковската компания "Пайнер Медиa" ООД, която е собственик на телевизия „Планета”, е 
одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Средствата ще бъдат използвани за 
популяризиране на поп-фолк музиката у нас и на международните пазари.  
Това показва информация, публикувана в Информационната система за управление и 
наблюдение на структурните инструменти на ЕС за България (ИСУН). За момента по проекта, 
който е започнал на 23 юли миналата година и ще продължи до 23 април тази година, не са 
изплатени европари. Той е в процес на изпълнение. Според разчетите общата стойност на 
проекта е 3,197 млн. лв. Това означава, че "Пайнер" около 1,2 млн. собствено финансиране.  
Според описанието: "С реализирането на настоящия проект „Пайнер Медиа” ООД цели да 
постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в подготовката и 
реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на 
международните пазари, в които телевизия "Планета" се излъчва. Чрез повишаване качеството 
на предлагания продукт „Пайнер Медиа” ООД ще съумее да привлече значителен брой нови 
зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. 
Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването 
на българската икономика".  
 

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-_l.a_i.408421_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-_l.a_i.408421_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-_l.a_i.408421_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-_l.a_i.408421_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-_l.a_i.408421_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-_l.a_i.408421_at.1.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: 
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9C%D0%98%D0%95
%D0%A2-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-
%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-_l.a_i.408497_at.1.html  
Брой думи: 405  
 
Резюме: "Пайнер Медиа“ ООД е преминала успешно всички етапи на оценка, съобщават от 
икономическото министерство Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) 
изпрати своя отговор по случая за полученото европейско финансиране в размер над 1,9 млн. 
лв. от компанията "Пайнер Медиа" ООД, която е собственик на телевизия "Планета".  
 
Заглавие: МИЕТ с отговор по случая за "Пайнер"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер Медиа“ ООД е преминала успешно всички етапи на оценка, съобщават от 
икономическото министерство. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) 
изпрати своя отговор по случая за полученото европейско финансиране в размер над 1,9 млн. 
лв. от компанията "Пайнер Медиа" ООД, която е собственик на телевизия "Планета".  
Според официално публикуваната информация средствата се предвижда да бъдат използвани 
за повишаване на конкурентоспособността на"Пайнер Медиа" ООД на вътрешния пазар и 
"реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на 
международните пазари, в които телевизия "Планета" се излъчва."  
От МИЕТ съобщават, че проектът на компанията е одобрен за финансиране по процедура 2.1.11 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Процедурата е открита на 30 
декември 2010 г. Схемата е стартирана съгласно критериите и обхвата на секторите, одобрени 
от Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност“ и предоставя равни възможности 
за кандидатстване на всички допустими кандидати.  
Оценителната комисия е направила оценката и класирането на постъпилите предложения 
съгласно одобрените критерии и правилата за работа на Управляващия орган. "Пайнер Медиа“ 
ООД е преминала успешно всички етапи на оценка и е в списъка с резервни проекти. След отказ 
за сключване на договор от фирми, включени в основния списък с одобрени проекти, по 
процедура Управляващият орган е длъжен да покани фирми от резервния списък по реда на 
тяхното класиране, сред които е и „Пайнер Медиа“ ООД, се казва в прессъобщението на МИЕТ.  
Проектът предвижда доставка на оборудване и материали за визуализация, тестване и 
въвеждане в експлоатация на новозакупеното оборудване, провеждане на обучение на 
техническите специалисти за работа с новозакупеното оборудване и други дейности,свързани с 
управлението на проекта. Според регламентацията допустими за финансиране по процедурата 
са кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в следните 
сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г.  
Сектор C „Преработваща промишленост”  
Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения”:  
- J58 „Издателска дейност”;  
- J59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на 
музика”;  
- J60 „Радио- и телевизионна дейност”;  
- J61 „Далекосъобщения”;  
- J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;  
- J63 „Информационни услуги”.  
Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания”  
Подадени са общо 189 проектни предложения, като със 121 кандидати са сключени договори за 
предоставяне на безвъзмездно финансиране, съобщават от МИЕТ.  
Общият бюджет на процедурата е 97 791 500 лева (50 млн. евро).  
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен между Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, енергетиката  
и туризма и „Пайнер Медиа“ ООД.  
 

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9C%D0%98%D0%95%D0%A2-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-_l.a_i.408497_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9C%D0%98%D0%95%D0%A2-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-_l.a_i.408497_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9C%D0%98%D0%95%D0%A2-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-_l.a_i.408497_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9C%D0%98%D0%95%D0%A2-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-_l.a_i.408497_at.1.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1738176  
Брой думи: 334  
 
 
Резюме: София. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма предостави 
информация във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ между Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма и „Пайнер Медиа“ ООД.  
 
Заглавие: След отказ на кандидати в основния списък по програмата за 
конкурентоспособност, поканили „Пайнер Медиа“ от резервите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма предостави информация 
във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ между Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и 
„Пайнер Медиа“ ООД.  
Проектът на „Пайнер Медиа“ ООД е одобрен за финансиране по процедура 2.1.11 „Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия“.  
Процедурата е открита на 30 декември 2010 г. със Заповед № РД-16-1500/30.12.2010 г. Схемата 
е стартирана съгласно критериите и обхвата на секторите, одобрени от Комитета за наблюдение 
на ОП „Конкурентоспособност“ и предоставя равни възможности за кандидатстване на всички 
допустими кандидати. Допустими за финансиране по процедурата са кандидати, които развиват 
основната си икономическа дейност в следните сектори/раздели/кодове съгласно 
Класификацията на икономическите дейности 2008 г.:  
• Сектор C „Преработваща промишленост”  
• Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;  
далекосъобщения”:  
- J58 „Издателска дейност”;  
- J59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на 
музика”;  
- J60 „Радио- и телевизионна дейност”;  
- J61 „Далекосъобщения”;  
- J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;  
- J63 „Информационни услуги”.  
• Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания”  
Подадени са общо 189 проектни предложения, като със 121 кандидати са сключени договори за 
предоставяне на БФП.  
Общият бюджет на процедурата е 97 791 500 лева (50 млн. евро).  
Оценителната комисия е направила оценката и класирането на постъпилите предложения 
съгласно одобрените критерии и правилата за работа на Управляващия орган. С Решение № 
3ТММ – 01-1/19.09.2011 г. е одобрено класирането на подадените проектни предложения. 
„Пайнер Медиа“ ООД е преминала успешно всички етапи на оценка и е в списъка с резервни 
проекти.  
След отказ за сключване на договор от фирми, включени в основния списък с одобрени проекти, 
по процедура Управляващият орган е длъжен да покани фирми от резервния списък по реда на 
тяхното класиране, сред които е и „Пайнер Медиа“ ООД.  
Проектът предвижда доставка на оборудване и материали за визуализация, тестване и 
въвеждане в експлоатация на новозакупеното оборудване, провеждане на обучение на 
техническите специалисти за работа с новозакупеното оборудване и други дейности, свързани с 
управлението на проекта.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1738176
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/painer-media-shte-zatvyrjdava-kachestveniia-si-
muzikalen-produkt-s-evrosredstva,145385/  
Брой думи: 331  
 
 
Резюме: Поп-фолк медията е спечилила безвъзмездно европейско финансиране за 
модернизация на оборудването си на стойност 1,9 млн. лв.  
 
Заглавие: Пайнер Медиа ще затвърждава качествения си музикален продукт с 
евросредства  
Подзаглавие:  
Автор: Деляна Петкова 
Текст: Поп-фолк медията е спечилила безвъзмездно европейско финансиране за модернизация 
на оборудването си на стойност 1,9 млн. лв.  
Компанията "Пайнер Медиа" ООД е спечилила европейско финансиране за модернизацията на 
оборудването си. Общият бюджет на проекта е почти 3,2 млн. лева, от които безвъзмездно по 
ОП "Конукрентоспособност" идват 1,9 млн. лева.  
Компанията е собственик на три телевизионни канала, по които се излъчва поп-фолк и фолклор - 
Планета HD, Планета Фолк и ТВ Планета. Управител на дружеството е Митко Трендафилов 
Димитров, а съдружници – пак Митко Димитров, Марийка Димитрова и Харалампи Янакиев.  
Справка в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти 
на ЕС в България показа, че до момента “Пайнер Медиа“ все още не е получила плащания по 
проекта, а датата му на приключване е 23.04.2013 г.  
Благодарение на безвъзмездната финансова помощ музикалната компания цели “устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва“.  
Посочва се още, че изпълнението на проекта ще повиши качеството на продукта, ще привлече 
значителен брой нови зрители, ще вдигне рейтинга, а това ще доведе до увеличаване на 
приходите от реклама.  
“Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването 
на българската икономика“, се казва още в описанието.  
По оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" средства са отпуснати и на големи продуцентски къщи, сред които “Dream team“ на 
Евтим Милошев, “Global films“ на Магърдич Халваджиян и “Междинна станция“ на Иван и Андрей.  
“Dream team“ получават 461 084 лева за закупуване и внедряване на снимачна и монтажна 
техника.  
Проектът на “Междинна станция“ също е за техническо обновяване и е на обща стойност 679 244 
лева, като 475 471 лева от тях са безвъзмездна финансова помощ.  
"Камера" ООД на Димитър Митовски, който продуцира "Стъклен дом" и "Под прикритие", спечели 
през 2011 г. проект на обща стойност близо 1,5 млн. лева, от които 1 млн. е безвъзмездна 
финансова помощ.  
 

http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/painer-media-shte-zatvyrjdava-kachestveniia-si-muzikalen-produkt-s-evrosredstva,145385/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/painer-media-shte-zatvyrjdava-kachestveniia-si-muzikalen-produkt-s-evrosredstva,145385/
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Резюме: “Пайнер” взимат близо 2 млн. лв. безвъзмездната помощ по програма 
“Конкурентоспособност”  
Европейската програмата за бизнеса, която трябва да повиши конкурентоспособността на 
българските фирми, финансира не само предприятия от реалната икономика, но и забавната 
продукция на телевизиите.  
 
Заглавие: Българската чалга вдига рейтинг по света и у нас с европари  
Подзаглавие:  
Автор: Лили Границка 
Текст: “Пайнер” взимат близо 2 млн. лв. безвъзмездната помощ по програма 
“Конкурентоспособност”  
Европейската програма за бизнеса, която трябва да повиши конкурентоспособността на 
българските фирми, финансира не само предприятия от реалната икономика, но и забавната 
продукция на телевизиите. След фирмите на шоумените Иван и Андрей, продуцентите Магърдич 
Халваджиян и Димитър Митовски, и Митко Димитров, известен като Митко Пайнера, също 
получава безвъзмездна помощ по оперативна програма “Конкурентоспособност”. Това става 
ясно от информационната система за еврофондовете ИСУН.  
Проектът е на “Пайнер Медия” е с най-висока стойност от тези на конкурентите – 3.2 млн. лв. От 
тях безвъзмездната помощ от Европа е 1.9 млн. лв., а останалите средства се осигуряват от 
Митко Димитров. Въпреки че изпълнението на договора е започнало на 23 юли 2012 г. до 
момента на компанията не е преведен нито един лев. Изпълнението на проекта трябва да 
приключи на 23 април 2013 г., става ясно от ИСУН.  
Средствата ще бъдат използвани за купуване на нова модерна техника. Целта е компанията да 
“постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в подготовката и 
реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на 
международните пазари, в които телевизия Планета се излъчва”, е посочено в описанието, с 
което проектът печели европейските пари.  
“Чрез повишаване качеството на предлагания продукт “Пайнер Медиа” ще съумее да привлече 
значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до увеличаване на 
приходите от реклама”, е посочено още в описанието на проекта.  
Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места.  
“Пайнер Медия” е собственик и на телевизионния канал Планета ТВ, по който се излъчва 
фолклорна и чалга музика, най-вече на продуцираните от Митко Димитров изпълнители.  
Сателитният музикален канал “Планета“ стартира на 13 ноември 2001 г. Шест години по-късно 
тръгна и фолклорният “Планета Фолк”, а на 24 май 2010 г. - “Планета HD”, която е първата HD 
телевизия в България с високо качество. Компанията има собствени музикални магазини в девет 
града, а от края на 2004 г. развива и верига от дискотеки в 11 града.  
Първоначално за “Пайнер Медия” европарите през 2011 г. не достигнаха, въпреки че проекта им 
беше одобрен. В подобна позиция бяха и проектите на “Дрийм тийм” и “Телеман”. Финансирането 
им е станало възможно през 2012 г. заради освобождаването на средства от отказали се фирми 
с вече спечелени проекти, но не от шоу бизнеса. Около една пета от компаниите прекратиха 
договорите си по “Конкурентоспособност”, защото не успяха да осигурят съфинансирането на 
проектите си.  
Така “Дрийм тийм”, които излъчват сатиричното шоу “Комиците”, получава 667 332 лв., от които 
461 084 лв. е безвъзмездната помощ от Европа. Проектът на “Телеман”, който продуцира 
“Горещо” и “Отечествен фронт”, е за 314 608 лв., от които 220 226 лв. е безвъзмездната 
европейска помощ.  

http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-news201661.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-news201661.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-news201661.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-news201661.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-news201661.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-news201661.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%81-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-news201661.html
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През 2011 г. средства за закупуване на нова техника по схемата за “Технологична модернизация” 
на предприятията получиха още фирмите на Иван и Андрей, Магърдич Халваджиян и Димитър 
Митовски.  
“Глобал филмс”, които продуцират “Господари на ефира” и редица други предавания, спечели 
проект за 1 073 220 лева за да купи ново оборудване за снимки - камери и осветление.  
"Камера" на Димитър Митовски, който снима сериала “Стъклен дом”, спечели проект за 1.45 млн. 
лева, от които безвъзмездната европейска помощ е 1 млн. лв.  
Проектът на "Междинна станция" на Иван и Андрей за купува на нова техника е 679 244 лв., като 
475 471 лв. е европейската помощ.  
Проектът за внедряване на иновативно високотехнологично оборудване на "Ню Бояна филм", 
където се снимат повечето чужди продукции със световни звезди, е за 2.87 млн. лв., като 
безвъзмездната помощ е 1.7 млн. лв.  
Сред компаниите, свързани с телевизия, най-много евросредства печели "Интерактив медиа 
сървисиз" – близо 2.5 млн. лв. безвъзмездна помощ, като стойността на целия проект е 4 млн. 
лв. Това е компанията, която осигурява есемес гласуванията в различни тв игри и предавания.  
Нито една от фирмите обаче към 15 януари 2013 г. не е получила все още лев от европейското 
финансиране, показва справка в ИСУН. Реализацията на проектите трябва да приключи преди 
парламентарните избори - в периода април – юни 2013 г. Най-вероятно след това фирмите ще 
подадат отчетите си за изпълнението на проектите.  
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Брой думи: 304  
 
 
Резюме: Стив Джобс в момента не би имал шанс в България, няма учен, който да може да се 
пребори с корупцията, която е обхванала и сферата на образованието и която би трябвало да 
остане встрани от пороците на ежедневието. Това заяви председателят на Движение "България 
на гражданите" Меглена Кунева по повод скандала във Фонд "Научни изследвания".  
 
Заглавие: Според Кунева и Стив Джобс в момента не би имал шанс да прави наука в 
България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Стив Джобс в момента не би имал шанс в България, няма учен, който да може да се 
пребори с корупцията, която е обхванала и сферата на образованието и която би трябвало да 
остане встрани от пороците на ежедневието. Това заяви председателят на Движение "България 
на гражданите" Меглена Кунева по повод скандала във Фонд "Научни изследвания".  
Проф. Камен Велев, председател на Контролния съвет на "Движение България на гражданите" 
заяви, че би било добре към фонда да се учреди чуждестранен борд, който да играе ролята на 
надзорен съвет. “Оценяването на проектите е добре да се извършва от чуждестранни експерти и 
това трябва да е тенденцията, особено за тези с по-голяма стойност“, каза той. “Необходимо е да 
се въведат и добри практики на оценяване, индикативен бюджет за определени проекти и в 
правилника на фонда да намерят място етичните правила, които в момента са само няколко 
реда“, продължи той.  
За одобрената от правителството нова оперативна програма "Наука и образование" Велев каза, 
че това е опит за измиване на ръце и хвърляне на прах в очите на научната общност.  
“Накрая на мандата на правителството се лансира такава програма, която не е лошо да има, но 
се казаха неистини - че само България не е имала такава програма“, посочи Велев. Оказа се, че 
само две държави от ЕС имат оперативна програма за образование и това са Чехия и Словакия. 
Втората неистина е казаното, че досега не е имало европейски средства за образование и наука. 
Това не е вярно, защото такива има в досегашните програми и особено в 
"Конкурентоспособност", "Човешки ресурси" и др., на обща стойност около 800 млн. евро в 
сегашния програмен период“, уточни Велев. “Друг е въпросът колко са усвоени“, допълни той.  
“Не мога да повярвам, че на четвъртата година от управлението министърът на образованието 
не знае, че на негово разположение са 800 млн. евро европейски средства“, изрази учудване 
Кунева.  
 

http://www.mediapool.bg/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news201687.html
http://www.mediapool.bg/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news201687.html
http://www.mediapool.bg/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news201687.html
http://www.mediapool.bg/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news201687.html
http://www.mediapool.bg/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news201687.html
http://www.mediapool.bg/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news201687.html
http://www.mediapool.bg/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news201687.html
http://www.mediapool.bg/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news201687.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.news.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1957604535  
Брой думи: 275  
 
 
Резюме: "Пайнер медия" ООД, която е собственик на телевизия „Планета" и продуцира едни от 
най-изявените фолк звезди, е одобрена като бенефициент по програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика".  
 
Заглавие: 2 млн.лв. евросубсидия за вдигане рейтинга на "Пайнер"  
Подзаглавие:  
Автор: Полина Тодорова 
Текст: "Пайнер медия" ООД, която е собственик на телевизия „Планета" и продуцира едни от 
най-изявените фолк звезди, е одобрена като бенефициент по програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика".  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв., като сумата, която ще получи медията, е 1 918 233 лв. 
Началото на изпълнението му е на 23 юли 2012 година, а краят 23 април 2013 година, малко 
преди парламентарните избори у нас.  
Към момент парите все още не са усвоени.  
За участието си в проекта бенефециентът ще заплати 1 279 091 лв.  
Като описание на струващия милиони проект се посочва, че с реализирането му „Пайнер Медиа" 
ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в 
подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и 
на международните пазари, в които се излъчва.  
Друга амбиция на „Пайнер Медия" е „чрез повишаване качеството на предлагания продукт да 
съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе 
до увеличаване на приходите от реклама".  
От медията явно са загрижени и за продължаващата криза у нас, защото уверяват, че проектът 
ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на 
българската икономика.  
С близо двата милиона лв. от оперативната програма ще бъде създаден екип за управление 
на проекта, поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в експлоатация, 
провеждане на обучение на техническите специалисти, поръчка и доставка на материалите за 
визуализация, подбор и разкриване на нови работни места, както и мониторинг и оценка на 
проекта.  
Припомняме, управляващ орган на Оперативната програма е дирекция "Европейски фондове 
за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката.  
 

http://news.ibox.bg/news/id_1957604535
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.news.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1539944083  
Брой думи: 454  
 
 
Резюме: „Аз не мога да участвам в шизофрения, заразно е", заяви лидерът на „България на 
гражданите" Меглена Кунева по време на пресконференция в централата на партията.  
 
Заглавие: В шизофрения не мога да участвам, категорична Кунева  
Подзаглавие:  
Автор: Соня Колчакова 
Текст: „Аз не мога да участвам в шизофрения, заразно е", заяви лидерът на „България на 
гражданите" Меглена Кунева по време на пресконференция в централата на партията.  
Тя за пореден път коментира, че предстоящият референдум е един фалш, а единственият начин 
да се носиш срещу фалша и лъжата е като не участваш в него.  
Кунева обясни, че при провеждането на идентичен референдум в Литва е имало една година 
разяснителна кампания, а при нас не се знае дали ще има и 20 дни.  
„Ние втора ръка хора ли сме, за да имаме втора ръка референдум, а не като този в Литва?", 
запита още Кунева.  
Тя подчерта, че БСП, които инициираха референдума, няма да получат това, което искат, защото 
министър-председателят вече е казал, че няма да строим централата.  
От „България на гражданите" извадиха на показ и две неистини на управляващите в областта на 
науката и образованието. Разкритията им идват седмица, след като Министерски съвет одобри 
създаването на нова оперативна програма „Наука и образование".  
Първата неистина, която са засекли от „България на гражданите", е казаното от министър 
Игнатов, че само България не е имала такава оперативна програма. След направена проверка 
хората на Кунева са установили, че единствено Чехия и Словакия имат оперативна програма, 
която е само за образование.  
Втората неистина е казаното от управляващите, че досега не е имало европейски средства за 
наука и образование. Меглена Кунева поясни, че в настоящия програмен период в тази насока са 
предвидени минимум 800 млн. евро по други 3 оперативни програми - 
„Конкурентоспособност", „Човешки ресурси" и „Регионално развитие".  
„Не мога да повярвам, че на четвъртата година от управлението министърът на образованието 
няма да знае, че на негово разположение са тези минимум 800 млн. евро", коментира още 
лидерът на България на гражданите.  
От „България на гражданите" определиха новата програма като опит за измиване на ръцете и 
хвърляне на прах в очите на научната общност.  
От партията са намерили и решение на проблемите и скандалите случващи се във Фонд „Научни 
изследвания". Според тях хората, които работят във фонда трябва да са хора с репутация и 
които не искат да бъдат подкупвани.  
Проф. Камен Велев, който е и бивш председател на съвета на ректорите и в момента е 
председател на контролния съвет на „България на гражданите", обясни, че към ФНИ трябва да 
се създаде и чуждестранен борд, който да изпълнява ролята на надзорен съвет за съпоставяне с 
добрите европейски практики.  
По думите му оценката на проектите трябва да се прави от чуждестранни експерти и да се 
прилагат практики на оценяване, използвани от ЕК. „За всяко от приоритетните научни 
направления трябва да има индикативен бюджет за проекта", обясни още проф. Велев.  
Той добави, че в правилника на фонда трябва да се отдели и съществено място за етичните 
правила с цел намаляване на корупционните практики и конфликта на интереси.  
 

http://news.ibox.bg/news/id_1539944083
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12818522  
Брой думи: 669 
 
 
Резюме: Европейската програма за бизнеса, която трябва да повиши конкурентоспособността на 
българските фирми, финансира не само предприятия от реалната икономика, но и забавната 
продукция на телевизиите, пише в своя статия Медиапул.  
 
Заглавие: И чалгата подобрява конкурентноспособността си с еврофондове  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Европейската програма за бизнеса, която трябва да повиши конкурентоспособността на 
българските фирми, финансира не само предприятия от реалната икономика, но и забавната 
продукция на телевизиите, пише в своя статия Медиапул.  
След фирмите на шоумените Иван и Андрей, продуцентите Магърдич Халваджиян и Димитър 
Митовски, и Митко Димитров, известен като Митко Пайнера, също получава безвъзмездна помощ 
по оперативна програма Конкурентоспособност. Това става ясно от информационната 
система за еврофондовете ИСУН. 
Проектът на “Пайнер Медия” е с най-висока стойност от тези на конкурентите – 3.2 млн. лв. От 
тях безвъзмездната помощ от Европа е 1.9 млн. лв., а останалите средства се осигуряват от 
Митко Димитров. Въпреки че изпълнението на договора е започнало на 23 юли 2012 г. до 
момента на компанията не е преведен нито един лев. Изпълнението на проекта трябва да 
приключи на 23 април 2013 г., става ясно от ИСУН. 
Средствата ще бъдат използвани за купуване на нова модерна техника. Целта е компанията да 
“постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в подготовката и 
реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на 
международните пазари, в които телевизия Планета се излъчва”, е посочено в описанието, с 
което проектът печели европейските пари. 
“Чрез повишаване качеството на предлагания продукт “Пайнер Медиа” ще съумее да привлече 
значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до увеличаване на 
приходите от реклама”, е посочено още в описанието на проекта. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места. 
“Пайнер Медия” е собственик на телевизионния канал Планета ТВ, по който се излъчва 
фолклорна и чалга музика, най-вече на продуцираните от Митко Димитров изпълнители. 
Сателитният музикален канал “Планета“ стартира на 13 ноември 2001 г. Шест години по-късно 
тръгна и фолклорният “Планета Фолк”, а на 24 май 2010 г. - “Планета HD”, която е първата HD 
телевизия в България с високо качество. Компанията има собствени музикални магазини в девет 
града, а от края на 2004 г. развива и верига от дискотеки в 11 града. 
Първоначално за “Пайнер Медия” европарите през 2011 г. не достигнаха, въпреки че проекта им 
беше одобрен. В подобна позиция бяха и проектите на “Дрийм тийм” и “Телеман”. Финансирането 
им е станало възможно през 2012 г. заради освобождаването на средства от отказали се фирми 
с вече спечелени проекти, но не от шоу бизнеса. Около една пета от компаниите прекратиха 
договорите си по “Конкурентоспособност”, защото не успяха да осигурят съфинансирането на 
проектите си. 
Така “Дрийм тийм”, които излъчват сатиричното шоу “Комиците”, получава 667 332 лв., от които 
461 084 лв. е безвъзмездната помощ от Европа. Проектът на “Телеман”, който продуцира 
“Горещо” и “Отечествен фронт”, е за 314 608 лв., от които 220 226 лв. е безвъзмездната 
европейска помощ. През 2011 г. средства за закупуване на нова техника по схемата за 
“Технологична модернизация” на предприятията получиха още фирмите на Иван и Андрей, 
Магърдич Халваджиян и Димитър Митовски. “Глобал филмс”, които продуцират “Господари на 
ефира” и редица други предавания, спечели проект за 1 073 220 лева за да купи ново 
оборудване за снимки - камери и осветление. "Камера" на Димитър Митовски, който снима 
сериала “Стъклен дом”, спечели проект за 1.45 млн. лева, от които безвъзмездната европейска 
помощ е 1 млн. лв. Проектът на "Междинна станция" на Иван и Андрей за закупуване на нова 
техника е 679 244 лв., като 475 471 лв. е европейската помощ. Проектът за внедряване на 
иновативно високотехнологично оборудване на "Ню Бояна филм", където се снимат повечето 
чужди продукции със световни звезди, е за 2.87 млн. лв., като безвъзмездната помощ е 1.7 млн. 
лв. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12818522
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Сред компаниите, свързани с телевизия, най-много евросредства печели "Интерактив медиа 
сървисиз" – близо 2.5 млн. лв. безвъзмездна помощ, като стойността на целия проект е 4 млн. 
лв. Това е компанията, която осигурява есемес гласуванията в различни тв игри и предавания. 
Нито една от фирмите обаче към 15 януари 2013 г. не е получила все още лев от европейското 
финансиране, показва справка в ИСУН. Реализацията на проектите трябва да приключи преди 
парламентарните избори - в периода април – юни 2013 г. Най-вероятно след това фирмите ще 
подадат отчетите си за изпълнението на проектите. 
 



 

 

77 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
/1

6
/2

0
1

3
 

Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12817808  
Брой думи: 160  
 
 
Резюме: Шефът на музикалната компания "Пайнер" Митко Димитров, продуциращ най-
известните фолк певици у нас, е печелил европроект на стойност 3,2 милиона лева. Целта е 
"повишаване на конкурентоспособността на фирмата на вътрешния пазар чрез модернизация на 
оборудването" пише в проекта. Финансирането е на стойност 3,197 милиона лева, от които 
безвъзмездната помощ от Брюксел е почти 2 милиона лева. За момента Пайнера не е получил 
нищо, но плащанията предстоят.  
 
Заглавие: Брюксел налива 3,2 млн. лева в българската чалга  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шефът на музикалната компания "Пайнер" Митко Димитров, продуциращ най-известните 
фолк певици у нас, е печелил европроект на стойност 3,2 милиона лева. Целта е "повишаване на 
конкурентоспособността на фирмата на вътрешния пазар чрез модернизация на оборудването" 
пише в проекта. Финансирането е на стойност 3,197 милиона лева, от които безвъзмездната 
помощ от Брюксел е почти 2 милиона лева. За момента Пайнера не е получил нищо, но 
плащанията предстоят.  
С парите Пайнера цели "да постигне устойчив икономически растеж и да запази лидерските 
позиции на фирмата си." Парите ще дойдат по ОП "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика", пише "Преса". Телевизия "Планета", която е най-големият инкубатор 
на чалга звезди, се гледа освен у нас и в съседните държави като Македония и Албания.  
Срещу финансовата помощ Митко Димитров обещава да привлече значителен брой нови 
зрители, да вдигне рейтинга на телевизията си и съответно да увеличи приходите си от реклама. 
Според него проектът ще доведе до разкриването на нови работни места и до развитието на 
българската икономика./БЛИЦ  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12817808
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12819324  
Брой думи: 229  
 
 
Резюме: Музикалната компания “Пайнер“ е спечелила почти 2 млн. лева европейско 
финансиране.  
“Пайнер Медиa“ ООД, собственик на телевизия „Планета”, е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. 
като бенефициент по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ за популяризиране на поп-фолк музиката (популярна с наименованието “чалга“) не 
само у нас, но и на международните пазари.  
 
Заглавие: “Пайнер“ спечелили европроект за 2 милиона лева  
Подзаглавие:  
Автор: Андрей Симеонов  
Текст: Музикалната компания “Пайнер“ е спечелила почти 2 млн. лева европейско финансиране.  
“Пайнер Медиa“ ООД, собственик на телевизия „Планета”, е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. 
като бенефициент по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ за популяризиране на поп-фолк музиката (популярна с 
наименованието “чалга“) не само у нас, но и на международните пазари.  
От справка в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС става 
ясно, че безвъзмездната финансова помощ за „Пайнер“ е близо 2 млн. Останалите пари (1.2 млн. 
лева) компанията трябва да си осигури сама. От фирмата все още не са получили средствата, но 
плащанията предстоят. 
“С реализирането на настоящия проект „Пайнер Медиа” ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия “Планета” се излъчва. Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
„Пайнер Медиа” ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика”, 
се посочва в описанието на проекта. 
Основател и собственик на „Пайнер” е Митко Димитров, който на предпоследните местни избори 
оглави листата на ГЕРБ в Димитровград, но после се отказа от политическа дейност. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12819324
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12819372  
Брой думи: 380  
 
 
Резюме: Изнасяме чалга, 2 млн. лв. европари за Митко Пайнера Преди няколко години Кали 
извади култовата чалга песен “Шенген“, която сякаш предвижда не само износа на български 
мозъци, но и на българска музика. “Пайнер Медиa“ ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. 
като бенефициент по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, 
показва справка в информационната система на Министерството на финансите. Проектът е на 
стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. 
 
Заглавие: Пайнер прескача Шенген, но не за ден. Стана европейски член  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изнасяме чалга, 2 млн. лв. европари за Митко Пайнера  
Преди няколко години Кали извади култовата чалга песен “Шенген“, която сякаш предвижда не 
само износа на български мозъци, но и на българска музика.“Из Европа ми се ще, да обиколя, 
така, така. За Виена и Париж да се уредя ха така и на кула Айфела да се насладя. Там културно 
средище да се променя. Шенген, Шенген, ще прескоча ли Шенген. За ден да съм европейски 
член...“, се пее в парчето.И ето, че то се оказа пророческо. Кали вече е в “Пайнер“, а 
димитровградската музикална компания ще получи близо 2 милиона лева европари за 
популяризиране на попфолка. 
“Пайнер Медиa“ ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“  за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите. Проектът е на стойност 3 197 324 
лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото на изпълнението на проекта е на 
23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г. 1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 
735 е националното финансиране на проекта, а компанията ще добави 1 279 091 лв. 
В проекта пише, че с тези пари инж. Митко Димитров и неговите подопечни служители и 
изпълнители ще постигнат устойчив икономически растеж и запазване на лидерските си позиции 
в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но 
и на международните пазари, в които телевизия Планета се излъчва. 
"Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни 
места и ще допринесе за развиването на българската икономика", се посочва още в описанието 
на проекта. 
Срещу милионите фирмата се ангажира да създаде екип, който ще управлява проекта, ще 
подготви и проведе процедури за избор на външни фирми изпълнители на доставки и услуги, ще 
поръча, достави и въведе в експлоатация ново оборудване. Ще бъдат разкрити и нови работни 
места. 
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в 
Министерство на икономиката. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12819372
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12818738  
Брой думи: 597  
 
 
Резюме: Пайнер Медиa ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите. В описанието на проекта за 
милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с реализирането на настоящия 
проект Пайнер Медиа ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на 
лидерските си позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален 
продукт не само на родния, но и на международните пазари, в които телевизия Планета се 
излъчва.Чрез повишаване качеството на предлагания продукт Пайнер Медиа ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. 
 
Заглавие: Близо 2 милиона лв. европари за популяризиране на чалгата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пайнер МедиaООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика  за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите.  
Пайнер Медиa ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика  за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г.  
1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране на 
проекта Пайнер медиa ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект Пайнер Медиа ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва.Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
Пайнер Медиа ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската 
икономика,се посочва още в описанието на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 
на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика е дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност в МИЕТ.  
БГНЕС припомня, че рекордните 13 млн. 964 хил. лв. ще бъдат разпределени между избрани 
електронни медии тази година за популяризиране на седем от оперативните програми (ОП) на 
ЕС, както става ясно от писмения отговор на министъра по европейските въпроси Томислав 
Дончев до депутата от Синята коалиция Ваньо Шарков. Сумата ще набъбне, тъй като в 
справката не са включени парите за реклама на най-щедрата програма - за развитие на селските 
райони, подопечна на земеделското министерство.  
Това е най-крупната сума, раздадена в рамките на една година от 2009 г., показва сравнението 
на данните. През 2012 г. за този род дейност са похарчени 8.5млн. лв. Щедрото финансиране на 
медиите рискува да ги постави в деликатно положение спрямо управляващите от ГЕРБ в година, 
когато се провеждат оспорвани парламентарни избори.  

http://novini.dir.bg/news.php?id=12818738
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Т.нар. комуникационен план за информация и публичност е задължителен за всяка европейска 
програма и представлява 0.6% от общата й стойност. От 2009 г. до ноември 2012 г. медиите са 
получили 25 млн. 730 хил. лв. по 9 оперативни програми на ЕС, сочи справката от ведомството 
на Томислав Дончев.  
Най-много пари тази година ще бъдат разпределени по ОП Техническа помощ и Околна среда-
съответно 3.4 млн. лв. и 3 млн. лв. Програмата за развитие на човешките ресурси към 
социалното министерство ще даде на медиите 2.3 млн. лв. За 2013 г. разходите за 
информационни кампании по ОП Конкурентоспособност са в размер на 1.9 млн. лв. С милион и 
400 хил. лв. за тази година разполага и ведомството на Лиляна Павлова по програма Регионално 
развитие.Още милион лева ще бъдат дадени на медиите по програма Административен 
капацитет,става ясно от справката на министерството по европейските въпроси. /БГНЕС  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12819933  
Брой думи: 331 
 
 
Резюме: Компанията е собственик на три музикални канала, по които се излъчва поп-фолк и 
фолклорна музика  
Компанията "Пайнер Медиа" ООД е спечилила европейско финансиране за модернизацията на 
оборудването си.  
 
Заглавие: "Пайнер Медиа“ подобрява позициите си с пари по ОП 
“Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор: Деляна Петкова 
Текст: Поп-фолк медията е спечилила безвъзмездно европейско финансиране за модернизация 
на оборудването си на стойност 1,9 млн. лв.  
Компанията "Пайнер Медиа" ООД е спечилила европейско финансиране за модернизацията на 
оборудването си. Общият бюджет на проекта е почти 3,2 млн. лева, от които безвъзмездно по 
ОП "Конукрентоспособност" идват 1,9 млн. лева.  
Компанията е собственик на три телевизионни канала, по които се излъчва поп-фолк и фолклор - 
Планета HD, Планета Фолк и ТВ Планета. Управител на дружеството е Митко Трендафилов 
Димитров, а съдружници – пак Митко Димитров, Марийка Димитрова и Харалампи Янакиев.  
Справка в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти 
на ЕС в България показа, че до момента “Пайнер Медиа“ все още не е получила плащания по 
проекта, а датата му на приключване е 23.04.2013 г.  
Благодарение на безвъзмездната финансова помощ музикалната компания цели “устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва“.  
Посочва се още, че изпълнението на проекта ще повиши качеството на продукта, ще привлече 
значителен брой нови зрители, ще вдигне рейтинга, а това ще доведе до увеличаване на 
приходите от реклама.  
“Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването 
на българската икономика“, се казва още в описанието.  
По оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" средства са отпуснати и на големи продуцентски къщи, сред които “Dream team“ на 
Евтим Милошев, “Global films“ на Магърдич Халваджиян и “Междинна станция“ на Иван и Андрей.  
“Dream team“ получават 461 084 лева за закупуване и внедряване на снимачна и монтажна 
техника.  
Проектът на “Междинна станция“ също е за техническо обновяване и е на обща стойност 679 244 
лева, като 475 471 лева от тях са безвъзмездна финансова помощ.  
"Камера" ООД на Димитър Митовски, който продуцира "Стъклен дом" и "Под прикритие", спечели 
през 2011 г. проект на обща стойност близо 1,5 млн. лева, от които 1 млн. е безвъзмездна 
финансова помощ.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12819933
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12820041  
Брой думи: 227  
 
 
Резюме: Последният хит на “Пайнер Медиa“ ООД идва с помощта на правителството и 
европейските фондове. Дружеството ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ за популяризиране на 
чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в информационната 
система на Министерството на финансите, съобщава БГНЕС.  
 
Заглавие: Правителството развива икономиката с чалга  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Последният хит на “Пайнер Медиa“ ООД идва с помощта на правителството и 
европейските фондове. Дружеството ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите, съобщава БГНЕС.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а крайният срок - 23 април 2013 г. 1 630 498 лв. 
е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното съфинансиране,"Пайнер медиa" 
ООД ще заплати 1 279 091 лв. 
Компанията цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерските си 
позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на 
родния, но и на международните пазари, в които телевизия "Планета" се излъчва. 
Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни 
места и ще допринесе за развиването на българската икономика, пише още в описанието на 
проекта. 
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12820041
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12819489  
Брой думи: 414 
 
 
Резюме: Телевизиите на Митко Пайнера се финансират по програма “Конкурентоспособност“  
Родната чалга, която напоследък позалязва, се опитва да възроди имиджа си със свежи пари от 
Брюксел. 1 918 233 безвъзмездна финансова помощ ще получи “Пайнер Медиа“ ООД, става ясно 
от справка в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България. Информацията беше подадена от читател на Dnes.bg в 
рубриката мРепортер.  
 
Заглавие: “Пайнер“ покорява пазари и вдига рейтинг с близо 2 млн. лв. европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Телевизиите на Митко Пайнера се финансират по програма "Конкурентоспособност"  
Родната чалга, която напоследък позалязва, се опитва да възроди имиджа си със свежи пари от 
Брюксел.  
1 918 233 безвъзмездна финансова помощ ще получи “Пайнер Медиа“ ООД, става ясно от 
справка в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България. Информацията беше подадена от читател на Dnes.bg в 
рубриката мРепортер.  
Общата стойност на проекта е 3 197 324 лева, като 1 630 498 се отпускат по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", 287 735 идват 
от национално финансиране, а останалите трябва да бъдат осигурени от компанията.  
До момента “Пайнер Медиа“ ООД все още не е получила плащания по проекта, а датата му на 
приключване е 23.04.2013 г.  
Благодарение на безвъзмездната финансова помощ музикалната компания цели “устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва“.  
Посочва се още, че изпълнението на проекта ще повиши качеството на продукта, ще привлече 
значителен брой нови зрители, ще вдигне рейтинга, а това ще доведе до увеличаване на 
приходите от реклама.  
“Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването 
на българската икономика“, се казва още в описанието.  
“Пайнер Медиа“ ООД е собственик на три музикални канала, по които се излъчва поп-фолк и 
фолклор - Планета HD, Планета Фолк и ТВ Планета.  
Управител на дружеството е Митко Трендафилов Димитров, а съдружници – пак Митко 
Димитров, Марийка Димитрова и Харалампи Янакиев.  
По Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" средства са отпуснати и на големи продуцентски къщи, сред които “Dream team“ на 
Евтим Милошев, “Global films“ на Магърдич Халваджиян и “Междинна станция“ на Иван и Андрей.  
“Dream team“ получават 461 084 лева за закупуване и внедряване на снимачна и монтажна 
техника.  
Проектът на “Междинна станция“ също е за техническо обновяване и е на обща стойност 679 244 
лева, като 475 471 лева от тях са безвъзмездна финансова помощ.  
"Камера" ООД на Димитър Митовски, който продуцира "Стъклен дом" и "Под прикритие", спечели 
през 2011 г. проект на обща стойност близо 1,5 млн. лева, от които 1 млн. е безвъзмездна 
финансова помощ.  
Информацията за финансирането на "Пайнер Медиа" по европрограми предизвика силна 
реакция в интернет. Част от потребителите на социалните мрежи не можеха да повярват, че 
чиновниците са одобрили проект на компанията, други открито нападаха идеята за проекта, а 
трети поглеждаха ситуацията с хумор.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12819489
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12819684  
Брой думи: 60  
 
 
Резюме: Дружеството ще получи евросубсидия по ОП “Конкурентоспособност“  
Попфолк гигантът “Пайнер Медиа“, която е собственик на телевизия „Планета“ е спечелил 
безвъзмездно финансиране от 1,9 млн. лв. по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, става ясно от сайта на информационната система на еврофондовете 
ИСУН.  
 
Заглавие: ЕС одобри 1.9 млн. лв. за “Пайнер медия“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Дружеството ще получи евросубсидия по ОП “Конкурентоспособност“  
Попфолк гигантът “Пайнер Медиа“, която е собственик на телевизия „Планета“ е спечелил 
безвъзмездно финансиране от 1,9 млн. лв. по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, става ясно от сайта на информационната система на еврофондовете 
ИСУН.  
От там става ясно, че ЕС оценява доста високо приноса на поп-фолк музиката за ръста на 
българската икономика.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12819684
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12819592  
Брой думи: 174  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания «Пайнер” получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, която 
е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.  
 
Заглавие: Чалгата вдига рейтинг по света с 2 млн. лв. европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания «Пайнер” получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”, която е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.  
В документите, с които музикалната компания е кандидатствала за финансирането, пише, че с 
реализирането на проекта се цели постигането на устойчив икономически растеж и запазване на 
лидерските й позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт 
не само на родния, но и на международните пазари.  
Според проекта това ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за 
развиването на българската икономика.  
Целият проект е на обща стойност над 3 милиона лева. От тях над 1,6 милиона са от ЕС, а 287 
000 е националното финансиране, а медията трябва да заплати почти 1,3 милиона лева. 
Началото на проекта е било на 23 юли 2012 г., а краят ще е след 4 месеца - на 24 април 2013 г.  
Парите все още не са усвоени.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12819592
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12819608  
Брой думи: 685  
 
 
Резюме: Стив Джобс в момента няма шанс в България, няма учен, който да може да се пребори 
с корупцията, която е обхванала и сферата на образованието и която би трябвало да остане 
встрани от пороците на ежедневието.  
Стив Джобс в момента няма шанс в България, няма учен, който да може да се пребори с 
корупцията, която е обхванала и сферата на образованието и която би трябвало да остане 
встрани от пороците на ежедневието.  
 
Заглавие: Кунева: Стив Джобс в момента няма шанс в България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Стив Джобс в момента няма шанс в България, няма учен, който да може да се пребори с 
корупцията, която е обхванала и сферата на образованието и която би трябвало да остане 
встрани от пороците на ежедневието.  
Стив Джобс в момента няма шанс в България, няма учен, който да може да се пребори с 
корупцията, която е обхванала и сферата на образованието и която би трябвало да остане 
встрани от пороците на ежедневието.  
Това заяви председателят на Движение България на гражданите Меглена Кунева по повод 
скандалите във Фонд Научни изследвания,предаде репортер на БГНЕС. Изобщо какво става с 
българската наука и с българските учени? По-малко пари, по-лошо управлявани пари, напълно 
неадекватни проекти и корупция- така Кунева характеризира скандала, придобил широка 
публичност. Много се надявахме да се вземат мерки и особено, когато са установени нарушения, 
продължи Кунева. Не говорихме за това преди да се срещнем с учените и да формираме нашата 
позиция, добави тя. Днешният брифинг е вследствие на тази среща с тях. Ако има картина, която 
да се свързва с метастазите на корупцията това е именно картината на ФондНаучни 
изследвания,смята Кунева. Ще отговорим и на въпроса, ще опровергаем тезата, че няма 
европейски пари за образование - може би, властта иска да скрие, че и тези пари са зле 
управлявани, е становището на Кунева. Имаме предложения, консултирани с учените, зад които 
те застават и които следват най-добрите европейски практики, подчерта тя.  
Защо възникна този скандал, започна изявлението си проф. Камен Велев, председател на 
Контролния съвет на Движение България на гражданите,който се спря на начина на 
разпределение на финансирането за наука и научни изследвания. Къде се коренят основните 
причини? Имаме пет приоритетни области, но в състава на изпълнителния съвет на фонда не 
присъстват учени, които да ги представят пълно. Оказва се, че висши училища нямат експерти, 
които да оценяват проекти, такива експерти не са привлечени и за рецензенти. Съществува явна 
диспропорция във финансираните проекти, каза той. Би било добре към фонда да се учреди 
чуждестранен борд, който да играе ролята на надзорен съвет, предлагат от движението. 
Оценяването на проектите е добре да се извършва от чуждестранни експерти и това трябва да е 
тенденцията, особено за тези с по-голяма стойност, смята проф. Велев. Необходимо е да се 
въведат и добри практики на оценяване, индикативен бюджет за определени проекти и в 
правилника на фонда да намерят място етичните правила, които в момента са само няколко 
реда, продължи той. За предложената нова оперативна програмаНаука и образование 
професорът каза, че това е опит за измиване на ръце и хвърляне на прах в очите на научната 
общност. Накрая на мандата на правителството се лансира такава програма, която не е лошо да 
има, но се казаха неистини - че само България не е имала такава програма, отбеляза проф. 
Велев. Оказа се, че само две държави от ЕС имат оперативна програма за образование и това са 
Чехия и Словакия. Втората неистина е казаното, че досега не е имало европейски средства за 
образование и наука. Това не е вярно, защото такива има в досегашните програми и особено в 
ОП Конкурентоспособност,ОП Човешки ресурси и др., на обща стойност около 800 млн. евро в 
сегашния програмен период, уточни проф. Велев. Друг е въпросът колко са усвоени, отбеляза 
той.  
Трябва да се направи национална стратегия за научни изследвания, добави Меглена Кунева. Не 
мога да повярвам, че на четвъртата година от управлението министърът на образованието не 
знае, че на негово разположение са 800 млн. евро европейски средства, изрази учудване тя. И 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12819608
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смята, че усвояването на тези средства може да върне младите, образовани хора в 
България,които сега напускат страната.  
За мен политически е важно да не участваме във фалш, какъвто е референдумът за 
строителството на нова ядрена централа в България, заяви Меглена Кунева по актуалната тема. 
Според нея не засяга въпроса за референдума публичното оповестяване на доклада на 
консултантската компания HSBC. За мен единственият начин човек да се бори с фалша и лъжата 
е да не участва в референдума, категорична е тя. Ние вече нямаме дори и фасадна демокрация 
в България и се връщаме много назад, ако се приеме, че трябва да възстановяваме 
демокрацията, е нейното мнение. Инициаторите на референдума няма да получат това, което 
искат - министър-председателят каза Не! Няма да се строи АЕЦ Белене,а ние правим 
референдум за това, аргументира се Кунева. /БГНЕС  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12821923  
Брой думи: 92  
 
 
Резюме: Рапърът се възмути от сумите от Брюксел за “Пайнер“  
“Европарите влизат в България основно като асфалт и силиконoви цици“, възмути се рапърът 
Мишо Шамара, който напоследък се подвизава като Big Sha, в профила си във Facebook.  
 
Заглавие: Европарите идват у нас като асфалт и силикон, ядоса се Шамара  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Рапърът се възмути от сумите от Брюксел за “Пайнер“  
“Европарите влизат в България основно като асфалт и силиконoви цици“, възмути се рапърът 
Мишо Шамара, който напоследък се подвизава като Big Sha, в профила си във Facebook.  
Повод за недоволството му е излязлата днес информация, че “Пайнер Медиа“ ще получи 1 918 
233 безвъзмездна финансова помощ.  
Общата стойност на проекта е 3 197 324 лева, като 1 630 498 се отпускат по Оперативна 
програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ , 287 735 идват 
от национално финансиране, а останалите трябва да бъдат осигурени от компанията.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12821923
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12821915  
Брой думи: 138 
 
 
Резюме: Дружеството ще получи евросубсидия по ОП “Конкурентоспособност“  
 
Заглавие: ЕС одобри 1.9 млн. лв. за “Пайнер медия“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Дружеството ще получи евросубсидия по ОП “Конкурентоспособност“  
Попфолк гигантът “Пайнер Медиа“, която е собственик на телевизия Планета е спечелил 
безвъзмездно финансиране от 1,9 млн. лв. по ОП Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, става ясно от сайта на информационната система на еврофондовете 
ИСУН. 
От там става ясно, че ЕС оценява доста високо приноса на поп-фолк музиката за ръста на 
българската икономика. Общата стойност на проекта е 3,2 млн. лв., като 1,9 млн. от тях се 
осигуряват от ЕС, а останалите - от "Пайнер Медиа", чийто собственик е Митко Димитров. 
Проектът е стартирал на 23 юли 2012 г. и трябва да завърши на 23 април 2013 г., но до момента 
по него не е изплатен нито лев от еврофондовете. Неговата компания е собственик на 
музикалната телевизия "Планета", по която се излъчват най-вече клипове на изпълнители с 
договор с "Пайнер". 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12821915
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12822314  
Брой думи: 365 
 
 
Резюме: Телевизиите на “Пайнер“ се финансират по оперативна програма 
“Конкурентоспособност“  
 
Заглавие: 2 млн. лв. евросубсидия за родната чалга  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Телевизиите на “Пайнер“ се финансират по оперативна програма 
“Конкурентоспособност“  
Родната чалга, която напоследък позалязва, се опитва да възроди имиджа си със свежи пари от 
Брюксел. “Пайнер Медиа“ ООД, която е собственик на три музикални канала, по които се излъчва 
поп-фолк и фолклор - Планета HD, Планета Фолк и ТВ Планета и продуцира едни от най-
изявените фолк звезди ще получи 1 918 233 безвъзмездна финансова помощ, става ясно от 
справка в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България. Компанията е одобрена като бенефициент по програма 
Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Документът, от който 
става ясно, че “Пайнер“ ще получи сумата, беше разпространен в социалната мрежа Фейсбук.  
Общата стойност на проекта 3 197 324 лв., като 1 630 498 се отпускат по оперативната 
програма, 287 735 идват от национално финансиране, а останалите са съфинансиране от 
компанията. 
Като описание на струващия милиони проект се посочва, че с реализирането му "Пайнер Медиа" 
ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в 
подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и 
на международните пазари, в които се излъчва. 
Друга амбиция на "Пайнер Медия" е "чрез повишаване качеството на предлагания продукт да 
съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе 
до увеличаване на приходите от реклама". От медията уверяват, че проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика. 
Информацията за финансирането на "Пайнер Медиа" по европрограми предизвика силна 
реакция в интернет. Част от потребителите на социалните мрежи не можеха да повярват, че 
чиновниците са одобрили проект на компанията, други открито нападаха идеята за проекта. 
Управляващ орган на оперативната програма е дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката. 
По същата оперативна програма средства са отпуснати и на големи продуцентски къщи, сред 
които "Dream team" на Евтим Милошев, "Global films" на Магърдич Халваджиян и "Междинна 
станция" на Иван и Андрей. 
"Камера" ООД на Димитър Митовски, който продуцира "Стъклен дом" и "Под прикритие", спечели 
през 2011 г. проект на обща стойност близо 1,5 млн. лева, от които 1 млн. е безвъзмездна 
финансова помощ. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12822314
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12821722  
Брой думи: 46  
 
 
Резюме: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари.  
 
Заглавие: Европа дава 1,6 млн.лв. за популяризиране на чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания “Пайнер“ получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“, която е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. / КРОСС  
Burgas24.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12821722


 

 

93 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
/1

6
/2

0
1

3
 

Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12821476  
Брой думи: 46  
 
 
Резюме: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания “Пайнер“  
 
Заглавие: Европа дава 1,6 млн.лв. за популяризиране на чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания “Пайнер“ получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“, която е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. / КРОСС  
Varna24.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12821476
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12821382  
Брой думи: 46  
 
 
Резюме: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания “Пайнер“ получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“  
 
Заглавие: Европа дава 1,6 млн.лв. за популяризиране на чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания “Пайнер“ получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“, която е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. / КРОСС  
Ruse24.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12821382
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12821386  
Брой думи: 46  
 
 
Резюме: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания “Пайнер“ получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“  
 
Заглавие: Европа дава 1,6 млн.лв. за популяризиране на чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания “Пайнер“ получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“, която е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. / КРОСС  
Plovdiv24.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12821386
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12820119  
Брой думи: 67  
 
 
Резюме: Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за 
развиването на българската икономика се каза в аргументацията  
 
Заглавие: “Пайнер“ ще развива попфолка с 1,9 млн. лв. помощ по ОП 
“Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за 
развиването на българската икономика се каза в аргументацията  
“Пайнер медия“ ООД, която е собственик на телевизия „Планета“ и продуцира едни от най-
изявените фолк звезди, е одобрена като бенефициент по програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“, информира news.bg.Първоначално 
документът, от който става ясно, че “Пайнер“ ще получи сумата, беше разпространен в 
социалната мрежа Фейсбук.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12820119
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12820342  
Брой думи: 60  
 
 
Резюме: Популяризират чалгата по света и у нас  
Пайнер Медиа ООД ще получи 1 918 233 лева по Оперативна програма Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика, показва справка в информационната система 
на Министерството на финансите, цитирана от БГНЕС. С парите най-мощната поп-фолк 
компания у нас ще популяризира лекия жанр и на международните пазари.  
 
Заглавие: Пайнер взе 2 млн. лева от европейските фондове  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Популяризират чалгата по света и у нас  
Пайнер Медиа ООД ще получи 1 918 233 лева по Оперативна програма Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика, показва справка в информационната 
система на Министерството на финансите, цитирана от БГНЕС. С парите най-мощната поп-фолк 
компания у нас ще популяризира лекия жанр и на международните пазари. Общата стойност на 
проекта е 3 197 324 лв.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12820342
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12822284  
Брой думи: 194  
 
 
Резюме: 27 срещи проведе Областният информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) през 
2012 година във всички общини от областта, съобщават оттам. На срещите са присъствали 
представители на общини, работодателски организации, бизнеса, неправителствени 
организации, учебни заведения, на медиите и граждани.  
 
Заглавие: Договори за 117 милиона са сключени в областта по оперативни програми през 
2012 година  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 27 срещи проведе Областният информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) през 2012 
година във всички общини от областта, съобщават оттам. На срещите са присъствали 
представители на общини, работодателски организации, бизнеса, неправителствени 
организации, учебни заведения, на медиите и граждани.  
154 въпроса са получени в ОИЦ – Добрич от старта на неговата дейност през март 2012 г. до 
края на 2012 г. 107 души са посетили центъра в търсене на информация за възможностите за 
финансиране по оперативните програми.  
Основните въпроси са от работодатели, които се интересуват от наемане на работници по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и възможностите за кандидатстване по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.  
125 договора на обща стойност 224 042 082 лв. са изпълнени и се изпълняват в област Добрич 
със средства на оперативните програми от 2007 година досега. Това сочат данните на 
Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН) към 02.01.2013 г., обобщени от Областния информационен център – Добрич. 
Бенефициентите по сключените договори са 55.  
Само за 2012 година сключените договори в областта са 47 на обща стойност 117 046 447 лв. От 
тях 20 са договори на общини, а 27 - на бизнеса.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12822284
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12821568  
Брой думи: 224  
 
 
Резюме: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко 
Новков по повод факта, че Пайнер Медиа ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като 
бенефициент по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика.  
 
Заглавие: М. Новков:Пайнер се гледа, а идват избори  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко Новков 
по повод факта, че Пайнер Медиа ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент 
по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика.  
Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко Новков по 
повод факта, чеПайнер МедиаООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика.Това е за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, 
както показва справка в информационната система на Министерството на финансите.  
В това време един от най-големите ни поети Иван Цанев е оставен да се бори сам със старините 
и болестите си, например, а като него са много, е констатацията на Новков. Всичко това е долно 
и тъжно - парите точно на кого се решава да се дават - Андреи, Ивани и още такива, които всички 
са ми еднакви. Но са по вкуса на управляващите. Но има и нещо друго - да не забравяме, че 
идват избори, а телевизия Пайнер се гледа. Ще се леят едни клипчета и песньовки, прогнозира 
медийният експерт. Вероятно и Веселин Маринов ще пее неспирно нещо като Нашата полиция 
ни пази...Доколкото знам, не е артист на Пайнер,но нищо не пречи да го привлекат. Маринов е 
авторитетен кадър на управляващите. Просто идват избори..., остави многоточие Митко Новков. 
/БГНЕС  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12821568
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12822963  
Брой думи: 907  
 
 
Резюме: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко 
Новков пред БГНЕС по повод факта, че Пайнер МедиаООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. 
като бенефициент по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика.  
 
Заглавие: И Европа клекна пред БГ чалга  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко Новков 
пред БГНЕС по повод факта, че Пайнер МедиаООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като 
бенефициент по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика.  

Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко Новков пред 
БГНЕС по повод факта, че Пайнер МедиаООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като 
бенефициент по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика.Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно 
нещо. В идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света, коментира 
от своя страна режисьорът Александър Морфов.Някой ще вземе много пари от това, но по-
ужасно и нищожно нещо не мога да си представя,каза именитият режисьор.  
Новината беше посрещната с отрицание и негативизъм от хора в различни сфери на българската 
култура. Композиторът и пианист Антони Дончев обобщи случващото се като пълен абсурд.Не 
може да се подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш,пита 
Дончев.Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски 
драматург и писател Бърнард Шоу -Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се 
изцапа и второ, защото на прасето това ще му хареса,описа символично факта музикантът Кирил 
Маричков. Театралният и кинорежисьор Теди Москов призова всички български театри, опери и 
концертни зали да излязат на протест.Пайнер МедиaООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. 
като бенефициент по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните 
пазари, показва справка в информационната система на ИСУН. Проектът е на стойност 3 197 324 
лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото на изпълнението на проекта е на 
23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г. 1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 
735 е националното финансиране на проекта,Пайнер медиa ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В това време един от най-големите ни поети Иван Цанев е оставен да се бори сам със старините 
и болестите си, например, а като него са много, е констатацията на Митко Новков. Всичко това е 
долно и тъжно - парите точно на кого се решава да се дават - Андреи, Ивани и още такива, които 
всички са ми еднакви. Но са по вкуса на управляващите. Но има и нещо друго - да не забравяме, 
че идват избори, а телевизия Пайнер се гледа. Ще се леят едни клипчета и песньовки, 
прогнозира медийният експерт. Вероятно и Веселин Маринов ще пее неспирно нещо като 
Нашата полиция ни пази...Доколкото знам, не е артист на Пайнер,но нищо не пречи да го 
привлекат. Маринов е авторитетен кадър на управляващите. Просто идват избори..., остави 
многоточие Митко Новков.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект Пайнер Медиа ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва.Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
Пайнер Медиа ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската 
икономика,се посочва още в описанието на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12822963
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експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 
на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта. Управляващ 
орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика е дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност в МИЕТ.  
БГНЕС припомня, че рекордните 13 млн. 964 хил. лв. ще бъдат разпределени между избрани 
електронни медии тази година за популяризиране на седем от оперативните програми (ОП) на 
ЕС, както става ясно от писмения отговор на министъра по европейските въпроси Томислав 
Дончев до депутата от Синята коалиция Ваньо Шарков. Сумата ще набъбне, тъй като в 
справката не са включени парите за реклама на най-щедрата програма - за развитие на селските 
райони, подопечна на земеделското министерство.  
Това е най-крупната сума, раздадена в рамките на една година от 2009 г., показва сравнението 
на данните. През 2012 г. за този род дейност са похарчени 8.5 млн. лв.Щедрото финансиране на 
медиите рискува да ги постави в деликатно положение спрямо управляващите от ГЕРБ в година, 
когато се провеждат оспорвани парламентарни избори.  
Т. нар. комуникационен план за информация и публичност е задължителен за всяка европейска 
програма и представлява 0.6% от общата й стойност. От 2009 г. до ноември 2012 г. медиите са 
получили 25 млн. 730 хил. лв. по 9 оперативни програми на ЕС, сочи справката от ведомството 
на Томислав Дончев.  
Най-много пари тази година ще бъдат разпределени по ОП Техническа помощ и Околна среда-
съответно 3.4 млн. лв. и 3 млн. лв. Програмата за развитие на човешките ресурси към 
социалното министерство ще даде на медиите 2.3 млн. лв. За 2013 г. разходите за 
информационни кампании по ОП Конкурентоспособност са в размер на 1.9 млн. лв. С милион и 
400 хил. лв. за тази година разполага и ведомството на Лиляна Павлова по програма Регионално 
развитие.Още милион лева ще бъдат дадени на медиите по програма Административен 
капацитет,става ясно от справката на министерството по европейските въпроси. /БГНЕС  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12824567  
Брой думи: 111  
 
 
Резюме: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиране на “Пайнер“ по ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“.  
 
Заглавие: Теди Москов призова: На бунт срещу чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиране на “Пайнер“ по ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“. Близо 2 млн. лв. се предвижда да 
получи компанията, за да популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с 
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на 
съфинансиране. “Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В 
идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света“, коментира пред 
БГНЕС режисьорът Александър Морфов. / в. “Стандарт“  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12824567
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12824439  
Брой думи: 112  
 
 
Резюме: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиране на “Пайнер“ по ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“.  
 
Заглавие: Теди Москов призова: На бунт срещу чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиране на “Пайнер“ по ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“. Близо 2 млн. лв. се предвижда да 
получи компанията, за да популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с 
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на 
съфинансиране. “Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В 
идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света“, коментира пред 
БГНЕС режисьорът Александър Морфов. / в. “Стандарт“  
Burgas24.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12824439
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12824639  
Брой думи: 112  
 
 
Резюме: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов.  
 
Заглавие: Теди Москов призова: На бунт срещу чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиране на “Пайнер“ по ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“. Близо 2 млн. лв. се предвижда да 
получи компанията, за да популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с 
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на 
съфинансиране. “Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В 
идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света“, коментира пред 
БГНЕС режисьорът Александър Морфов. / в. “Стандарт“  
Varna24.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12824639
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12824531  
Брой думи: 112  
 
 
Резюме: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиране на “Пайнер“ по ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“.  
 
Заглавие: Теди Москов призова: На бунт срещу чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиране на “Пайнер“ по ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“. Близо 2 млн. лв. се предвижда да 
получи компанията, за да популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с 
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на 
съфинансиране. “Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В 
идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света“, коментира пред 
БГНЕС режисьорът Александър Морфов. / в. “Стандарт“  
Plovdiv24.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12824531
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12824220  
Брой думи: 90  
 
 
Резюме: Проектът на Пайнер Медиа ООД е одобрен за финансиране по процедура 2.1.11 
Технологична модернизация в малки и средни предприятия.  
 
Заглавие: МИЕТ: “Пайнер Медиа“ е преминала успешно всички етапи на оценка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът на Пайнер Медиа ООД е одобрен за финансиране по процедура 2.1.11 
Технологична модернизация в малки и средни предприятия.  
Това съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с договор 
за безвъзмездна финансова помощ между Главна дирекция Европейски фондове за 
конкурентоспособност в МИЕТ и Пайнер Медиа ООД, предаде БГНЕС.  
Процедурата е открита на 30 декември 2010 г. със Заповед № РД-16-1500/30.12.2010 г. Схемата 
е стартирана съгласно критериите и обхвата на секторите, одобрени от Комитета за наблюдение 
на ОП Конкурентоспособност и предоставя равни възможности за кандидатстване на всички 
допустими кандидати.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12824220
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12824120  
Брой думи: 211  
 
 
Резюме: Музикалната компания “Пайнер“ е спечелила финансиране по оперативна програма 
“Конкурентоспособност“ с проект за купуване на нова снимачна техника за телевизия “Планета“. 
Целта е да се повиши качеството на продукцията и бъдат разкрити нови работни места. Това се 
разбира от справка в Информационната система за одобрените проекти за финансиране с 
европейски средства (ИСУН), където е публикуван проектът “Повишаване на 
конкурентоспособността на “Пайнер медиа“ ООД на вътрешния пазар чрез модернизация на 
оборудването“.  
 
Заглавие: „Пайнер” купува с евросредства нова снимачна техника  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Музикалната компания “Пайнер“ е спечелила финансиране по оперативна програма 
“Конкурентоспособност“ с проект за купуване на нова снимачна техника за телевизия 
“Планета“. Целта е да се повиши качеството на продукцията и бъдат разкрити нови работни 
места. Това се разбира от справка в Информационната система за одобрените проекти за 
финансиране с европейски средства (ИСУН), където е публикуван проектът “Повишаване на 
конкурентоспособността на “Пайнер медиа“ ООД на вътрешния пазар чрез модернизация на 
оборудването“.  
Компанията е спечелила безвъзмездно европейско финансиране в размер на 1 918 233 лева, 
като европейските средства са 1 630 498 лева, а държавното съфинансиране за 287 735 лева. 
Останалата сума идва от компанията. Целият проект е на стойност 3 197 324 лева.  
С реализирането на настоящия проект “Пайнер медиа“ ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия “Планета“ се излъчва, пише в мотивите на компанията, цитирани от „Дневник“.  
След като се повиши качеството на техния продукт, “Пайнер“ ще “съумее да привлече 
значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до увеличаване на 
приходите от реклама“, обясняват от компанията. Създаването на нови работни места пък ще 
допринесе за развиването на българската икономика.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12824120
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12823849  
Брой думи: 89  
 
 
Резюме: Шоубизнесът получил финансиране, като се отказал промишленият сектор  
Дебатът за чалгата не ни притеснява, смешно е, заяви за Dnes.bg Любомир Костадинов, пиар в 
“Пайнер“, след като стана ясно, че компанията е спечелила финансиране по Оперативната 
програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.  
 
Заглавие: Плюенето по чалгата не ни притеснява, смешно е, брани се “Пайнер“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шоубизнесът получил финансиране, като се отказал промишленият сектор  
Дебатът за чалгата не ни притеснява, смешно е, заяви за Dnes.bg Любомир Костадинов, пиар в 
“Пайнер“, след като стана ясно, че компанията е спечелила финансиране по Оперативната 
програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.  
Информацията беше подадена от читател на Dnes.bg в рубриката мРепортер.  
Общата стойност на проекта е 3 197 324 лева, като 1 630 498 се отпускат по оперативната 
програма. 287 735 идват от национално финансиране, а останалите трябва да бъдат осигурени 
от компанията.  
“Едни слушат тази музика, други не.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12823849
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12823390  
Брой думи: 79  
 
 
Резюме: И червеният лидер се изказа за финансирането на “Пайнер Медиа“  
ГЕРБ очевидно си подготвят пеенето на изборите, иронично заяви лидерът на БСП Сергей 
Станишев по време на редовната пресконференция на партията. Той допълни, че само с 
предстоящите парламентарни избори тази година може да се обясни спечеленият от “Пайнер 
Медиа“ проект по оперативната програма на ЕС за конкурентоспособност.  
 
Заглавие: ГЕРБ си подготвя пеенето на избори, иронизира Станишев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: И червеният лидер се изказа за финансирането на “Пайнер Медиа“  
ГЕРБ очевидно си подготвят пеенето на изборите, иронично заяви лидерът на БСП Сергей 
Станишев по време на редовната пресконференция на партията. Той допълни, че само с 
предстоящите парламентарни избори тази година може да се обясни спечеленият от “Пайнер 
Медиа“ проект по оперативната програма на ЕС за конкурентоспособност.  
Изказването на червения лидер идва на фона на най-коментираната информация от днес - 
“Пайнер Медиа“ ще получи 1 918 233 безвъзмездна финансова помощ.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12823390
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12823250  
Брой думи: 46  
 
 
Резюме: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари.  
 
Заглавие: Европа дава 1,6 млн.лв. за популяризиране на чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания “Пайнер“ получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“, която е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. / КРОСС  
Blagoevgrad24.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12823250
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.profit.bg  
Връзка: http://profit.bg/news/Pajner-shte-povishava-kachestvoto-na-chalgata-s-evropari/nid-
101230.html  
Брой думи: 316  
 
 
Резюме: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите.  
 
Заглавие: Пайнер ще повишава качеството на чалгата с европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  
за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г. 1 630 498 лв. е 
финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране на проекта,"Пайнер 
медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва, съобщава БГНЕС.  
"Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни 
места и ще допринесе за развиването на българската икономика", се посочва още в описанието 
на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 
на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
 

http://profit.bg/news/Pajner-shte-povishava-kachestvoto-na-chalgata-s-evropari/nid-101230.html
http://profit.bg/news/Pajner-shte-povishava-kachestvoto-na-chalgata-s-evropari/nid-101230.html


 

 

112 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
/1

6
/2

0
1

3
 

Дата: 15.01.2013  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_273013062  
Брой думи: 294  
 
 
Резюме: "Пайнер медия" ООД, която е собственик на телевизия „Планета" и продуцира едни от 
най-изявените фолк звезди, е одобрена като бенефициент по програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика", информира news.bg.  
 
Заглавие: "Пайнер" ще развива попфолка с 1,9 млн. лв. помощ по ОП 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер медия" ООД, която е собственик на телевизия „Планета" и продуцира едни от 
най-изявените фолк звезди, е одобрена като бенефициент по програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика", информира news.bg.  
Първоначално документът, от който става ясно, че "Пайнер" ще получи сумата, беше 
разпространен в социалната мрежа Фейсбук.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв., като сумата, която ще получи медията, е 1 918 233 лв. 
Началото на изпълнението му е на 23 юли 2012 година, а краят 23 април 2013 година, малко 
преди парламентарните избори у нас.  
Към момента парите все още не са усвоени.  
За участието си в проекта бенефециентът ще заплати 1 279 091 лв.  
Като описание на струващия милиони проект се посочва, че с реализирането му „Пайнер Медиа" 
ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в 
подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и 
на международните пазари, в които се излъчва.  
Друга амбиция на „Пайнер Медия" е „чрез повишаване качеството на предлагания продукт да 
съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе 
до увеличаване на приходите от реклама".  
От медията явно са загрижени и за продължаващата криза у нас, защото уверяват, че проектът 
ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на 
българската икономика.  
С близо двата милиона лв. от оперативната програма ще бъде създаден екип за управление 
на проекта, поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в експлоатация, 
провеждане на обучение на техническите специалисти, поръчка и доставка на материалите за 
визуализация, подбор и разкриване на нови работни места, както и мониторинг и оценка на 
проекта.  
Припомняме, управляващ орган на Оперативната програма е дирекция "Европейски фондове 
за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката.  
 

http://money.bg/news/id_273013062
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.shum.bg  
Връзка: http://www.shum.bg/index.php?item=86415  
Брой думи: 194  
 
 
Резюме: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко 
Новков по повод факта, че "Пайнер Медиа" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като 
бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика".  
 
Заглавие: М. Новков: "Пайнер" се гледа, а идват избори  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко Новков 
по повод факта, че "Пайнер Медиа" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като 
бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика".  

Това е за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, както 
показва справка в информационната система на Министерството на финансите.  
В това време един от най-големите ни поети Иван Цанев е оставен да се бори сам със старините 
и болестите си, например, а като него са много, е констатацията на Новков. Всичко това е долно 
и тъжно - парите точно на кого се решава да се дават - Андреи, Ивани и още такива, които всички 
са ми еднакви. Но са по вкуса на управляващите. Но има и нещо друго - да не забравяме, че 
идват избори, а телевизия "Пайнер" се гледа. Ще се леят едни клипчета и песньовки, прогнозира 
медийният експерт. Вероятно и Веселин Маринов ще пее неспирно нещо като "Нашата полиция 
ни пази..."Доколкото знам, не е артист на "Пайнер", но нищо не пречи да го привлекат. Маринов е 
авторитетен кадър на управляващите. Просто идват избори..., остави многоточие Митко Новков. 
/БГНЕС  
 

http://www.shum.bg/index.php?item=86415


 

 

114 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
/1

6
/2

0
1

3
 

Дата: 15.01.2013  
Източник: www.shum.bg  
Връзка: http://www.shum.bg/index.php?item=86429  
Брой думи: 917  
 
 
Резюме: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко 
Новков пред БГНЕС по повод факта, че "Пайнер Медиа" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 
лв. като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика".  
 
Заглавие: И Европа клекна пред БГ чалга  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко Новков 
пред БГНЕС по повод факта, че "Пайнер Медиа" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като 
бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика".  

Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В идиотската ни 
държава това е културата, която можем да покажем на света, коментира от своя страна 
режисьорът Александър Морфов. "Някой ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно 
нещо не мога да си представя", каза именитият режисьор.  
Новината беше посрещната с отрицание и негативизъм от хора в различни сфери на българската 
култура. Композиторът и пианист Антони Дончев обобщи случващото се като "пълен абсурд". "Не 
може да се подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш", пита 
Дончев. "Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски 
драматург и писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се 
изцапа и второ, защото на прасето това ще му хареса", описа символично факта музикантът 
Кирил Маричков. Театралният и кинорежисьор Теди Москов призова всички български театри, 
опери и концертни зали да излязат на протест.  
"Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите. Проектът е на стойност 3 197 324 
лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото на изпълнението на проекта е на 
23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г. 1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 
735 е националното финансиране на проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В това време един от най-големите ни поети Иван Цанев е оставен да се бори сам със старините 
и болестите си, например, а като него са много, е констатацията на Митко Новков. Всичко това е 
долно и тъжно - парите точно на кого се решава да се дават - Андреи, Ивани и още такива, които 
всички са ми еднакви. Но са по вкуса на управляващите. Но има и нещо друго - да не забравяме, 
че идват избори, а телевизия "Пайнер" се гледа. Ще се леят едни клипчета и песньовки, 
прогнозира медийният експерт. Вероятно и Веселин Маринов ще пее неспирно нещо като 
"Нашата полиция ни пази... "Доколкото знам, не е артист на "Пайнер", но нищо не пречи да го 
привлекат. Маринов е авторитетен кадър на управляващите. Просто идват избори..., остави 
многоточие Митко Новков.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва. "Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
"Пайнер Медиа" ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика", 
се посочва още в описанието на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 

http://www.shum.bg/index.php?item=86429
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на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта. Управляващ 
орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
БГНЕС припомня, че рекордните 13 млн. 964 хил. лв. ще бъдат разпределени между избрани 
електронни медии тази година за популяризиране на седем от оперативните програми (ОП) на 
ЕС, както става ясно от писмения отговор на министъра по европейските въпроси Томислав 
Дончев до депутата от "Синята коалиция" Ваньо Шарков. Сумата ще набъбне, тъй като в 
справката не са включени парите за реклама на най-щедрата програма - за развитие на селските 
райони, подопечна на земеделското министерство.  
Това е най-крупната сума, раздадена в рамките на една година от 2009 г., показва сравнението 
на данните. През 2012 г. за този род дейност са похарчени 8.5 млн. лв. Щедрото финансиране на 
медиите рискува да ги постави в деликатно положение спрямо управляващите от ГЕРБ в година, 
когато се провеждат оспорвани парламентарни избори.  
Т. нар. комуникационен план за информация и публичност е задължителен за всяка европейска 
програма и представлява 0.6% от общата й стойност. От 2009 г. до ноември 2012 г. медиите са 
получили 25 млн. 730 хил. лв. по 9 оперативни програми на ЕС, сочи справката от ведомството 
на Томислав Дончев.  
Най-много пари тази година ще бъдат разпределени по ОП "Техническа помощ" и "Околна среда" 
- съответно 3.4 млн. лв. и 3 млн. лв. Програмата за развитие на човешките ресурси към 
социалното министерство ще даде на медиите 2.3 млн. лв. За 2013 г. разходите за 
информационни кампании по ОП "Конкурентоспособност" са в размер на 1.9 млн. лв. С милион 
и 400 хил. лв. за тази година разполага и ведомството на Лиляна Павлова по програма 
"Регионално развитие". Още милион лева ще бъдат дадени на медиите по програма 
"Административен капацитет", става ясно от справката на министерството по европейските 
въпроси. /БГНЕС  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1058963  
Брой думи: 585  
 
 
Резюме: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите.  
 
Заглавие: Близо 2 милиона лв. европари за популяризиране на чалгата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  
за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г.  
1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране на 
проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва. "Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
"Пайнер Медиа" ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика", 
се посочва още в описанието на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 
на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
БГНЕС припомня, че рекордните 13 млн. 964 хил. лв. ще бъдат разпределени между избрани 
електронни медии тази година за популяризиране на седем от оперативните програми (ОП) на 
ЕС, както става ясно от писмения отговор на министъра по европейските въпроси Томислав 
Дончев до депутата от "Синята коалиция" Ваньо Шарков. Сумата ще набъбне, тъй като в 
справката не са включени парите за реклама на най-щедрата програма - за развитие на селските 
райони, подопечна на земеделското министерство.  
Това е най-крупната сума, раздадена в рамките на една година от 2009 г., показва сравнението 
на данните. През 2012 г. за този род дейност са похарчени 8.5 млн. лв. Щедрото финансиране на 
медиите рискува да ги постави в деликатно положение спрямо управляващите от ГЕРБ в година, 
когато се провеждат оспорвани парламентарни избори.  
Т.нар. комуникационен план за информация и публичност е задължителен за всяка европейска 
програма и представлява 0.6% от общата й стойност. От 2009 г. до ноември 2012 г. медиите са 
получили 25 млн. 730 хил. лв. по 9 оперативни програми на ЕС, сочи справката от ведомството 
на Томислав Дончев.  
Най-много пари тази година ще бъдат разпределени по ОП "Техническа помощ" и "Околна среда" 
- съответно 3.4 млн. лв. и 3 млн. лв. Програмата за развитие на човешките ресурси към 
социалното министерство ще даде на медиите 2.3 млн. лв. За 2013 г. разходите за 
информационни кампании по ОП "Конкурентоспособност" са в размер на 1.9 млн. лв. С милион 
и 400 хил. лв. за тази година разполага и ведомството на Лиляна Павлова по програма 
"Регионално развитие". Още милион лева ще бъдат дадени на медиите по програма 

http://news.bgnes.com/view/1058963
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"Административен капацитет", става ясно от справката на министерството по европейските 
въпроси. /БГНЕС  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1059036  
Брой думи: 198  
 
 
Резюме: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко 
Новков по повод факта, че "Пайнер Медиа" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като 
бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика".  
 
Заглавие: М. Новков: "Пайнер" се гледа, а идват избори  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко Новков 
по повод факта, че "Пайнер Медиа" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като 
бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика".  

Това е за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, както 
показва справка в информационната система на Министерството на финансите.  
В това време един от най-големите ни поети Иван Цанев е оставен да се бори сам със старините 
и болестите си, например, а като него са много, е констатацията на Новков. Всичко това е долно 
и тъжно - парите точно на кого се решава да се дават - Андреи, Ивани и още такива, които всички 
са ми еднакви. Но са по вкуса на управляващите. Но има и нещо друго - да не забравяме, че 
идват избори, а телевизия "Пайнер" се гледа. Ще се леят едни клипчета и песньовки, прогнозира 
медийният експерт. Вероятно и Веселин Маринов ще пее неспирно нещо като "Нашата полиция 
ни пази... "Доколкото знам, не е артист на "Пайнер", но нищо не пречи да го привлекат. Маринов 
е авторитетен кадър на управляващите. Просто идват избори..., остави многоточие Митко 
Новков. /БГНЕС  
София / България  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1059108  
Брой думи: 511  
 
 
Резюме: Очевидно си подготвят по този начин пеенето за изборите. Това каза лидерът на БСП 
Сергей Станишев за това, че "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи близо 2 млн. лева по 
ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", предаде репортер на 
БГНЕС.  
 
Заглавие: Станишев: Очевидно ГЕРБ си подготвят пеенето за изборите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Очевидно си подготвят по този начин пеенето за изборите. Това каза лидерът на БСП 
Сергей Станишев за това, че "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи близо 2 млн. лева по 
ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", предаде репортер на 
БГНЕС.  
Раздадените пари по европрограми за рекламата им, Станишев коментира като форма на 
влияние и прокарване на политика през медиите, които пък стават зависими от това 
правителство. "Изобщо ГЕРБ се опитват да подготвят купуването на избори, в това число с 
европейски средства", каза Станишев и попита как по друг начин да се възприеме сериозния 
ресурс, който печелят "Пайнер". "Очевидно си подготвят по този начин пеенето за изборите", 
заключи лидерът на БСП.  
От БСП продължават да настояват за това да се поеме политическа отговорност за скандала 
"Дюнигейт". "Министърът носи отговорност, зам.–министърът носи отговорност, всичко това е 
толкова очевидно. Но очевидно истинската отговорност ще се потърси след изборите", каза 
Станишев.  
Ангел Найденов поздрави участниците във вчерашния протест "Да спасим Иракли" за тяхната 
позиция и активност, за доблест и смелост. "За съжаление, е ясно, че ако нещо може да накара 
това правителство да си промени позицията – то това е само натиск", каза той. Найденов 
подчерта, че БСП изцяло застават в подкрепа на исканията и очакванията за спиране на 
застрояването на защитени зони, в Натура 2000. Той направи предложение протестиращите да 
се срещнат с ПГ на партията, за да уточнят възможни промени във всички закони, които 
регулират. Управляващите само имитират загриженост. Дебелоочието се превръща в запазена 
мярка на ГЕРБ. Действат на принципа, ако мине", каза Найденов.  
От БСП определиха като абсурдно решението на ЦИК да не извади депутатите от ГЕРБ, които са 
регистрирани като участник в изборите. Те попитаха за какво ще агитират те, след като са 
записани като застъпник за позицията: "Да, а Борисов призова привържениците на ГЕРБ да 
гласуват с три пъти НЕ. В този случай ЦИК изиграе ролята на политически орган на ГЕРБ. 
Абсурдно е това решение, абсурдна е тази позиция", каза Сергей Станишев.  
От БСП обърнаха внимание на други въпрос свързани с провеждането на референдума. Така те 
посочиха, че според всички данни и на НСИ, и на преброяването, които говорят за това, че 
България се свива – намалява. "Оказва се, че на места броят на избирателите се увеличава", 
каза Станишев. Структурите на БСП по места ще търсят защо изведнъж настъпват такива 
увеличавания, в кои секции и ще отправим много сериозни запитвания на базата на това. В 
България остро стои въпросът и за свободата на изборите и по отношение на честното 
преброяване. "Няма закон срещу беззаконие. Нарушават ги, ЦИК действат против закона. 
Абсурдна е ситуацията в държавата, истинската промяна може да дойде само с политическа 
промяна – на изборите", казаха червените. Те ще предприемат всички възможни действия, 
включително и пред ВАС, но Станишев посочи, че ГЕРБ се стремят и овладяват цялата власт в 
държавата.  
Михаил Миков каза, че във Видин например в сравнение с президентските избори има 
увеличение с 2000 души. Същото е положението в Хасково - над 3000 души повече се появяват в 
списъци, Монтана, Лом, Враца с 1 600. Благоевград – над 6 000. /БГНЕС  
София / България  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1059105  
Брой думи: 1036  
 
 
Резюме: Различни са мненията на хората по повод това, че "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и 
ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на чалгата не само у нас, 
но и на международните пазари, предаде репортер на БГНЕС.  
 
Заглавие: 2 млн. лева за "Пайнер"– за нови цици на изпълнителките ли  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Различни са мненията на хората по повод това, че "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще 
получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на чалгата не само у 
нас, но и на международните пазари, предаде репортер на БГНЕС.  
Все пак граждани и гости на столицата недоумяват как е възможно да се отделят толкова пари, 
за да се популяризира чалгата и по този начин България да бъде представяна по света. Според 
по - голямата част от тях, страната ни може да бъде представена в много други аспекти на 
нашата хилядолетна история и културно богатство.  
Повечето хора бързат по плочките на столичния пл. "Славейков" и подминават щандовете с 
книги. Малка част от тях спират, за да попитат нещо или да разлистят някоя книга. Пред 
Столичната библиотека е пусто, а до паметника на Петко и Пенчо Славейкови на площада 
виждаме единствено жена на средна възраст, която е дошла със своята китара, за да посвири и 
да си докара дребна сума, въпреки студа.  
Столичанката Синтия Вълчева заяви за БГНЕС, че по принцип е против чалгата. "Всеки народ си 
има своя национална музика. Не смятам, че чалгата би трябвало нас да ни представлява", каза 
Вълчева. "За това все пак би трябвало да си има определено заведение. Съгласна съм, че има 
определена публика за тази музика, но пък това да се отпускат и такива средства за такава 
музика, смятам, че е недопустимо", добави възмутено жената.  
Според нея България трябва да бъде известна не с чалгата. "Имаме много други неща, с които 
можем да бъдем представени и да се популяризираме. Като започнете и от друг вид жанрове на 
музиката, макар и с национално значение. След това има много други области, с които можем да 
се гордеем, но чалга музиката – това въобще нямам думи и не мога да го коментирам, защото го 
смятам абсолютно за несъвместимо да представя България по света", каза Вълчева.  
На въпрос колко книги трябва да си прочел, за да допуснеш такъв проект да кандидатства по ОП 
"Конкурентоспособност", Вълчева отговори, че това е много относително. "Като гледам, че 
напоследък въобще никой не се задържа пред щандовете за книги, за съжаление това вече 
зависи само от човека, донякъде може би и от възпитанието, от общата култура, от 
образователната система. Това е много комплексно. В края на краищата културата на всеки 
човек е нещо много лично и не мога да го коментирам, но не зависи основно от книгите", 
категорична е Синтия Вълчева.  
Дали чалгата е новият облик на българската култура и за това, че миналата година дори Софи 
Маринова пя в Европарламента, тя коментира, че за съжаление, днес е така. Не отричам 
качествата на Софи Маринова, но не смятам, че такива хора трябва да ни представят по света, 
заяви Вълчева. Не ме вълнува чалгата и нищо не мога да кажа за нея, заяви възмутено друга 
жена, която преминаваше по пл. "Славейков". Според нея, България трябва да се популяризира с 
природата си, с много неща, но не и с чалга.  
Чухме мнението и на един младеж – Георги от Хасково. Аз не съм голям почитател на чалгата, 
обаче си е българска музика и си е нещо наше, така че това е въпрос на гледна точка, смята 
Георги. "Чалгата е едно от нещата, които са характерни за България. Макар, че не съм й голям 
фен, това си е едно от нещата, с които сме известни на Балканите и по света", добави младежът.  
Да разглежда книги по щандовете на пл. "Славейков" открихме и българския актьор Вельо 
Горанов, който е сред най-известните мимове не само в България, но и по света. Според него, не 
чалгата е това, с което трябва да ни разпознават по света. "Има много по-големи неща, 
отколкото чалгата. Погледнете наоколо… Първо нека да оправим себе си, а пък чалгата – можем 
и без нея", каза Вельо Горанов. Не разбирам от тези неща, но мисля, че има други неща, които 
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могат да се финансират с тези средства, но щом са спечелили проект, значи има нещо, добави 
актьорът.  
Друг гражданин – Христо Паличев, заяви, че не слуша чалга. "За това, че е спечелила – не мога 
да кажа как и защо ги е спечелила. Но за мен е по-добре тези пари да се насочат в народната 
музика. В нашия фолклор биха спечелили повече", каза той. Мъжът смята, че народното 
творчество е занемарено и изоставено. Тези пари, ако се насочат там, според него, 
популяризирането на нашата държава ще бъде много по-силно и много по-ефектно пред 
останалия свят. Мнението на Паличев е, че изключително не чалгата е това, с което трябва да ни 
разпознават по света. "Чалгата за мен е нещо, което е ниско ниво на творчество и в никакъв 
случай не бих позволил българина да го разпознават с чалгата. Това за мен е нещо, което ще си 
отживее или поне му се дава основание за популяризация с много пари за нещо, което е за 
дребна, евтина консумация. За мен не е творчество", заяви Паличев.  
Според него, един министър трябва да е прочел много малко книги, за да допусне такъв проект 
до конкурс по ОП "Конкурентоспособност". Даже може би да не е чел нищо и това да му 
харесва, смята Паличев. Според него, той не е прочел нищо за народното творчество и за 
корените на българската нация къде се крепят. Затова за мен е кощунство в днешно време да се 
харчат пари по този начин, и то за "Пайнер", категоричен е мъжът. Вълко Маринов също е много 
против това. Според него, това не е нещото, с което България трябва да се популяризира по 
света.  
Мнението си по темата изказа и Валентина Миланова, която е ученичка и работи. Тя определи 
случая като "пълна трагедия". "Вероятно, за да спечелят тези пари, е било представено, че 
традиционната българска музика е чалгата. Защото аз предполагам, че ЕС би подкрепил 
единствено една такава кауза – за запазване на нещо, което е традиционно българско", каза 
Миланова. Намирисва ми на измама някак си, добави младото момиче. Как по-точно ще се 
изразходват 2 милиона лв. – в нови цици за изпълнителките ли, пита риторично тя. "Както 
България прецени, че няма пари за майките, няма пари за пенсионерите, но пък може да отдели 
1 милион лв., за да може да гледаме футбол по БНТ, тук приоритетите са малко объркани", 
категорична е ученичката. /БГНЕС  
София / България  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1059098  
Брой думи: 115  
 
 
Резюме: Очевидно си подготвят по този начин пеенето за изборите. Това каза лидерът на БСП 
Сергей Станишев за това, че "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи близо 2 млн. лева по 
ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", предаде репортер на 
БГНЕС.  
 
Заглавие: Станишев: Очевидно ГЕРБ си подготвят пеенето за изборите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Очевидно си подготвят по този начин пеенето за изборите. Това каза лидерът на БСП 
Сергей Станишев за това, че "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи близо 2 млн. лева по 
ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", предаде репортер на 
БГНЕС.  
Раздадените пари по европрограми за рекламата им, Станишев коментира като форма на 
влияние и прокарване на политика през медиите, които пък стават зависими от това 
правителство. "Изобщо ГЕРБ се опитват да подготвят купуването на избори, в това число с 
европейски средства", каза Станишев и попита как по друг начин да се възприеме сериозния 
ресурс, който печелят "Пайнер". "Очевидно си подготвят по този начин пеенето за изборите", 
заключи лидерът на БСП. Очаквайте подробности. /БГНЕС  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1059090  
Брой думи: 920  
 
 
Резюме: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко 
Новков пред БГНЕС по повод факта, че "Пайнер Медиа" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 
лв. като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика".  
 
Заглавие: И Европа клекна пред БГ чалга  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко Новков 
пред БГНЕС по повод факта, че "Пайнер Медиа" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като 
бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика".  

Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В идиотската ни 
държава това е културата, която можем да покажем на света, коментира от своя страна 
режисьорът Александър Морфов. "Някой ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно 
нещо не мога да си представя", каза именитият режисьор.  
Новината беше посрещната с отрицание и негативизъм от хора в различни сфери на българската 
култура. Композиторът и пианист Антони Дончев обобщи случващото се като "пълен абсурд". "Не 
може да се подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш", пита 
Дончев. "Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски 
драматург и писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се 
изцапа и второ, защото на прасето това ще му хареса", описа символично факта музикантът 
Кирил Маричков. Театралният и кинорежисьор Теди Москов призова всички български театри, 
опери и концертни зали да излязат на протест.  
"Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите. Проектът е на стойност 3 197 324 
лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото на изпълнението на проекта е на 
23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г. 1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 
735 е националното финансиране на проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В това време един от най-големите ни поети Иван Цанев е оставен да се бори сам със старините 
и болестите си, например, а като него са много, е констатацията на Митко Новков. Всичко това е 
долно и тъжно - парите точно на кого се решава да се дават - Андреи, Ивани и още такива, които 
всички са ми еднакви. Но са по вкуса на управляващите. Но има и нещо друго - да не забравяме, 
че идват избори, а телевизия "Пайнер" се гледа. Ще се леят едни клипчета и песньовки, 
прогнозира медийният експерт. Вероятно и Веселин Маринов ще пее неспирно нещо като 
"Нашата полиция ни пази... "Доколкото знам, не е артист на "Пайнер", но нищо не пречи да го 
привлекат. Маринов е авторитетен кадър на управляващите. Просто идват избори..., остави 
многоточие Митко Новков.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва. "Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
"Пайнер Медиа" ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика", 
се посочва още в описанието на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 

http://news.bgnes.com/view/1059090
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на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта. Управляващ 
орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
БГНЕС припомня, че рекордните 13 млн. 964 хил. лв. ще бъдат разпределени между избрани 
електронни медии тази година за популяризиране на седем от оперативните програми (ОП) на 
ЕС, както става ясно от писмения отговор на министъра по европейските въпроси Томислав 
Дончев до депутата от "Синята коалиция" Ваньо Шарков. Сумата ще набъбне, тъй като в 
справката не са включени парите за реклама на най-щедрата програма - за развитие на селските 
райони, подопечна на земеделското министерство.  
Това е най-крупната сума, раздадена в рамките на една година от 2009 г., показва сравнението 
на данните. През 2012 г. за този род дейност са похарчени 8.5 млн. лв. Щедрото финансиране на 
медиите рискува да ги постави в деликатно положение спрямо управляващите от ГЕРБ в година, 
когато се провеждат оспорвани парламентарни избори.  
Т. нар. комуникационен план за информация и публичност е задължителен за всяка европейска 
програма и представлява 0.6% от общата й стойност. От 2009 г. до ноември 2012 г. медиите са 
получили 25 млн. 730 хил. лв. по 9 оперативни програми на ЕС, сочи справката от ведомството 
на Томислав Дончев.  
Най-много пари тази година ще бъдат разпределени по ОП "Техническа помощ" и "Околна среда" 
- съответно 3.4 млн. лв. и 3 млн. лв. Програмата за развитие на човешките ресурси към 
социалното министерство ще даде на медиите 2.3 млн. лв. За 2013 г. разходите за 
информационни кампании по ОП "Конкурентоспособност" са в размер на 1.9 млн. лв. С милион 
и 400 хил. лв. за тази година разполага и ведомството на Лиляна Павлова по програма 
"Регионално развитие". Още милион лева ще бъдат дадени на медиите по програма 
"Административен капацитет", става ясно от справката на министерството по европейските 
въпроси. /БГНЕС  
София / България  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.gong.bg  
Връзка: http://zona.gong.bg/view_article.php?article_id=321787  
Брой думи: 594  
 
 
Резюме: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система ИСУН, която е под управлението на министъра, отговорен за парите 
от Европа, Томислав Дончев.  
 
Заглавие: Близо 2 милиона лв. европари за популяризиране на чалгата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система ИСУН, която е под управлението на министъра, отговорен за парите 
от Европа, Томислав Дончев.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г.  
1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране на 
проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва. "Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
"Пайнер Медиа" ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика", 
се посочва още в описанието на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 
на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
БГНЕС припомня, че рекордните 13 млн. 964 хил. лв. ще бъдат разпределени между избрани 
електронни медии тази година за популяризиране на седем от оперативните програми (ОП) на 
ЕС, както става ясно от писмения отговор на министъра по европейските въпроси Томислав 
Дончев до депутата от "Синята коалиция" Ваньо Шарков. Сумата ще набъбне, тъй като в 
справката не са включени парите за реклама на най-щедрата програма - за развитие на селските 
райони, подопечна на земеделското министерство.  
Това е най-крупната сума, раздадена в рамките на една година от 2009 г., показва сравнението 
на данните. През 2012 г. за този род дейност са похарчени 8.5 млн. лв. Щедрото финансиране на 
медиите рискува да ги постави в деликатно положение спрямо управляващите от ГЕРБ в година, 
когато се провеждат оспорвани парламентарни избори.  
Т.нар. комуникационен план за информация и публичност е задължителен за всяка европейска 
програма и представлява 0.6% от общата й стойност. От 2009 г. до ноември 2012 г. медиите са 
получили 25 млн. 730 хил. лв. по 9 оперативни програми на ЕС, сочи справката от ведомството 
на Томислав Дончев.  
Най-много пари тази година ще бъдат разпределени по ОП "Техническа помощ" и "Околна среда" 
- съответно 3.4 млн. лв. и 3 млн. лв. Програмата за развитие на човешките ресурси към 
социалното министерство ще даде на медиите 2.3 млн. лв. За 2013 г. разходите за 
информационни кампании по ОП "Конкурентоспособност" са в размер на 1.9 млн. лв. С милион 
и 400 хил. лв. за тази година разполага и ведомството на Лиляна Павлова по програма 

http://zona.gong.bg/view_article.php?article_id=3D321787
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"Регионално развитие". Още милион лева ще бъдат дадени на медиите по програма 
"Административен капацитет", става ясно от справката на министерството по европейските 
въпроси.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.slava.bg  
Връзка: http://www.slava.bg/news/46284.html  
Брой думи: 162  
 
 
Резюме: Шефът на музикалната компания "Пайнер" Митко Димитров , продуциращ най-
известните фолк певици у нас, е печелил европроект на стойност 3,2 милиона лева. Целта е 
"повишаване на конкурентоспособността на фирмата на вътрешния пазар чрез модернизация на 
оборудването" пише в проекта, научи Блиц.  
 
Заглавие: Митко Пайнера лапва 3,2 млн. лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шефът на музикалната компания "Пайнер" Митко Димитров , продуциращ най-известните 
фолк певици у нас, е печелил европроект на стойност 3,2 милиона лева. Целта е "повишаване на 
конкурентоспособността на фирмата на вътрешния пазар чрез модернизация на оборудването" 
пише в проекта, научи Блиц.  
Финансирането е на стойност 3,197 милиона лева, от които безвъзмездната помощ от Брюксел е 
почти 2 милиона лева. За момента Пайнера не е получил нищо, но плащанията предстоят.С 
парите Пайнера цели "да постигне устойчив икономически растеж и да запази лидерските 
позиции на фирмата си."  
Парите ще дойдат по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", 
пише "Преса". Телевизия "Планета", която е най-големият инкубатор на чалга звезди, се гледа 
освен у нас и в съседните държави като Македония и Албания.  
Срещу финансовата помощ Митко Димитров обещава да привлече значителен брой нови 
зрители, да вдигне рейтинга на телевизията си и съответно да увеличи приходите си от реклама. 
Според него проектът ще доведе до разкриването на нови работни места и до развитието на 
българската икономика.  
 

http://www.slava.bg/news/46284.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/88049/%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%F1%F2%E2%EE%F2
%EE+%F0%E0%E7%E2%E8%E2%E0+%E8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0%F2%E0+%F1+
%F7%E0%EB%E3%E0  
Брой думи: 227  
 
 
Резюме: Последният хит на "Пайнер Медиa" ООД идва с помощта на правителството и 
европейските фондове. Дружеството ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на 
чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в информационната 
система на Министерството на финансите, съобщава БГНЕС.  
 
Заглавие: Правителството развива икономиката с чалга  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Последният хит на "Пайнер Медиa" ООД идва с помощта на правителството и 
европейските фондове. Дружеството ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите, съобщава БГНЕС.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а крайният срок - 23 април 2013 г.  
1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране 
съфинансиране,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
Компанията цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерските си 
позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на 
родния, но и на международните пазари, в които телевизия "Планета" се излъчва.  
Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни 
места и ще допринесе за развиването на българската икономика, пише още в описанието на 
проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
 

http://www.darikfinance.bg/novini/88049/%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%F1%F2%E2%EE%F2%EE+%F0%E0%E7%E2%E8%E2%E0+%E8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0%F2%E0+%F1+%F7%E0%EB%E3%E0
http://www.darikfinance.bg/novini/88049/%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%F1%F2%E2%EE%F2%EE+%F0%E0%E7%E2%E8%E2%E0+%E8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0%F2%E0+%F1+%F7%E0%EB%E3%E0
http://www.darikfinance.bg/novini/88049/%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%F1%F2%E2%EE%F2%EE+%F0%E0%E7%E2%E8%E2%E0+%E8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0%F2%E0+%F1+%F7%E0%EB%E3%E0
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/41074  
Брой думи: 228  
 
 
Резюме: Източник: Последният хит на "Пайнер Медиa" ООД идва с помощта на правителството 
и европейските фондове. Дружеството ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на 
чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в информационната 
система на Министерството на финансите, съобщава БГНЕС.  
 
Заглавие: Правителството развива икономиката с чалга  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Източник: Последният хит на "Пайнер Медиa" ООД идва с помощта на правителството и 
европейските фондове. Дружеството ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите, съобщава БГНЕС.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а крайният срок - 23 април 2013 г.  
1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране 
съфинансиране,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
Компанията цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерските си 
позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на 
родния, но и на международните пазари, в които телевизия "Планета" се излъчва.  
Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни 
места и ще допринесе за развиването на българската икономика, пише още в описанието на 
проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
 

http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/41074
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: http://www.frognews.bg/news_50696/CHalgata_ni_poluchava_evrosredstva_za_razvoi/  
Брой думи: 170  
 
 
Резюме: Митко Димитров, шеф на добре известната музикална компания "Пайнер", спечелил 
европроект, взлизащ на впечатляващите 3,2 милиона лева. Целта е "повишаване на 
конкурентоспособността на фирмата на вътрешния пазар чрез модернизация на оборудването" 
пише в проекта. Той е за 3,197 милиона лева, от които безвъзмездната помощ от Брюксел е 
почти 2 милиона лева.  
 
Заглавие: Чалгата ни получава евросредства за развой?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Митко Димитров, шеф на добре известната музикална компания "Пайнер", спечелил 
европроект, влизащ на впечатляващите 3,2 милиона лева. Целта е "повишаване на 
конкурентоспособността на фирмата на вътрешния пазар чрез модернизация на оборудването" 
пише в проекта. Той е за 3,197 милиона лева, от които безвъзмездната помощ от Брюксел е 
почти 2 милиона лева. Пайнера още не бил получи  
Пайнер, който продуцира най-известните фолк певици у нас, с парите целял да постигне 
устойчив икономически растеж и да запази лидерските позиции на фирмата си, осведомява в. 
"Преса".  
Парите идвали по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". 
Всеизвестен е и фактът, че телевизия "Планета", където се изявяват и "раждат" най-много чалга 
звезди, стига и до други държави в региона като Македония и Албания.  
Митко Димитров обещава да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга на 
телевизията си и съответно да увеличи приходите си от реклама. За това щяла да помогне 
въпросната финансовата помощ от Европа. Проектът щял да доведе до разкриването на нови 
работни места и до развитие на българската икономика, смята самият Димитров.  
 

http://www.frognews.bg/news_50696/CHalgata_ni_poluchava_evrosredstva_za_razvoi/
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-biznes/evropa_dava_16_mln_za_popfolk-174345.html  
Брой думи: 295  
 
 
Резюме: София. Икономиката ни ще излиза от кризата в ритъма на попфолка. Близо 2 млн. лева 
ще получи "Пайнер Медиa" по проект за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на 
международните пазари, показва справка в информационната система на Министерството на 
финансите, пише БГНЕС. Парите са спечелени по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика".  
 
Заглавие: Европа дава 1,6 млн. за попфолк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Икономиката ни ще излиза от кризата в ритъма на попфолка. Близо 2 млн. лева 
ще получи "Пайнер Медиa" по проект за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на 
международните пазари, показва справка в информационната система на Министерството на 
финансите, пише БГНЕС. Парите са спечелени по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика".  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. 1 630 498 
лв. идват от ЕС, 287 735 е националното финансиране, а "Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 
091 лв.  
В описанието на проекта за популяризиране на чалгата се посочва, че фирмата цели да постигне 
устойчив икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и 
реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на 
международните пазари, в които телевизия Планета се излъчва.  
"Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни 
места и ще допринесе за развиването на българската икономика", се посочва още в описанието 
на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 
на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
 

http://www.standartnews.com/biznes-biznes/evropa_dava_16_mln_za_popfolk-174345.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/standart/artistite_na_bunt_sreshtu_chalgata-174373.html  
Брой думи: 211  
 
 
Резюме: София. Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на 
протест срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за 
апела му стана одобрения проект за финансиарне на "Пайнер" по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика"европрограмите. Близо 2 млн. лв. се 
предвижда да получи компанията, за да популяризира чалгата у нас. Проектът е спечелен с 
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на 
съфинансиране.  
 
Заглавие: Артистите на бунт срещу чалгата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на 
протест срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за 
апела му стана одобрения проект за финансиарне на "Пайнер" по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Близо 2 млн. лв. се предвижда да 
получи компанията, за да популяризира чалгата у нас. Проектът е спечелен с благословията на 
държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на съфинансиране.  
"Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В идиотската ни 
държава това е културата, която можем да покажем на света", коментира пред БГНЕС 
режисьорът Александър Морфов. "Някой ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно 
нещо не мога да си представя", допълни именитият режисьор.  
Срещу чалгализацията се обявиха хора в различни сфери на българската култура. Композиторът 
и пианистът Антони Дончев обобщи случващото се като "пълен абсурд". "Не може да се 
подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш", попита Дончев.  
"Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски драматург и 
писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се изцапа и 
второ, защото на прасето това ще му хареса", описа символично факта музикантът Кирил 
Маричков.  
 

http://www.standartnews.com/standart/artistite_na_bunt_sreshtu_chalgata-174373.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=637081  
Брой думи: 218  
 
 
Резюме: Добрич. Сред основните въпроси, които постъпват в Областния информационен център 
– Добрич, създаден по общински проект за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС и 
начините на кандидатстване и получаване на европейски средства, са възможностите за 
кандидатстване по Оперативна програма “Развитие на конкурентността на българската 
икономика” и наемането на работници по Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”.  
 
Заглавие: Възможностите за наемане на работници и конкурентноспособността са 
основните въпроси, които постъпват в ОИЦ– Добрич  
Подзаглавие:  
Автор: Жулиета НИКОЛОВА  
Текст: Добрич. Сред основните въпроси, които постъпват в Областния информационен център – 
Добрич, създаден по общински проект за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС и 
начините на кандидатстване и получаване на европейски средства, са възможностите за 
кандидатстване по Оперативна програма “Развитие на конкурентността на българската 
икономика” и наемането на работници по Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”. Това съобщи на пресконференция ръководителят на ОИЦ – Добрич Надежда 
Семерджиева, предаде кореспондентът на Радио “Фокус” – Варна. От началото на 
функциониране на центъра (март 2012 г.) са проведени в цялата Добричка област 27 
информационни срещи във всичките 8 общини. В срещите са участвали представители на 
общини, бизнеса, работодателски организации, НПО, учебни заведения, медии и граждани, като 
общините и фирмите са най-активни, подчерта Семерджиева. Тя допълни, че с течение на 
времето, в резултат на добре развита дейност, ОИЦ – Добрич вече е разпознаваем, защото 
потребителите сами търсят контакт и консултации. Срещите на място доминират запитванията 
по електронен път на този етап, каза Надежда Семерджиева. За по-ефективна работа центърът 
работи съвместно с Бюро по труда в Добрич, Местната инициативна група – Добричка, Местната 
инициативна рибарска група – Шабла-Каварна-Балчик, както и с работодателски организации и 
училища. До края на 2012 година в информационния център са постъпили 154 въпроса, 107 души 
са посетили офисите в търсене на информация за възможностите за финансиране по 
различните оперативни програми.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=637081
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/176321  
Брой думи: 256  
 
 
Резюме: В идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света, ядосва 
се Александър Морфов  
Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест срещу 
чалгализацията. Това призова известният театрален режисьор Теди Москов.  
 
Заглавие: Теди Москов повежда бунт срещу чалганизацята  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света, ядосва се 
Александър Морфов  
Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест срещу 
чалгализацията. Това призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиране на “Пайнер” по ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”.Близо 2 млн. лв. се предвижда да 
получи компанията, за да популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с 
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на 
съфинансиране, съобщава “Стандарт”.  
“Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В идиотската ни 
държава това е културата, която можем да покажем на света, коментира режисьорът Александър 
Морфов. - Някой ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно нещо не мога да си 
представя.”  
Срещу чалганизацията се обявиха хора в различни сфери на българската култура. Композиторът 
и пианистът Антони Дончев обобщи случващото се като “пълен абсурд”. “Не може да се 
подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш”, попита Дончев.  
“Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски драматург и 
писател Бърнард Шоу - “Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се изцапа, и 
второ, защото на прасето това ще му хареса”, описа символично факта музикантът Кирил 
Маричков.  
От формална гледна точка няма нищо нередно в това, че проектът на “Пайнер” е одобрен за 
финансиране. Ще проверя какъв е случаят, коментира министърът по еврофондовете Томислав 
Дончев.  
 

http://www.blitz.bg/news/article/176321
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/176345  
Брой думи: 393  
 
 
Резюме: Инж. Димитров имал чисти помисли, инвестира милионите в ТВ техника и автентичен 
БГ фолклор  
След като гръмна новината, че компанията “Пайнер Медиа” ООД е спечелила почти два милиона 
лева по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, 
инж. Митко Димитров–Пайнера, обясни, че парите основно щели да отидат за по-качествена ТВ 
техника и за българския фолклор. “Всичко, което правим, е с чисти помисли, а освен това 
масовото схващане, че Пайнер прави само попфолк, е абсолютно погрешно”, категоричен е 
той.Информацията, че почти два милиона лева европари влизат в компанията на Митко 
Димитров, интернет буквално се взриви от възмутени коментари.  
 
Заглавие: Лавина от възмущение срещу европарите за Пайнера  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Инж. Димитров имал чисти помисли, инвестира милионите в ТВ техника и автентичен БГ 
фолклор  
След като гръмна новината, че компанията “Пайнер Медиа” ООД е спечелила почти два милиона 
лева по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“, инж. Митко Димитров–Пайнера, обясни, че парите основно щели да отидат за по-
качествена ТВ техника и за българския фолклор. “Всичко, което правим, е с чисти помисли, а 
освен това масовото схващане, че Пайнер прави само попфолк, е абсолютно погрешно”, 
категоричен е той.Информацията, че почти два милиона лева европари влизат в компанията на 
Митко Димитров, интернет буквално се взриви от възмутени коментари.  
Срещу това чалгата да усвоява финанси от Брюксел рипнаха и редица наши творци, сред които 
режисьорът Сашо Морфов, музикантът Кирил Маричков, пианистът Антони Дончев и други 
представители на културата а Теди Москов дори призова хората на бунт.  
Според шефа на попфолк компанията европарите, които ще получи, ще отидат за техника, която 
ще подобри заснемането на българските красоти и за реставрирането на българския фолклор, а 
не за “силиконови красоти, както говорят злите езици“. Това коментира той по повод гръмналия 
скандал, пише Haskovo.net.  
„Всичко, което правим, е с чисти помисли. Освен това масовото схващане, че Пайнер прави само 
попфолк, е абсолютно погрешно”, категоричен е той. “Имаме и канал, по който се излъчва 
абсолютно автентичен български фолклор. От години ние влагаме пари в това българските 
песни да бъдат реставрирани. Правим им нов аранжимент, презаписваме ги или пък правим нови 
записи на съвременни носители. Така хубавата българска народна песен ще бъде запазена за 
поколенията. Част от субсидията ще отиде също за тези цели “, обяснява инж. Димитров.  
Основната част от парите по проекта щяла да бъде за закупуването на съвременна техника на 
световно ниво. „Трябва всички да разберат, че във фолклора няма бизнес. Него се опитваме да 
съхраним, за да бъдат запазени българските ценности и защото се чувстваме българи. Бизнесът 
е в попфолка. Него пък го правим, защото има пазарна ниша в тази посока, защото е за разтуха в 
тежкия ден на българина.“, уверен е шефът на "Пайнер".  
Става ясно също така, че парите още на са усвоени, а проектът е на стойност 3 197 324 лв. 
Началото на изпълнението е на 23 юли 2012 г., а краят – на 23 април тази година. 1 630 498 лв. е 
финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране на проекта,“Пайнер 
медиa“ ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
 

http://www.blitz.bg/news/article/176345
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1344611  
Брой думи: 174  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания „Пайнер” получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, която 
е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.  
 
Заглавие: Чалгата вдига рейтинг по света с 2 млн. лв. европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания „Пайнер” получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”, която е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.  
В документите, с които музикалната компания е кандидатствала за финансирането, пише, че с 
реализирането на проекта се цели постигането на устойчив икономически растеж и запазване на 
лидерските й позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт 
не само на родния, но и на международните пазари.  
Според проекта това ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за 
развиването на българската икономика.  
Целият проект е на обща стойност над 3 милиона лева. От тях над 1,6 милиона са от ЕС, а 287 
000 е националното финансиране, а медията трябва да заплати почти 1,3 милиона лева. 
Началото на проекта е било на 23 юли 2012 г., а краят ще е след 4 месеца – на 24 април 2013 г.  
Парите все още не са усвоени.  
 

http://www.cross.bg/1344611
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/01/15/1984849_zashto_kazusut_painer_e_abs
urden/?ref=novo24  
Брой думи: 774  
 
 
Резюме: В България има над 300 хил. фирми. Огромна част от тях имат възможност да 
кандидатстват по ОП "Конкуретноспособност" - единствената от седемте европейски програми, 
насочена към бизнеса (ако не броим парите за фермери и селско стопанство). Повечето от тези, 
които са го направили, не биха повторили - толкова кошмарна е администрацията на програмата. 
Доста от тях все още не са получили обещаните пари, срещу които са взели кредити. ОП 
"Конкуретноспособност" не само не върви добре, но очевидно и не е програмирана добре, 
защото се наложи се да бъде преформатирана няколко пъти.  
 
Заглавие: Защо казусът "Пайнер" е абсурден  
Подзаглавие: Евросубсидиите имат за цел да финансират развитието на компании, не 
обществен морал и добър вкус  
Автор: Зорница Стоилова и Весислава Антонова  
Текст: В България има над 300 хил. фирми. Огромна част от тях имат възможност да 
кандидатстват по ОП "Конкуретноспособност" - единствената от седемте европейски програми, 
насочена към бизнеса (ако не броим парите за фермери и селско стопанство). Повечето от тези, 
които са го направили, не биха повторили - толкова кошмарна е администрацията на 
програмата. Доста от тях все още не са получили обещаните пари, срещу които са взели 
кредити. ОП "Конкуретноспособност" не само не върви добре, но очевидно и не е 
програмирана добре, защото се наложи се да бъде преформатирана няколко пъти.  
На този фон, фактът че през 2011 г. фирма "Пайнер медиа" е спечелила един от 2256-те проекта 
по програмата, не би трябвало да е кой знае какъв повод за интерес. Но тъй като "Пайнер" е 
лидерът в продуцирането и създаването на поп-фолк, а тази музика винаги буди противоречия, 
независимо в какъв контекст, удобният етикет "европари за чалга" успя да предизвика повече 
реакции, отколкото всички безобразия на ОП "Конкурентноспособност" досега.  
Не художествени, а икономически критерии  
Нека припомним, че Европейската комисия и българските управляващи органи на програмите не 
са културно-художествени комитети и парите се отпускат на базата на финансови и 
икономически, а не на музикални или нравствени критерии. "Конкурентноспособност" е 
планирана като програма, която подпомага витални компании - т. е. стабилни финансово и 
такива, в които инвестицията ще има смисъл за бъдещото им развитие. По всичко изглежда, че 
"Пайнер" спада към тези критерии и както всяка друга българска фирма, има правото да участва 
в състезанието за парите.  
 
Подробности за проекта не са публикувани на сайта на програмата, където последната 
подробна информация е от 2011 г. "Капитал" не успя да се свърже с ръководителя на компанията 
инж. Митко Димитров, но "Дневник" се свърза с PR-а Любомир Костадинов, който обясни, че 
проектът е за закупуването на снимачна техника за телевизия "Планета". По процедурата, по 
която димитровградската компания е спечелила - "Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия", има одобрени още много продуцентски къщи. "Междинна станция" на Иван и 
Андрей, "Глобал филмс" на Магърдич Халваджиян, "СИФ 309 филм енд мюзик" на "Чучков 
брадърс" са само част от примерите. Одобрените кандидати получават от 60 до 70% от парите, 
останалото е тяхно съфинансиране. Почти всички са кандидатствали за нова техника.  
 
"Ние спечелихме финансиране по тази програма за закупуване на нова техника, защото това 
беше заложено в бизнес плана ни. И беше продължение на политиката ни да се развиваме в 
сферата на аудио-визуалния монтаж. Проектът в момента се изпълнява", коментира за "Капитал" 
Георги Иванов, продуцент в компания "Чучков брадърс". Той не вижда никакъв проблем в 
спечелването на проект от "Пайнер": "Ако са предложили добър бизнес проект, който разкрива 
работни места и повишава определени икономически индикатори, защо да не спечелят? Тази 
програма не оценява художествени качества и културни ценности, а икономически критерии."  
 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/01/15/1984849_zashto_kazusut_painer_e_absurden/?ref=novo24
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/01/15/1984849_zashto_kazusut_painer_e_absurden/?ref=novo24
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За техника, камери и осветление е и проектът на "Глобал филмс". "Една компания на малък 
пазар като нашия няма как да просъществува, ако няма помощ и източници на финансиране, т.е. 
няма и как да се развие този пазар", обяснява Магърдич Халваджиян. "Тези европейски програми 
са такъв добър източник на финансиране. Ние дори и да изкараме малка печалба не смеем да я 
инвестираме обратно, защото има голям риск инвестицията да не се оправдае," казва 
Халваджиян. Той също недоумява защо около поръчката на "Пайнер" се вдига толкова шум. "Не 
разбирам този български манталитет да гледаш в паницата на съседа. Нали в крайна сметка 
парите влизат на българския пазар. Трябва повече компании да са активни и да кандидатстват 
по тези проекти, защото това им помага да си развият бизнеса. Това, че "Пайнер" са 
кандидатствали, а други не са се сетили, е техен проблем."  
Абсурди по български  
Дали проектът на музикалната компания е адекватен или не, няма как да се прецени, без той да 
се прегледа в детайли. Но истерията около него е абсурдна. Правилата са правила за всички, 
независимо от продукта, който произвеждат (стига той да не е незаконен, а чалгата не е). 
Внимание трябва да има не към това кой се финансира, а как се използват парите. Публична 
тайна е, че много проекти са вид субсидия за компании. Повечето от тях обаче са по други линии 
и програми - като например "Развитие на човешките ресурси", където почти няма българска 
фирма, която да не е спечелила проект за подобряване квалификацията на служителите си.  
Това, което е още по-абсурдно, е че много по-скандални и мащабни истории с европейските пари 
остават без подобен медиен и обществен отзвук. Като например безконтролното раздаване на 
средства от министерствата на електронни медии, за което отново стана дума тази седмица и 
което влияе индиректно върху приближаващите избори. Или като факта, че 
"Конкуретноспособност" продължава да не може да спазва срокове по връщането на средства за 
компании, които са теглили заеми заради тях.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-105598.html  
Брой думи: 605  
 
 
Резюме: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите.  
 
Заглавие: Срам: Чалгата у нас ще се развива с европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  
за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите.Проектът е на стойност 3 197 324 
лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото на изпълнението на проекта е на 
23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г.1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 
735 е националното финансиране на проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв., 
уточнява още БГНЕС.В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата 
се посочва, че с реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне 
устойчив икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и 
реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на 
международните пазари, в които телевизия Планета се излъчва. "  
Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни 
места и ще допринесе за развиването на българската икономика", се посочва още в описанието 
на проекта.  
А ние скромно ще добавим доста популярният припев: "Я елата пиленца при батко...", като тук 
красивите момичета на крехка възраст нашето развинтено въображение заменя с 2 милиона 
лева.Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип 
за управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 
на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта.Управляващ 
орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
Рекордните 13 млн. 964 хил. лв. ще бъдат разпределени между избрани електронни медии тази 
година за популяризиране на седем от оперативните програми (ОП) на ЕС, както става ясно от 
писмения отговор на министъра по европейските въпроси Томислав Дончев до депутата от 
"Синята коалиция" Ваньо Шарков. Сумата ще набъбне, тъй като в справката не са включени 
парите за реклама на най-щедрата програма - за развитие на селските райони, подопечна на 
земеделското министерство.Това е най-крупната сума, раздадена в рамките на една година от 
2009 г., показва сравнението на данните. През 2012 г. за този род дейност са похарчени 8.5 млн. 
лв. Щедрото финансиране на медиите рискува да ги постави в деликатно положение спрямо 
управляващите от ГЕРБ в година, когато се провеждат оспорвани парламентарни избори.Т.нар. 
комуникационен план за информация и публичност е задължителен за всяка европейска 
програма и представлява 0.6% от общата й стойност. От 2009 г. до ноември 2012 г. медиите са 
получили 25 млн. 730 хил. лв. по 9 оперативни програми на ЕС, сочи справката от ведомството 
на Томислав Дончев.Най-много пари тази година ще бъдат разпределени по ОП "Техническа 
помощ" и "Околна среда" - съответно 3.4 млн. лв. и 3 млн. лв. Програмата за развитие на 
човешките ресурси към социалното министерство ще даде на медиите 2.3 млн. лв. За 2013 г. 
разходите за информационни кампании по ОП "Конкурентоспособност" са в размер на 1.9 млн. 
лв. С милион и 400 хил. лв. за тази година разполага и ведомството на Лиляна Павлова по 
програма "Регионално развитие". Още милион лева ще бъдат дадени на медиите по програма 

http://news.myvidin.com/about-105598.html
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"Административен капацитет", става ясно от справката на министерството по европейските 
въпроси.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-105610.html  
Брой думи: 230  
 
 
Резюме: "Евро парите влизат в България основно като асфалт или силиконови ц*ци". Това е 
мнението на Мишо Шамара, публикувана на страницата му във Facebook.  
 
Заглавие: Шамара: Европари се харчат за силиконови ц**и  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Евро парите влизат в България основно като асфалт или силиконови ц*ци". Това е 
мнението на Мишо Шамара, публикувана на страницата му във Facebook.  
Реакцията му е предизвикана от новината, че популярна телевизия печели пари по европрограма 
за популяризирането на чалгата у нас и в чужбина.  
Мишо Шамара смята, че "ГЕРБ = ЧАЛГА", съобщава БГНЕС. Той е против харченето на такива 
средства, особено на фона на бедността в България и припомня на управляващите, че "Господ 
гледа и ще ви накаже ей".  
По-рано днес от справка на министерството на финансите стана известно, че "Пайнер Медиа" 
ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на 
чалгата не само у нас, но и на международните пазар.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането му "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и 
запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и 
музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в които телевизия 
Планета се излъчва.  
Междувременно проблемите на Шамара с правосъдието продължават. На 17 януари той трябва 
да се яви в следствието в качеството си на свидетел. Вероятно става въпрос за песента Бяло, 
зелено, червено.  
Ще ви припомним едно интервю, което Мишо Шамара даде за Actualno.com, в което нарече ГЕРБ 
малки мижитурки  
 

http://news.myvidin.com/about-105610.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-105646.html  
Брой думи: 363  
 
 
Резюме: Проектът на "Пайнер Медиа" ООД е одобрен за финансиране по процедура 2.1.11 
"Технологична модернизация в малки и средни предприятия".  
 
Заглавие: МИЕТ: "Пайнер Медиа" е преминала успешно всички етапи на оценка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът на "Пайнер Медиа" ООД е одобрен за финансиране по процедура 2.1.11 
"Технологична модернизация в малки и средни предприятия".  
Това съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с договор 
за безвъзмездна финансова помощ между Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в МИЕТ и "Пайнер Медиа" ООД, предаде БГНЕС.  
Процедурата е открита на 30 декември 2010 г. със Заповед № РД-16-1500/30.12.2010 г. Схемата 
е стартирана съгласно критериите и обхвата на секторите, одобрени от Комитета за наблюдение 
на ОП "Конкурентоспособност" и предоставя равни възможности за кандидатстване на всички 
допустими кандидати. Допустими за финансиране по процедурата са кандидати, които развиват 
основната си икономическа дейност в следните сектори/раздели/кодове съгласно 
Класификацията на икономическите дейности 2008 г.:  
• Сектор C "Преработваща промишленост"  
• Сектор J "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;  
далекосъобщения":  
- J58 "Издателска дейност";  
- J59 "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и  
издаване на музика";  
- J60 "Радио- и телевизионна дейност";  
- J61 "Далекосъобщения";  
- J62 "Дейности в областта на информационните технологии";  
- J63 "Информационни услуги".  
• Сектор М "Професионални дейности и научни изследвания"  
Подадени са общо 189 проектни предложения, като със 121 кандидати са сключени договори за 
предоставяне на БФП. Общият бюджет на процедурата е 97 791 500 лева (50 млн. евро).  
Оценителната комисия е направила оценката и класирането на постъпилите предложения 
съгласно одобрените критерии и правилата за работа на Управляващия орган. С Решение № 
3ТММ 01-1/19.09.2011 г. е одобрено класирането на подадените проектни предложения. "Пайнер 
Медиа" ООД е преминала успешно всички етапи на оценка и е в списъка с резервни проекти. 
След отказ за сключване на договор от фирми, включени в основния списък с одобрени проекти, 
по процедура Управляващият орган е длъжен да покани фирми от резервния списък по реда на 
тяхното класиране, сред които е и "Пайнер Медиа" ООД.  
Проектът предвижда доставка на оборудване и материали за визуализация, тестване и 
въвеждане в експлоатация на новозакупеното оборудване, провеждане на обучение на 
техническите специалисти за работа с новозакупеното оборудване и други дейности,свързани с 
управлението на проекта.  
Всички документи, свързани с провеждането на процедура 2.1.11 "Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия" и решенията на Управляващия орган, са публикувани на интернет 
страницата на програмата в раздел "Процедури/Процедури в процес на изпълнение".  
 

http://news.myvidin.com/about-105646.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: 
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B
A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0
%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters[created_on][from]=15-01-
2013&news_filters[created_on][to]=&news_filters[_csrf_token]=50a80dd770a8c9c0acdaa294f314a972  
Брой думи: 354  
 
 
Резюме: Проектът на "Пайнер Медиа" ООД е одобрен за финансиране по  
процедура 2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни  
предприятия".  
 
Заглавие: Проектът на "Пайнер Медиа" ООД е одобрен за финансиране по процедура 
2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"  
Подзаглавие:  
Автор: Десимира Миткова, БТА  
Текст: Проектът на "Пайнер Медиа" ООД е одобрен за финансиране по процедура 2.1.11 
"Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Това съобщиха от Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ във връзка с договор за безвъзмездна 
финансова помощ между главната дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в 
министерството и дружеството. Процедурата е открита на 30 декември 2010 г. със заповед. 
Схемата е започнала съгласно критериите и обхвата на секторите, одобрени от Комитета за 
наблюдение на ОП "Конкурентоспособност", и предоставя равни възможности за 
кандидатстване на всички допустими кандидати. Допустими за финансиране по процедурата са 
кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в следните 
сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г.: Сектор C 
"Преработваща промишленост", Сектор J "Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения" /J58 "Издателска дейност", J59 "Производство на филми 
и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика", J60 "Радио- и телевизионна 
дейност", J61 "Далекосъобщения", J62 "Дейности в областта на информационните технологии", 
J63 "Информационни услуги"/, Сектор М "Професионални дейности и научни изследвания". 
Подадени са общо 189 проектни предложения, като със 121 кандидати са сключени договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Общият бюджет на процедурата е 97 791 500 
лева /50 млн. евро/. Оценителната комисия е направила оценката и класирането на постъпилите 
предложения съгласно одобрените критерии и правилата за работа на Управляващия орган. С 
Решение от 19 септември 2011 г. е одобрено класирането на подадените проектни предложения. 
"Пайнер Медиа" ООД е преминало успешно всички етапи на оценка и е в списъка с резервни 
проекти. След отказ за сключване на договор от фирми, включени в основния списък с одобрени 
проекти, по процедура Управляващият орган е длъжен да покани фирми от резервния списък по 
реда на тяхното класиране, сред които е и "Пайнер Медиа" ООД, посочват от МИЕТ. Проектът 
предвижда доставка на оборудване и материали за визуализация, тестване и въвеждане в 
експлоатация на новозакупеното оборудване, провеждане на обучение на техническите 
специалисти за работа с новозакупеното оборудване и други дейности, свързани с управлението 
на проекта. Всички документи, свързани с осъществяването на процедура 2.1.11 "Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия" и решенията на Управляващия орган, са 
публикувани на интернет-страницата на програмата в раздела "Процедури/Процедури в процес 
на изпълнение".  
 

http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=15-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=50a80dd770a8c9c0acdaa294f314a972
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=15-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=50a80dd770a8c9c0acdaa294f314a972
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=15-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=50a80dd770a8c9c0acdaa294f314a972
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=15-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=50a80dd770a8c9c0acdaa294f314a972
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5440791#commentsBlock  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: Европейската програма за конкурентоспособност финансира не само компании от 
реалния сектор, но и лидера на развлекателната индустрия у нас  
 
Заглавие: "Пайнер" с 1,9 млн. лв. помощ по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Европейската програма за конкурентоспособност финансира не само компании от 
реалния сектор, но и лидера на развлекателната индустрия у нас  
Попфолк гигантът "Пайнер Медиа" е спечелил безвъзмездно финансиране от 1,9 млн. лв. по ОП 
"Конкурентоспособност" за модернизация на оборудването си.  
Това става ясно от сайта на информационната система на еврофондовете ИСУН.  
Общата стойност на проекта е 3,2 млн. лв., като 1,9 млн. от тях се осигуряват от ЕС, а 
останалите - от "Пайнер Медиа", чийто собственик е Митко Димитров, известен и като Митко 
Пайнера.  
Компанията му е собственик на музикалната телевизия "Планета", по която се излъчват най-вече 
клипове на изпълнители с договор с "Пайнер".  
Проектът е стартирал на 23 юли 2012 г. и трябва да завърши на 23 април 2013 г., но до момента 
по него не е изплатен нито лев от еврофондовете.  
В описанието на проекта на сайта на ИСУН се казва, че с реализирането на проекта "Пайнер 
Медиа" ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерските си 
позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на 
родния, но и на международните пазари, в които телевизия Планета се излъчва.  
Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама.  
Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването 
на българската икономика, пише още в описанието му.  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5440791#commentsBlock
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5440851  
Брой думи: 586  
 
 
Резюме: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г.  
 
Заглавие: Близо 2 милиона лв. европари за популяризиране на чалгата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г.  
1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране на 
проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва. "Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
"Пайнер Медиа" ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика", 
се посочва още в описанието на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 
на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
БГНЕС припомня, че рекордните 13 млн. 964 хил. лв. ще бъдат разпределени между избрани 
електронни медии тази година за популяризиране на седем от оперативните програми (ОП) на 
ЕС, както става ясно от писмения отговор на министъра по европейските въпроси Томислав 
Дончев до депутата от "Синята коалиция" Ваньо Шарков. Сумата ще набъбне, тъй като в 
справката не са включени парите за реклама на най-щедрата програма - за развитие на селските 
райони, подопечна на земеделското министерство.  
Това е най-крупната сума, раздадена в рамките на една година от 2009 г., показва сравнението 
на данните. През 2012 г. за този род дейност са похарчени 8.5 млн. лв. Щедрото финансиране на 
медиите рискува да ги постави в деликатно положение спрямо управляващите от ГЕРБ в година, 
когато се провеждат оспорвани парламентарни избори.  
Т.нар. комуникационен план за информация и публичност е задължителен за всяка европейска 
програма и представлява 0.6% от общата й стойност. От 2009 г. до ноември 2012 г. медиите са 
получили 25 млн. 730 хил. лв. по 9 оперативни програми на ЕС, сочи справката от ведомството 
на Томислав Дончев.  
Най-много пари тази година ще бъдат разпределени по ОП "Техническа помощ" и "Околна среда" 
- съответно 3.4 млн. лв. и 3 млн. лв. Програмата за развитие на човешките ресурси към 
социалното министерство ще даде на медиите 2.3 млн. лв. За 2013 г. разходите за 
информационни кампании по ОП "Конкурентоспособност" са в размер на 1.9 млн. лв. С милион 
и 400 хил. лв. за тази година разполага и ведомството на Лиляна Павлова по програма 
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"Регионално развитие". Още милион лева ще бъдат дадени на медиите по програма 
"Административен капацитет", става ясно от справката на министерството по европейските 
въпроси. /БГНЕС /  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5441092#commentsBlock  
Брой думи: 670  
 
 
Резюме: Стив Джобс в момента няма шанс в България, няма учен, който да може да се пребори 
с корупцията, която е обхванала и сферата на образованието и която би трябвало да остане 
встрани от пороците на ежедневието.  
Това заяви председателят на Движение "България на гражданите" Меглена Кунева по повод 
скандалите във Фонд "Научни изследвания", предаде репортер на БГНЕС.  
 
Заглавие: Кунева: Стив Джобс в момента няма шанс в България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Стив Джобс в момента няма шанс в България, няма учен, който да може да се пребори с 
корупцията, която е обхванала и сферата на образованието и която би трябвало да остане 
встрани от пороците на ежедневието.  
Това заяви председателят на Движение "България на гражданите" Меглена Кунева по повод 
скандалите във Фонд "Научни изследвания", предаде репортер на БГНЕС. Изобщо какво става с 
българската наука и с българските учени? По-малко пари, по-лошо управлявани пари, напълно 
неадекватни проекти и корупция- така Кунева характеризира скандала, придобил широка 
публичност. Много се надявахме да се вземат мерки и особено, когато са установени нарушения, 
продължи Кунева. Не говорихме за това преди да се срещнем с учените и да формираме нашата 
позиция, добави тя. Днешният брифинг е вследствие на тази среща с тях. Ако има картина, която 
да се свързва с метастазите на корупцията това е именно картината на Фонд "Научни 
изследвания", смята Кунева. Ще отговорим и на въпроса, ще опровергаем тезата, че няма 
европейски пари за образование - може би, властта иска да скрие, че и тези пари са зле 
управлявани, е становището на Кунева. Имаме предложения, консултирани с учените, зад които 
те застават и които следват най-добрите европейски практики, подчерта тя.  
Защо възникна този скандал, започна изявлението си проф. Камен Велев, председател на 
Контролния съвет на "Движение България на гражданите", който се спря на начина на 
разпределение на финансирането за наука и научни изследвания. Къде се коренят основните 
причини? Имаме пет приоритетни области, но в състава на изпълнителния съвет на фонда не 
присъстват учени, които да ги представят пълно. Оказва се, че висши училища нямат експерти, 
които да оценяват проекти, такива експерти не са привлечени и за рецензенти. Съществува явна 
диспропорция във финансираните проекти, каза той. Би било добре към фонда да се учреди 
чуждестранен борд, който да играе ролята на надзорен съвет, предлагат от движението. 
Оценяването на проектите е добре да се извършва от чуждестранни експерти и това трябва да е 
тенденцията, особено за тези с по-голяма стойност, смята проф. Велев. Необходимо е да се 
въведат и добри практики на оценяване, индикативен бюджет за определени проекти и в 
правилника на фонда да намерят място етичните правила, които в момента са само няколко 
реда, продължи той. За предложената нова оперативна програма "Наука и образование" 
професорът каза, че това е опит за измиване на ръце и хвърляне на прах в очите на научната 
общност. Накрая на мандата на правителството се лансира такава програма, която не е лошо да 
има, но се казаха неистини - че само България не е имала такава програма, отбеляза проф. 
Велев. Оказа се, че само две държави от ЕС имат оперативна програма за образование и това са 
Чехия и Словакия. Втората неистина е казаното, че досега не е имало европейски средства за 
образование и наука. Това не е вярно, защото такива има в досегашните програми и особено в 
ОП "Конкурентоспособност", ОП "Човешки ресурси" и др., на обща стойност около 800 млн. 
евро в сегашния програмен период, уточни проф. Велев. Друг е въпросът колко са усвоени, 
отбеляза той.  
Трябва да се направи национална стратегия за научни изследвания, добави Меглена Кунева. Не 
мога да повярвам, че на четвъртата година от управлението министърът на образованието не 
знае, че на негово разположение са 800 млн. евро европейски средства, изрази учудване тя. И 
смята, че усвояването на тези средства може да върне младите, образовани хора в България, 
които сега напускат страната.  
За мен политически е важно да не участваме във фалш, какъвто е референдумът за 
строителството на нова ядрена централа в България, заяви Меглена Кунева по актуалната тема. 
Според нея не засяга въпроса за референдума публичното оповестяване на доклада на 
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консултантската компания HSBC. За мен единственият начин човек да се бори с фалша и лъжата 
е да не участва в референдума, категорична е тя. Ние вече нямаме дори и фасадна демокрация 
в България и се връщаме много назад, ако се приеме, че трябва да възстановяваме 
демокрацията, е нейното мнение. Инициаторите на референдума няма да получат това, което 
искат - министър-председателят каза "Не! Няма да се строи АЕЦ "Белене", а ние правим 
референдум за това, аргументира се Кунева. /БГНЕС /  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5441372#commentsBlock  
Брой думи: 193  
 
 
Резюме: "Евро парите влизат в България основно като асфалт или силиконови ц*ци". Това се 
казва в позиция на рапърът Мишо Шамара, публикувана на неговата страница в социалната 
мрежа Фейсбук.  
 
Заглавие: Мишо Шамара: Европари се харчат за силикон  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Евро парите влизат в България основно като асфалт или силиконови ц*ци". Това се казва 
в позиция на рапърът Мишо Шамара, публикувана на неговата страница в социалната мрежа 
Фейсбук.  
Неговата гневна и малко нецензурирана реакция е предизвикана от новината, че чалга телевизия 
печели пари по европрограма за популяризирането на чалгата у нас и в чужбина.  
Мишо Шамара смята, че "ГЕРБ = ЧАЛГА". Той е против харченето на такива средства, особено 
на фона на бедността в България и припомня на управляващите, че "Господ гледа и ще ви 
накаже ей".  
По-рано днес от справка на министерството на финансите стана известно, че "Пайнер Медиа" 
ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на 
чалгата не само у нас, но и на международните пазар.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането му "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и 
запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и 
музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в които телевизия 
Планета се излъчва. /БГНЕС /  
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5441372#commentsBlock  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5441713  
Брой думи: 196  
 
 
Резюме: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко 
Новков по повод факта, че "Пайнер Медиа" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като 
бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика".  
 
Заглавие: М. Новков: "Пайнер" се гледа, а идват избори  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко Новков 
по повод факта, че "Пайнер Медиа" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като 
бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика".  

Това е за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, както 
показва справка в информационната система на Министерството на финансите.  
В това време един от най-големите ни поети Иван Цанев е оставен да се бори сам със старините 
и болестите си, например, а като него са много, е констатацията на Новков. Всичко това е долно 
и тъжно - парите точно на кого се решава да се дават - Андреи, Ивани и още такива, които всички 
са ми еднакви. Но са по вкуса на управляващите. Но има и нещо друго - да не забравяме, че 
идват избори, а телевизия "Пайнер" се гледа. Ще се леят едни клипчета и песньовки, прогнозира 
медийният експерт. Вероятно и Веселин Маринов ще пее неспирно нещо като "Нашата полиция 
ни пази... "Доколкото знам, не е артист на "Пайнер", но нищо не пречи да го привлекат. Маринов 
е авторитетен кадър на управляващите. Просто идват избори..., остави многоточие Митко 
Новков. /БГНЕС /  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5442451  
Брой думи: 1033  
 
 
Резюме: Различни са мненията на хората по повод това, че "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и 
ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на чалгата не само у нас, 
но и на международните пазари, предаде репортер на БГНЕС.  
 
Заглавие: 2 млн. лева за "Пайнер"– за нови цици на изпълнителките ли  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Различни са мненията на хората по повод това, че "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще 
получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на чалгата не само у 
нас, но и на международните пазари, предаде репортер на БГНЕС.  
Все пак граждани и гости на столицата недоумяват как е възможно да се отделят толкова пари, 
за да се популяризира чалгата и по този начин България да бъде представяна по света. Според 
по - голямата част от тях, страната ни може да бъде представена в много други аспекти на 
нашата хилядолетна история и културно богатство.  
Повечето хора бързат по плочките на столичния пл. "Славейков" и подминават щандовете с 
книги. Малка част от тях спират, за да попитат нещо или да разлистят някоя книга. Пред 
Столичната библиотека е пусто, а до паметника на Петко и Пенчо Славейкови на площада 
виждаме единствено жена на средна възраст, която е дошла със своята китара, за да посвири и 
да си докара дребна сума, въпреки студа.  
Столичанката Синтия Вълчева заяви за БГНЕС, че по принцип е против чалгата. "Всеки народ си 
има своя национална музика. Не смятам, че чалгата би трябвало нас да ни представлява", каза 
Вълчева. "За това все пак би трябвало да си има определено заведение. Съгласна съм, че има 
определена публика за тази музика, но пък това да се отпускат и такива средства за такава 
музика, смятам, че е недопустимо", добави възмутено жената.  
Според нея България трябва да бъде известна не с чалгата. "Имаме много други неща, с които 
можем да бъдем представени и да се популяризираме. Като започнете и от друг вид жанрове на 
музиката, макар и с национално значение. След това има много други области, с които можем да 
се гордеем, но чалга музиката – това въобще нямам думи и не мога да го коментирам, защото го 
смятам абсолютно за несъвместимо да представя България по света", каза Вълчева.  
На въпрос колко книги трябва да си прочел, за да допуснеш такъв проект да кандидатства по ОП 
"Конкурентоспособност", Вълчева отговори, че това е много относително. "Като гледам, че 
напоследък въобще никой не се задържа пред щандовете за книги, за съжаление това вече 
зависи само от човека, донякъде може би и от възпитанието, от общата култура, от 
образователната система. Това е много комплексно. В края на краищата културата на всеки 
човек е нещо много лично и не мога да го коментирам, но не зависи основно от книгите", 
категорична е Синтия Вълчева.  
Дали чалгата е новият облик на българската култура и за това, че миналата година дори Софи 
Маринова пя в Европарламента, тя коментира, че за съжаление, днес е така. Не отричам 
качествата на Софи Маринова, но не смятам, че такива хора трябва да ни представят по света, 
заяви Вълчева. Не ме вълнува чалгата и нищо не мога да кажа за нея, заяви възмутено друга 
жена, която преминаваше по пл. "Славейков". Според нея, България трябва да се популяризира с 
природата си, с много неща, но не и с чалга.  
Чухме мнението и на един младеж – Георги от Хасково. Аз не съм голям почитател на чалгата, 
обаче си е българска музика и си е нещо наше, така че това е въпрос на гледна точка, смята 
Георги. "Чалгата е едно от нещата, които са характерни за България. Макар, че не съм й голям 
фен, това си е едно от нещата, с които сме известни на Балканите и по света", добави младежът.  
Да разглежда книги по щандовете на пл. "Славейков" открихме и българския актьор Вельо 
Горанов, който е сред най-известните мимове не само в България, но и по света. Според него, не 
чалгата е това, с което трябва да ни разпознават по света. "Има много по-големи неща, 
отколкото чалгата. Погледнете наоколо… Първо нека да оправим себе си, а пък чалгата – можем 
и без нея", каза Вельо Горанов. Не разбирам от тези неща, но мисля, че има други неща, които 
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могат да се финансират с тези средства, но щом са спечелили проект, значи има нещо, добави 
актьорът.  
Друг гражданин – Христо Паличев, заяви, че не слуша чалга. "За това, че е спечелила – не мога 
да кажа как и защо ги е спечелила. Но за мен е по-добре тези пари да се насочат в народната 
музика. В нашия фолклор биха спечелили повече", каза той. Мъжът смята, че народното 
творчество е занемарено и изоставено. Тези пари, ако се насочат там, според него, 
популяризирането на нашата държава ще бъде много по-силно и много по-ефектно пред 
останалия свят. Мнението на Паличев е, че изключително не чалгата е това, с което трябва да ни 
разпознават по света. "Чалгата за мен е нещо, което е ниско ниво на творчество и в никакъв 
случай не бих позволил българина да го разпознават с чалгата. Това за мен е нещо, което ще си 
отживее или поне му се дава основание за популяризация с много пари за нещо, което е за 
дребна, евтина консумация. За мен не е творчество", заяви Паличев.  
Според него, един министър трябва да е прочел много малко книги, за да допусне такъв проект 
до конкурс по ОП "Конкурентоспособност". Даже може би да не е чел нищо и това да му 
харесва, смята Паличев. Според него, той не е прочел нищо за народното творчество и за 
корените на българската нация къде се крепят. Затова за мен е кощунство в днешно време да се 
харчат пари по този начин, и то за "Пайнер", категоричен е мъжът. Вълко Маринов също е много 
против това. Според него, това не е нещото, с което България трябва да се популяризира по 
света.  
Мнението си по темата изказа и Валентина Миланова, която е ученичка и работи. Тя определи 
случая като "пълна трагедия". "Вероятно, за да спечелят тези пари, е било представено, че 
традиционната българска музика е чалгата. Защото аз предполагам, че ЕС би подкрепил 
единствено една такава кауза – за запазване на нещо, което е традиционно българско", каза 
Миланова. Намирисва ми на измама някак си, добави младото момиче. Как по-точно ще се 
изразходват 2 милиона лв. – в нови цици за изпълнителките ли, пита риторично тя. "Както 
България прецени, че няма пари за майките, няма пари за пенсионерите, но пък може да отдели 
1 милион лв., за да може да гледаме футбол по БНТ, тук приоритетите са малко объркани", 
категорична е ученичката. /БГНЕС  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5442411  
Брой думи: 116  
 
 
Резюме: Очевидно си подготвят по този начин пеенето за изборите. Това каза лидерът на БСП 
Сергей Станишев за това, че "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи близо 2 млн. лева по 
ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", предаде репортер на 
БГНЕС.  
 
Заглавие: Станишев: Очевидно ГЕРБ си подготвят пеенето за изборите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Очевидно си подготвят по този начин пеенето за изборите. Това каза лидерът на БСП 
Сергей Станишев за това, че "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи близо 2 млн. лева по 
ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика",  предаде репортер на 
БГНЕС.  
Раздадените пари по европрограми за рекламата им, Станишев коментира като форма на 
влияние и прокарване на политика през медиите, които пък стават зависими от това 
правителство. "Изобщо ГЕРБ се опитват да подготвят купуването на избори, в това число с 
европейски средства", каза Станишев и попита как по друг начин да се възприеме сериозния 
ресурс, който печелят "Пайнер". "Очевидно си подготвят по този начин пеенето за изборите", 
заключи лидерът на БСП. Очаквайте подробности. /БГНЕС /  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5442311#commentsBlock  
Брой думи: 918  
 
 
Резюме: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко 
Новков пред БГНЕС по повод факта, че "Пайнер Медиа" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 
лв. като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика".  
 
Заглавие: И Европа клекна пред БГ чалга  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е приоритетът на управляващите, каза литературният и медиен критик Митко Новков 
пред БГНЕС по повод факта, че "Пайнер Медиа" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като 
бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика".  

Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В идиотската ни 
държава това е културата, която можем да покажем на света, коментира от своя страна 
режисьорът Александър Морфов. "Някой ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно 
нещо не мога да си представя", каза именитият режисьор.  
Новината беше посрещната с отрицание и негативизъм от хора в различни сфери на българската 
култура. Композиторът и пианист Антони Дончев обобщи случващото се като "пълен абсурд". "Не 
може да се подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш", пита 
Дончев. "Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски 
драматург и писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се 
изцапа и второ, защото на прасето това ще му хареса", описа символично факта музикантът 
Кирил Маричков. Театралният и кинорежисьор Теди Москов призова всички български театри, 
опери и концертни зали да излязат на протест.  
"Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите. Проектът е на стойност 3 197 324 
лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото на изпълнението на проекта е на 
23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г. 1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 
735 е националното финансиране на проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В това време един от най-големите ни поети Иван Цанев е оставен да се бори сам със старините 
и болестите си, например, а като него са много, е констатацията на Митко Новков. Всичко това е 
долно и тъжно - парите точно на кого се решава да се дават - Андреи, Ивани и още такива, които 
всички са ми еднакви. Но са по вкуса на управляващите. Но има и нещо друго - да не забравяме, 
че идват избори, а телевизия "Пайнер" се гледа. Ще се леят едни клипчета и песньовки, 
прогнозира медийният експерт. Вероятно и Веселин Маринов ще пее неспирно нещо като 
"Нашата полиция ни пази... "Доколкото знам, не е артист на "Пайнер", но нищо не пречи да го 
привлекат. Маринов е авторитетен кадър на управляващите. Просто идват избори..., остави 
многоточие Митко Новков.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва. "Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
"Пайнер Медиа" ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика", 
се посочва още в описанието на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 
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на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта. Управляващ 
орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
БГНЕС припомня, че рекордните 13 млн. 964 хил. лв. ще бъдат разпределени между избрани 
електронни медии тази година за популяризиране на седем от оперативните програми (ОП) на 
ЕС, както става ясно от писмения отговор на министъра по европейските въпроси Томислав 
Дончев до депутата от "Синята коалиция" Ваньо Шарков. Сумата ще набъбне, тъй като в 
справката не са включени парите за реклама на най-щедрата програма - за развитие на селските 
райони, подопечна на земеделското министерство.  
Това е най-крупната сума, раздадена в рамките на една година от 2009 г., показва сравнението 
на данните. През 2012 г. за този род дейност са похарчени 8.5 млн. лв. Щедрото финансиране на 
медиите рискува да ги постави в деликатно положение спрямо управляващите от ГЕРБ в година, 
когато се провеждат оспорвани парламентарни избори.  
Т. нар. комуникационен план за информация и публичност е задължителен за всяка европейска 
програма и представлява 0.6% от общата й стойност. От 2009 г. до ноември 2012 г. медиите са 
получили 25 млн. 730 хил. лв. по 9 оперативни програми на ЕС, сочи справката от ведомството 
на Томислав Дончев.  
Най-много пари тази година ще бъдат разпределени по ОП "Техническа помощ" и "Околна среда" 
- съответно 3.4 млн. лв. и 3 млн. лв. Програмата за развитие на човешките ресурси към 
социалното министерство ще даде на медиите 2.3 млн. лв. За 2013 г. разходите за 
информационни кампании по ОП "Конкурентоспособност" са в размер на 1.9 млн. лв. С милион 
и 400 хил. лв. за тази година разполага и ведомството на Лиляна Павлова по програма 
"Регионално развитие". Още милион лева ще бъдат дадени на медиите по програма 
"Административен капацитет", става ясно от справката на министерството по европейските 
въпроси. /БГНЕС /  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5442831#commentsBlock  
Брой думи: 278  
 
 
Резюме: "Това е чудовищно... В идиотската ни държава това е културата, която можем да 
покажем на света", коментира режисьорът Александър Морфов новината, че "Пайнер" е 
спечелил европроект  
 
Заглавие: Теди Москов: На протест срещу чалгизацията  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Това е чудовищно... В идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем 
на света", коментира режисьорът Александър Морфов новината, че "Пайнер" е спечелил 
европроект  
Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест срещу 
чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му е 
одобреният проект за финансиране на "Пайнер" по ОП "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика".  
"Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В идиотската ни 
държава това е културата, която можем да покажем на света", коментира за БГНЕС режисьорът 
Александър Морфов.  
"Някой ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно нещо не мога да си представя", 
каза Морфов.  
Композиторът и пианист Антони Дончев обобщи случващото се като "пълен абсурд". "Не може да 
се подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш", пита Дончев.  
"Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски драматург и 
писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се изцапа и 
второ, защото на прасето това ще му хареса", каза Кирил Маричков.  
В същото време един от най-големите ни поети - Иван Цанев, е оставен да се бори сам със 
старините и болестите си, например, а като него са много, коментира литературният критик 
Митко Новков.  
"Всичко това е долно и тъжно - парите точно на кого се решава да се дават - Андрей, Иван и още 
такива, които всички са ми еднакви. Но са по вкуса на управляващите. Но има и нещо друго - да 
не забравяме, че идват избори, а телевизия "Пайнер" се гледа. Ще се леят едни клипчета и 
песньовки", каза Новков  
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Източник: www.vesti.bg  
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Брой думи: 368  
 
 
Резюме: Проектът на "Пайнер Медиа" ООД е одобрен за финансиране по процедура 2.1.11 
"Технологична модернизация в малки и средни предприятия".  
 
Заглавие: МИЕТ: "Пайнер Медиа" ООД е преминала успешно всички етапи на оценка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът на "Пайнер Медиа" ООД е одобрен за финансиране по процедура 2.1.11 
"Технологична модернизация в малки и средни предприятия".  
Това съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с договор 
за безвъзмездна финансова помощ между Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в МИЕТ и "Пайнер Медиа" ООД. Процедурата е открита на 30 декември 
2010 г. със Заповед № РД-16-1500/30.12.2010 г. Схемата е стартирана съгласно критериите и 
обхвата на секторите, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП "Конкурентоспособност" и 
предоставя равни възможности за кандидатстване на всички допустими кандидати. Допустими за 
финансиране по процедурата са кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в 
следните сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г.:  
• Сектор C "Преработваща промишленост"  
• Сектор J "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;  
далекосъобщения":  
- J58 "Издателска дейност";  
- J59 "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и  
издаване на музика";  
- J60 "Радио- и телевизионна дейност";  
- J61 "Далекосъобщения";  
- J62 "Дейности в областта на информационните технологии";  
- J63 "Информационни услуги".  
• Сектор М "Професионални дейности и научни изследвания"  
Подадени са общо 189 проектни предложения, като със 121 кандидати са сключени договори за 
предоставяне на БФП. Общият бюджет на процедурата е 97 791 500 лева (50 млн. евро).  
Оценителната комисия е направила оценката и класирането на постъпилите предложения 
съгласно одобрените критерии и правилата за работа на Управляващия орган. С Решение № 
3ТММ – 01-1/19.09.2011 г. е одобрено класирането на подадените проектни предложения. 
"Пайнер Медиа" ООД е преминала успешно всички етапи на оценка и е в списъка с резервни 
проекти. След отказ за сключване на договор от фирми, включени в основния списък с одобрени 
проекти, по процедура Управляващият орган е длъжен да покани фирми от резервния списък по 
реда на тяхното класиране, сред които е и "Пайнер Медиа" ООД.  
Проектът предвижда доставка на оборудване и материали за визуализация, тестване и 
въвеждане в експлоатация на новозакупеното оборудване, провеждане на обучение на 
техническите специалисти за работа с новозакупеното оборудване и други дейности,свързани с 
управлението на проекта.  
Всички документи, свързани с провеждането на процедура 2.1.11 "Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия" и решенията на Управляващия орган, са публикувани на интернет 
страницата на програмата в раздел "Процедури/Процедури в процес на изпълнение":  
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=13&id=41, съобщават от МИЕТ. /БГНЕС /  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5442771#commentsBlock
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/408670.html  
Брой думи: 172  
 
 
Резюме: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания "Пайнер" получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика",  
 
Заглавие: Европа дава 1,6 млн.лв. за популяризиране на чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания "Пайнер" получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика", която е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.В документите, 
с които музикалната компания е кандидатствала за финансирането, пише, че с реализирането на 
проекта се цели постигането на устойчив икономически растеж и запазване на лидерските й 
позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на 
родния, но и на международните пазари.  
Според проекта това ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за 
развиването на българската икономика.  
Целият проект е на обща стойност над 3 милиона лева. От тях над 1,6 милиона са от ЕС, а 287 
000 е националното финансиране, а медията трябва да заплати почти 1,3 милиона лева. 
Началото на проекта е било на 23 юли 2012 г., а краят ще е след 4 месеца - на 24 април 2013 г. 
Парите все още не са усвоени.  
 

http://news.plovdiv24.bg/408670.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/408770.html  
Брой думи: 243  
 
 
Резюме: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиарне на "Пайнер" по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика".  
 
Заглавие: Теди Москов призова: На бунт срещу чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиарне на "Пайнер" по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Близо 2 млн. лв. се предвижда да 
получи компанията, за да популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с 
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на 
съфинансиране."Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В 
идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света", коментира пред 
БГНЕС режисьорът Александър Морфов.  
"Някой ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно нещо не мога да си представя", 
допълни именитият режисьор.  
Срещу чалгализацията се обявиха хора в различни сфери на българската култура. Композиторът 
и пианистът Антони Дончев обобщи случващото се като "пълен абсурд". "Не може да се 
подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш", попита Дончев.  
"Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски драматург и 
писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се изцапа и 
второ, защото на прасето това ще му хареса", описа символично факта музикантът Кирил 
Маричков.  
От формална гледна точка няма нищо нередно в това, че проектът на "Пайнер" е одобрен за 
финансиране. Ще проверя какъв е случаят, коментира министърът по еврофондовете Томислав 
Дончев.  
Източник: в. "Стандарт"  
 

http://news.plovdiv24.bg/408770.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1024886  
Брой думи: 194  
 
 
Резюме: 27 срещи проведе Областният информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) през 
2012 година във всички общини от областта, съобщават оттам. На срещите са присъствали 
представители на общини, работодателски организации, бизнеса, неправителствени 
организации, учебни заведения, на медиите и граждани.  
 
Заглавие: Договори за 117 милиона са сключени в областта по оперативни програми през 
2012 година  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 27 срещи проведе Областният информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) през 2012 
година във всички общини от областта, съобщават оттам. На срещите са присъствали 
представители на общини, работодателски организации, бизнеса, неправителствени 
организации, учебни заведения, на медиите и граждани.  
154 въпроса са получени в ОИЦ – Добрич от старта на неговата дейност през март 2012 г. до 
края на 2012 г. 107 души са посетили центъра в търсене на информация за възможностите за 
финансиране по оперативните програми.  
Основните въпроси са от работодатели, които се интересуват от наемане на работници по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и възможностите за кандидатстване по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентността на българската икономика“.  
125 договора на обща стойност 224 042 082 лв. са изпълнени и се изпълняват в област Добрич 
със средства на оперативните програми от 2007 година досега. Това сочат данните на 
Информационната система за управление инаблюдение на структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН) към 02.01.2013 г., обобщени от Областния информационен център – Добрич. 
Бенефициентите по сключените договори са 55.  
Само за 2012 година сключените договори в областта са 47 на обща стойност 117 046 447 лв. От 
тях 20 са договори на общини, а 27 - на бизнеса.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1024886
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1025040  
Брой думи: 211  
 
 
Резюме: Музикалната компания "Пайнер" е спечелила финансиране по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" с проект за купуване на нова снимачна техника за телевизия "Планета". 
Целта е да се повиши качеството на продукцията и бъдат разкрити нови работни места. Това се 
разбира от справка в Информационната система за одобрените проекти за финансиране с 
европейски средства (ИСУН), където е публикуван проектът "Повишаване на 
конкурентоспособността на "Пайнер медиа" ООД на вътрешния пазар чрез модернизация на 
оборудването".  
 
Заглавие: „Пайнер” купува с евросредства нова снимачна техника  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Музикалната компания "Пайнер" е спечелила финансиране по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" с проект за купуване на нова снимачна техника за телевизия 
"Планета". Целта е да се повиши качеството на продукцията и бъдат разкрити нови работни 
места. Това се разбира от справка в Информационната система за одобрените проекти за 
финансиране с европейски средства (ИСУН), където е публикуван проектът "Повишаване на 
конкурентоспособността на "Пайнер медиа" ООД на вътрешния пазар чрез модернизация на 
оборудването".  
Компанията е спечелила безвъзмездно европейско финансиране в размер на 1 918 233 лева, 
като европейските средства са 1 630 498 лева, а държавното съфинансиране за 287 735 лева. 
Останалата сума идва от компанията. Целият проект е на стойност 3 197 324 лева.  
С реализирането на настоящия проект "Пайнер медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия "Планета" се излъчва, пише в мотивите на компанията, цитирани от „Дневник".  
След като се повиши качеството на техния продукт, "Пайнер" ще "съумее да привлече 
значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до увеличаване на 
приходите от реклама", обясняват от компанията. Създаването на нови работни места пък ще 
допринесе за развиването на българската икономика.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1025040
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.moreto.net  
Връзка: http://www.moreto.net/novini.php?n=198298  
Брой думи: 274  
 
 
Резюме: Музикалната компания е с одобрен проект за финансиране по програма 
"Конкурентоспособност".  
Музикалната компания "Пайнер" е спечелила 2 млн. лева европейско финансиране по 
оперативна програма "Конкурентоспособност", става ясно от официалния регистър за 
управление на еврофондовете. Проектът на фолк-империята е за "повишаване на 
конкурентоспособността на компанията на вътрешния пазар чрез модернизация на 
оборудването". Работата по него е започнала миналото лято и трябва да приключи до април тази 
година.  
 
Заглавие: "Пайнер" получи безвъзмездно 2 млн. лева от еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Музикалната компания е с одобрен проект за финансиране по програма 
"Конкурентоспособност".  
Музикалната компания "Пайнер" е спечелила 2 млн. лева европейско финансиране по 
оперативна програма "Конкурентоспособност", става ясно от официалния регистър за 
управление на еврофондовете. Проектът на фолк-империята е за "повишаване на 
конкурентоспособността на компанията на вътрешния пазар чрез модернизация на 
оборудването". Работата по него е започнала миналото лято и трябва да приключи до април тази 
година.  
От справка в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС става 
ясно, че безвъзмездната финансова помощ за „Пайнер“ е близо 2 млн. лева. Останалите пари 
(1.2 млн. лева) компанията трябва да си осигури сама. От фирмата все още не са получили 
средствата, но плащанията предстоят.  
“С реализирането на настоящия проект „Пайнер Медиа” ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия “Планета” се излъчва. Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
„Пайнер Медиа” ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика”, 
се посочва в описанието на проекта.  
Само преди седмица министърът по еврофондовете Томислав Дончев се похвали, че 
изминалата година е била рекордна за най-тромавата оперативна програма - 
„Конкурентоспособност“. От 2007 до края на 2011 бизнесът е получил реално едва 130 млн. 
лева от предвидените над 2.2 милиарда. Към края на 2012 обаче изплатените суми вече са над 
978 млн. лева, или 43% от целия бюджет на програмата.  
 

http://www.moreto.net/novini.php?n=198298
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=597041  
Брой думи: 276  
 
 
Резюме: "Пайнер медия" ООД, която е собственик на телевизия „Планета" и продуцира едни от 
най-изявените фолк звезди, е одобрена като бенефициент по програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика".  
 
Заглавие: 2 млн.лв. евросубсидия за вдигане рейтинга на "Пайнер"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер медия" ООД, която е собственик на телевизия „Планета" и продуцира едни от 
най-изявените фолк звезди, е одобрена като бенефициент по програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика".  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв., като сумата, която ще получи медията, е 1 918 233 лв. 
Началото на изпълнението му е на 23 юли 2012 година, а краят 23 април 2013 година, малко 
преди парламентарните избори у нас.  
Към момент парите все още не са усвоени.  
За участието си в проекта бенефециентът ще заплати 1 279 091 лв.  
Като описание на струващия милиони проект се посочва, че с реализирането му „Пайнер Медиа" 
ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в 
подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и 
на международните пазари, в които се излъчва.  
Друга амбиция на „Пайнер Медия" е „чрез повишаване качеството на предлагания продукт да 
съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе 
до увеличаване на приходите от реклама".  
От медията явно са загрижени и за продължаващата криза у нас, защото уверяват, че проектът 
ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на 
българската икономика.  
С близо двата милиона лв. от оперативната програма ще бъде създаден екип за управление 
на проекта, поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в експлоатация, 
провеждане на обучение на техническите специалисти, поръчка и доставка на материалите за 
визуализация, подбор и разкриване на нови работни места, както и мониторинг и оценка на 
проекта.  
Припомняме, управляващ орган на Оперативната програма е дирекция "Европейски фондове 
за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката. /news.bg  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=597041
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.tax.bg  
Връзка: http://www.tax.bg/bg/news/view/9679  
Брой думи: 666  
 
 
Резюме: Европейската програмата за бизнеса, която трябва да повиши конкурентоспособността 
на българските фирми, финансира не само предприятия от реалната икономика, но и забавната 
продукция на телевизиите. След фирмите на шоумените Иван и Андрей, продуцентите Магърдич 
Халваджиян и Димитър Митовски, и Митко Димитров, известен като Митко Пайнера, също 
получава безвъзмездна помощ по оперативна програма “Конкурентоспособност”. Това става ясно 
от информационната система за еврофондовете ИСУН.  
 
Заглавие: Българската чалга вдига рейтинг по света и у нас с европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Европейската програма за бизнеса, която трябва да повиши конкурентоспособността на 
българските фирми, финансира не само предприятия от реалната икономика, но и забавната 
продукция на телевизиите. След фирмите на шоумените Иван и Андрей, продуцентите Магърдич 
Халваджиян и Димитър Митовски, и Митко Димитров, известен като Митко Пайнера, също 
получава безвъзмездна помощ по оперативна програма “Конкурентоспособност”. Това става 
ясно от информационната система за еврофондовете ИСУН.  
Проектът на “Пайнер Медия” е с най-висока стойност от тези на конкурентите – 3.2 млн. лв. От 
тях безвъзмездната помощ от Европа е 1.9 млн. лв., а останалите средства се осигуряват от 
Митко Димитров. Въпреки че изпълнението на договора е започнало на 23 юли 2012 г. до 
момента на компанията не е преведен нито един лев. Изпълнението на проекта трябва да 
приключи на 23 април 2013 г., става ясно от ИСУН.  
Средствата ще бъдат използвани за купуване на нова модерна техника. Целта е компанията да 
“постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в подготовката и 
реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на 
международните пазари, в които телевизия Планета се излъчва”, е посочено в описанието, с 
което проектът печели европейските пари.  
“Чрез повишаване качеството на предлагания продукт “Пайнер Медиа” ще съумее да привлече 
значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до увеличаване на 
приходите от реклама”, е посочено още в описанието на проекта.  
Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места.  
“Пайнер Медия” е собственик на телевизионния канал Планета ТВ, по който се излъчва 
фолклорна и чалга музика, най-вече на продуцираните от Митко Димитров изпълнители.  
Сателитният музикален канал “Планета“ стартира на 13 ноември 2001 г. Шест години по-късно 
тръгна и фолклорният “Планета Фолк”, а на 24 май 2010 г. - “Планета HD”, която е първата HD 
телевизия в България с високо качество. Компанията има собствени музикални магазини в девет 
града, а от края на 2004 г. развива и верига от дискотеки в 11 града.  
Първоначално за “Пайнер Медия” европарите през 2011 г. не достигнаха, въпреки че проектът им 
беше одобрен. В подобна позиция бяха и проектите на “Дрийм тийм” и “Телеман”. Финансирането 
им е станало възможно през 2012 г. заради освобождаването на средства от отказали се фирми 
с вече спечелени проекти, но не от шоу бизнеса. Около една пета от компаниите прекратиха 
договорите си по “Конкурентоспособност”, защото не успяха да осигурят съфинансирането на 
проектите си.  
Така “Дрийм тийм”, които излъчват сатиричното шоу “Комиците”, получава 667 332 лв., от които 
461 084 лв. е безвъзмездната помощ от Европа. Проектът на “Телеман”, който продуцира 
“Горещо” и “Отечествен фронт”, е за 314 608 лв., от които 220 226 лв. е безвъзмездната 
европейска помощ.  
През 2011 г. средства за закупуване на нова техника по схемата за “Технологична модернизация” 
на предприятията получиха още фирмите на Иван и Андрей, Магърдич Халваджиян и Димитър 
Митовски.  
“Глобал филмс”, които продуцират “Господари на ефира” и редица други предавания, спечели 
проект за 1 073 220 лева, за да купи ново оборудване за снимки - камери и осветление.  
"Камера" на Димитър Митовски, който снима сериала “Стъклен дом”, спечели проект за 1.45 млн. 
лева, от които безвъзмездната европейска помощ е 1 млн. лв.  

http://www.tax.bg/bg/news/view/9679
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Проектът на "Междинна станция" на Иван и Андрей за закупуване на нова техника е 679 244 лв., 
като 475 471 лв. е европейската помощ.  
Проектът за внедряване на иновативно високотехнологично оборудване на "Ню Бояна филм", 
където се снимат повечето чужди продукции със световни звезди, е за 2.87 млн. лв., като 
безвъзмездната помощ е 1.7 млн. лв.  
Сред компаниите, свързани с телевизия, най-много евросредства печели "Интерактив медиа 
сървисиз" – близо 2.5 млн. лв. безвъзмездна помощ, като стойността на целия проект е 4 млн. 
лв. Това е компанията, която осигурява есемес гласуванията в различни тв игри и предавания.  
Нито една от фирмите обаче към 15 януари 2013 г. не е получила все още лев от европейското 
финансиране, показва справка в ИСУН. Реализацията на проектите трябва да приключи преди 
парламентарните избори - в периода април – юни 2013 г. Най-вероятно след това фирмите ще 
подадат отчетите си за изпълнението на проектите.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.barometar.net  
Връзка: http://www.barometar.net/57177/  
Брой думи: 270  
 
 
Резюме: „Пайнер медия“ ООД, която е собственик на телевизия „Планета“ и продуцира едни от 
най-изявените фолк звезди, е одобрена като бенефициент по програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“.Проектът е на стойност 3 197 324 лв., като 
сумата, която ще получи медията, е 1 918 233 лв. Началото на изпълнението му е на 23 юли 2012 
година, а краят 23 април 2013 година, малко преди парламентарните избори у нас.Към момент 
парите все още не са усвоени.  
 
Заглавие: 2 млн.лв. евросубсидия за вдигане рейтинга на „Пайнер“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Пайнер медия“ ООД, която е собственик на телевизия „Планета“ и продуцира едни от 
най-изявените фолк звезди, е одобрена като бенефициент по програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“.Проектът е на стойност 3 197 324 лв., 
като сумата, която ще получи медията, е 1 918 233 лв. Началото на изпълнението му е на 23 юли 
2012 година, а краят 23 април 2013 година, малко преди парламентарните избори у нас.Към 
момент парите все още не са усвоени.  
За участието си в проекта бенефециентът ще заплати 1 279 091 лв.Като описание на струващия 
милиони проект се посочва, че с реализирането му „Пайнер Медиа“ ООД цели да постигне 
устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в подготовката и 
реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на 
международните пазари, в които се излъчва.Друга амбиция на „Пайнер Медия“ е „чрез 
повишаване качеството на предлагания продукт да съумее да привлече значителен брой нови 
зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама“.  
От медията явно са загрижени и за продължаващата криза у нас, защото уверяват, че проектът 
ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на 
българската икономика.  
С близо двата милиона лв. от оперативната програма ще бъде създаден екип за управление 
на проекта, поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в експлоатация, 
провеждане на обучение на техническите специалисти, поръчка и доставка на материалите за 
визуализация, подбор и разкриване на нови работни места, както и мониторинг и оценка на 
проекта.Припомняме, управляващ орган на Оперативната програма е дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката и енергетиката.  
 

http://www.barometar.net/57177/
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.varna24.bg  
Връзка: http://news.varna24.bg/408671.html  
Брой думи: 172  
 
 
Резюме: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания "Пайнер" получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика",  
 
Заглавие: Европа дава 1,6 млн.лв. за популяризиране на чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания "Пайнер" получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика", която е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.В документите, 
с които музикалната компания е кандидатствала за финансирането, пише, че с реализирането на 
проекта се цели постигането на устойчив икономически растеж и запазване на лидерските й 
позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на 
родния, но и на международните пазари.  
Според проекта това ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за 
развиването на българската икономика.  
Целият проект е на обща стойност над 3 милиона лева. От тях над 1,6 милиона са от ЕС, а 287 
000 е националното финансиране, а медията трябва да заплати почти 1,3 милиона лева. 
Началото на проекта е било на 23 юли 2012 г., а краят ще е след 4 месеца - на 24 април 2013 г. 
Парите все още не са усвоени.  
 

http://news.varna24.bg/408671.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.varna24.bg  
Връзка: http://news.varna24.bg/408771.html  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов.  
 
Заглавие: Теди Москов призова: На бунт срещу чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиране на "Пайнер" по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Близо 2 млн. лв. се предвижда да 
получи компанията, за да популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с 
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на 
съфинансиране."Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В 
идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света", коментира пред 
БГНЕС режисьорът Александър Морфов.  
"Някой ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно нещо не мога да си представя", 
допълни именитият режисьор.  
Срещу чалгализацията се обявиха хора в различни сфери на българската култура. Композиторът 
и пианистът Антони Дончев обобщи случващото се като "пълен абсурд". "Не може да се 
подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш", попита Дончев.  
"Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски драматург и 
писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се изцапа и 
второ, защото на прасето това ще му хареса", описа символично факта музикантът Кирил 
Маричков.  
От формална гледна точка няма нищо нередно в това, че проектът на "Пайнер" е одобрен за 
финансиране. Ще проверя какъв е случаят, коментира министърът по еврофондовете Томислав 
Дончев.  
 

http://news.varna24.bg/408771.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.burgasnews.com  
Връзка: http://www.burgasnews.com/stranata/obshtestvo/67842-es-otzeni-balgarskata-chalga-pajner-
poluchava-blizo-2-mln-leva-evropari  
Брой думи: 237  
 
 
Резюме: Попфолк гигантът "Пайнер Медиа" е спечелил безвъзмездно финансиране от 1,9 млн. 
лв. по ОП "Конкурентоспособност" за модернизация на оборудването си. Това става ясно от 
сайта на информационната система на еврофондовете ИСУН, където се вижда, че ЕС оценява 
доста високо приноса на чалгата за ръста на българската икономика.  
 
Заглавие: ЕС оцени българската чалга. "Пайнер" получава близо 2 млн. лева европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Попфолк гигантът "Пайнер Медиа" е спечелил безвъзмездно финансиране от 1,9 млн. лв. 
по ОП "Конкурентоспособност" за модернизация на оборудването си. Това става ясно от сайта 
на информационната система на еврофондовете ИСУН, където се вижда, че ЕС оценява доста 
високо приноса на чалгата за ръста на българската икономика.  
Общата стойност на проекта е 3,2 млн. лв., като 1,9 млн. от тях се осигуряват от ЕС, а 
останалите - от "Пайнер Медиа", чийто собственик е Митко Димитров, известен и като Митко 
Пайнера.  
Компанията му е собственик на музикалната телевизия "Планета", по която се излъчват най-вече 
клипове на изпълнители с договор с "Пайнер". Проектът е стартирал на 23 юли 2012 г. и трябва 
да завърши на 23 април 2013 г., но до момента по него не е изплатен нито лев от 
еврофондовете.  
В описанието на проекта на сайта на ИСУН се казва, че с реализирането на проекта "Пайнер 
Медиа" ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерските си 
позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на 
родния, но и на международните пазари, в които телевизия Планета се излъчва.  
Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличавае на приходите от реклама.  
Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването 
на българската икономика, пише още в описанието му.  
 

http://www.burgasnews.com/stranata/obshtestvo/67842-es-otzeni-balgarskata-chalga-pajner-poluchava-blizo-2-mln-leva-evropari
http://www.burgasnews.com/stranata/obshtestvo/67842-es-otzeni-balgarskata-chalga-pajner-poluchava-blizo-2-mln-leva-evropari
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news/chalga-12818516  
Брой думи: 317  
 
 
Резюме: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на поп фолка у нас и на международните пазари.  
 
Заглавие: 1.6 млн. лв. от ЕС за популяризиране на чалгата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  
за популяризиране на поп фолка у нас и на международните пазари.  
Това показва справка в информационната система на Министерството на финансите, цитирана 
от БГНЕС. Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени.  
Началото на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а краят - 23 април 2013 г. 1 630 498 
лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране на 
проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия "Планета" се излъчва.  
"Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама", пише още в проекта.  
Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването 
на българската икономика, се посочва още в описанието. Дейностите, които медията ще извърши 
по реализирането на проекта, са създаване на екип за управление; подготовка и провеждане на 
процедури за избор на външни фирми изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на 
оборудването, тестване и въвеждане в експлоатация, провеждане на обучение на техническите 
специалисти; поръчка и доставка на материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови 
работни места; мониторинг и оценка на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение 
на дейностите по проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
 

http://dnes.dir.bg/news/chalga-12818516
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.burgas24.bg  
Връзка: http://news.burgas24.bg/408672.html  
Брой думи: 172  
 
 
Резюме: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания "Пайнер" получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  
 
Заглавие: Европа дава 1,6 млн.лв. за популяризиране на чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания "Пайнер" получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика", която е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.В документите, 
с които музикалната компания е кандидатствала за финансирането, пише, че с реализирането на 
проекта се цели постигането на устойчив икономически растеж и запазване на лидерските й 
позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на 
родния, но и на международните пазари.  
Според проекта това ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за 
развиването на българската икономика.  
Целият проект е на обща стойност над 3 милиона лева. От тях над 1,6 милиона са от ЕС, а 287 
000 е националното финансиране, а медията трябва да заплати почти 1,3 милиона лева. 
Началото на проекта е било на 23 юли 2012 г., а краят ще е след 4 месеца - на 24 април 2013 г. 
Парите все още не са усвоени.  
 

http://news.burgas24.bg/408672.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.burgas24.bg  
Връзка: http://news.burgas24.bg/408772.html  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов.  
 
Заглавие: Теди Москов призова: На бунт срещу чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиране на "Пайнер" по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Близо 2 млн. лв. се предвижда да 
получи компанията, за да популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с 
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на 
съфинансиране."Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В 
идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света", коментира пред 
БГНЕС режисьорът Александър Морфов.  
"Някой ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно нещо не мога да си представя", 
допълни именитият режисьор.  
Срещу чалгализацията се обявиха хора в различни сфери на българската култура. Композиторът 
и пианистът Антони Дончев обобщи случващото се като "пълен абсурд". "Не може да се 
подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш", попита Дончев.  
"Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски драматург и 
писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се изцапа и 
второ, защото на прасето това ще му хареса", описа символично факта музикантът Кирил 
Маричков.  
От формална гледна точка няма нищо нередно в това, че проектът на "Пайнер" е одобрен за 
финансиране. Ще проверя какъв е случаят, коментира министърът по еврофондовете Томислав 
Дончев.  
 

http://news.burgas24.bg/408772.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.ruse24.bg  
Връзка: http://news.ruse24.bg//408673.html  
Брой думи: 172  
 
 
Резюме: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания "Пайнер" получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  
 
Заглавие: Европа дава 1,6 млн.лв. за популяризиране на чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания "Пайнер" получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика", която е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.В документите, 
с които музикалната компания е кандидатствала за финансирането, пише, че с реализирането на 
проекта се цели постигането на устойчив икономически растеж и запазване на лидерските й 
позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на 
родния, но и на международните пазари.  
Според проекта това ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за 
развиването на българската икономика.  
Целият проект е на обща стойност над 3 милиона лева. От тях над 1,6 милиона са от ЕС, а 287 
000 е националното финансиране, а медията трябва да заплати почти 1,3 милиона лева. 
Началото на проекта е било на 23 юли 2012 г., а краят ще е след 4 месеца - на 24 април 2013 г. 
Парите все още не са усвоени.  
 

http://news.ruse24.bg/408673.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.ruse24.bg  
Връзка: http://news.ruse24.bg//408773.html  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиарне на "Пайнер" по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Близо 2 млн. лв. се предвижда да получи 
компанията, за да популяризира попфолка у нас и зад граница.  
 
Заглавие: Теди Москов призова: На бунт срещу чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиарне на "Пайнер" по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Близо 2 млн. лв. се предвижда да 
получи компанията, за да популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с 
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на 
съфинансиране."Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В 
идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света", коментира пред 
БГНЕС режисьорът Александър Морфов.  
"Някой ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно нещо не мога да си представя", 
допълни именитият режисьор.  
Срещу чалгализацията се обявиха хора в различни сфери на българската култура. Композиторът 
и пианистът Антони Дончев обобщи случващото се като "пълен абсурд". "Не може да се 
подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш", попита Дончев.  
"Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски драматург и 
писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се изцапа и 
второ, защото на прасето това ще му хареса", описа символично факта музикантът Кирил 
Маричков.  
От формална гледна точка няма нищо нередно в това, че проектът на "Пайнер" е одобрен за 
финансиране. Ще проверя какъв е случаят, коментира министърът по еврофондовете Томислав 
Дончев.  
 

http://news.ruse24.bg/408773.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1718481  
Брой думи: 329  
 
 
Резюме: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лева като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари. Това показва справка 
в информационната система на Министерството на финансите, съобщи БГНЕС.  
 
Заглавие: Отпуснаха 1,63 млн. лева европари за популяризиране на чалгата по света  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лева като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  
за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари. Това показва 
справка в информационната система на Министерството на финансите, съобщи БГНЕС.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лева. Към момента средствата все още не са усвоени. 
Началото на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 година, а краят 23 април 2013 година.  
1 630 498 лева е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране на 
проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лева.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва. "Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
"Пайнер Медиа" ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика", 
се посочва още в описанието на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са:  
- създаване на екип за управление на проекта  
- подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми изпълнители на доставки и 
услуги  
- поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в експлоатация, провеждане на 
обучение на техническите специалисти  
- поръчка и доставка на материалите за визуализация  
- подбор и разкриване на нови работни места  
- мониторинг и оценка на проекта  
- изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в 
Министерство на икономиката енергетиката и туризма.  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1718481
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1719293  
Брой думи: 975  
 
 
Резюме: ГЕРБ се опитват да подготвят купуването на избори, в това число с европейски 
средства. Това каза лидерът на БСП Сергей Станишев по повод новината, че "Пайнер Медиa" 
ООД ще получи близо 2 млн. лева по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика", съобщи БГНЕС. Станишев попита как по друг начин да се възприеме сериозния 
ресурс, който печелят "Пайнер".  
 
Заглавие: Станишев за финансирането на "Пайнер": Очевидно ГЕРБ си подготвят пеенето 
за изборите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ГЕРБ се опитват да подготвят купуването на избори, в това число с европейски средства. 
Това каза лидерът на БСП Сергей Станишев по повод новината, че "Пайнер Медиa" ООД ще 
получи близо 2 млн. лева по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика", съобщи БГНЕС. Станишев попита как по друг начин да се възприеме сериозния 
ресурс, който печелят "Пайнер".  
Очевидно си подготвят по този начин пеенето за изборите. Раздадените пари по европрограми 
за рекламата им, Станишев коментира като форма на влияние и прокарване на политика през 
медиите, които пък стават зависими от това правителство.  
Според литературния и медиен критик Митко Новков това финансиране е приоритетът на 
управляващите.  
Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В идиотската ни 
държава това е културата, която можем да покажем на света, коментира от своя страна 
режисьорът Александър Морфов. "Някой ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно 
нещо не мога да си представя", каза именитият режисьор.  
Новината беше посрещната с отрицание и негативизъм от хора в различни сфери на българската 
култура. Композиторът и пианист Антони Дончев обобщи случващото се като "пълен абсурд". "Не 
може да се подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш", пита 
Дончев. "Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски 
драматург и писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се 
изцапа и второ, защото на прасето това ще му хареса", описа символично факта музикантът 
Кирил Маричков. Театралният и кинорежисьор Теди Москов призова всички български театри, 
опери и концертни зали да излязат на протест.  
"Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на ИСУН. Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента 
средствата все още не са усвоени. Началото на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а 
краят 23 април 2013 г. 1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е 
националното финансиране на проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В това време един от най-големите ни поети Иван Цанев е оставен да се бори сам със старините 
и болестите си, а като него са много, е констатацията на Митко Новков. Всичко това е долно и 
тъжно - парите точно на кого се решава да се дават - Андреи, Ивани и още такива, които всички 
са ми еднакви. Но са по вкуса на управляващите. Но има и нещо друго - да не забравяме, че 
идват избори, а телевизия "Пайнер" се гледа. Ще се леят едни клипчета и песньовки, прогнозира 
медийният експерт. Вероятно и Веселин Маринов ще пее неспирно нещо като "Нашата полиция 
ни пази... "Доколкото знам, не е артист на "Пайнер", но нищо не пречи да го привлекат. Маринов 
е авторитетен кадър на управляващите. Просто идват избори..., остави многоточие Митко 
Новков.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва. "Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
"Пайнер Медиа" ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1719293
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си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика", 
се посочва още в описанието на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 
на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта. Управляващ 
орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
Рекордните 13 млн. 964 хил. лв. ще бъдат разпределени между избрани електронни медии тази 
година за популяризиране на седем от оперативните програми (ОП) на ЕС, както става ясно от 
писмения отговор на министъра по европейските въпроси Томислав Дончев до депутата от 
"Синята коалиция" Ваньо Шарков. Сумата ще набъбне, тъй като в справката не са включени 
парите за реклама на най-щедрата програма - за развитие на селските райони, подопечна на 
земеделското министерство.  
Това е най-крупната сума, раздадена в рамките на една година от 2009 г., показва сравнението 
на данните. През 2012 г. за този род дейност са похарчени 8.5 млн. лв. Щедрото финансиране на 
медиите рискува да ги постави в деликатно положение спрямо управляващите от ГЕРБ в година, 
когато се провеждат оспорвани парламентарни избори.  
Т. нар. комуникационен план за информация и публичност е задължителен за всяка европейска 
програма и представлява 0.6% от общата й стойност. От 2009 г. до ноември 2012 г. медиите са 
получили 25 млн. 730 хил. лв. по 9 оперативни програми на ЕС, сочи справката от ведомството 
на Томислав Дончев.  
Най-много пари тази година ще бъдат разпределени по ОП "Техническа помощ" и "Околна среда" 
- съответно 3.4 млн. лв. и 3 млн. лв. Програмата за развитие на човешките ресурси към 
социалното министерство ще даде на медиите 2.3 млн. лв. За 2013 г. разходите за 
информационни кампании по ОП "Конкурентоспособност" са в размер на 1.9 млн. лв. С милион 
и 400 хил. лв. за тази година разполага и ведомството на Лиляна Павлова по програма 
"Регионално развитие". Още милион лева ще бъдат дадени на медиите по програма 
"Административен капацитет", става ясно от справката на министерството по европейските 
въпроси.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1718522  
Брой думи: 329  
 
 
Резюме: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лева като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари. Това показва справка 
в информационната система на Министерството на финансите, съобщи БГНЕС.  
 
Заглавие: Близо 2 млн. лв. европари за популяризиране на чалгата по света  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лева като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари. Това показва 
справка в информационната система на Министерството на финансите, съобщи БГНЕС.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лева. Към момента средствата все още не са усвоени. 
Началото на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 година, а краят 23 април 2013 година.  
1 630 498 лева е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране на 
проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лева.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва. "Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
"Пайнер Медиа" ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика", 
се посочва още в описанието на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са:  
- създаване на екип за управление на проекта  
- подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми изпълнители на доставки и 
услуги  
- поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в експлоатация, провеждане на 
обучение на техническите специалисти  
- поръчка и доставка на материалите за визуализация  
- подбор и разкриване на нови работни места  
- мониторинг и оценка на проекта  
- изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в 
Министерство на икономиката енергетиката и туризма.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1719366  
Брой думи: 975  
 
 
Резюме: ГЕРБ се опитват да подготвят купуването на избори, в това число с европейски 
средства. Това каза лидерът на БСП Сергей Станишев по повод новината, че "Пайнер Медиa" 
ООД ще получи близо 2 млн. лева по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика", съобщи БГНЕС. Станишев попита как по друг начин да се възприеме сериозния 
ресурс, който печелят "Пайнер".  
 
Заглавие: Сергей Станишев за европарите за "Пайнер": Очевидно ГЕРБ си подготвят 
пеенето за изборите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ГЕРБ се опитват да подготвят купуването на избори, в това число с европейски средства. 
Това каза лидерът на БСП Сергей Станишев по повод новината, че "Пайнер Медиa" ООД ще 
получи близо 2 млн. лева по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика", съобщи БГНЕС. Станишев попита как по друг начин да се възприеме сериозния 
ресурс, който печелят "Пайнер".  
Очевидно си подготвят по този начин пеенето за изборите. Раздадените пари по европрограми 
за рекламата им, Станишев коментира като форма на влияние и прокарване на политика през 
медиите, които пък стават зависими от това правителство.  
Според литературния и медиен критик Митко Новков това финансиране е приоритетът на 
управляващите.  
Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В идиотската ни 
държава това е културата, която можем да покажем на света, коментира от своя страна 
режисьорът Александър Морфов. "Някой ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно 
нещо не мога да си представя", каза именитият режисьор.  
Новината беше посрещната с отрицание и негативизъм от хора в различни сфери на българската 
култура. Композиторът и пианист Антони Дончев обобщи случващото се като "пълен абсурд". "Не 
може да се подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш", пита 
Дончев. "Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски 
драматург и писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се 
изцапа и второ, защото на прасето това ще му хареса", описа символично факта музикантът 
Кирил Маричков. Театралният и кинорежисьор Теди Москов призова всички български театри, 
опери и концертни зали да излязат на протест.  
"Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на ИСУН. Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента 
средствата все още не са усвоени. Началото на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а 
краят 23 април 2013 г. 1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е 
националното финансиране на проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В това време един от най-големите ни поети Иван Цанев е оставен да се бори сам със старините 
и болестите си, а като него са много, е констатацията на Митко Новков. Всичко това е долно и 
тъжно - парите точно на кого се решава да се дават - Андреи, Ивани и още такива, които всички 
са ми еднакви. Но са по вкуса на управляващите. Но има и нещо друго - да не забравяме, че 
идват избори, а телевизия "Пайнер" се гледа. Ще се леят едни клипчета и песньовки, прогнозира 
медийният експерт. Вероятно и Веселин Маринов ще пее неспирно нещо като "Нашата полиция 
ни пази... "Доколкото знам, не е артист на "Пайнер", но нищо не пречи да го привлекат. Маринов 
е авторитетен кадър на управляващите. Просто идват избори..., остави многоточие Митко 
Новков.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва. "Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
"Пайнер Медиа" ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1719366
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си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика", 
се посочва още в описанието на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 
на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта. Управляващ 
орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
Рекордните 13 млн. 964 хил. лв. ще бъдат разпределени между избрани електронни медии тази 
година за популяризиране на седем от оперативните програми (ОП) на ЕС, както става ясно от 
писмения отговор на министъра по европейските въпроси Томислав Дончев до депутата от 
"Синята коалиция" Ваньо Шарков. Сумата ще набъбне, тъй като в справката не са включени 
парите за реклама на най-щедрата програма - за развитие на селските райони, подопечна на 
земеделското министерство.  
Това е най-крупната сума, раздадена в рамките на една година от 2009 г., показва сравнението 
на данните. През 2012 г. за този род дейност са похарчени 8.5 млн. лв. Щедрото финансиране на 
медиите рискува да ги постави в деликатно положение спрямо управляващите от ГЕРБ в година, 
когато се провеждат оспорвани парламентарни избори.  
Т. нар. комуникационен план за информация и публичност е задължителен за всяка европейска 
програма и представлява 0.6% от общата й стойност. От 2009 г. до ноември 2012 г. медиите са 
получили 25 млн. 730 хил. лв. по 9 оперативни програми на ЕС, сочи справката от ведомството 
на Томислав Дончев.  
Най-много пари тази година ще бъдат разпределени по ОП "Техническа помощ" и "Околна среда" 
- съответно 3.4 млн. лв. и 3 млн. лв. Програмата за развитие на човешките ресурси към 
социалното министерство ще даде на медиите 2.3 млн. лв. За 2013 г. разходите за 
информационни кампании по ОП "Конкурентоспособност" са в размер на 1.9 млн. лв. С милион 
и 400 хил. лв. за тази година разполага и ведомството на Лиляна Павлова по програма 
"Регионално развитие". Още милион лева ще бъдат дадени на медиите по програма 
"Административен капацитет", става ясно от справката на министерството по европейските 
въпроси.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.19min.bg  
Връзка: http://www.19min.bg/news/8/41930.html  
Брой думи: 379  
 
 
Резюме: 1 918 233 безвъзмездна финансова помощ ще получи “Пайнер Медиа“ ООД, става ясно 
от справка в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България.  
Общата стойност на проекта е 3 197 324 лева, като 1 630 498 се отпускат по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", 287 735 идват от 
национално финансиране, а останалите трябва да бъдат осигурени от компанията.  
 
Заглавие: Пайнер с близо 2 млн. лв. европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 1 918 233 безвъзмездна финансова помощ ще получи “Пайнер Медиа“ ООД, става ясно от 
справка в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България.  
Общата стойност на проекта е 3 197 324 лева, като 1 630 498 се отпускат по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", 287 735 идват 
от национално финансиране, а останалите трябва да бъдат осигурени от компанията.  
До момента “Пайнер Медиа“ ООД все още не е получила плащания по проекта, а датата му на 
приключване е 23.04.2013 г.  
Благодарение на безвъзмездната финансова помощ музикалната компания цели “устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва“.  
Посочва се още, че изпълнението на проекта ще повиши качеството на продукта, ще привлече 
значителен брой нови зрители, ще вдигне рейтинга, а това ще доведе до увеличаване на 
приходите от реклама.  
“Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването 
на българската икономика“, се казва още в описанието.  
“Пайнер Медиа“ ООД е собственик на три музикални канала, по които се излъчва поп-фолк и 
фолклор - Планета HD, Планета Фолк и ТВ Планета.  
Управител на дружеството е Митко Трендафилов Димитров, а съдружници – пак Митко 
Димитров, Марийка Димитрова и Харалампи Янакиев.  
По Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" средства са отпуснати и на големи продуцентски къщи, сред които “Dream team“ на 
Евтим Милошев, “Global films“ на Магърдич Халваджиян и “Междинна станция“ на Иван и Андрей.  
“Dream team“ получават 461 084 лева за закупуване и внедряване на снимачна и монтажна 
техника.  
Проектът на “Междинна станция“ също е за техническо обновяване и е на обща стойност 679 244 
лева, като 475 471 лева от тях са безвъзмездна финансова помощ.  
"Камера" ООД на Димитър Митовски, който продуцира "Стъклен дом" и "Под прикритие", спечели 
през 2011 г. проект на обща стойност близо 1,5 млн. лева, от които 1 млн. е безвъзмездна 
финансова помощ.  
Информацията за финансирането на "Пайнер Медиа" по европрограми предизвика силна 
реакция в интернет. Част от потребителите на социалните мрежи не можеха да повярват, че 
чиновниците са одобрили проект на компанията, други открито нападаха идеята за проекта, а 
трети поглеждаха ситуацията с хумор.  
 

http://www.19min.bg/news/8/41930.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDE2NDs1MA==  
Брой думи: 89  
 
 
Резюме: Брюксел ще финансира българския поп фолк с близо 2 млн. лв. "Пайнер медия" ООД, 
която е собственик на телевизия „Планета" и продуцира някои от най-известните чалга звезди, е 
одобрена като бенефициент по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика".  
 
Заглавие: Брюксел финансира поп фолка ни с 2 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Брюксел ще финансира българския поп фолк с близо 2 млн. лв. "Пайнер медия" ООД, 
която е собственик на телевизия „Планета" и продуцира някои от най-известните чалга звезди, е 
одобрена като бенефициент по програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика".  

Проектът е за 3 197 324 лв., като медията ще получи 1 918 233 лв. Парите все още не са усвоени. 
Проектът трябва да приключи до 23 април тази година. От „Пайнер” изтъкват, че проектът ще 
доведе до разкриване на нови работни места и ще допринесе за развитието на икономиката ни.  
 

http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDE2NDs1MA==
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.duma.bg  
Връзка: http://www.duma.bg/node/46417  
Брой думи: 1614  
 
 
Резюме: На 9 януари правителството реши, че в следващия програмен период от 2014 до 2020 г. 
България ще включи самостоятелна оперативна програма, финансирана от фондовете на 
Европейския съюз, с гръмкото название "Наука и образование за интелигентен растеж".  
 
Заглавие: Приеха решение, но дали за наука?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 9 януари правителството реши, че в следващия програмен период от 2014 до 2020 г. 
България ще включи самостоятелна оперативна програма, финансирана от фондовете на 
Европейския съюз, с гръмкото название "Наука и образование за интелигентен растеж". Ще се 
разпорежда с програмата Министерството на образованието, младежта и науката. Бойко 
Борисов обяви новината: това е доказателство, че науката и образованието за нас са приоритет! 
И се започна едно венцехвалене, зад императора се наредиха едни "генерали, флигел-
адютанти", заблестяха еполети, заваляха едни благодарности, затръбиха едни медийни 
фанфари - като да се е посипала манна небесна връз изстрадалите български научни институти 
и вузове. И никой не забеляза, че в коментарите под помпозните медийни съобщения и във 
форумите на учените не се появи нито едно - нито едно! - одобрително мнение за чаканата с 
години програма. Най-честият коментар се свежда до репликата: "Сега и европейски пари ли се 
готвят да разпределят Гюров, Петров и Игнатов?"  
Така спешното решение на МС  
не успя да постигне целта си  
- да потуши скандала и да спре протеста на научната общност срещу безпрецедентните 
безобразия в конкурса на фонд "Научни изследвания" на МОМН, в който шефовете Рангел Гюров 
и Христо Петров и закрилящият ги министър Сергей Игнатов унищожиха последните остатъци от 
доверие към ведомството, под чийто чехъл е знанието в България. А че решението на МС е 
вкарано спешно в дневния ред на кабинета, личи от самата стенограма на заседанието. Още на 
21 ноември 2012 г. МС разгледа точката за включване на нова оператива програма (ОП), 
предложена от Сергей Игнатов. Но отложи решението поради възражения от министрите 
Томислав Дончев, Лиляна Павлова и икономическия зам.-министър Иво Маринов. Аргументите 
им най-общо са, че включването на нова ОП е сложно, преговорите с ЕС едва започват, а 
концепцията на МОМН за бъдещата програма  
е недоработен и дублира  
части от съществуващите до момента оперативни програми, които са под ведомството на 
другите министерства. След заседанието миналата седмица медиите масово цитираха 
благодарностите на академичните шефове, присъствали в МС, но никой не погледна думите на 
министрите Томислав Дончев, Лиляна Павлова и Делян Добрев. Вижте какво са казали и ще 
разберете, че нищо не се е променило - аргументите им са същите като през ноември. Което ще 
рече, че нито концепцията на МОМН е подобрена, нито дублирането с другите ОП е премахнато 
в изминалите оттогава месеци, нито разчети за парите са представени, нито преговорите с ЕС са 
напреднали.  
Ще се опитаме да изчистим дублирането - това казват министрите. "Твърде рано е да приемаме 
концепцията в този й вид", заявява дословно Дончев. А министър Добрев добавя едно към едно: 
"Имаме комуникация с Игнатов и Дончев частите, които се покриват с ОП 
"Конкурентоспособност", да отпаднат от програма "Наука". Тук човек, който познава 
концепцията на МОМН, загубва всякакво желание да се радва на решението на Министерския 
съвет. Защото във въпросната концепция на МОМН  
науката всъщност я няма  
- от 7 опорни оси на бъдещата ОП само една е за нейното подпомагане. Останалото е 
образование - от детската градина и обхвата на 4-годишните до вузовете и ограмотяването на 
възрастни. Концепцията включва практически всички задължения на МОМН, т.е. функциите на 
държавата в образователната сфера. Остава да гадаем дали намерението е държавата да се 
оттегли от финансовите си грижи за образованието и да ги стовари върху еврофондовете, или 
поне да ги намали.  

http://www.duma.bg/node/46417
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Така или иначе, науката присъства в т.нар. ОП за наука само с две дейности - купуване на 
апаратура и дигитализиране на културното наследство. Не е лошо българските лаборатории да 
се снабдят с нова апаратура, но какво всъщност ще правят с нея, като нямат пари за 
консумативи към апаратите, нямат пари за съфинансиране на проекти, нямат пари за заплати, 
нямат пари дори за ток?  
Да не говорим, че припокриването с "Конкурентоспособност", което министър Добрев иска да 
извади от програмата на МОМН, засяга точно науката и иновациите. Та какво ще остане реално и 
ще остане ли изобщо нещо за науката в оперативната програма на Игнатов засега не може дори 
да се гадае. Дори да не става дума за източването към приятелски кръгове около шефовете 
Гюров и Петров, остава си големият проблем за недостига на административен капацитет в 
МОМН да управлява самостоятелно оперативна програма. Той се признава дори от Бойко 
Борисов.  
Няма как да бъде подминат наистина престъпният факт, че България единствена в ЕС за 
периода 2007-2013 г. не предложи оперативна програма за развитие на науката. Това е част от 
ударите, които поне от 1999 г. насам българската наука понася от властта. Но за липсата и на 
европейски средства вината безнаказано носят конкретни хора. Последиците сърбат други. 
Когато се подготвяха предложенията на България за оперативните програми в периода 2005-
2007 г. при управлението на НДСВ, тогавашният просветен министър Игор Дамянов и вицето 
Лидия Шулева просто "не пожелаха" да си мръднат пръста за науката. По онова време на два 
пъти в България дойде шефът на европейската дирекция за конкурентоспособност Луи Белмен, 
който отчаяно се опитваше да убеди българските власти, че развитие без наука няма. На два 
пъти по онова време той даде интервю за ДУМА и заяви ясно позициите си за необходимостта от 
оперативна програма за развитие на изследванията. Не го чуха. След това премиерът Станишев 
направи опит да компенсира някак недостига за проектно финансиране, като увеличаваше 
постепенно парите за фонд "Научни изследвания" в МОМН, които накрая стигнаха до 100 млн. 
лв. Тях обаче Дянков оряза три пъти още с идването си на власт. Паралелно предприе 
безпрецедентно намаляване на средствата за БАН - с 40 на сто, което продължава и в момента! 
Толкоз за приоритета наука.  
Ако Игнатов наистина имаше намерение да подкрепи науката с оперативна програма, щеше поне 
да погледне  
как го правят хората в другите страни  
спрямо които вече сме изостанали трагично. Да бе видял досегашните програми на Словакия, на 
Чехия, Полша, на Унгария, на Румъния, на Австрия. Понеже в ЕС образованието е друг сектор и 
се финансира по друг начин, тези програми са за "наука и иновации" или за "наука и развитие". С 
всичките им мерки в комплекс - за апаратура; за нови лаборатории; центрове за върхова наука 
със значение за региона; за трансфер на националните научни продукти към практиката; за 
създаване на иновативни фирми; за конвергенция на военни предприятия към водещи 
граждански технологии; за укрепване на науката в столичния регион; за наемане на нова работна 
ръка в науката; за подкрепа на младите учени и грижи за водещите изследователи; за връщане 
от чужбина на емигрирали учени; за пропагандиране на науката и възпитаване на обществото да 
използва истинското знание (а не като у нас - врачките, мошениците и гадателите) - може да се 
изпишат три вестника с мерките в тези програми. Да не говорим, че останалите страни използват 
и други европейски финансови лостове с много милиони евро - например съвместни оперативни 
програми за наука и развитие на няколко държави: Унгария-Словакия-Румъния-Украйна; Австрия-
Словакия и пр. България е на светлинни години от всичко това.  
Та от фактите личи, че пропагандните предизборни фанфари за "приоритета наука" са 
преждевременни. Дай Боже, един ден у нас те да зазвучат наистина! Ако дотогава 
цивилизацията в България не е загинала.  
Из стенограма на МС, 21.11.2012 г.  
Точка 18. Проект на Решение за одобряване на ОП програма "За наука и образование за 
интелигентен растеж" с водещо ведомство МОМН  
Томислав ДОНЧЕВ:  
... Моето предложение е точката в най-добрия случай да се отложи поради редица причини. 
Става дума за изключително сериозно решение. Тази точка не е съгласувана с никой. Тя постъпи 
при нас вчера. Има коментари от Съвета по еврофондовете, като не всички са отразени, и не на 
последно място от дългия списък с причини преговорите с Европейската комисия не са 
свършили, те започнаха миналата седмица.  
... да повторя - става дума за изключително сериозно решение, което не може да се вземе в този 
вид, не и без съгласуване с всички отговорни ведомства.  
Иво МАРИНОВ:  
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Министерството на икономиката, енергетиката и туризма също подкрепя предложението на 
министър Дончев по точката от дневния ред.  
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА:  
Аз също предлагам да се отложи тази точка, защото част от обсъждането за такова голямо и 
сериозно решение, ние го обсъждахме и на неформални срещи, които правихме на министрите. 
Това е различно от концепцията, която обсъждахме и с ЕК за обхвата на следващите оперативни 
програми и тяхната позиция, изразена на 12 ноември, и като цяло концепцията, която 
разработваме.  
Из стенограма на МС, 9.01.2013 г.  
Точка 30. Проект на Решение за допълнение на Решение 328 на МС от 2012 г. за одобряване на 
списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на РБългария 
за програмния период 2014-2020 г.  
Томислав ДОНЧЕВ:  
... Аз няма да повтарям самия себе си. Всъщност трудното започва оттук нататък. Изграждането 
на една оперативна програма, на един управляващ орган е много тежко предизвикателство. 
Вярвам, че с общи усилия ще се справим с подобно предизвикателство...  
Иначе един технически коментар - изработената концепция до момента безспорно е една добра 
интелектуална основа на всичко, което следва оттук нататък, но е твърде рано да приемаме 
концепцията в този й вид. Преговорите с Европейската комисия са в начална фаза, първата 
среща е в началото на февруари в Брюксел, тоест днес можем да вземем решение, че ще има 
оперативна програма "Наука", но без да изпадаме в по-големи детайли. Има нерешени въпроси, 
свързани с демаркацията с другите програми. Това е известно на колегите и на министър 
Игнатов.  
Делян ДОБРЕВ:  
Становището на МИЕТ е с определени коментари, че концепцията, която ни бе представена 
преди около два месеца, препокрива донякъде ОП "Конкурентоспособност". Имаме 
комуникация с министър Игнатов и с министър Дончев частите, които се препокриват, да 
отпаднат от програма "Наука", така че с тази забележка.  
Лиляна ПАВЛОВА:  
По същия начин е с ОП "Регионално развитие". В оперативен порядък ще изчистим 
препокриванията и това, което трябва да остане в част от интегрираните проекти по програмата 
за регионално развитие.  
Йорданка ФАНДЪКОВА:  
... да кажа, че действително това е едно огромно предизвикателство пред МОМН и трябва много 
сериозно да се работи за повишаване на капацитета.  
 



 

 

186 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
/1

6
/2

0
1

3
 

Дата: 15.01.2013  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/2/bulgaria/426569/%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%
BB-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-32-
%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%
B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0  
Брой думи: 161  
 
 
Резюме: Шефът на музикалната компания "Пайнер" Митко Димитров, продуциращ най-
известните фолк певици у нас, е печелил европроект на стойност 3,2 милиона лева, пише в. 
Преса.  
 
Заглавие: Брюксел дава 3,2 милиона лева на българската чалга  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шефът на музикалната компания "Пайнер" Митко Димитров, продуциращ най-известните 
фолк певици у нас, е печелил европроект на стойност 3,2 милиона лева, пише в. Преса.  
Целта е "повишаване на конкурентоспособността на фирмата на вътрешния пазар чрез 
модернизация на оборудването" пише в проекта. Финансирането е на стойност 3,197 милиона 
лева, от които безвъзмездната помощ от Брюксел е почти 2 милиона лева. За момента Пайнера 
не е получил нищо, но плащанията предстоят.  
С парите той цели "да постигне устойчив икономически растеж и да запази лидерските позиции 
на фирмата си." Парите ще дойдат по ОП "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика". Телевизия "Планета", която е най-големият инкубатор на чалга звезди, 
се гледа освен у нас и в съседните държави като Македония и Албания.  
Срещу финансовата помощ Митко Димитров обещава да привлече значителен брой нови 
зрители, да вдигне рейтинга на телевизията си и съответно да увеличи приходите си от реклама. 
Според него проектът ще доведе до разкриването на нови работни места и до развитието на 
българската икономика.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/426569/%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-32-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/426569/%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-32-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/426569/%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-32-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/426569/%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-32-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/426569/%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-32-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/426569/%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-32-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: http://news.data.bg/2/bulgaria/426733/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-
%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8  
Брой думи: 117  
 
 
Резюме: "Европарите влизат в България основно като асфалт или силиконови цици". Това гласи 
коментар на рапъра Мишо Шамара по повод новината, че компания, собственик на звукозаписна 
фирма и телевизия за поп-фолк музика печели милиони по европрограма.  
 
Заглавие: Мишо Шамара: Европарите влизат у нас като силиконови цици  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Европарите влизат в България основно като асфалт или силиконови цици". Това гласи 
коментар на рапъра Мишо Шамара по повод новината, че компания, собственик на звукозаписна 
фирма и телевизия за поп-фолк музика печели милиони по европрограма.  
"ГЕРБ = ЧАЛГА", пише още певецът в социалната мрежа Фейсбук, информира Нова телевизия.  
Той се обявява против харченето на средства от Брюксел за популяризиране на чалгата на фона 
на бедността в България и припомня на управляващите, че "Господ гледа и ще ви накаже, ей".  
Припомняме ви, че по-рано днес стана ясно, че "Пайнер" ще получи 1 918 233 лв. като 
бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" за популяризиране на поп-фолка не само у нас, но и на 
международния пазар.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/426733/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://news.data.bg/2/bulgaria/426733/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://news.data.bg/2/bulgaria/426733/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://news.data.bg/2/bulgaria/426733/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://news.data.bg/2/bulgaria/426733/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://news.data.bg/2/bulgaria/426733/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://news.data.bg/2/bulgaria/426733/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: http://news.data.bg/8/lifestyle/426740/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE-
%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-
%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B2%D0%B0-32-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0  
Брой думи: 162  
 
 
Резюме: Шефът на музикалната компания "Пайнер" Митко Димитров , продуциращ най-
известните фолк певици у нас, е печелил европроект на стойност 3,2 милиона лева.  
 
Заглавие: Митко Пайнера лапва 3,2 млн. лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шефът на музикалната компания "Пайнер" Митко Димитров , продуциращ най-известните 
фолк певици у нас, е печелил европроект на стойност 3,2 милиона лева.  
Целта е "повишаване на конкурентоспособността на фирмата на вътрешния пазар чрез 
модернизация на оборудването" пише в проекта, научи Блиц.  
Финансирането е на стойност 3,197 милиона лева, от които безвъзмездната помощ от Брюксел е 
почти 2 милиона лева. За момента Пайнера не е получил нищо, но плащанията предстоят.С 
парите Пайнера цели "да постигне устойчив икономически растеж и да запази лидерските 
позиции на фирмата си."  
Парите ще дойдат по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика",  
пише "Преса". Телевизия "Планета", която е най-големият инкубатор на чалга звезди, се гледа 
освен у нас и в съседните държави като Македония и Албания.  
Срещу финансовата помощ Митко Димитров обещава да привлече значителен брой нови 
зрители, да вдигне рейтинга на телевизията си и съответно да увеличи приходите си от реклама. 
Според него проектът ще доведе до разкриването на нови работни места и до развитието на 
българската икономика.  
 

http://news.data.bg/8/lifestyle/426740/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B2%D0%B0-32-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://news.data.bg/8/lifestyle/426740/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B2%D0%B0-32-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://news.data.bg/8/lifestyle/426740/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B2%D0%B0-32-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://news.data.bg/8/lifestyle/426740/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B2%D0%B0-32-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: http://news.data.bg/8/lifestyle/426791/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-
%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-
%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD  
Брой думи: 132  
 
 
Резюме: "Европарите влизат в България основно като асфалт или силиконови ц*ци".  
Това гласи коментар на рапъра Мишо Шамара по повод новината, че компания, собственик на 
звукозаписна фирма и телевизия за поп-фолк музика печели близо 2 млн. лв. по европрограма.  
 
Заглавие: Мишо Шамара: Европарите влизат у нас като асфалт или силикон  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Европарите влизат в България основно като асфалт или силиконови ц*ци".  
Това гласи коментар на рапъра Мишо Шамара по повод новината, че компания, собственик на 
звукозаписна фирма и телевизия за поп-фолк музика печели близо 2 млн. лв. по европрограма.  
"ГЕРБ = ЧАЛГА", пише още в становището на певеца, публикувано в страницата му в социалната 
мрежа Фейсбук.  
Той се обявява против харченето на средства от Брюксел за популяризиране на чалгата на фона 
на бедността в България и припомня на управляващите, че "Господ гледа и ще ви накаже, ей".  
По-рано днес от справка на Министерството на финансите стана ясно, че "Пайнер Медиа" ООД е 
одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на поп-фолка не 
само у нас, но и на международния пазар.  
 

http://news.data.bg/8/lifestyle/426791/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://news.data.bg/8/lifestyle/426791/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://news.data.bg/8/lifestyle/426791/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://news.data.bg/8/lifestyle/426791/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://news.data.bg/8/lifestyle/426791/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://news.data.bg/8/lifestyle/426791/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.bnews.bg  
Връзка: http://www.bnews.bg/article-67518  
Брой думи: 210  
 
 
Резюме: Музикална компания „Пайнер“ е била одобрена за получаването на близо 2 млн. лева 
от европейска програма за развитие на конкурентоспособността.  
 
Заглавие: Европа налива пари и в силикона на чалгата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Музикална компания „Пайнер“ е била одобрена за получаването на близо 2 млн. лева от 
европейска програма за развитие на конкурентоспособността.  
Това се вижда от разчет, публикуван на сайта на Министерството на финансите. Според 
описанието там Европа ще изплати безвъзмездна помощ в размер на 1 918 233 лева на фирмата 
на инж. Митко Димитров за негов проект на обща стойност 3 197 324 лева.  
В целите на проекта на „Пайнер“ се четат икономически растеж, повишаване на предлаганото 
качество, привличането на значителен брой нови зрители, вдигане на рейтингите и съответно на 
приходите от реклама.  
В замяна пък компанията обещава разкриването на нови работни места и развитие на 
българската икономика.  
Точното наименование на проекта е  
„Повишаване на конкурентоспособността на „Пайнер Медиа“ ООД на вътрешния пазар чрез 
модернизация на оборудването“.  
След като откритието за това бе подхванато от бдителните потребители на Facebook зевзеците 
незабавно поставиха въпроса дали под „модернизация на оборудването“ се крие например 
слагането на силикон на чалга гърлите или пък закупуване на бонусни пакети със салфетки за 
дискотеките.  
Решението за одобряването на проекта е взето на 19 септември 2011 г., а изпълнението на 
проекта е започнало през юли м.г. Датата на приключване е след три месеца – на 23 април 2013 
г. За момента обаче Европа не е изплатила нито лев на компанията.  
 

http://www.bnews.bg/article-67518
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.lifestyle.bg  
Връзка: http://lifestyle.ibox.bg/news/id_1102107585  
Брой думи: 311  
 
 
Резюме: "Пайнер Медия" ще използва парите за вдигане на рейтинга си и повишаване на 
качеството на предлагания продукт  
"Пайнер медия" ООД, която е собственик на телевизия „Планета" и продуцира едни от най-
изявените фолк звезди, е одобрена като бенефициент по програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика", разбра news.bg  
 
Заглавие: "Пайнер" получи 2 млн.лв. евросубсидия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер Медия" ще използва парите за вдигане на рейтинга си и повишаване на 
качеството на предлагания продукт  
"Пайнер медия" ООД, която е собственик на телевизия „Планета" и продуцира едни от най-
изявените фолк звезди, е одобрена като бенефициент по програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика", разбра news.bg  
Първоначално документът, от който става ясно, че "Пайнер" ще получи сумата, беше 
разпространен в социалната мрежа Фейсбук.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв., като сумата, която ще получи медията, е 1 918 233 лв. 
Началото на изпълнението му е на 23 юли 2012 година, а краят 23 април 2013 година, малко 
преди парламентарните избори у нас.  
Към момента парите все още не са усвоени.  
За участието си в проекта бенефециентът ще заплати 1 279 091 лв.  
Като описание на струващия милиони проект се посочва, че с реализирането му „Пайнер Медиа" 
ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в 
подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и 
на международните пазари, в които се излъчва.  
Друга амбиция на „Пайнер Медия" е „чрез повишаване качеството на предлагания продукт да 
съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе 
до увеличаване на приходите от реклама".  
От медията явно са загрижени и за продължаващата криза у нас, защото уверяват, че проектът 
ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на 
българската икономика.  
С близо двата милиона лeва от оперативната програма ще бъде създаден екип за управление 
на проекта, поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в експлоатация, 
провеждане на обучение на техническите специалисти, поръчка и доставка на материалите за 
визуализация, подбор и разкриване на нови работни места, както и мониторинг и оценка на 
проекта.  
Припомняме, управляващ орган на Оперативната програма е дирекция "Европейски фондове 
за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката.  
 

http://lifestyle.ibox.bg/news/id_1102107585
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.varnautre.bg  
Връзка: http://www.varnautre.bg/2013/01/15/150845-2_mln_lv_evrosubsidia_za_rodnata_chalga  
Брой думи: 364  
 
 
Резюме: Телевизиите на "Пайнер" се финансират по оперативна програма 
"Конкурентоспособност"  
Родната чалга, която напоследък позалязва, се опитва да възроди имиджа си със свежи пари от 
Брюксел.  
 
Заглавие: 2 млн. лв. евросубсидия за родната чалга  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Телевизиите на "Пайнер" се финансират по оперативна програма 
"Конкурентоспособност"  
Родната чалга, която напоследък позалязва, се опитва да възроди имиджа си със свежи пари от 
Брюксел. "Пайнер Медиа" ООД, която е собственик на три музикални канала, по които се излъчва 
поп-фолк и фолклор - Планета HD, Планета Фолк и ТВ Планета и продуцира едни от най-
изявените фолк звезди ще получи 1 918 233 безвъзмездна финансова помощ, става ясно от 
справка в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България. Компанията е одобрена като бенефициент по програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Документът, от който 
става ясно, че "Пайнер" ще получи сумата, беше разпространен в социалната мрежа Фейсбук.  
Общата стойност на проекта 3 197 324 лв., като 1 630 498 се отпускат по оперативната 
програма, 287 735 идват от национално финансиране, а останалите са съфинансиране от 
компанията.  
Като описание на струващия милиони проект се посочва, че с реализирането му "Пайнер Медиа" 
ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в 
подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и 
на международните пазари, в които се излъчва.  
Друга амбиция на "Пайнер Медия" е "чрез повишаване качеството на предлагания продукт да 
съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе 
до увеличаване на приходите от реклама". От медията уверяват, че проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика.  
Информацията за финансирането на "Пайнер Медиа" по европрограми предизвика силна 
реакция в интернет. Част от потребителите на социалните мрежи не можеха да повярват, че 
чиновниците са одобрили проект на компанията, други открито нападаха идеята за проекта.  
Управляващ орган на оперативната програма е дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката.  
По същата оперативна програма средства са отпуснати и на големи продуцентски къщи, сред 
които "Dream team" на Евтим Милошев, "Global films" на Магърдич Халваджиян и "Междинна 
станция" на Иван и Андрей.  
"Камера" ООД на Димитър Митовски, който продуцира "Стъклен дом" и "Под прикритие", спечели 
през 2011 г. проект на обща стойност близо 1,5 млн. лева, от които 1 млн. е безвъзмездна 
финансова помощ.  
 

http://www.varnautre.bg/2013/01/15/150845-2_mln_lv_evrosubsidia_za_rodnata_chalga
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.blagoevgrad24.bg  
Връзка: http://news.blagoevgrad24.bg/408674.html  
Брой думи: 172  
 
 
Резюме: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания "Пайнер" получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  
 
Заглавие: Европа дава 1,6 млн.лв. за популяризиране на чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания "Пайнер" получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика", която е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.В документите, 
с които музикалната компания е кандидатствала за финансирането, пише, че с реализирането на 
проекта се цели постигането на устойчив икономически растеж и запазване на лидерските й 
позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на 
родния, но и на международните пазари.  
Според проекта това ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за 
развиването на българската икономика.  
Целият проект е на обща стойност над 3 милиона лева. От тях над 1,6 милиона са от ЕС, а 287 
000 е националното финансиране, а медията трябва да заплати почти 1,3 милиона лева. 
Началото на проекта е било на 23 юли 2012 г., а краят ще е след 4 месеца - на 24 април 2013 г. 
Парите все още не са усвоени.  
 

http://news.blagoevgrad24.bg/408674.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.blagoevgrad24.bg  
Връзка: http://news.blagoevgrad24.bg/408774.html  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиране на "Пайнер" по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Близо 2 млн. лв. се предвижда да получи 
компанията, за да популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с 
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на 
съфинансиране."Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В 
идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света", коментира пред 
БГНЕС режисьорът Александър Морфов.  
 
Заглавие: Теди Москов призова: На бунт срещу чалгата!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест 
срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му 
стана одобреният проект за финансиране на "Пайнер" по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Близо 2 млн. лв. се предвижда да 
получи компанията, за да популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с 
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на 
съфинансиране."Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В 
идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света", коментира пред 
БГНЕС режисьорът Александър Морфов.  
"Някой ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно нещо не мога да си представя", 
допълни именитият режисьор.  
Срещу чалгализацията се обявиха хора в различни сфери на българската култура. Композиторът 
и пианистът Антони Дончев обобщи случващото се като "пълен абсурд". "Не може да се 
подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш", попита Дончев.  
"Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски драматург и 
писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се изцапа и 
второ, защото на прасето това ще му хареса", описа символично факта музикантът Кирил 
Маричков.  
От формална гледна точка няма нищо нередно в това, че проектът на "Пайнер" е одобрен за 
финансиране. Ще проверя какъв е случаят, коментира министърът по еврофондовете Томислав 
Дончев.  
 

http://news.blagoevgrad24.bg/408774.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.webcafe.bg  
Връзка: http://www.webcafe.bg/id_118663697_Dvumilionna_evroinjektsiya_za_Payner%E2%80%9C  
Брой думи: 500  
 
 
Резюме: „Пайнер Медиа" ООД ще получи 1 918 233 лева по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика", показва справка в информационната 
система на Министерството на финансите, цитирана от БГНЕС. С парите най-мощната поп-фолк 
компания у нас ще популяризира лекия жанр и на международните пазари.  
 
Заглавие: Двумилионна евроинжекция за "Пайнер“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Пайнер Медиа" ООД ще получи 1 918 233 лева по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика", показва справка в информационната 
система на Министерството на финансите, цитирана от БГНЕС. С парите най-мощната поп-фолк 
компания у нас ще популяризира лекия жанр и на международните пазари. Общата стойност на 
проекта е 3 197 324 лв., като от ЕС ще дойдат 1 630 498 лв., националното финансиране е 287 
735 лв., а "Пайнер Медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв. Към момента средствата все още не са 
усвоени. Началото на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а краят - 23 април 2013 г. 
Управляващ орган на оперативната програма е дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в Министерство на икономиката.  
„Пайнер" посочват, че целта е постигане на устойчив растеж и запазване на лидерските си 
позиции „ в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на 
родния, но и на международните пазари". По отношение на притежаваната от компанията 
телевизия „Планета" се посочва, че чрез повишаване качеството на продукта ще бъдат 
привлечени нови зрители и така ще бъдат увеличени приходите от реклама.  
Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването 
на българската икономика", се посочва още в описанието на проекта.  
Предвидените над 3 млн. лева ще отидат за: създаване на екип за управление на проекта; 
подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми изпълнители на доставки и 
услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в експлоатация, провеждане 
на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на материалите за визуализация; 
подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка на проекта; изготвяне на 
одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта.  
Усти, запушени с евра  
Рекордните 13 964 000 лева ще бъдат разпределени между българските електронни медии през 
тази година за популяризиране на 7 оперативни програми на ЕС. Това става ясно от от писмения 
отговор на министъра по европейските въпроси Томислав Дончев до депутата от "Синята 
коалиция" Ваньо Шарков. Сумата вероятно ще набъбне, тъй като не е включена най-щедрата ОП 
- тази за развитие на селските райони, която е подопечна на Министерство на земеделието.  
Това е най-крупната сума, раздадена в рамките на една година от 2009 г., показва сравнението 
на данните. През 2012 г. за този род дейност са похарчени 8.5 млн. лв.  
Журналисти, медийни експерти и чуждестранни наблюдатели нееднократно са коментирали, че у 
нас парите за публичност по оперативни програми се използват от властта за натиск над 
медиите. В условията на криза европейските пари са сред малкото стабилни източници на 
финансиране и се смята, че много национални и регионални медии правят компромиси в 
редакционната си политика, за да получат от тях. Това е особено тревожно в година на 
парламентарни избори.  
Т.нар. комуникационен план за информация и публичност е задължителен за всяка европейска 
програма и представлява 0.6% от общата й стойност. От 2009 г. до ноември 2012 г. медиите са 
получили 25 730 000 лв. по 9 оперативни програми на ЕС, сочи справката от ведомството на 
Томислав Дончев.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.webcafe.bg  
Връзка: http://www.webcafe.bg/id_551416300_Chalgariya_i_muzikalnata_industriya  
Брой думи: 646  
 
 
Резюме: "Новината" на деня е еклектична смесица между 1.9 млн. лева от европейска програма, 
поп-фолк мастодонта Пайнер и шайка смутено-възмутени рокаджии, метъли, тупцътупцъри и 
интелектуалци.Реакцията е предизвикана от одобрението, което "Пайнер Медия" ООД е 
получила по програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
проект, който е стартирал през юли 2012, но медиите чак сега решиха да го раздуят. Шокът идва 
от факта, че с тези пари най-успешната музикална компания в България ще популяризира 
мразената от всички интелектуалци чалга из Европа. О, ужас!  
 
Заглавие: Чалгария и музикалната индустрия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Новината" на деня е еклектична смесица между 1.9 млн. лева от европейска програма, 
поп-фолк мастодонта Пайнер и шайка смутено-възмутени рокаджии, метъли, тупцътупцъри и 
интелектуалци.Реакцията е предизвикана от одобрението, което "Пайнер Медия" ООД е 
получила по програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  за 
проект, който е стартирал през юли 2012, но медиите чак сега решиха да го раздуят. Шокът идва 
от факта, че с тези пари най-успешната музикална компания в България ще популяризира 
мразената от всички интелектуалци чалга из Европа. О, ужас!  
Мрън-мрън, та пляс  
Първосигналната реакция на редовия не-чалгар е ясна - защо по дяволите точно пък на тях. И 
причините за подобен "шок" са известни на всеки с музикална култура. Естетически погледнато 
продуктите на "Пайнер Медия" носят заряда на строшен под тежестта на затлъстяваща кючекиня 
стол. Музикалните и смислови качества на тези продукти също граничат с тези на използвана 
салфетка, примерно.  
Но когато си говорим за пари, а тук си говорим за 2 млн. лева, от които 300 хил. излизат от джоба 
на българския данъкоплатец, творческите качества на музиката отстъпват място на 
възможностите за печалба, които създава конкретния продукт.  
В случая би било изключително наивно и неинформирано да се чудим и маем защо точно 
Пайнер печелят тези пари. Трябва да си сляп и глух, не само за да харесваш продуктите на 
компанията, но и да не забележиш, че това е най-успешната единствената, адекватна и 
печеливша музикална компания в България.  
Как (не) се продава музика  
21 век е - и дори в последната дупка на кавала бизнесът има някакви правила, по които работи. 
Частта от музикалния бизнес в България, която се занимава с привидно нормална музика, 
тепърва започва да се учи на тези правила и, признавам без бой, резултатите вече си 
проличават. Само че тази част все още е пеленаче на фона на мастодонта Пайнер.  
Като се отърсим от предубежденията си за чалгата и гледаме фактите, Пайнер е един адски 
добър пример за успешен бизнес. Компанията има вече 23 години история, в които се превръща 
от нещо дребно в лейбъл, медия, промоутър и откривател на таланти - все неща, които 
смислената музика в България не притежава.  
Другият ключов момент за успеха на Пайнер, който оправдава това финансиране, е фактът, че 
всъщност чалгарките са единствените "артисти" в България, които се издават по западния 
тертип. А именно - песен (сингъл), видео, лайфове, албум, втора песен (сингъл), видео и всичко 
това с огромно медиино покритие, съобразено с таргета на въпросния "артист".  
В това време Остава правят концерт по повод 10-годишнина от някакъв техен албум, Марто от 
Строежа се опитва (доста успешно!) да раздвижи съвременната алтернативна музика, но само в 
частта лайфове и тук-таме някой успява да изсмуче пари, я за едно парче, я за албум-събитие 
(Logo5, примерно), я за някой клип. Но фактът, че истинската музика в България не успява да 
влезе в изпитания и работещ издателски цикъл си остава.  
Приятно въртене, Европа  
Докато родното подобие на музикална индустрия не започне да работи и извън пределите на 
чалгата, тя няма да умре. Също така качествената българска музика няма да печели европейски 
и държавни пари, нито нови слушатели. И освен това ще продължава да си седи в дълбокия 
ъндърграунд на YouTube и среднощните блокове с клипове на БНТ (бюджетът на БНТ за 2013 г. 
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е малко над 70 милиона лева, с 3 милиона повече от 2012 г. - бел.р.). А европейците ще ни 
свързват с ориенталски ритми, големи цици и микрофони на обратно.  
Не че има смисъл, но се надявам тази старина да е двигател на позитивна промяна в 
адекватната музика у нас, защото смятам, че хора като Center, Logo5, Рут Колева, Viperfish и още 
купища почти нереализирани артисти заслужават внимание. Заслужават и по няколко хиляди, с 
които да запишат албуми, както и публика извън широкият кръг на приятелите и познатите им.  
Надявам се да е и една нова причина интелектуалците да започнат наистина да подкрепят 
българската музика извън YouTube и Zamunda, колкото и скапана да е тя в момента.  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.manager.bg  
Връзка: http://www.manager.bg/news/pochti-2-mln-lv-evropomosht-za-payner%E2%80%9C  
Брой думи: 185  
 
 
Резюме: „Пайнер Медиa“ ще  
получи 1 918 233 лв. като бенефициент по  
Оперативна програма „Развитие на  
конкурентоспособността на българската  
икономика" за популяризиране на поп-фолк музиката не само у нас, но и на международните  
пазари, съобщи bTV.  
 
Заглавие: Почти 2 млн. лв. европомощ за „Пайнер“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Пайнер Медиa“ ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на 
поп-фолк музиката не само у нас, но и на международните пазари, съобщи bTV. Проектъте на 
стойност 3 197 324 лв. и е с начало 23 юли 2012 г. и край 23 април 2013 г. До момента обаче пари 
по него не са усвоявани. 1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е 
националното финансиране на проекта. “Пайнер медиa" ще заплати 1 279 091 лв. В описанието 
на проекта за популяризирането на музикалния жанр „Пайнер Медиa" си поставя няколко цели. 
Да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в подготовката 
и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на 
международните пазари, в които телевизия „Планета” се излъчва. Телевизията цели още да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Обещава дори да доведе и до разкриването на нови 
работни места и така да допринесе за развиването на българската икономика.  

http://www.manager.bg/news/pochti-2-mln-lv-evropomosht-za-payner%E2%80%9C
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.manager.bg  
Връзка: http://www.manager.bg/news/balgarskiyat-kulturen-elit-skochi-sreshtu-otpuskaneto-na-
evropari-za-payner  
Брой думи: 195  
 
 
Резюме: Редица известни българи, работещи в различни сфери на българската  
култура, изразиха недоволство по повод одобряването на „Пайнер Медия” за  
получаване на близо 2 млн. лв. евросредства.  
 
Заглавие: Българският културен елит скочи срещу отпускането на европари за „Пайнер”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Редица известни българи, работещи в различни сфери на българската култура, изразиха 
недоволство по повод одобряването на „Пайнер Медия” за получаване на близо 2 млн. лв. 
евросредства. Компанията ще бъде бенефициент по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на поп-фолк 
музиката не само у нас, но и на международните пазари „Това е чудовищно! Не знам кой 
чудовищен мозък е родил подобно нещо! В идиотската ни държава това е културата, която 
можем да покажем на света”, коментира режисьорът Александър Морфов новината, предаде 
БГНЕС. „Някой ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно нещо не мога да си 
представя", каза именитият режисьор. Композиторът и пианистът Антони Дончев обобщи 
случващото се като „пълен абсурд". „Не може да се подпомага нещо, което властва години 
наред. Какво повече да му помагаш?!", пита Дончев. „Неприятно ми стана на душата, когато 
разбрах. Както е казал известният британски драматург и писател Бърнард Шоу – „Човек не 
трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се изцапа и второ, защото на прасето това ще му 
хареса", описа символично факта музикантът Кирил Маричков. Театралният и кинорежисьор 
Теди Москов призова всички български театри, опери и концертни зали да излязат на протест.  

http://www.manager.bg/news/balgarskiyat-kulturen-elit-skochi-sreshtu-otpuskaneto-na-evropari-za-payner
http://www.manager.bg/news/balgarskiyat-kulturen-elit-skochi-sreshtu-otpuskaneto-na-evropari-za-payner
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.manager.bg  
Връзка: http://www.manager.bg/news/ministerstvo-na-ikonomikata-payner-poluchava-pari-za-
tehnologichna-modernizatsiya  
Брой думи: 420  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката, енергетиката и туризма разпространи официално 
уточнение по повод днешната информация, че "Пайнер Медиа" ще получи близо 2 млн. евро 
безвъзмездна финансова помощ за развитие на дейността си. От него става ясно, че "Пайнер" 
всъщност е била в резервите на кандидатствалите за помощта, но стига до договор, след отказ 
на участници от основния списък. Информацията, че компанията попада сред одобрените за 
безвъзмездна финансова помощ предизвика остри реакции сред представители на културния 
елит у нас.  
 
Заглавие: Министерство на икономиката: "Пайнер" получава пари за технологична 
модернизация  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката, енергетиката и туризма разпространи официално 
уточнение по повод днешната информация, че "Пайнер Медиа" ще получи близо 2 млн. евро 
безвъзмездна финансова помощ за развитие на дейността си. От него става ясно, че "Пайнер" 
всъщност е била в резервите на кандидатствалите за помощта, но стига до договор, след отказ 
на участници от основния списък. Информацията, че компанията попада сред одобрените за 
безвъзмездна финансова помощ предизвика остри реакции сред представители на културния 
елит у нас.  
По този повод ето и какво гласи уточнението на икономическото министерство:  
"Проектът на „Пайнер Медиа“ ООД е одобрен за финансиране по процедура 2.1.11 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Процедурата е открита на 30 
декември 2010 г. със Заповед № РД-16-1500/30.12.2010 г. Схемата е стартирана съгласно 
критериите и обхвата на секторите, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП 
„Конкурентоспособност“ и предоставя равни възможности за кандидатстване на всички 
допустими кандидати. Допустими за финансиране по процедурата са кандидати, които развиват 
основната си икономическа дейност в следните сектори/раздели/кодове съгласно 
Класификацията на икономическите дейности 2008 г.:  
• Сектор C „Преработваща промишленост”  
• Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;  
далекосъобщения”:  
- J58 „Издателска дейност”;  
- J59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и  
издаване на музика”;  
- J60 „Радио- и телевизионна дейност”;  
- J61 „Далекосъобщения”;  
- J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;  
- J63 „Информационни услуги”.  
• Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания”  
Подадени са общо 189 проектни предложения, като със 121 кандидати са сключени договори за 
предоставяне на БФП.  
Общият бюджет на процедурата е 97 791 500 лева (50 млн. евро).  
Оценителната комисия е направила оценката и класирането на постъпилите предложения 
съгласно одобрените критерии и правилата за работа на Управляващия орган. С Решение № 
3ТММ – 01-1/19.09.2011 г. е одобрено класирането на подадените проектни предложения. 
„Пайнер Медиа“ ООД е преминала успешно всички етапи на оценка и е в списъка с резервни 
проекти. След отказ за сключване на договор от фирми, включени в основния списък с одобрени 
проекти, по процедура Управляващият орган е длъжен да покани фирми от резервния списък по 
реда на тяхното класиране, сред които е и „Пайнер Медиа“ ООД. Проектът предвижда доставка 
на оборудване и материали за визуализация, тестване и въвеждане в експлоатация на 
новозакупеното оборудване, провеждане на обучение на техническите специалисти за работа с 
новозакупеното оборудване и други дейности,свързани с управлението на проекта.  

http://www.manager.bg/news/ministerstvo-na-ikonomikata-payner-poluchava-pari-za-tehnologichna-modernizatsiya
http://www.manager.bg/news/ministerstvo-na-ikonomikata-payner-poluchava-pari-za-tehnologichna-modernizatsiya
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Всички документи, свързани с провеждането на процедура 2.1.11 „Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия“ и решенията на Управляващия орган, са публикувани на интернет 
страницата на програмата в раздел „Процедури/Процедури в процес на изпълнение“:  
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=13&id=41"  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.klassa.bg  
Връзка: 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221637_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%
B9+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%93%D0%
95%D0%A0%D0%91+%D1%81%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%
D0%B2%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0
%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5  
Брой думи: 196  
 
 
Резюме: Очевидно си подготвят по този начин пеенето за изборите. Това коментира лидерът на 
БСП Сергей Станишев по повод на това, че "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи близо 
2 млн. лева по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  
 
Заглавие: Сергей Станишев: ГЕРБ си подготвя пеенето за изборите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Очевидно си подготвят по този начин пеенето за изборите. Това коментира лидерът на 
БСП Сергей Станишев по повод на това, че "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи близо 
2 млн. лева по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  
Раздадените пари по европрограми за рекламата им, Станишев коментира като форма на 
влияние и прокарване на политика през медиите, които пък стават зависими от това 
правителство. "Изобщо ГЕРБ се опитват да подготвят купуването на избори, в това число с 
европейски средства", каза Станишев и попита как по друг начин да се възприеме сериозния 
ресурс, който печелят "Пайнер".  
От БСП продължават да настояват за това да се поеме политическа отговорност за скандала 
"Дюнигейт". "Министърът носи отговорност, зам.–министърът носи отговорност, всичко това е 
толкова очевидно. Но очевидно истинската отговорност ще се потърси след изборите", каза 
Станишев.  
Станишев коментира и проблемите във ВМЗ-Сопот.  
"Искат бързо да се отърват от проблема. Това искат. Това правителство трябва да отговори 
какво е правило близо 4 години", каза лидерът на БСП.  
Станишев посочи, че става дума за стратегическо предприятие. Той припомни, че стратегията за 
приватизация на Вазовските машиностроителни заводи бе приета именно от това правителство. 
"Винаги има механизми за решение", категоричен бе Станишев.  
 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/221637_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%91+%D1%81%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221637_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%91+%D1%81%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221637_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%91+%D1%81%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221637_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%91+%D1%81%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221637_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%91+%D1%81%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.klassa.bg  
Връзка: 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221628_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0
%BD%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%9D%D0%B5+%
D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1
%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D
1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0+  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: Аз не мога да участвам в шизофрения. Така лидерът на „България на гражданите" 
Меглена Кунева коментира защо смята да бойкотира референдума.  
Предстоящият референдум е един фалш, а единственият начин да се носиш срещу фалша и 
лъжата е като не участваш в него, обясни тя.  
 
Заглавие: Меглена Кунева: Не мога да участвам в шизофрения като референдума  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Аз не мога да участвам в шизофрения. Така лидерът на „България на гражданите" 
Меглена Кунева коментира защо смята да бойкотира референдума.  
Предстоящият референдум е един фалш, а единственият начин да се носиш срещу фалша и 
лъжата е като не участваш в него, обясни тя.  
Кунева допълни, че при провеждането на идентичен референдум в Литва е имало една година 
разяснителна кампания, а при нас не се знае дали ще има и 20 дни.  
„Ние втора ръка хора ли сме, за да имаме втора ръка референдум, а не като този в Литва?", 
запита още Кунева.  
Тя подчерта, че БСП, които инициираха референдума, няма да получат това, което искат, защото 
министър-председателят вече е казал, че няма да строим централата.  
От „България на гражданите" извадиха на показ и две неистини на управляващите в областта на 
науката и образованието. Разкритията им идват седмица, след като Министерски съвет одобри 
създаването на нова оперативна програма „Наука и образование".  
Първата неистина, която са засекли от „България на гражданите", е казаното от министър 
Игнатов, че само България не е имала такава оперативна програма. След направена проверка 
хората на Кунева са установили, че единствено Чехия и Словакия имат оперативна програма, 
която е само за образование.  
Втората неистина е казаното от управляващите, че досега не е имало европейски средства за 
наука и образование. Меглена Кунева поясни, че в настоящия програмен период в тази насока са 
предвидени минимум 800 млн. евро по други 3 оперативни програми - 
„Конкурентоспособност", „Човешки ресурси" и „Регионално развитие".  
 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/221628_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%9D%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221628_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%9D%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221628_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%9D%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221628_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%9D%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221628_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%9D%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0+
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221628_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%9D%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0+
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.topnovini.bg  
Връзка: http://topnovini.bg/node/47615  
Брой думи: 161  
 
 
Резюме: Музикалната компания "Пайнер" ще разкрива нови работни места с евросредства след 
като проектът й - "Повишаване на конкурентоспособността на"Пайнер Медиа"ООД на вътрешния 
пазар чрез модернизация на оборудването" е получил финансиране по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: "Пайнер" ще разкрива нови работни места с европроект  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Музикалната компания "Пайнер" ще разкрива нови работни места с евросредства след 
като проектът й - "Повишаване на конкурентоспособността на"Пайнер Медиа"ООД на вътрешния 
пазар чрез модернизация на оборудването" е получил финансиране по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". За него тя ще получи финансиране в размер на 1 918 233 лева. Това 
се вижда от справка в Информационната система за одобрените проекти за финансиране с 
европейски средства(ИСУН).  
С реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерскита си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва, пише в мотивите на компанията. От там обясняват и че 
след като се повиши качеството на техния продукт, "Пайнер" ще "съумее да привлече значителен 
брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до увеличавае на приходите от 
реклама". Създаването на нови работни места пък ще допринесе за развиването на българската 
икономика.  
 

http://topnovini.bg/node/47615
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.argumenti-bg.com  
Връзка: http://argumenti-bg.com/22203/payner-spechelila-evroproekt-za-nad-3-mln-lv/  
Брой думи: 292  
 
 
Резюме: С парите по ОП "Конкурентноспособност" фирмата ще вдига рейтинга на страната  
От понеделник привечер в социалните мрежи се разпространява документ, според който “Пайнер 
медия” ООД, която е собственик на телевизия “Планета” и продуцира едни от най-известните 
фолк звезди, е одобрена като бенефициент по програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика”.  
 
Заглавие: “Пайнер” спечелила европроект за над 3 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С парите по ОП "Конкурентноспособност" фирмата ще вдига рейтинга на страната  
От понеделник привечер в социалните мрежи се разпространява документ, според който “Пайнер 
медия” ООД, която е собственик на телевизия “Планета” и продуцира едни от най-известните 
фолк звезди, е одобрена като бенефициент по програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв., като сумата, която ще получи медията, е 1 918 233 лв.  
Началото на изпълнението му е на 23 юли 2012 година, а краят 23 април 2013 година.  
Според информации в различни електронни медии парите все още не са усвоени. За участието 
си в проекта бенефециентът ще заплати 1 279 091 лв.  
Като описание на струващия милиони проект се посочва, че с реализирането му “Пайнер Медиа” 
ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в 
подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и 
на международните пазари, в които се излъчва.  
Сред другите приоритети на “Пайнер Медия” е “чрез повишаване качеството на предлагания 
продукт да съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това 
ще доведе до увеличаване на приходите от реклама”.  
Проектът “ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването 
на българската икономика.”  
С близо 2 млн. лв. от оперативната програма ще бъде създаден екип за управление на 
проекта, поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в експлоатация, 
провеждане на обучение на техническите специалисти, поръчка и доставка на материалите за 
визуализация, подбор и разкриване на нови работни места, както и мониторинг и оценка на 
проекта.  
Управляващ орган на Оперативната програма е дирекция “Европейски фондове за 
конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката. Все още липсват 
коментари от страна на министерството и на медията-бенефициент.  
 

http://argumenti-bg.com/22203/payner-spechelila-evroproekt-za-nad-3-mln-lv/
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.argumenti-bg.com  
Връзка: http://argumenti-bg.com/22217/chalgata-vodesht-otrasal-na-rodnata-ikonomika/  
Брой думи: 932  
 
 
Резюме: Преди 20-30 години се рекламирахме с тракийски съкровища, с Райна Кабаиванска и 
Борис Христов, сега е ред на силиконовите фолк диви…  
 
Заглавие: ЧАЛГАТА – ВОДЕЩ ОТРАСЪЛ НА РОДНАТА ИКОНОМИКА  
Подзаглавие:  
Автор: Теофан Германов  
Текст: Преди 20-30 години се рекламирахме с тракийски съкровища, с Райна Кабаиванска и 
Борис Христов, сега е ред на силиконовите фолк диви…  
Ключовата компания в сферата на родната чалга „Пайнер” е взела 3 млн. лв. по програма 
„Конкурентоспособност” от Министерство на икономиката. Медиите и социалните мрежи 
гръмнаха с новината, че проект на чалга – империята е финансиран от властта. Първосигналната 
реакция на всички бе смях, след който дойдоха и по-сериозни размисли. Размисли дали става 
дума за управленска глупост, за безхаберно отношение към поверените евромилиони или за 
чиста и явна политическа корупция.  
Ето няколко довода, че иде реч тъкмо за последното:  
Цитираните в информациите агенции формулировки от проекта са издържани в „най-добрите” 
традиции на безумния жаргон на европейските проекти – с гръмки и помпозни фрази се описват 
тривиални дейности, които бенефициентът трябва да свърши. Ето един цитат от проекта на 
„Пайнер”: ”Реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на 
международните пазари”. Преведено на нормален език това означава, че европейските пари, 
управлявани от български чиновници отиват за производството на още и още чалга. И за износа 
на същата в чужбина. Сякаш у нас в последните години чалгата е малко, или пък е на изчезване. 
Напротив, чалгата е една от малкото сфери, в които наистина се въртят пари. Тя няма и особена 
нужда от реклама в чужбина, защото всъщност нашата чалга е пълна със заемки от 
фолкмузиката на съседите – Сърбия, Гърция, Турция…  
Защо тогава е нужно да промотираме чалгата в съседните ни държави? А самият факт, че се 
харчат пари за подобна международна чалга-инвазия показва, че според нашия безименен 
чиновник чалгата е своеобразна визитна картичка на България за чужбина. Другият вариант е тя 
да е приемана като приоритетен отрасъл на икономиката! Тези пари можеха да отидат за 
промоцията навън на културния туризъм, за конкурентоспособността на музеите, операта, 
театъра, галериите, които преди години бяха неизменна част от образа ни по света. Преди 20-30 
години се рекламирахме с тракийски съкровища, с Райна Кабаиванска и Борис Христов, а днес – 
с „Пайнер” и силиконови фолк диви…  
А защо правителството не се загрижи поне за миг за конкурентността на ВМЗ „Сопот”, който 
властта с лека ръка отписа. Там преди няколко дни един човек почина от притеснения, свързани 
с безпаричието и мизерията, а хората са пред бунт. Впрочем, оръжейната ни индустрия има 
дълга традиция и завоювано международно признание. Или по-скоро – имаше. Сега отрасълът е 
тенденциозно загробван, предимно заради чужди интереси. Но важно е, че икономиката ни е 
спасена. Вместо „Калашници” ще изнасяме чалга…  
По-интересното е, че сред записаните цели в проекта са: “Да вдигне рейтинга си, като това ще 
доведе до увеличаване на приходите от реклама”. Ето я и вълшебната думичка! Реклама! По 
същество държавата с европейски средства осигурява по-добър рекламен дял на една фирма в 
уж пазарната ни икономика. Защо например анонимният чиновник не се загрижи за рекламата в 
„Аргументи”? А се грижи и инвестира в повишаването на рекламите в „Пайнер Медия”. Много 
просто, идат избори. А когато политическите послания не действат, когато хората са ядосани и 
отчаяни, когато фалшът в поведението на лидерите става в повече, залите се пълнят не от 
кандидатите, а от наетите чалга певачки.  
Да се обзаложим ли за коя партия ще пеят силиконовите пайнерки през лятото? Познахте! За 
ГЕРБ! Та те току що си платиха, чрез тлъстия европроект. Не с пари от спонсори и от субсидията, 
а именно с инвестирането на три милиона от парите на европейския данъкоплатец.  
Третата версия е благодарност. Или иначе казано – помощ от приятел. Тук си струва да 
напомним два други факта, които красноречиво обясняват грижата на властта за чалга – 
компанията. Прословутият Митко Пайнера бе кандидат за общински съветник от ГЕРБ в 
Димитровград. После бе оттеглен от листата, но явно топлата връзка си стои. Пайнерът е бил 

http://argumenti-bg.com/22217/chalgata-vodesht-otrasal-na-rodnata-ikonomika/
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спонсор на ГЕРБ в Хасковски регион. Това може да се види даже с най-елементарната възможна 
проверка – в „Гугъл”. И – съвсем между другото – още по-елементарна проверка показва, че 
днешният икономически министър Делян Добрев е бил избран за депутат от ГЕРБ тъкмо от 
Хасковска област…Не твърдя, че има причинно – следствена връзка, но все пак, аналогиите се 
раждат от само себе си.  
И друго – миналото лято една от певицата на „Пайнер” Соня Иванова, наричана „най-новото 
откритие на Милко Калайджиев”, записа неофициален химн на ГЕРБ – песента „Не е лесно да си 
гербер”. Може би, просто държавата на Бойко Борисов отваря щедро кесията за всички 
изобретателни подмазвачи.  
При всички случаи, европроектът за развитие на чалгата е скандал, който не може и не бива да 
бъде отминаван като нещо смешно или като управленска грешка. Това е поредната подигравка 
на тази власт с европейските пари, както и още едно доказателство, че много от медиите ще 
бъдат напазарувани предизборно.  
Разбира се, напазарувани не пряко и грубо, а деликатно и хитро – чрез комуникационни 
стратегии и информационни кампании, които уж нямат общо с политиката и изборите, но по 
недвусмислен начин лъскат имиджа на съответните „правилни” партии и политици. Пък и да не го 
лъскат, създават съответната автоцензура, защото кой журналист ще пише срещу своя 
спонсор…  
Може би случаят „Европари за чалга” трябва да заинтересува службата ОЛАФ, която се бори с 
измамите с европейски средства. Редно е да разберем и кой е взел решението за финансиране 
на този проект, при това - по цялата му верига, за да не се окаже отново, че чиновникът не знаел, 
а подписалият началник – не гледал. Нужно е човекът от властта, дал парите да излезе с името и 
лицето си и да обясни дали наистина чалгата е приоритетният отрасъл на икономиката ни, или 
просто е получил телефонна поръчка от партийната централа на ГЕРБ да даде парите. Защото – 
нали знаеш - идват избори…  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.bnr.bg  
Връзка: http://bnr.bg/sites/horizont/Society/Bulgaria/Pages/1501donchev.aspx  
Брой думи: 133  
 
 
Резюме: Министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев се ангажира да 
провери проектите за подпомагане с европари, спечелени от продуцентски фирми в България.  
 
Заглавие: Томислав Дончев ще проверява отпуснати ли са европари на поп-фолка  
Подзаглавие:  
Автор: Н.Миладинов  
Текст: Министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев се ангажира да провери 
проектите за подпомагане с европари, спечелени от продуцентски фирми в България.  
Дончев коментира съобщението от информационната система ИСУН, че голяма фирма от поп-
фолка ще получи финансиране над 1 милион и 900 хиляди лева по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  
Това не означава, че в конкретния проект има нещо нередно, не съм проверявал. Сега като ми 
задавате такъв въпрос ще проверя, но така е била разработена схемата, допуснат е този бранш. 
Може би беше към 2010 или по скоро към 2011 година има финансиран проект. От формална 
гледна точка няма абсолютно нищо нередно. Лично аз считам, че трябва да има втори опит за 
определянето на приоритетни сектори, по дълга дискусия за бранша, който ще дърпа 
българската икономика напред, каза още Т.Дончев.  
 

http://bnr.bg/sites/horizont/Society/Bulgaria/Pages/1501donchev.aspx
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.snews.bg  
Връзка: http://www.snews.bg/bg/statiya/sram-chalgata-u-nas-shte-se-razviva-s-2-miliona-
evropari:26088  
Брой думи: 222  
 
 
Резюме: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите.  
 
Заглавие: Срам! Чалгата у нас ще се развива с 2 милиона европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  
за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г.  
1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране на 
проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв., уточнява още БГНЕС.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва. "  
Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни 
места и ще допринесе за развиването на българската икономика", се посочва още в описанието 
на проекта.  
 

http://www.snews.bg/bg/statiya/sram-chalgata-u-nas-shte-se-razviva-s-2-miliona-evropari:26088
http://www.snews.bg/bg/statiya/sram-chalgata-u-nas-shte-se-razviva-s-2-miliona-evropari:26088
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: 
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%80%D1%8E
%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0-
%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BF-
%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D1%81-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_c.382_i.252680.html  
Брой думи: 158  
 
 
Резюме: "Пайнер" е спечелила проект за модернизация на оборудването  
Брюксел отпуска близо 2 млн. лева (1 918 233 лева е точната сума) на димитровската музикална 
компания "Пайнер Медия".  
 
Заглавие: Брюксел подпомага родния поп фолк с 2 млн. лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер" е спечелила проект за модернизация на оборудването  
Брюксел отпуска близо 2 млн. лева (1 918 233 лева е точната сума) на димитровската музикална 
компания "Пайнер Медия".  
Средствата са за модернизация на оборудването и се предоставят по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  
"С реализирането на настоящия проект Пайнер Медиа" цели да постигне устойчив икономически 
растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на качествен 
медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в които 
телевизия "Планета" се излъчва.  
Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа” ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни 
места и ще допринесе за развиването на българската икономика", се посочва в описанието на 
проекта.  
Той е в процес на изпълнение и трябва да приключи до 23 април тази година.  
 

http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D1%81-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_c.382_i.252680.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D1%81-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_c.382_i.252680.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D1%81-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_c.382_i.252680.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D1%81-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_c.382_i.252680.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D1%81-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_c.382_i.252680.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D1%81-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_c.382_i.252680.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: 
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9C
%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-
%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8-
%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BDo%D0%B2%D0%B8-
%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8_l.a_c.327_i.252823.html  
Брой думи: 246  
 
 
Резюме: Рапърът се възмути на Брюксел за „Пайнер“  
Новината, че димитровската музикална компания "Пайнер Медиа" е спечелила проект за 
модернизация на оборудването по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" определено разбуни духовете.  
 
Заглавие: Мишо Шамара: Европарите влизат като асфалт и силиконoви цици  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Рапърът се възмути на Брюксел за „Пайнер“  
Новината, че димитровската музикална компания "Пайнер Медиа" е спечелила проект за 
модернизация на оборудването по оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" определено разбуни духовете.  
И всеки – компетентен или не, смята за нужно да се изкаже по въпроса.  
Поредният "възмутил се" е рапърът Мишо Шамара.  
На страницата си във Facebook с типичния си уважителен и мил стил на говорене, Big Sha не 
пропуска да нахрани както ЕС, така и, управляващите, разбира се.  
"Европарите влизат в България основно като асфалт и силиконoви цици", възмути се рапърът 
Мишо Шамара  
Общата стойност на проекта е 3 197 324 лева, като 1 630 498 се отпускат по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", 287 735 идват 
от национално финансиране, а останалите трябва да бъдат осигурени от компанията.  
"В криза не се строят магистрали, а се подкрепя реално производство, за да е конкурентно и да 
ангажира безработните. И европари за конкурентоспособност би трябвало да се дават на новите 
и малки компании, а не на най-големия монополист", пише още в профила си Шамара.  
Той не спестява и критиките и пиперливите си думи към управляващите и пише "ГЕРБ=Чалга".*  
Името на Шамара нашумя отново, след като стана ясно, че има образувано производство срещу 
него заради текста на парчето "Бяло, зелено, червено”.  
В него има сериозни критики срещу ГЕРБ и неприлични сравнения на цветовете на флага ни.  
Шамара обяви във Facebook, че отново е призован в НСлС, този път с друг свой колега – Конса.  
 

http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BDo%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8_l.a_c.327_i.252823.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BDo%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8_l.a_c.327_i.252823.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BDo%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8_l.a_c.327_i.252823.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BDo%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8_l.a_c.327_i.252823.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BDo%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8_l.a_c.327_i.252823.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BDo%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8_l.a_c.327_i.252823.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BDo%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8_l.a_c.327_i.252823.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/ES-odobri-1.9-mln.-lv.-za-Payner-mediya-43894  
Брой думи: 136  
 
 
Резюме: Дружеството ще получи евросубсидия по ОП "Конкурентоспособност"  
Попфолк гигантът "Пайнер Медиа", която е собственик на телевизия „Планета“ е спечелил 
безвъзмездно финансиране от 1,9 млн. лв. по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика", става ясно от сайта наинформационната система на еврофондовете 
ИСУН.  
 
Заглавие: ЕС одобри 1.9 млн. лв. за "Пайнер медия"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Дружеството ще получи евросубсидия по ОП "Конкурентоспособност"  
Попфолк гигантът "Пайнер Медиа", която е собственик на телевизия „Планета“ е спечелил 
безвъзмездно финансиране от 1,9 млн. лв. по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика", става ясно от сайта наинформационната система на еврофондовете 
ИСУН.  
От там става ясно, че ЕС оценява доста високо приноса на поп-фолк музиката за ръста на 
българската икономика. Общата стойност на проекта е 3,2 млн. лв., като 1,9 млн. от тях се 
осигуряват от ЕС, а останалите - от "Пайнер Медиа", чийто собственик е Митко Димитров.  
Проектът е стартирал на 23 юли 2012 г. и трябва да завърши на 23 април 2013 г., но до момента 
по него не е изплатен нито лев от еврофондовете. Неговата компания е собственик на 
музикалната телевизия "Планета", по която се излъчват най-вече клипове на изпълнители с 
договор с "Пайнер".  
 

http://www.livenews.bg/ES-odobri-1.9-mln.-lv.-za-Payner-mediya-43894
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/39126  
Брой думи: 506  
 
 
Резюме: Брюксел одобри проект на "Планета"  
Поредният скандал с европейски средства се заформи в социалната мрежа Фейсбук. Социалката 
прегря от жлъчни коментари във връзка със спечелен проект от страна на собственика на фолк 
телевизията „Планета” Митко Димитров, по известен като Пайнера.  
 
Заглавие: Фейсбук скочи срещу милиони за чалгата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Брюксел одобри проект на "Планета"  
Поредният скандал с европейски средства се заформи в социалната мрежа Фейсбук. Социалката 
прегря от жлъчни коментари във връзка със спечелен проект от страна на собственика на фолк 
телевизията „Планета” Митко Димитров, по известен като Пайнера.  
„ Да подкрепяш чалга начинание с европейски пари е като да ториш плевел! Той чудесно си 
избуява и без никакви грижи - единственото, за което трябва да се грижиш всъщност, е това как 
да го унищожиш - или поне как да ограничиш максимално възможността му да изяжда храната на 
полезните растения.”, коментира на стената си във Фейсбук Stephan Yankov.  
Мая Бабанска:„Вече се чувствам една щастлива кокошка. Сега ще упражнявам въртенето на 
гюбеци. Чух, че за силикони листата на чакащите е бая дълга.”  
„ИСТИНСКАТА истина е, че България плаща нещо като 800 млн. евро вноска в ЕС всяка година и 
тези пари са от МОЯ и ТВОЯ джоб. А аз категорично отказвам да ФИНАНСИРАМ Планета 
Пайнер, за да може тя да продължи да обгазява нацията и да насажда чалга стандартите, дори и 
в отношенията между хората. За пореден път разбрах, че единствения изход от тази държава 
наистина си остава Терминал 2.”, гласи друг коментар в социалната мрежа. „Хайде и чалгарите 
почнаха да търсят еврофинансиране. кРИЗА Е, народее и удррииии!” възмущава се друг 
фейсбукър.  
„Възмутена съм до дъното на душата си! По дяволите, кой може да ми отговори на въпроса, 
Пайнер поради каква причина получава близо 2млн. лв. европейски средства? Поредното 
безумие, което създаде чудовищна "култура" сред младите хора- обърнати като джапанка устни, 
килограми силикон, ... и липса на всякакво желание за развитие. Щастливи кокошки...тъжно!”, 
пише и Мария Димитрова.  
„Майко мила, това направо ми вгорчи кафето - следователно деня! Ужас някакъв!” е друг 
коментар.  
Недоволството ескалира, след като в нет-а беше публикуван линк към сайта на Министерството 
на финансите с описание на проекта.  
От съобщението става ясно, че "Пайнер Медиa" ООД, собственик на телевизия „Планета”, е 
одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на поп-фолк 
музиката не само у нас, но и на международните пазари.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. и е с начало 23 юли 2012 г. и край 23 април 2013 г. до 
момента обаче пари по него не са усвоявани.  
1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното съфинансиране , а 
фирмата "Пайнер медиa" ООД участва с 1 279 091 лв.  
В мотивите за кандидатстване за еврофинансирането е записано, че "Пайнер Медиa" ООД си 
поставя няколко цели: Да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си 
позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на 
родния, но и на международните пазари, в които телевизия „Планета” се излъчва, както и да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, което според авторите щяло да 
доведе до увеличаване на приходите от реклама. Не на последно място е и обещанието за 
разкриването на нови работни места, което от своя страна щяло да допринесе до развитие на 
българската икономика.  
 

http://www.dartsnews.bg/News/39126
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/evropa-dava-16-mln.-za-popfolk-740515.html  
Брой думи: 79  
 
 
Резюме: София. Икономиката ни ще излиза от кризата в ритъма на попфолка. Близо 2 млн. лева 
ще получи "Пайнер Медиa" по проект за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на 
международните пазари, показва справка в информационната система на Министерството на 
финансите, пише БГНЕС. Парите са спечелени по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика".  
 
Заглавие: Европа дава 1,6 млн. за попфолк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Икономиката ни ще излиза от кризата в ритъма на попфолка. Близо 2 млн. лева 
ще получи "Пайнер Медиa" по проект за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на 
международните пазари, показва справка в информационната система на Министерството на 
финансите, пише БГНЕС. Парите са спечелени по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика".  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. 1 630 498 
лв. идват от ЕС...  
 

http://b2bnews.bg/index.php/evropa-dava-16-mln.-za-popfolk-740515.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/painer-media-podobrqva-poziciite-si-s-pari-po-op-
konkurentosposobnost-740628.html  
Брой думи: 14  
 
 
Резюме: Компанията е собственик на три музикални канала, по които се излъчва поп-фолк и 
фолклорна музика  
 
Заглавие: "Пайнер Медиа" подобрява позициите си с пари по ОП 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Компанията е собственик на три музикални канала, по които се излъчва поп-фолк и 
фолклорна музика  
 

http://b2bnews.bg/index.php/painer-media-podobrqva-poziciite-si-s-pari-po-op-konkurentosposobnost-740628.html
http://b2bnews.bg/index.php/painer-media-podobrqva-poziciite-si-s-pari-po-op-konkurentosposobnost-740628.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/pravitelstvoto-razviva-ikonomikata-s-chalga-740622.html  
Брой думи: 85  
 
 
Резюме: Последният хит на "Пайнер Медиa" ООД идва с помощта на правителството и 
европейските фондове. Дружеството ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на 
чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в информационната 
система на Министерството на финансите, съобщава БГНЕС.  
 
Заглавие: Правителството развива икономиката с чалга  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Последният хит на "Пайнер Медиa" ООД идва с помощта на правителството и 
европейските фондове. Дружеството ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите, съобщава БГНЕС.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а крайният с...  
 

http://b2bnews.bg/index.php/pravitelstvoto-razviva-ikonomikata-s-chalga-740622.html


 

 

217 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
/1

6
/2

0
1

3
 

Дата: 15.01.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/painer-shte-razviva-popfolka-s-19-mln.-lv.-pomosht-po-op-
konkurentosposobnost-740624.html  
Брой думи: 21  
 
 
Резюме: Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за 
развиването на българската икономика се каза в аргументацията  
 
Заглавие: "Пайнер" ще развива попфолка с 1,9 млн. лв. помощ по ОП 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за 
развиването на българската икономика се каза в аргументацията  
 

http://b2bnews.bg/index.php/painer-shte-razviva-popfolka-s-19-mln.-lv.-pomosht-po-op-konkurentosposobnost-740624.html
http://b2bnews.bg/index.php/painer-shte-razviva-popfolka-s-19-mln.-lv.-pomosht-po-op-konkurentosposobnost-740624.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/pravitelstvoto-razviva-ikonomikata-s-chalga-740625.html  
Брой думи: 85  
 
 
Резюме: Последният хит на "Пайнер Медиa" ООД идва с помощта на правителството и 
европейските фондове  
 
Заглавие: Правителството развива икономиката с чалга  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Последният хит на "Пайнер Медиa" ООД идва с помощта на правителството и 
европейските фондове. Дружеството ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите, съобщава БГНЕС.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а крайният с...  
 

http://b2bnews.bg/index.php/pravitelstvoto-razviva-ikonomikata-s-chalga-740625.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/painer-shte-razkriva-novi-rabotni-mesta-s-evroproekt-
740638.html  
Брой думи: 65  
 
 
Резюме: Музикалната компания "Пайнер" ще разкрива нови работни места с евросредства след 
като проектът й - "Повишаване на конкурентоспособността на"Пайнер Медиа"ООД на вътрешния 
пазар чрез модернизация на оборудването" е получил финансиране по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: "Пайнер" ще разкрива нови работни места с европроект  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Музикалната компания "Пайнер" ще разкрива нови работни места с евросредства след 
като проектът й - "Повишаване на конкурентоспособността на"Пайнер Медиа"ООД на вътрешния 
пазар чрез модернизация на оборудването" е получил финансиране по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". За него тя ще получи финансиране в размер на 1 918 233 лева. Това 
се вижда от справка в Информационната система за одобрените проекти за финансиране с 
европейски средства(ИСУН).С реализирането на настоящия...  
 

http://b2bnews.bg/index.php/painer-shte-razkriva-novi-rabotni-mesta-s-evroproekt-740638.html
http://b2bnews.bg/index.php/painer-shte-razkriva-novi-rabotni-mesta-s-evroproekt-740638.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/modernizirat-painer-s-evropari-740597.html  
Брой думи: 9  
 
 
Резюме: Средствата се отпускат по проект на ОП "Конкурентоспособност"  
 
Заглавие: Модернизират "Пайнер" с европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Средствата се отпускат по проект на ОП "Конкурентоспособност"  
projectmedia.bg |  
 

http://b2bnews.bg/index.php/modernizirat-painer-s-evropari-740597.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/painer-kupuva-s-evrosredstva-nova-snimachna-tehnika-
obnovena-740815.html  
Брой думи: 67  
 
 
Резюме: Музикалната компания "Пайнер" е спечелила финансиране по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" с проект за закупуване на нова снимачна техника за телевизия 
"Планета". Целта е да се повиши качеството на продукцията и бъдат разкрити нови работни 
места.  
 
Заглавие: "Пайнер" купува с евросредства нова снимачна техника  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Музикалната компания "Пайнер" е спечелила финансиране по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" с проект за закупуване на нова снимачна техника за телевизия 
"Планета". Целта е да се повиши качеството на продукцията и бъдат разкрити нови работни 
места.Това се разбира от справка в Информационната система за одобрените проекти за 
финансиране с европейски средства (ИСУН), където е публикуван проектът "Повишаване на 
конкурентоспособността на "Пайнер медиа" ООД на вътрешния пазар чрез...  
dnevnik.bg |  
 

http://b2bnews.bg/index.php/painer-kupuva-s-evrosredstva-nova-snimachna-tehnika-obnovena-740815.html
http://b2bnews.bg/index.php/painer-kupuva-s-evrosredstva-nova-snimachna-tehnika-obnovena-740815.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/bunt-sreshtu-chalgata-740882.html  
Брой думи: 76  
 
 
Резюме: София. Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на 
протест срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за 
апела му стана одобреният проект за финансиарне на "Пайнер" по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика".  
 
Заглавие: Бунт срещу чалгата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на 
протест срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за 
апела му стана одобреният проект за финансиарне на "Пайнер" по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Близо 2 млн. лв. се предвижда да 
получи компанията, за да популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с 
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формат...  
 

http://b2bnews.bg/index.php/bunt-sreshtu-chalgata-740882.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.livebiz.bg  
Връзка: http://www.livebiz.bg/predpriema4/s/1189217767  
Брой думи: 270  
 
 
Резюме: Дружеството ще получи евросубсидия по ОП "Конкурентоспособност"  
Попфолк гигантът "Пайнер Медиа", която е собственик на телевизия „Планета“ е спечелил 
безвъзмездно финансиране от 1,9 млн. лв. по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика", става ясно от сайта на информационната система на еврофондовете 
ИСУН.  
 
Заглавие: ЕС одобри 1.9 млн. лв. за "Пайнер медия"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Дружеството ще получи евросубсидия по ОП "Конкурентоспособност"  
Попфолк гигантът "Пайнер Медиа", която е собственик на телевизия „Планета“ е спечелил 
безвъзмездно финансиране от 1,9 млн. лв. по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика", става ясно от сайта на информационната система на еврофондовете 
ИСУН.  
От там става ясно, че ЕС оценява доста високо приноса на поп-фолк музиката за ръста на 
българската икономика. Общата стойност на проекта е 3,2 млн. лв., като 1,9 млн. от тях се 
осигуряват от ЕС, а останалите - от "Пайнер Медиа", чийто собственик е Митко Димитров.  
Проектът е стартирал на 23 юли 2012 г. и трябва да завърши на 23 април 2013 г., но до момента 
по него не е изплатен нито лев от еврофондовете. Неговата компания е собственик на 
музикалната телевизия "Планета", по която се излъчват най-вече клипове на изпълнители с 
договор с "Пайнер".  
В описанието на проекта за популяризирането на музикалния жанр "Пайнер Медиa" ООД си 
поставя няколко цели. Да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си 
позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на 
родния, но и на международните пазари, в които телевизия „Планета” се излъчва.  
Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни 
места и ще допринесе за развиването на българската икономика, пише още в описанието му.  
"Пайнер Медиа" не е единствения представител на развлекателната индустрия у нас, получил 
финансиране по "Конкурентоспособност", но никоя друга компания не е получила финансиране 
в такива големи размери.  
 

http://www.livebiz.bg/predpriema4/s/1189217767
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/112150-
%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-
%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-3-2-
%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%
B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0.html  
Брой думи: 165  
 
 
Резюме: Митко Пайнера спечелил европроект  
Шефът на музикалната компания "Пайнер" Митко Димитров, продуциращ най-известните фолк 
певици у нас, е печелил европроект на стойност 3,2 милиона лева, пише в. Преса.  
 
Заглавие: Брюксел дава 3,2 милиона лева на българската чалга  
Подзаглавие:  
Автор: Филип Епитропов  
Текст: Митко Пайнера спечелил европроект  
Шефът на музикалната компания "Пайнер" Митко Димитров, продуциращ най-известните фолк 
певици у нас, е печелил европроект на стойност 3,2 милиона лева, пише в. Преса.  
Целта е "повишаване на конкурентоспособността на фирмата на вътрешния пазар чрез 
модернизация на оборудването" пише в проекта. Финансирането е на стойност 3,197 милиона 
лева, от които безвъзмездната помощ от Брюксел е почти 2 милиона лева. За момента Пайнера 
не е получил нищо, но плащанията предстоят.  
С парите той цели "да постигне устойчив икономически растеж и да запази лидерските позиции 
на фирмата си." Парите ще дойдат по ОП "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика". Телевизия "Планета", която е най-големият инкубатор на чалга 
звезди, се гледа освен у нас и в съседните държави като Македония и Албания.  
Срещу финансовата помощ Митко Димитров обещава да привлече значителен брой нови 
зрители, да вдигне рейтинга на телевизията си и съответно да увеличи приходите си от реклама. 
Според него проектът ще доведе до разкриването на нови работни места и до развитието на 
българската икономика.  
 

http://www.novini.bg/news/112150-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-3-2-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/112150-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-3-2-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/112150-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-3-2-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/112150-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-3-2-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/112150-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-3-2-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/112150-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-3-2-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/112150-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-3-2-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/112253-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-
%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8.html  
Брой думи: 122  
 
 
Резюме: За рапъра: "ГЕРБ = ЧАЛГА"  
"Европарите влизат в България основно като асфалт или силиконови цици". Това гласи коментар 
на рапъра Мишо Шамара по повод новината, че компания, собственик на звукозаписна фирма и 
телевизия за поп-фолк музика печели милиони по европрограма.  
 
Заглавие: Мишо Шамара: Европарите влизат у нас като силиконови цици  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава Станева  
Текст: За рапъра: "ГЕРБ = ЧАЛГА"  
"Европарите влизат в България основно като асфалт или силиконови цици". Това гласи коментар 
на рапъра Мишо Шамара по повод новината, че компания, собственик на звукозаписна фирма и 
телевизия за поп-фолк музика печели милиони по европрограма.  
"ГЕРБ = ЧАЛГА", пише още певецът в социалната мрежа Фейсбук, информира Нова телевизия.  
Той се обявява против харченето на средства от Брюксел за популяризиране на чалгата на фона 
на бедността в България и припомня на управляващите, че "Господ гледа и ще ви накаже, ей".  
Припомняме ви, че по-рано днес стана ясно, че "Пайнер" ще получи 1 918 233 лв. като 
бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" за популяризиране на поп-фолка не само у нас, но и на 
международния пазар.  
 

http://www.novini.bg/news/112253-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/112253-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/112253-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/112253-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/112253-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/112253-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/112253-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%B8.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/112309-%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B8-
%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-
%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0.html  
Брой думи: 211  
 
 
Резюме: Повод за апела му стана одобреният проект за финансиране на "Пайнер" по ОП 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  
 
Заглавие: Теди Москов зове за бунт срещу чалгата  
Подзаглавие:  
Автор: Константин Тодоров  
Текст: Повод за апела му стана одобреният проект за финансиране на "Пайнер" по ОП 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  

Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест срещу 
чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов, съобщи "Стандарт".  
Повод за апела му стана одобреният проект за финансиране на "Пайнер" по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Близо 2 млн. лв. се предвижда да 
получи компанията, за да популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с 
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на 
съфинансиране.  
Срещу чалгализацията се обявиха хора в различни сфери на българската култура. Композиторът 
и пианистът Антони Дончев обобщи случващото се като "пълен абсурд". "Не може да се 
подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш", попита Дончев.  
"Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски драматург и 
писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се изцапа и 
второ, защото на прасето това ще му хареса", описа символично факта музикантът Кирил 
Маричков.  
От формална гледна точка няма нищо нередно в това, че проектът на "Пайнер" е одобрен за 
финансиране. Ще проверя какъв е случаят, коментира министърът по еврофондовете Томислав 
Дончев.  
 

http://www.novini.bg/news/112309-%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/112309-%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/112309-%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/112309-%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/112309-%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.glasove.com  
Връзка: http://www.glasove.com/blizo-2-miliona-evro-ot-bryuksel-za-da-podobri-chalgata-svoyata-
konkurentnosposobnost-24770  
Брой думи: 165  
 
 
Резюме: Брюксел одобри проект на стойност близо 2 милиона евро, с които да финансиран 
развитието на българската чалга чрез безвъзмездна помощ по програма 
“Конкурентноспособност”, става ясно от Информационната система за изпълнение и наблюдение 
на структурните инструменти на ЕС в България. Най-високо оценен обаче е проектът на Митко 
Пайнера (Митко Димитров) – 3,2 млн. лева, от които Брюксел отпуска 1,9 милиона лева. Неговата 
фирма “Пайнер медия” ще получи пари за нова техника и оборудване, за да може да засили 
позициите си на вътрешния пазар.  
 
Заглавие: Близо 2 милиона евро от Брюксел, за да подобри чалгата своята 
"конкурентноспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Брюксел одобри проект на стойност близо 2 милиона евро, с които да финансиран 
развитието на българската чалга чрез безвъзмездна помощ по програма 
“Конкурентноспособност”, става ясно от Информационната система за изпълнение и 
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България. Най-високо оценен обаче е 
проектът на Митко Пайнера (Митко Димитров) – 3,2 млн. лева, от които Брюксел отпуска 1,9 
милиона лева. Неговата фирма “Пайнер медия” ще получи пари за нова техника и оборудване, за 
да може да засили позициите си на вътрешния пазар.  
Партито за 20 рожден ден на "Пайнер", която ще повишава качеството и 
конкурентноспособността си с европари  
“Чрез повишаване качеството на предлагания продукт „Пайнер Медиа” ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни 
места и ще допринесе за развиването на българската икономика”, е записано в мотивите на 
проекта.  
Телевизия “Планета” е собственост на продуцентската компания “Пайнер”, работеща главно с 
чалга изпълнители.  
 

http://www.glasove.com/blizo-2-miliona-evro-ot-bryuksel-za-da-podobri-chalgata-svoyata-konkurentnosposobnost-24770
http://www.glasove.com/blizo-2-miliona-evro-ot-bryuksel-za-da-podobri-chalgata-svoyata-konkurentnosposobnost-24770
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.glasove.com  
Връзка: http://www.glasove.com/chalgata-probi-i-v-bryuksel-24784  
Брой думи: 445  
 
 
Резюме: "Това е приоритетът на управляващите", "това е чудовищно", "това е абсурд": това са 
само част от възмутените реакции след новината, че Брюксел е одобрил проект за 2 млн. евро, с 
които ще бъде финансирано развитието на българската чалга. Средствата са безвъзмездна 
помощ по програма “Конкурентоспособност”. Най-високо оценен е проектът на шефа на "Пайнер" 
Митко Димитров - 3,2 млн. лева, от които Брюксел отпуска 1,9 милиона.  
 
Заглавие: Чалгата проби и в Брюксел  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Това е приоритетът на управляващите", "това е чудовищно", "това е абсурд": това са 
само част от възмутените реакции след новината, че Брюксел е одобрил проект за 2 млн. евро, с 
които ще бъде финансирано развитието на българската чалга. Средствата са безвъзмездна 
помощ по програма “Конкурентоспособност”. Най-високо оценен е проектът на шефа на 
"Пайнер" Митко Димитров - 3,2 млн. лева, от които Брюксел отпуска 1,9 милиона.  
Това е приоритетът на управляващите, коментира литературният критик Митко Новков пред 
БГНЕС. Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В идиотската 
ни държава това е културата, която можем да покажем на света, каза Александър Морфов. Някой 
ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно нещо не мога да си представя, коментира 
режисьорът.  
Според пианиста Антони Дончев това е "пълен абсурд". Не може да се подпомага нещо, което 
властва години наред. Какво повече да му помагаш, пита Дончев.  
Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски драматург и 
писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се изцапа и 
второ, защото на прасето това ще му хареса", каза музикантът Кирил Маричков.  
Театралният и кинорежисьор Теди Москов призова всички български театри, опери и концертни 
зали да излязат на протест.  
Компанията "Пайнер Медиa" ООД ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на ИСУН. Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента 
средствата все още не са усвоени. Началото на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а 
краят 23 април 2013 г. 1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е 
националното финансиране на проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв., уточнява 
БГНЕС.  
Митко Новков коментира, че на фона на тази новина един от най-големите ни поети, Иван Цанев, 
е оставен да се бори сам със старините и болестите си, а творците като него са много.  
Всичко това е долно и тъжно - парите точно на кого се решава да се дават - Андреи, Ивани и още 
такива, които всички са ми еднакви. Но са по вкуса на управляващите. Но има и нещо друго - да 
не забравяме, че идват избори, а телевизия "Пайнер" се гледа. Ще се леят едни клипчета и 
песньовки, прогнозира медийният експерт. Вероятно и Веселин Маринов ще пее неспирно нещо 
като "Нашата полиция ни пази... "Доколкото знам, не е артист на "Пайнер", но нищо не пречи да 
го привлекат. Маринов е авторитетен кадър на управляващите. Просто идват избори..., 
коментира пред БГНЕС Митко Новков.  
 

http://www.glasove.com/chalgata-probi-i-v-bryuksel-24784
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=97211  
Брой думи: 591  
 
 
Резюме: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в 
България.  
 
Заглавие: БЛИЗО ДВА МИЛИОНА ЛЕВА ЕВРОПАРИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЧАЛГАТА  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  
за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в 
България.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г.  
1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, 287 735 е националното съфинансиране, а 
"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва. "Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
"Пайнер Медиа" ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика", 
се посочва още в описанието на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 
на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
БГНЕС припомня, че рекордните 13 млн. 964 хил. лв. ще бъдат разпределени между избрани 
електронни медии тази година за популяризиране на седем от оперативните програми (ОП) на 
ЕС, както става ясно от писмения отговор на министъра по европейските въпроси Томислав 
Дончев до депутата от "Синята коалиция" Ваньо Шарков. Сумата ще набъбне, тъй като в 
справката не са включени парите за реклама на най-щедрата програма - за развитие на селските 
райони, подопечна на земеделското министерство.  
Това е най-крупната сума, раздадена в рамките на една година от 2009 г., показва сравнението 
на данните. През 2012 г. за този род дейност са похарчени 8.5 млн. лв. Щедрото финансиране на 
медиите рискува да ги постави в деликатно положение спрямо управляващите от ГЕРБ в година, 
когато се провеждат оспорвани парламентарни избори.  
Т.нар. комуникационен план за информация и публичност е задължителен за всяка европейска 
програма и представлява 0.6% от общата й стойност. От 2009 г. до ноември 2012 г. медиите са 
получили 25 млн. 730 хил. лв. по 9 оперативни програми на ЕС, сочи справката от ведомството 
на Томислав Дончев.  
Най-много пари тази година ще бъдат разпределени по ОП "Техническа помощ" и "Околна среда" 
- съответно 3.4 млн. лв. и 3 млн. лв. Програмата за развитие на човешките ресурси към 
социалното министерство ще даде на медиите 2.3 млн. лв. За 2013 г. разходите за 
информационни кампании по ОП "Конкурентоспособност" са в размер на 1.9 млн. лв. С милион 
и 400 хил. лв. за тази година разполага и ведомството на Лиляна Павлова по програма 

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=97211
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"Регионално развитие". Още милион лева ще бъдат дадени на медиите по програма 
"Административен капацитет", става ясно от справката на министерството по европейските 
въпроси.  
БГНЕС  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.varnapress.net  
Връзка: http://varnapress.net/bulgaria/298820/#respond  
Брой думи: 77  
 
 
Резюме: София. Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на 
протест срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за 
апела му стана одобреният проект за финансиарне на “Пайнер” по ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”.  
 
Заглавие: Артистите на бунт срещу чалгата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на 
протест срещу чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за 
апела му стана одобреният проект за финансиарне на “Пайнер” по ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”. Близо 2 млн. лв. се предвижда да 
получи компанията, за да популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с 
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формат…  
http://varnapress.net/bulgaria/298820/#respond  
 

http://varnapress.net/bulgaria/298820/#respond
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novglas.com  
Връзка: http://www.novglas.com/bg/news/read/19977  
Брой думи: 342  
 
 
Резюме: Станишев: С двата милиона за попфолка ГЕРБ си подготвят пеенето за изборите  
Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест срещу 
чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му стана 
одобреният проект за финансиарне на "Пайнер" по ОП "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика". Близо 2 млн. лв. се предвижда да получи компанията, за да 
популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с благословията на 
държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на съфинансиране.  
 
Заглавие: Артисти скочиха срещу чалгата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Станишев: С двата милиона за попфолка ГЕРБ си подготвят пеенето за изборите  
Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест срещу 
чалгализацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му стана 
одобреният проект за финансиарне на "Пайнер" по ОП "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика". Близо 2 млн. лв. се предвижда да получи компанията, за да 
популяризира попфолка у нас и зад граница. Проектът е спечелен с благословията на 
държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на съфинансиране.  
"Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В идиотската ни 
държава това е културата, която можем да покажем на света", коментира пред БГНЕС 
режисьорът Александър Морфов. "Някой ще вземе много пари от това, но по-ужасно и нищожно 
нещо не мога да си представя", допълни именитият режисьор.  
Срещу чалгализацията се обявиха хора в различни сфери на българската култура. Композиторът 
и пианистът Антони Дончев обобщи случващото се като "пълен абсурд". "Не може да се 
подпомага нещо, което властва години наред. Какво повече да му помагаш", попита Дончев.  
"Неприятно ми стана на душата, когато разбрах. Както е казал известният британски драматург и 
писател Бърнард Шоу - "Човек не трябва да се бори с прасе. Първо, защото ще се изцапа и 
второ, защото на прасето това ще му хареса", описа символично факта музикантът Кирил 
Маричков.  
От формална гледна точка няма нищо нередно в това, че проектът на "Пайнер" е одобрен за 
финансиране. Ще проверя какъв е случаят, коментира министърът по еврофондовете Томислав 
Дончев.  
Очевидно ГЕРБ си подготвят по този начин пеенето за изборите. Така коментира ситуацията пък 
лидерът на БСП Сергей Станишев. Раздадените пари по европрограми за рекламата им, 
Станишев коментира като форма на влияние и прокарване на политика през медиите, които пък 
стават зависими от това правителство. "Изобщо ГЕРБ се опитват да подготвят купуването на 
избори, в това число с европейски средства", каза Станишев и попита как по друг начин да се 
възприеме сериозния ресурс, който печелят "Пайнер". "Очевидно си подготвят по този начин 
пеенето за изборите", заключи лидерът на БСП.  
 

http://www.novglas.com/bg/news/read/19977
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.chernomore.bg  
Връзка: http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/48-2009-03-18-08-12-
12/33751---2-----  
Брой думи: 214  
 
 
Резюме: Музикалната компания "Пайнер" спечели 2 млн. лева европейско финансиране по 
оперативна програма "Конкурентоспособност", става ясно от официалния регистър за 
управление на еврофондовете.  
 
Заглавие: ЕС отпусна 2 млн. лева за родната чалга  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Музикалната компания "Пайнер" спечели 2 млн. лева европейско финансиране по 
оперативна програма "Конкурентоспособност", става ясно от официалния регистър за 
управление на еврофондовете. Проектът на фолк-империята е за "повишаване на 
конкурентоспособността на компанията на вътрешния пазар чрез модернизация на 
оборудването". Работата по него е започнала миналото лято и трябва да приключи до април тази 
година.  
От справка в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС става 
ясно, че безвъзмездната финансова помощ за „Пайнер“ е близо 2 млн. лева. Останалите пари 
(1.2 млн. лева) компанията трябва да си осигури сама. От фирмата все още не са получили 
средствата, но плащанията предстоят. Oт там обясняват, че ще използват средствата, за да 
привлекат повече зрители, да вдигнат рейтинга си, като това ще доведе до увеличаване на 
приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще 
допринесе за развиването на българската икономика, се посочва в описанието му.  
Само преди седмица министърът по еврофондовете Томислав Дончев се похвали, че 
изминалата година е била рекордна за най-тромавата оперативна програма - 
„Конкурентоспособност“. От 2007 г. до края на 2011-а бизнесът е получил реално едва 130 млн. 
лева от предвидените над 2.2 милиарда. Към края на 2012 обаче изплатените суми вече са над 
978 млн. лева, или 43% от целия бюджет на програмата, пише bgonair.bg.  
 

http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/48-2009-03-18-08-12-12/33751---2-----
http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/48-2009-03-18-08-12-12/33751---2-----


 

 

234 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
/1

6
/2

0
1

3
 

Дата: 15.01.2013  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/56998-painer-spechelili-evroproekt-za-2-miliona-leva  
Брой думи: 229  
 
 
Резюме: Музикалната компания "Пайнер" е спечелила почти 2 млн. лева европейско 
финансиране.  
"Пайнер Медиa" ООД, собственик на телевизия „Планета”, е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. 
като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" за популяризиране на поп-фолк музиката (популярна с наименованието 
"чалга") не само у нас, но и на международните пазари.  
 
Заглавие: "Пайнер" спечелили европроект за 2 милиона лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Музикалната компания "Пайнер" е спечелила почти 2 млн. лева европейско финансиране.  
"Пайнер Медиa" ООД, собственик на телевизия „Планета”, е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. 
като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" за популяризиране на поп-фолк музиката (популярна с 
наименованието "чалга") не само у нас, но и на международните пазари.  
От справка в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС става 
ясно, че безвъзмездната финансова помощ за „Пайнер“ е близо 2 млн. лева. Останалите пари 
(1.2 млн. лева) компанията трябва да си осигури сама. От фирмата все още не са получили 
средствата, но плащанията предстоят.  
“С реализирането на настоящия проект „Пайнер Медиа” ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия “Планета” се излъчва. Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
„Пайнер Медиа” ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика”, 
се посочва в описанието на проекта.  
Основател и собственик на „Пайнер” е Митко Димитров, който на предпоследните местни избори 
оглави листата на ГЕРБ в Димитровград, но после се отказа от политическа дейност.  
 

http://fakti.bg/biznes/56998-painer-spechelili-evroproekt-za-2-miliona-leva
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.struma.com  
Връзка: http://www.struma.com/bulgariya/1-6-mln-lv-ot-es-za-za-populyarizirane-na-pop_33154/  
Брой думи: 317  
 
 
Резюме: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за 
популяризиране на поп фолка у нас и на международните пазари.  
 
Заглавие: 1.6 млн. лв. от ЕС за за популяризиране на поп фолка у нас и на международните 
пазари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
за популяризиране на поп фолка у нас и на международните пазари.  
Това показва справка в информационната система на Министерството на финансите, цитирана 
от БГНЕС. Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени.  
Началото на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а краят - 23 април 2013 г. 1 630 498 
лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране на 
проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия "Планета" се излъчва.  
"Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама", пише още в проекта.  
Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването 
на българската икономика, се посочва още в описанието. Дейностите, които медията ще извърши 
по реализирането на проекта, са създаване на екип за управление; подготовка и провеждане на 
процедури за избор на външни фирми изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на 
оборудването, тестване и въвеждане в експлоатация, провеждане на обучение на техническите 
специалисти; поръчка и доставка на материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови 
работни места; мониторинг и оценка на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение 
на дейностите по проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
 

http://www.struma.com/bulgariya/1-6-mln-lv-ot-es-za-za-populyarizirane-na-pop_33154/
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57363  
Брой думи: 160  
 
 
Резюме: Средствата се отпускат по проект на ОП "Конкурентоспособност"  
Брюксел отпуска близо 2 млн. лева (1 918 233 лева е точната сума) на димитровската музикална 
компания "Пайнер Медия".  
 
Заглавие: Модернизират "Пайнер" с европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Средствата се отпускат по проект на ОП "Конкурентоспособност"  
Брюксел отпуска близо 2 млн. лева (1 918 233 лева е точната сума) на димитровската музикална 
компания "Пайнер Медия".  
Средствата са за модернизация на оборудването и се предоставят по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика",  информира iNews.bg.  
"С реализирането на настоящия проект Пайнер Медиа" цели да постигне устойчив икономически 
растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на качествен 
медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в които 
телевизия "Планета" се излъчва.  
Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа” ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни 
места и ще допринесе за развиването на българската икономика", се посочва в описанието на 
проекта.  
Той е в процес на изпълнение и трябва да приключи до 23 април тази година.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57363
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.bgonair.bg  
Връзка: 
http://bgonair.bg/bg/news/mix/read/_pajner_poluchi_bezvyzmezdno_2_mln_leva_ot_evrofondovete/  
Брой думи: 274  
 
 
Резюме: Музикалната компания е с одобрен проект за финансиране по програма 
"Конкурентоспособност".  
Музикалната компания "Пайнер" е спечелила 2 млн. лева европейско финансиране по 
оперативна програма "Конкурентоспособност", става ясно от официалния регистър за 
управление на еврофондовете.  
 
Заглавие: "Пайнер" получи безвъзмездно 2 млн. лева от еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор: Ралица Пейчева  
Текст: Музикалната компания е с одобрен проект за финансиране по програма 
"Конкурентоспособност".  

Музикалната компания "Пайнер" е спечелила 2 млн. лева европейско финансиране по 
оперативна програма "Конкурентоспособност", става ясно от официалния регистър за 
управление на еврофондовете. Проектът на фолк-империята е за "повишаване на 
конкурентоспособността на компанията на вътрешния пазар чрез модернизация на 
оборудването". Работата по него е започнала миналото лято и трябва да приключи до април тази 
година.  
От справка в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС става 
ясно, че безвъзмездната финансова помощ за „Пайнер“ е близо 2 млн. лева. Останалите пари 
(1.2 млн. лева) компанията трябва да си осигури сама. От фирмата все още не са получили 
средствата, но плащанията предстоят.  
“С реализирането на настоящия проект „Пайнер Медиа” ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия “Планета” се излъчва. Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
„Пайнер Медиа” ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика”, 
се посочва в описанието на проекта.  
Само преди седмица министърът по еврофондовете Томислав Дончев се похвали, че 
изминалата година е била рекордна за най-тромавата оперативна програма - 
„Конкурентоспособност“. От 2007 до края на 2011 бизнесът е получил реално едва 130 млн. 
лева от предвидените над 2.2 милиарда. Към края на 2012 обаче изплатените суми вече са над 
978 млн. лева, или 43% от целия бюджет на програмата.  
 

http://bgonair.bg/bg/news/mix/read/_pajner_poluchi_bezvyzmezdno_2_mln_leva_ot_evrofondovete/
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://economymagazine.bg/news/15163/1/1/Pajner-ste-vdiga-rejtinga-si-s-2-mln-lv-
evrosubsidiya.html  
Брой думи: 318  
 
 
Резюме: С помощта телевизия "Планета" ще разкрива нови работни места и ще се цели в 
международни пазари  
"Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1.918 млн. лева като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Това показва 
справка в Информационната система за управление и наблюдение на структурните елементи на 
ЕС в България.  
 
Заглавие: "Пайнер" ще вдига рейтинга си с 2 млн. лв. евросубсидия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С помощта телевизия "Планета" ще разкрива нови работни места и ще се цели в 
международни пазари  
"Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1.918 млн. лева като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  Това показва 
справка в Информационната система за управление и наблюдение на структурните елементи на 
ЕС в България.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г.  
1 630 498 лв. от парите са от страна на ЕС, а 287 735 е националното финансиране на 
проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В описанието на проекта се посочва, че с реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" 
ООД "цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в 
подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и 
на международните пазари, в които телевизия Планета се излъчва".  
"Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да 
привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до 
увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни 
места и ще допринесе за развиването на българската икономика", се посочва още в описанието 
на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 
на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
 

http://economymagazine.bg/news/15163/1/1/Pajner-ste-vdiga-rejtinga-si-s-2-mln-lv-evrosubsidiya.html
http://economymagazine.bg/news/15163/1/1/Pajner-ste-vdiga-rejtinga-si-s-2-mln-lv-evrosubsidiya.html
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novanews.bg  
Връзка: 
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/15/42701/%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0
%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-
%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD.-
%D0%BB%D0%B2.-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-
/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu  
Брой думи: 175  
 
 
Резюме: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания „Пайнер” получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, която 
е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.  
 
Заглавие: Чалгата „покорява” света с 2 млн. лв. европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българската чалга трябва да бъде популяризирана не само у нас, но вече и на 
международните пазари. За целта музикалната компания „Пайнер” получава близо 2 млн. лева 
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”, която е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.  
В документите, с които музикалната компания е кандидатствала за финансирането, пише, че с 
реализирането на проекта се цели постигането на устойчив икономически растеж и запазване на 
лидерските й позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт 
не само на родния, но и на международните пазари.  
Според проекта това ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за 
развиването на българската икономика  
Целият проект е на обща стойност над 3 милиона лева. От тях над 1,6 милиона са от ЕС, а 287 
000 е националното финансиране, а медията трябва да заплати почти 1,3 милиона лева.  
И въпреки че началото на проекта е било на 23 юли 2013 г., парите все още не са усвоени. Краят 
обаче е след 4 месеца – на 24 април 2013 г.  
 

http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/15/42701/%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD.-%D0%BB%D0%B2.-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/15/42701/%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD.-%D0%BB%D0%B2.-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/15/42701/%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD.-%D0%BB%D0%B2.-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/15/42701/%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD.-%D0%BB%D0%B2.-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/15/42701/%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD.-%D0%BB%D0%B2.-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novanews.bg  
Връзка: 
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/15/42711/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-
%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-
%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD/?utm_source=news&utm_medium
=link&utm_campaign=menu  
Брой думи: 135  
 
 
Резюме: "Евро парите влизат в България основно като асфалт или силиконови ц*ци". Това гласи 
коментар на рапъра Мишо Шамара по повод новината, че компания, собственик на звукозаписна 
фирма и телевизия за поп фолк музика печели близо 2 млн. лв. по европрограма.  
 
Заглавие: Мишо Шамара: Европарите влизат у нас като асфалт или силикон  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Евро парите влизат в България основно като асфалт или силиконови ц*ци". Това гласи 
коментар на рапъра Мишо Шамара по повод новината, че компания, собственик на звукозаписна 
фирма и телевизия за поп фолк музика печели близо 2 млн. лв. по европрограма.  
"ГЕРБ = ЧАЛГА", пише още в становището на певеца, публикувано в страницата му в социалната 
мрежа Фейсбук.  
Той се обявява против харченето на средства от Брюксел за популяризиране на чалгата на фона 
на бедността в България и припомня на управляващите, че "Господ гледа и ще ви накаже, ей".  
По-рано днес от справка на Министерството на финансите стана ясно, че "Пайнер Медиа" ООД е 
одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на поп фолка не 
само у нас, но и на международния пазар.  
 

http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/15/42711/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=3Dmenu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/15/42711/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=3Dmenu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/15/42711/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=3Dmenu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/15/42711/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=3Dmenu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/15/42711/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=3Dmenu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/15/42711/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=3Dmenu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/15/42711/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=3Dmenu
http://www.novanews.bg/news/view/2013/01/15/42711/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=3Dmenu
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.factor-news.net  
Връзка: http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=1&id=30117  
Брой думи: 605  
 
 
Резюме: По проект с тези пари "Пайнер Медиa" ООД трябва да популяризира чалгата не само у 
нас, но и на международните пазари  
 
Заглавие: Дават 2 милиона лв. европари за популяризиране на чалгата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: По проект с тези пари "Пайнер Медиa" ООД трябва да популяризира чалгата не само у 
нас, но и на международните пазари  
"Пайнер Медиa" ООД е одобрена и ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  за 
популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в 
информационната система на Министерството на финансите.  
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото 
на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а краят 23 април 2013 г.  
1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране на 
проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.  
В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с 
реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив 
икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на 
качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в 
които телевизия Планета се излъчва. "Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
"Пайнер Медиа" ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика", 
се посочва още в описанието на проекта.  
Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за 
управление на проекта; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми 
изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в 
експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на 
материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка 
на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта.  
Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.  
Припомняме, че рекордните 13 млн. 964 хил. лв. ще бъдат разпределени между избрани 
електронни медии тази година за популяризиране на седем от оперативните програми (ОП) на 
ЕС, както става ясно от писмения отговор на министъра по европейските въпроси Томислав 
Дончев до депутата от "Синята коалиция" Ваньо Шарков. Сумата ще набъбне, тъй като в 
справката не са включени парите за реклама на най-щедрата програма - за развитие на селските 
райони, подопечна на земеделското министерство.  
Това е най-крупната сума, раздадена в рамките на една година от 2009 г., показва сравнението 
на данните. През 2012 г. за този род дейност са похарчени 8.5 млн. лв. Щедрото финансиране на 
медиите рискува да ги постави в деликатно положение спрямо управляващите от ГЕРБ в година, 
когато се провеждат оспорвани парламентарни избори.  
Т.нар. комуникационен план за информация и публичност е задължителен за всяка европейска 
програма и представлява 0.6% от общата й стойност. От 2009 г. до ноември 2012 г. медиите са 
получили 25 млн. 730 хил. лв. по 9 оперативни програми на ЕС, сочи справката от ведомството 
на Томислав Дончев.  
Най-много пари тази година ще бъдат разпределени по ОП "Техническа помощ" и "Околна среда" 
- съответно 3.4 млн. лв. и 3 млн. лв. Програмата за развитие на човешките ресурси към 
социалното министерство ще даде на медиите 2.3 млн. лв. За 2013 г. разходите за 
информационни кампании по ОП "Конкурентоспособност" са в размер на 1.9 млн. лв. С милион 
и 400 хил. лв. за тази година разполага и ведомството на Лиляна Павлова по програма 
"Регионално развитие". Още милион лева ще бъдат дадени на медиите по програма 

http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=1&id=30117
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"Административен капацитет", става ясно от справката на министерството по европейските 
въпроси. /БГНЕС  
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.spekulanti.com  
Връзка: http://www.spekulanti.com/novini-ikonomika/28621-
i_chalgata_podobriava_konkurentnosposobnostta_si_s_evrofondove  
Брой думи: 671  
 
 
Резюме: Европейската програма за бизнеса, която трябва да повиши конкурентоспособността на 
българските фирми, финансира не само предприятия от реалната икономика, но и забавната 
продукция на телевизиите, пише в своя статия Медиапул.  
След фирмите на шоумените Иван и Андрей, продуцентите Магърдич Халваджиян и Димитър 
Митовски, и Митко Димитров, известен като Митко Пайнера, също получава безвъзмездна помощ 
по оперативна програма “Конкурентоспособност”. Това става ясно от информационната система 
за еврофондовете ИСУН.  
 
Заглавие: И чалгата подобрява конкурентноспособността си с еврофондове  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Европейската програма за бизнеса, която трябва да повиши конкурентоспособността на 
българските фирми, финансира не само предприятия от реалната икономика, но и забавната 
продукция на телевизиите, пише в своя статия Медиапул.  
След фирмите на шоумените Иван и Андрей, продуцентите Магърдич Халваджиян и Димитър 
Митовски, и Митко Димитров, известен като Митко Пайнера, също получава безвъзмездна помощ 
по оперативна програма “Конкурентоспособност”. Това става ясно от информационната 
система за еврофондовете ИСУН.  
Проектът на “Пайнер Медия” е с най-висока стойност от тези на конкурентите – 3.2 млн. лв. От 
тях безвъзмездната помощ от Европа е 1.9 млн. лв., а останалите средства се осигуряват от 
Митко Димитров. Въпреки че изпълнението на договора е започнало на 23 юли 2012 г. до 
момента на компанията не е преведен нито един лев. Изпълнението на проекта трябва да 
приключи на 23 април 2013 г., става ясно от ИСУН.  
Средствата ще бъдат използвани за купуване на нова модерна техника. Целта е компанията да 
“постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерската си позиции в подготовката и 
реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на 
международните пазари, в които телевизия Планета се излъчва”, е посочено в описанието, с 
което проектът печели европейските пари.  
“Чрез повишаване качеството на предлагания продукт “Пайнер Медиа” ще съумее да привлече 
значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до увеличаване на 
приходите от реклама”, е посочено още в описанието на проекта.  
Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места.  
“Пайнер Медия” е собственик на телевизионния канал Планета ТВ, по който се излъчва 
фолклорна и чалга музика, най-вече на продуцираните от Митко Димитров изпълнители.  
Сателитният музикален канал “Планета“ стартира на 13 ноември 2001 г. Шест години по-късно 
тръгна и фолклорният “Планета Фолк”, а на 24 май 2010 г. - “Планета HD”, която е първата HD 
телевизия в България с високо качество. Компанията има собствени музикални магазини в девет 
града, а от края на 2004 г. развива и верига от дискотеки в 11 града.  
Първоначално за “Пайнер Медия” европарите през 2011 г. не достигнаха, въпреки че проекта им 
беше одобрен. В подобна позиция бяха и проектите на “Дрийм тийм” и “Телеман”. Финансирането 
им е станало възможно през 2012 г. заради освобождаването на средства от отказали се фирми 
с вече спечелени проекти, но не от шоу бизнеса. Около една пета от компаниите прекратиха 
договорите си по “Конкурентоспособност”, защото не успяха да осигурят съфинансирането на 
проектите си.  
Така “Дрийм тийм”, които излъчват сатиричното шоу “Комиците”, получава 667 332 лв., от които 
461 084 лв. е безвъзмездната помощ от Европа. Проектът на “Телеман”, който продуцира 
“Горещо” и “Отечествен фронт”, е за 314 608 лв., от които 220 226 лв. е безвъзмездната 
европейска помощ.  
През 2011 г. средства за закупуване на нова техника по схемата за “Технологична модернизация” 
на предприятията получиха още фирмите на Иван и Андрей, Магърдич Халваджиян и Димитър 
Митовски.  
“Глобал филмс”, които продуцират “Господари на ефира” и редица други предавания, спечели 
проект за 1 073 220 лева за да купи ново оборудване за снимки - камери и осветление.  

http://www.spekulanti.com/novini-ikonomika/28621-i_chalgata_podobriava_konkurentnosposobnostta_si_s_evrofondove
http://www.spekulanti.com/novini-ikonomika/28621-i_chalgata_podobriava_konkurentnosposobnostta_si_s_evrofondove
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"Камера" на Димитър Митовски, който снима сериала “Стъклен дом”, спечели проект за 1.45 млн. 
лева, от които безвъзмездната европейска помощ е 1 млн. лв.  
Проектът на "Междинна станция" на Иван и Андрей за закупуване на нова техника е 679 244 лв., 
като 475 471 лв. е европейската помощ.  
Проектът за внедряване на иновативно високотехнологично оборудване на "Ню Бояна филм", 
където се снимат повечето чужди продукции със световни звезди, е за 2.87 млн. лв., като 
безвъзмездната помощ е 1.7 млн. лв.  
Сред компаниите, свързани с телевизия, най-много евросредства печели "Интерактив медиа 
сървисиз" – близо 2.5 млн. лв. безвъзмездна помощ, като стойността на целия проект е 4 млн. 
лв. Това е компанията, която осигурява есемес гласуванията в различни тв игри и предавания.  
Нито една от фирмите обаче към 15 януари 2013 г. не е получила все още лев от европейското 
финансиране, показва справка в ИСУН. Реализацията на проектите трябва да приключи преди 
парламентарните избори - в периода април – юни 2013 г. Най-вероятно след това фирмите ще 
подадат отчетите си за изпълнението на проектите.  
 



 

 

245 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
/1

6
/2

0
1

3
 

Дата: 15.01.2013  
Източник: www.offnews.bg  
Връзка: http://offnews.bg/index.php/145787/bryuksel-podaryava-2-mln-na-chalgata  
Брой думи: 199  
 
 
Резюме: Брюксел одобри проект на стойност близо 2 милиона евро, с които да финансиран 
развитието на българската чалга.  
Това става чрез безвъзмездна помощ по програма “Конкурентноспособност”, става ясно от 
Информационната система за изпълнение и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в 
България. Там се вижда, че няколко български продуцеднтски къщи, работещи с телевизии, са 
спечелили европроекти. Сред тях са тези на Иван и Андрей, Магърдич Халваджиян, Димитър 
Митовски.  
 
Заглавие: Брюксел подарява 2 млн. на чалгата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Брюксел одобри проект на стойност близо 2 милиона евро, с които да финансиран 
развитието на българската чалга.  
Това става чрез безвъзмездна помощ по програма “Конкурентноспособност”, става ясно от 
Информационната система за изпълнение и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в 
България. Там се вижда, че няколко български продуцеднтски къщи, работещи с телевизии, са 
спечелили европроекти. Сред тях са тези на Иван и Андрей, Магърдич Халваджиян, Димитър 
Митовски. Най-високо оценен обаче е проектът на Митко Пайнера (Митко Димитров) – 3,2 млн. 
лева, от които Брюксел отпуска 1,9 милиона лева.  
Неговата фирма “Пайнер медия” ще получи пари за нова техника и оборудване, за да може да 
засили позициите си на вътрешния пазар. “Чрез повишаване качеството на предлагания продукт 
„Пайнер Медиа” ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга 
си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до 
разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика”, 
е записано в мотивите на проекта.  
Крайната дата на проекта е 23 април 2013 г.  
Телевизия “Планета” е собственост на продуцентската компания “Пайнер”, работеща главно с 
чалга изпълнители. Години наред телевизията беше сред най-гледаните, като стигаше до 5-а 
позиция по рейтинг.  
 

http://offnews.bg/index.php/145787/bryuksel-podaryava-2-mln-na-chalgata
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Дата: 15.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
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Резюме: Различни са мненията на хората по повод това, чеПайнер Медиa ООД е одобрена и ще 
получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програмаРазвитие на 
конкурентоспособността на българската икономиказа популяризиране на чалгата не само у нас, 
но и на международните пазари, предаде репортер на БГНЕС.  
 
Заглавие: 2 млн. лева за Пайнер– за нови цици на изпълнителките ли  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Различни са мненията на хората по повод това, чеПайнер Медиa ООД е одобрена и ще 
получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програмаРазвитие на 
конкурентоспособността на българската икономиказа популяризиране на чалгата не само у нас, 
но и на международните пазари, предаде репортер на БГНЕС.  
Различни са мненията на хората по повод това, чеПайнер Медиa ООД е одобрена и ще получи 1 
918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програмаРазвитие на конкурентоспособността на 
българската икономиказа популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните 
пазари, предаде репортер на БГНЕС.  
Все пак граждани и гости на столицата недоумяват как е възможно да се отделят толкова пари, 
за да се популяризира чалгата и по този начин България да бъде представяна по света. Според 
по - голямата част от тях, страната ни може дабъде представена в много други аспекти на 
нашата хилядолетна история и културно богатство.  
Повечето хора бързат по плочките на столичния пл.Славейкови подминават щандовете с книги. 
Малка част от тях спират, за да попитат нещо или да разлистят някоя книга. Пред Столичната 
библиотека е пусто, а до паметника на Петкои Пенчо Славейкови на площада виждаме 
единствено жена на средна възраст, която е дошла със своята китара, за да посвири и да си 
докара дребна сума, въпреки студа.  
Столичанката Синтия Вълчева заяви за БГНЕС, че по принцип е против чалгата.Всеки народ си 
има своя национална музика. Не смятам, че чалгата би трябвало нас да ни представлява,каза 
Вълчева.За това все пак би трябвало да си има определено заведение. Съгласна съм, че има 
определена публика за тази музика, но пък това да се отпускат и такива средства за такава 
музика, смятам, че е недопустимо,добави възмутено жената.  
Според нея България трябва да бъде известна не с чалгата.Имаме много други неща, с които 
можем да бъдем представени и да се популяризираме. Като започнете и от друг вид жанрове на 
музиката, макар и с национално значение. След това има много други области, с които можем да 
се гордеем, но чалга музиката – това въобще нямам думи и не мога да го коментирам, защото го 
смятам абсолютно за несъвместимо да представя България по света,каза Вълчева.  
На въпрос колко книги трябва да си прочел, за да допуснеш такъв проект да кандидатства по 
ОПКонкурентоспособност,Вълчева отговори, че това е много относително.Като гледам, че 
напоследък въобще никой не се задържа пред щандовете за книги, за съжаление това вече 
зависи само от човека, донякъде може би и от възпитанието, от общата култура, от 
образователната система. Това е много комплексно. В края на краищата културата на всеки 
човек е нещо много лично и не мога да го коментирам, но не зависи основно от 
книгите,категорична е Синтия Вълчева.  
Дали чалгата е новият облик на българската култура и за това, че миналата година дори Софи 
Маринова пя в Европарламента, тя коментира,че за съжаление, днес е така. Не отричам 
качествата на Софи Маринова, но не смятам, че такива хора трябва да ни представят по света, 
заяви Вълчева. Не ме вълнува чалгата и нищо не мога да кажа за нея, заяви възмутено друга 
жена, която преминаваше по пл.Славейков.Според нея, България трябва да се популяризира с 
природата си, с много неща, но не и с чалга.  
Чухме мнението и на един младеж – Георги от Хасково. Аз не съм голям почитател на чалгата, 
обаче си е българска музика и си е нещо наше, така че това е въпрос на гледна точка, смята 
Георги.Чалгата е едно от нещата, които са характерни за България. Макар, че не съм й голям 
фен, това си е едно от нещата, с които сме известни на Балканите и по света,добави младежът.  
Да разглежда книги по щандовете на пл.Славейковоткрихме и българския актьор Вельо Горанов, 
който е сред най-известните мимове не само в България, но и по света. Според него, не чалгата 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12823427
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е това, с което трябва да ни разпознават по света.Има много по-големи неща, отколкото чалгата. 
Погледнете наоколо… Първо нека да оправим себе си, а пък чалгата – можем и без нея,каза 
Вельо Горанов. Не разбирам от тези неща, но мисля, че има други неща, които могат да се 
финансират с тези средства, но щом са спечелили проект, значи има нещо, добави актьорът.  
Друг гражданин – Христо Паличев, заяви, че не слуша чалга.За това, че е спечелила – не мога да 
кажа как и защо ги е спечелила. Но за мен е по-добре тези пари да се насочат в народната 
музика. В нашия фолклор биха спечелили повече,каза той. Мъжът смята, че народното 
творчество е занемарено и изоставено. Тези пари, ако се насочат там, според него, 
популяризирането на нашата държава ще бъде многопо-силно и много по-ефектно пред 
останалия свят. Мнението на Паличев е, че изключително не чалгата е това, с което трябва да ни 
разпознават по света.Чалгата за мен е нещо, което е ниско ниво на творчество и в никакъв 
случай не бих позволил българина да го разпознават с чалгата. Това за мен е нещо, което ще си 
отживее или поне му се дава основание за популяризация с много пари за нещо, което е за 
дребна, евтина консумация. За мен не е творчество,заяви Паличев.  
Според него, един министър трябва да е прочел много малко книги, за да допусне такъв проект 
до конкурс по ОПКонкурентоспособност.Даже може би да не е чел нищо и това да му харесва, 
смята Паличев. Според него, той не е прочел нищо за народното творчество и за корените на 
българската нация къде секрепят. Затова за мен е кощунство в днешно време да се харчат пари 
по този начин, и то заПайнер,категоричен е мъжът. Вълко Маринов също е много против това. 
Според него, това не е нещото, с което България трябва да се популяризира по света.  
Мнението си по тематаизказа и Валентина Миланова, която е ученичка и работи. Тя определи 
случая катопълна трагедия.Вероятно, за да спечелят тези пари, е било представено, че 
традиционната българска музика е чалгата. Защото аз предполагам, че ЕС би подкрепил 
единствено една такавакауза – за запазване на нещо, което е традиционно българско,каза 
Миланова. Намирисва ми на измама някак си, добави младото момиче. Как по-точно ще се 
изразходват 2 милиона лв. – в нови цици за изпълнителките ли, пита риторичнотя.Както 
България прецени, че няма пари за майките, няма пари за пенсионерите, но пък може да отдели 
1 милион лв., за да може да гледаме футбол по БНТ, тук приоритетите самалко 
объркани,категорична е ученичката. /БГНЕС  

 


