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Телевизии и радиостанции
Дата: 16.01.2013
Източник: БНР
Предаване: 12+3
Място на материала:
Продължителност в мин.: 5
Брой думи: 932

Текст: Водещ: Най-горещата тема във форумите, в социалните мрежи, в пресата, от вчера
насам са двата евромилиона, с които „Пайнер медия” ще развива конкурентоспособността на
българската икономика. И коментарите са най-различни. От Европа спонсорират чалгата,
кандидатствали са, спечелили са, до ГЕРБ си осигурява пеене на изборите. ЕК поиска спешна
проверка на европарите за „Пайнер медия”. Министър Томислав Дончев, който отговаря за
усвояването на еврофондовете, също е назначил проверка. Сега ще разговаряме с колегата от
„Труд”, Емил Спахийски. Здравейте.
Емил Спахийски:Здравейте.
Водещ: Какво мислите вие?
Емил Спахийски: Аз бих го нарекъл това един класически български комплекс, когато става
въпрос за сектор от шоубизнеса, в който повечето хора, особено интелектуалците и
псевдоинтелектуалците не харесват и веднага всичко, което се направи в този сектор, се
посреща на нож. Ако това беше примерно „Jazz FM” или друга радиостанция, която е свързана
с култура, нямаше дори никой да погледне. Ей так а щеше да го отминат хората като важно
събитие.
Водещ: Т.е. вие несте скандализиран, така ли?
Емил Спахийски: Темата е много широка и много дълбока. Първо, има 2 неща. Този бизнес,
попфолк индустрията и второто нещо е, какво се случва с остатъка от българската култура.
Този човек, който всички познават като Пайнера, е инженер, който навремето разбра, че там
има ниша. Разви сила, въпреки съпротивата на обществото, въпреки всичко, което имаше като
съпротива. Той разви.Направи един прекрасен за своите норми, продукт. Нещо повече. Това е
единствената телевизия, която съм виждал да се излъчва на Балканите. В Албания съм я
виждал, в Косово съм я виждал. Тя диктува и включително модата в двете държави, по
отношение на вкусове, ако щете, така че това си е просто, дали на нас ни харесва или не ни
харесва този продукт, това е просто направено професионално. Този човек има право и този
бизнес има правото да съществуват на този пазар и да се конкурират с останалите подобни
телевизии по Балканите, по Европа и в България. Това е едната страна на въпроса…
Водещ: А от другата страна е цялата арт гилдия и всички хора, които правят изкуство, високо
изкуство, които се занимават с кино, с театър, с опера. Те са скандализирани. Толкова пари?
Там ли трябва да отидат европейските пари? Човек започва да се чуди какви проекти се
подкрепят с тези европари?
Емил Спахийски: Първо, не съм съгласен . Аз също се занимавам с кино. Аз също съм
сценарист на … филми, телевизионни филми и искам да ви кажа, че първо, тези продуценти и
компании, които произвеждат в момента телевизионните сериали в България, те
кандидатстваха първи и още преди 2 г. спечелиха и те милиони по същата програма, така че
там няма. Отделно това пък, че висшето изкуство в Европа се толерира най-много и се отделят
адски много средства, говоря, включително за програми, за развитие на театри, алтернативен
театър.
Можете
да
видите
много
повече
милиони
там,
отколкото
в
конкурентоспособността.Говорим тук да се купи техника. Вижте, този човек инвестира в себе си.
Инвестира и в продуктите си. Това е една от малкото телевизии в България, която се излъчва в
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Резюме: Водещ: Най-горещата тема във форумите, в социалните мрежи, в пресата, от вчера
насам са двата евромилиона, с които „Пайнер медия” ще развива конкурентоспособността на
българската икономика. И коментарите са най-различни. От Европа спонсорират чалгата,
кандидатствали са, спечелили са, до ГЕРБ си осигурява пеене на изборите. ЕК поиска спешна
проверка на европарите за „Пайнер медия”. Министър Томислав Дончев, който отговаря за
усвояването на еврофондовете, също е назначил проверка. Сега ще разговаряме с колегата от
„Труд”, Емил Спахийски. Здравейте.
Емил Спахийски:Здравейте.
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HD формат още преди националната телевизия да го е пуснала това нещо, още преди други ,
които имат претенции, че са много по-важни. Така че говорим тук за техника, а не за плащане
на хонорари на музиканти, за да създават песни. Има го това като пазар. Големият проблем на
хората, които се занимават с изкуство е, че България все още не може да извади достатъчно
добри продукти, които да конкурират на културно ниво, Западна Европа или Съединените щати
и този комплекс…
Водещ: Не съм съгласна с вас. Учудва ме вашето мнение, но вие се аргументирате. Да, слушам
ви?
Емил Спахийски: Защо да не сте съгласна? Има ли нещо, което да бъде сравнимо със
световните образци?
Водещ: Мога да ви кажа. Аз може да съм пристрастна. Мисля, че сериалът „Под прикритие” се
продава доста добре. Да, сериал на обществената телевизия. Можем да влезем в много дълъг
разговор. Хареса ми заглавието на „Дневник”, „Елате, фондове, при батко”. Симптом, според
вас, за какво е спечелилият проект на инж. Митко Димитров?
Емил Спахийски:… хора си имат закони в Европа. Има си програми и фондове.Те отпускат 200
милиона за „Конкурентоспособност”, кандидатстваш и ако спечелиш, се развиваш. Ако не, не
го печелиш. Там няма , в Европа няма такава норма, че трябва да е попфолк или не трябва да
е попфолк. Отговаряш ли на едни изисквания, технически, имаш ли телевизия, продавал ли си
продукт, който е свързан, ето, това са изискванията по европейския… Защо ние трябва да го
правим на някакъв изключително сериозен скандал това нещо, което е абсолютно нормално?
Да не мислите, че в Западна Европа, че всичко е пълно с образци на висшето изкуство и
култура. И там се подкрепят различни телевизии, които са свързани, тематични. Това са
жанрови телевизии. Това е жанр в музиката и този жанр е успял да се наложи. Защо нямаме
една музикална телевизия, която да подкрепя българската поп или рок музика? В момента
нямаме такова нещо.
Водещ: Да.
Емил Спахийски: Това е големият проблем за мен, защото голяма част от радиата пускат
изключително и само западна музика. Трябва да има шанс един музикант да пробие, ако е
направил хубаво хаос или поп парче Взимат се хората, които ги допускат изобщо до
телевизионния ефир или радиоефир, така че ние като общество сме смачкали културата и сега
сме погледнали, се оглеждаме в човек, който си е свършил работата сам, на собствения
бизнес. Защо нито, погледнете, че има около 40 радиостанции само… около София. Колко от
тях пускат българска попмузика.
Водещ: Да, разбрах ви. Разбрах ви. Човекът си е свършил работата и е спечелил. Това е
вашето мнение. Благодаря ви. Чухте мнението на колегата от „Труд”, Емил Спахийски.
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Дата: 16.01.2013
Източник: БНР
Предаване: Преди всички
Място на материала:
Продължителност в мин.: 2,40
Брой думи: 368

Текст: „Брюксел преслушва „Пайнер” – пише „Труд” по най-коментирана тема във вестниците
тази сутрин. Близо двата милиона лева европейски пари, които чалга телевизия „Планета” е
спечелила по ОП „Конкурентоспособност”. 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. Но следвайки загрижеността, изразена в някои среди
и понеже се отнасяме сериозно към защита интересите на данъкоплатците, службите на ЕК
помолиха днес българските власти да започнат разследване, за да установят доколко са
спазени правилата на грантовата схема, това обясняват от ЕК. И това е цитирано от вестниците
днес. Режисьори свикват опълчение в нета. Евромилионите, които Брюксел ще налее в пазвата
на „Пайнер”, взривиха гилдията, пише „Стандарт”. Според изданието гневът е както срещу това,
че компанията, за която работят най-оборотните фолкдиви, ще прибере близо 2 млн. евро от
Европа, и за това, защото проектът ще бъде съфинансиран от държавата с близо 300 хил.лв.
„Няма пари за хляб, има за силикон, разбунтува се България.” „Ще харчим милионите, за да
покажем красотите на родината, се защитават от „Пайнер”. ЕК поиска спешна проверка на
проекта на „Пайнер-медия”. Творци определиха участието на държавата в популяризирането на
попфолка като чудовищно и призоваха всички театри, опери, концертни зали да излязат на
протест”, пише и „Сега”. От компанията коментирали, че дебатът за чалгата не ги притеснява.
Ако нямаше интерес от хората към този тип музика, нямаше да го има всичко това, казва
пиарът на „Пайнер”. По думите на Любомир Костадинов парите се дават сред една камара
щателни проверки на всяка стъпка и на всеки етап. И „Преса” е с кментарно заглавие: „Брюксел
иска от София ревизия на чалгата”. По повод очакванията на Брюксел да се проверят тези
пари, единственият представител на властта, който коментира случая, е министърът по
еврофондовете Томислав Дончев, който обещава да се провери финансирането на компанията,
за това пише „24 часа”. Защо казусът „Пайнер” е абсурден? Отговор се опитва да даде „Капитал
Дейли”. Според изданието евросубсидиите имат за цел да финансират развитието на
компании, а не обществен морал и добър вкус. За смисъла на ОП „Конкурентоспособност” и
спечелилите пари от нея обяснява изданието с акцент критериите към проектите са
икономически, а не художествени.
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Резюме: „Брюксел преслушва „Пайнер” – пише „Труд” по най-коментирана тема във вестниците
тази сутрин. Близо двата милиона лева европейски пари, които чалга телевизия „Планета” е
спечелила по ОП „Конкурентоспособност”. 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. Но следвайки загрижеността, изразена в някои среди и понеже се отнасяме
сериозно към защита интересите на данъкоплатците, службите на ЕК помолиха днес
българските власти да започнат разследване, за да установят доколко са спазени правилата на
грантовата схема, това обясняват от ЕК. И това е цитирано от вестниците днес. Режисьори
свикват опълчение в нета.
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Дата: 16.01.2013
Източник: БНР
Предаване: Преди всички
Място на материала:
Продължителност в мин.: 7
Брой думи: 886

Текст: Водещ: Всички се връщаме към темата, която е сред водещите във вестниците днес –
евросубсидията, която ще получи... всъщност може би ще получи компанията Пайнер медия по
един проект по ОП "Конкурентоспособност". Казвам може би ще получи, защото знаете, че
след като вчера и министъра по еврофондовете в резултат на журналистически въпроси каза,
че ще се провери този договор, такова изискване и очакване към България дойде много спешно
и от ЕК. Какви сигнали обаче изпраща това, което научихме вчера – за това на финала на
предаването ще говорим с колегата Митко Новков. Здравейте.
Митко Новков: Здравейте.
Водещ: Първите коментари бяха свързани с възмущението на представителите на другите,
хайде така да го кажа изкуства, макар че някои са стигнали да попитат какво изкуство е това, но
така да кажем, имаше и припомняне, че идват избори и че ще трябва да се използват
изпълнители за тези избори. Обаче това ли е обяснението какво се случи на тази компания,
която може би, както един вестник пише, си е написала много добре проекта?
Митко Новков: Е, то има фирми, които с това така се каже се издържат, писане на проекти по
европейски и за европейски програми. Пайнер е така, би могла да си ги позволи, те не са
евтини в никакъв случай. Те са предполагам съвсем по реда на нещата си е позволила една
такава фирма, която им е написала един много хубав проект по всички изисквания на
параметрите на съответната европейска програма и са си получили парите съвсем резонно,
ако мога така да кажа.
Водещ: не са ги получили още, но да кажем ще ги получат.
Митко Новков: Да, всъщност е заявено, че ще ги получат, че са се класирали, да. Но иначе
какъв е сигнала, аз честно казано в кръга на шегата бих могъл да кажа, че това е някакъв много
смешен и много странен план –клин вътре в европейските комисии, вътре в тия чиновници по
оперативните програми да засилят българския евроскептицизъм. Защото е странно, Европа
дава пари за българска чалга. Това ли е пътя към Европа? През чалгата минаваме към
Брюксел, тъй да се каже.
Водещ: Сега ще види вероятно и Европа ще си зададе своите въпроси, поне така става ясно от
съобщението, че те ще питат и ще се интересуват от това. Въпроса е, че започнаха тези
европрограми действително да участват много активно в живота на българина. През тях се
откриват магистрали, които се представят като собствено постижение, премиера раздава
проекти по европейски програми, казва – ето, ние ви даваме пари. Точно така, да.
Митко Новков: Да, всъщност отвориха се, реално отвориха се програмите и се видя какво
може да се прави с тях, защото ние всички сме пътували и виждаме Италия, Испания, че дори и
съседна Гърция, която какво се прави с тези пари на голямата и богатата Европа. Лошото е, че
през цялата тази шумотевица на програмите и тръпка всичко да се спечели се промъкват и
такива, как да ги кажа, новинки, които дискредитират цялата идея на това по-богатите и помогъщите в Европа да помагат на по-бедните и по-слабите.
Водещ: Обаче, г-н Новков, има хора, които както каза някой от коментаторите по случая, които
следят тази музика и я харесват.
Митко Новков: Да, да, разбира се. Това не означава... но значи съгласете се, това е все едно
американското правителство да спонсорира Playboy за Конкурентоспособност да кажем с
Hustler. Някак си смисъла на тези европейски програми е да се помагат онези, как да кажа,
кътчета..
Водещ: Симфоничния оркестър както например някой спомена.
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Резюме: Водещ: Всички се връщаме към темата, която е сред водещите във вестниците днес –
евросубсидията, която ще получи... всъщност може би ще получи компанията Пайнер медия по
един проект по ОП "Конкурентоспособност". Казвам може би ще получи, защото знаете, че след
като вчера и министъра по еврофондовете в резултат на журналистически въпроси каза, че ще
се провери този договор, такова изискване и очакване към България дойде много спешно и от
ЕК. Какви сигнали обаче изпраща това, което научихме вчера – за това на финала на
предаването ще говорим с колегата Митко Новков. Здравейте.
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Митко Новков: Да, които не могат да се издържат сами. Чалгата – какъв ѝ е проблема на
чалгата да се издържа сама?
Водещ: Е да де, ама ако може да спечели – защо не?
Митко Новков: Не, тя .. разбира се, казано е – не е луд този, който яде баницата, а този, който
му я дава. В случая те съвсем резонно са се възползвали от тази възможност и са спечелили.
Но иначе в някаква степен тези програми прекалено формални в своите критерии, в един
момент се оказва точно това, че формализма не стига, трябва да се гледа и съдържателно на
един проект.
Водещ: Как прогнозирате да се развие тази история? Знаем, че обикновено в такива критични
ситуации премиера се появява и слага точката като благородно оповестява, че това няма да
стане.
Митко Новков: Ама аз в случая не виждам каква му е ролята. Това са ..
Водещ: 300 000 лева ще даде държавата като част от този проект.
Митко Новков: Да, която да кажем той ще дръпне назад и ще каже, че няма да дава пари. Но
погледнете нещо друго, аз не знам дали сте гледали програмите. По тази същата европейска
програма се добива с пари за конкурентоспособност и предаването Горещо на Венета Райкова.
И в някаква степен аз се чудя каква е тая конкурентоспособност, хе ле пък на Венета Райкова.
С кого ще се конкурира тя? С Чучулина ли? Всичкото ... това е скандалното и по някакъв начин
предполагам,ч е от Брюксел ще дадат някакъв знак. И като дадат знак и нашите чиновници и не
само чиновници, а и правителствени ръководители ще си вземат съответната бележка и ще
направят необходимите стъпки за прикриване на конфуза, защото това реално е конфуз, няма
какво да се лъжем.
Водещ: Както се казва – ако беше минало – минало. Сега обаче вече няма да стане, защото ще
го провери Брюксел. Благодаря ви. Коментар на Митко Новков.
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Дата: 16.01.2013
Източник: БНТ
Предаване: Новини
Място на материала: 20.00 часа
Продължителност в мин.: 2
Брой думи: 322
Резюме: 20.Новина
Острите обществени реакции след новината, че музикалната компания Пайнер печели
еврофинансиране за свой проект повдигнаха въпроса как всъщност фирмите печелят
европейски проекти. Един от големите препъни камъни често се оказва не изработването на
самия проект, а неговото финансиране.
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Текст: 20.Новина
Острите обществени реакции след новината, че музикалната компания Пайнер печели
еврофинансиране за свой проект повдигнаха въпроса как всъщност фирмите печелят
европейски проекти. Един от големите препъни камъни често се оказва не изработването на
самия проект, а неговото финансиране.
Репортер: Със средствата по европрограмите се заплаща безвъзмездно по-голямата сума по
линия на спечелилия проект. Но има едно "но" - парите от Брюксел идват постфактум. Едва
след като оценителите се уверят, че проектът е изпълнен по правилата, бенефициентът си
получава всичко изразходвано.
Асен Ангелов: Това значи, че фирмата трябва да има оборотни средства, за да може да поеме
предвидените по проекта разходи и чак след като бъдат реализирани разходите, и бъдат
изхарчени средствата, да се заяви пред съответното министерство възстановяване на тези
средства.
Репортер:Голям препъни камък се оказва кандидатстването пред банките. Особено в ситуация
на криза те стават все по-взискателни към клиентите си и по отношение на обезпечения. Така
по-големите играчи, както е при казуса с фирма "Пайнер", няма как да не са в по-изгодна
ситуация. Конкретно средствата по тази схема на ОП Конкурентоспособност се отпускат за
развитието на малкия и среден бизнес, напомнят експертите.
Асен Ангелов:Тези средства не са отпуснати за култура, те са отпуснати за развитие на бизнес,
свързан със сектор "Радио и телевизия". Те са отпуснати за модернизация на конкретна фирма
и в това няма нищо лошо, още повече, когато говорим за българска фирма.
Репортер: Европейската комисия реагира на обществените настроения и препоръча на
българските власти да проверят проекта на музикалната компания.вече е назначена проверка
на спечелилия проект на Пайнер, потвърдиха за По света и у нас от Министерството на
управление на еврофондовете. В инспекцията ще се включат и експерти от Министерството на
икономиката.
Водещ:В позиция до медиите от гражданско обединение ГОРД заявяват, че ще изискат от
правителството официална информация по какъв критерий е избран проектът на Пайнер.
Според ГОРД финансирането на този проект е загуба на европейски средства не само за
културата на България, но и за общоевропейското културно богатство.
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Дата: 16.01.2013
Източник: БТВ
Предаване: Новини
Място на материала: 22.00 часа
Продължителност в мин.: 1
Брой думи: 230
Резюме: 12.Новина
Евросубсидии за развитие на поп-фолка. Тази Лавина от коментари в интернет, след като стана
ясно, че най-голямата компания за производство на поп-фолк музика е получила почти 2 млн.
лв. по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Критиките на
културния елит са на път да откажат собственика на компанията от европарите.
Репортер: Някои ви обвиниха едва ли не, че силикон ще слагате с тези пари на фолк дивите?
Инж. Митко Димитров: Трябва да слагаме тонове силикон тогава, за да похарчим толкова пари.
Това са глупости, пълни глупости. Значи, това са камери, обективи с висока резолюция,
сървъри, видео пултове, осветление. Бяхме шести в реда и нямахме шансове, но се отказаха
някои други фирми, които са участвали, поради това, че не могат да съфинансират програмата.
И дойде и нашият ред, просто извадихме късмет. Аз мисля, че няма нищо странно и го
заявявам. Като в същото време съм готов, ако с това мога да угодя на някого, за да му бъде подобре, и на цяла България да е по-добре, готов съм да се откажа от този проект, от тези пари.
Чувстват тенденция в случая, и сме дискриминирани едва ли не ние в собствената си страна,
не трябва да сме равни с всички останали. А ние играем в тези проекти като равни.
Целият коментар на Митко Димитров – заслужава ли фолкът евросубсидии утре в предаването
„Тази сутрин”.
бТВ, новини в 22.00 часа, 15.01.2012 г.
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Текст: 12.Новина
Евросубсидии за развитие на поп-фолка. Тази Лавина от коментари в интернет, след като стана
ясно, че най-голямата компания за производство на поп-фолк музика е получила почти 2 млн.
лв. по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Критиките на
културния елит са на път да откажат собственика на компанията от европарите.
Репортер: Някои ви обвиниха едва ли не, че силикон ще слагате с тези пари на фолк дивите?
Инж. Митко Димитров: Трябва да слагаме тонове силикон тогава, за да похарчим толкова пари.
Това са глупости, пълни глупости. Значи, това са камери, обективи с висока резолюция,
сървъри, видео пултове, осветление. Бяхме шести в реда и нямахме шансове, но се отказаха
някои други фирми, които са участвали, поради това, че не могат да съфинансират
програмата. И дойде и нашият ред, просто извадихме късмет. Аз мисля, че няма нищо странно
и го заявявам. Като в същото време съм готов, ако с това мога да угодя на някого, за да му
бъде по-добре, и на цяла България да е по-добре, готов съм да се откажа от този проект, от
тези пари. Чувстват тенденция в случая, и сме дискриминирани едва ли не ние в собствената
си страна, не трябва да сме равни с всички останали. А ние играем в тези проекти като равни.
Целият коментар на Митко Димитров – заслужава ли фолкът евросубсидии утре в предаването
„Тази сутрин”.
бТВ, новини в 22.00 часа, 15.01.2012 г.
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Дата: 16.01.2013
Източник: БТВ
Предаване: Тази сутрин
Място на материала:
Продължителност в мин.: 14
Брой думи: 2192

Текст: Водещ: Добро утро още веднъж! „Прегледът на печата” започва. Ани го подготви. Малко
по-късно Ви очакваме и Вас с мнения и коментари по темите от деня.
Водеща: След 9 също ще Ви очакваме по една конкретна тема, всъщност по тази. Всички
вестници днес са отделили специално внимание на факта, че по европрограма
„конкурентоспособност” „Пайнер”, фирма, която всъщност разпространява и произвежда наймного попфолк в България, което пък е най-слушаното нещо в България, е спечелила 2 млн.
Евро по европрограма за, разбира се, развитие на своята конкурентоспособност, закупуване на
техника и популяризиране на чалгата. Всъщност, градирам емоциите. Започвам от най-силните
и ще стигна до почти неутралните по темата, разбира се, от страниците на вестниците днес.
Най-силната емоция и най-силната дума по темата от първа страница на в-к „Репортер”:
„Позор! 1,9 млн. Лева за силикон и кючеци”. От тук започваме. „”Пайнер” с най-голямо
финансиране от останалите компании в шоубизнеса по оперативната програма”. И още едно
подзаглавие: „”Планета” ще пробва и в чужбина и ще вдига рейтинг”. „1,9 млн. 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. Между другото, с Митко Димитров имаме интервю.
Ще го видите малко по-късно в предаването. И вътрешните страници на същото издание,
разбира се, гарнирани със снимки с голи попфолк певици. Малко подробности. Европарите се
дават безвъзмездно на „Пайнер Медия” ООД, собственик на телевизия „Планета” и музикален
продуцент на голяма част от родните фолкпевици. Проектът на фирмата, собственост на
димитровградския Инж. Митко Димитров, е за най-много пари от останалите кандидатствали
компании от родния шоубизнес и кино съответно. От тях почти 2 млн. Отиват във фирмата.
Самата Оперативна програма "Конкурентоспособност" е за развитие на бизнеса и
средствата по нея се разпределят от икономическото министерство. В проекта на „Пайнер” е
записано, че така ще се привлекат нови зрители и от чужбина, ще се вдигне рейтингът и ще се
увеличат приходите от реклами. Проектът ще доведе и до разкриване на нови работни места и
ще допринесе за развитието на българската икономика, става ясно от описанието му в
информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на
Европейския съюз в България. Изданието дава думата и на Калин Сърменов, шефа на
Сатиричния театър, който казва – проблемът е кой как разпределя парите, а не дали някой е
взел или не. Проблемът в българското кино е много по-сериозен. Важното е да се разбере как
се контролират тези средства и по какъв начин избираме хората, които да ги разпределят.
Морфов, Александър Морфов, един от най-големите ни режисьори: „това е чудовищно – казва
той. 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
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Резюме: Водещ: Добро утро още веднъж! „Прегледът на печата” започва. Ани го подготви.
Малко по-късно Ви очакваме и Вас с мнения и коментари по темите от деня.
Водеща: След 9 също ще Ви очакваме по една конкретна тема, всъщност по тази. Всички
вестници днес са отделили специално внимание на факта, че по европрограма
„конкурентоспособност” „Пайнер”, фирма, която всъщност разпространява и произвежда наймного попфолк в България, което пък е най-слушаното нещо в България, е спечелила 2 млн.
Евро по европрограма за, разбира се, развитие на своята конкурентоспособност, закупуване на
техника и популяризиране на чалгата. Всъщност, градирам емоциите. Започвам от най-силните
и ще стигна до почти неутралните по темата, разбира се, от страниците на вестниците днес.
Най-силната емоция и най-силната дума по темата от първа страница на в-к „Репортер”:
„Позор! 1,9 млн. Лева за силикон и кючеци”. От тук започваме. „”Пайнер” с най-голямо
финансиране от останалите компании в шоубизнеса по оперативната програма”. И още едно
подзаглавие: „”Планета” ще пробва и в чужбина и ще вдига рейтинг”. „1,9 млн. 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.
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и нищожно нещо не мога да си представя.” Димитър Митовски, телевизионен продуцент,
продуцирал първия български телевизионен сериал в новата ни история „Стъклен дом” и
изключително много успешни продукции освен „Стъклен дом”. Какво казва той? „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.” Е тук аз се присъединявам на 100% към Митовски. Но не, не го започваме сега
спора, защото гледам, че Виктор, Виктор скочи, защото...
Водещ: Аз стоя нащрек.
Водеща: Спри! Моля те, остави ме само да го прочета!
Водещ: Добре.
Водеща: И след това ще спорим. Няма да стигаме до крайности, обещавам.
Водещ: Зрителите също очакваме да се включат в тази най-горещо коментирана в социалните
мрежи тема. Още, още сюжети.
Водеща: Дай ми време да мина през всички емоции от „Прегледа на печата” и след това към
нашите емоции, които, разбира се, се препокриват с част от емоциите, които бълват от
вестниците.
Водещ: Ще разберете и за тях.
Водеща: „Сега”: „Европейската комисия поиска спешна проверка на европроекта на „Пайнер
медия”. Финансирането на попфолк музикалния лидер разгневи известни културни дейци, които
призоваха всички театри и опери на бунт”. Дори и до това се стига и тук се разказва в
подробности за програмата и начина, по който са спечелени тези 2 млн. Лева. В-к „Преса” –
пък темата ето по този начин застъпва на вътрешните си страници: „Брюксел иска от София
ревизия на чалгата”. Естествено и тук темата е гарнирана с...
Водещ: С продукта.
Водеща: ... С продукта. Изчакай ме! Изчакай ме! Публичен скандал доведе до спешна
европейска ревизия на българската чалга. Само ден след като „Преса” съобщи, че Брюксел ще
излее 2 млн. Лева в телевизия „Пайнер”, Европейската комисия поиска от страната ни да
провери как Инж. Митко Димитров е получил парите. Това заявява за БТА Шерин Уиклър,
говорител на комисаря по регионалната политика Йоханес Хан. Все още не сме превели нищо,
а решението може да се ревизира, е намекнал говорителят на комисаря по регионална
политика.
Водещ: Да. Националните власти могат да... и също правят проверка. Томислав Дончев е
разпоредил и той такава.
Водеща: Вестниците, разбира се, припомнят и факта, че Инж. Митко Димитров беше кандидат
за депутат на ГЕРБ, но след публичен, подобен на този, скандал – в интерес на истината много,
много аналогии можем да правим...
Водещ: Се отказа от...
Водеща: ... той се отказа, отказа от намерението си и в крайна сметка не стана депутат.
Любовта – ето го и текста по темата от в-к „Преса” – 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... на изборите през 2009 г. и на негово място тогава влезе сегашният
икономически министър Делян Добрев. Случайно или не – тук вече съвсем в конспирация се
изпада в този текст – случайно или не Програма „Конкурентоспособност” е към
икономическото министерство. Официалният мотив за оттеглянето на музикалния бос беше
бизнесът му. Още по темата от в-к „24 мчаса”: „Европарите на „Пайнер” били за HD техника, не
за нови певици или силикон”. Фирмата прави световна реклама на България – така отговаря...
Това тук ще вземеш въздух. Спечеленият от нас европейски проект за 3,2 млн. Лева ще ни
позволи не само да осъществим инвазия на нашата музика по света. 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 културно-исторически забележителности. Имаме и такава рубрика...
Водещ: Въобще, попфолк туризъм.
Водеща: ... казва Митко Димитров пред в-к „24 часа”. Сега към малко по-неутралните
настроения преминаваме, за да минем към съвсем суховатите и даже изведени съвсем други
акценти от тази програма „Конкурентоспособност”. Към другите вестници. Първа страница на
в-к „Труд”: „Брюксел преслушва „Пайнер” – простичко, така, казано. Причината – спечелената
субсидия за близо 2 млн. Лева. И тук информацията, водеща за в-к „Труд”, че Европейската
комисия поиска българските власти да разследват финансирането на „Пайнер Медия” ООД с
близо 2 млн. Лева европейски пари. Всъщност, причината за това е и реакцията, бурната, в
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културните среди и не само в културните среди. Ето и карикатурата по темата. Тя е от в-к
„Преса”. Авторът й е Чавдар Николов. Виж сега какво!
Водещ: Известното момченце от Брюксел, да.
Водеща: Пишка брюкселският символ. Пишка по 5 евро, които отиват в деколтето на, видимо,
певица ... тя държи... видях ги, защото тя държи микрофон в ръката си в поза, непристойна,
според някои, обичайна според други. Това е.
Водещ: Обичайна е.
Водеща: Добре. Сега...
Водещ: 951 66 65 – телефон за мнения по темата.
Водеща: Виж същата тема как присъства на страниците на в-к „Телеграф” и в-к „Монитор”! Все
едно друга тема. Но факт, и Графа е взел пари по тази европейска програма. А пък „New
Boyana Film”, която произвежда неродно, но на родна територия, кино, е получила 1,7 млн.
Лева. Продукцията „Комиците” също е финансирана по програма от Европейския съюз. За
същата тема става въпрос. Графа е сред певците-продуценти, които могат да се похвалят с
реализиран проект с пари от Европейския съюз, е научило изданието. Новият му клип „Кауза
пердута” е сниман с техниката, финансирана от Брюксел. Той е получил 663 000 лева. Не той,
ами фирмата, там, която управлява. Продуцентската компания на „Комиците” “Dream Team
Production” също ще получи от Европа половин милион лева за техническо оборудване и
всъщност тук четейки, става ясно, че „Пайнер” е получила най-много пари, както и компанията
на Дейвид Варота, която снима кино. А пък точно 1 млн. Лева ще отпусне Европа на фирмата
на режисьорите и продуценти Димитър Гочев и Димитър Митовски „Камера”. Общата стойност
на проекта е 1,4 млн. Но тук става въпрос за съфинансиране. Ти трябва да имаш част от
парите, за да получиш по-голяма част от тях безвъзмездно. Така че той ще получи 1 млн.
Разбира се, това навежда на разсъждения и някои от коментарите именно затова говорят защо
попфолкът и чалгата е получил почти 2 млн., а пък Графа, който произвежда друг тип музика
или пък Митовски, който произвежда качествено българско кино, е получил по-малко, например.
Ето го и заглавието от в-к „Телеграф”. То пък съвсем безпристрастно обобщава цялата тема
без да акцентира на „Пайнер” или на когото и да било: „Европа ни дава 10 млн. Лева за сериали
и клипове”. Същата тема. Оказва се, че и фризьорите на стилист Капанов ходят на курсове по
английски именно по европрограмата. Европа ни дава повече от 10 млн. Лева за техника, с
която да снимаме нови родни сериали и клипове. Отпускат се по програма, както знаете,
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Сред отличниците,
които ще вземат най-много пари от еврофондове, са „New Boyana Films” на Дейвит Варота,
„Камера” на Митовски и Димитър Гочев, „Dream Team Production” на „Комиците” и музикалният
гигант „Пайнер”, който ще получи близо 2 млн. Лева. В интерес на истината той получава наймного от изброените малко по-рано фирми. И „Капитал Daily”. Изданието разсъждава защо
казусът „Пайнер” е абсурден. Малко от този текст. Евросубсидиите имат за цел да финансират
развитието на компании, а не на обществен морал. Ние с Виктор досега спорим за морал и за
естетика и за качества. И двамата мислим едно и също по естетиката, да.
Водещ: Тоест, за естетика и качества не спорим, а спорим доколко чалгата има отношение към
развитието на обществения морал – в посока нагоре или надолу – и доколко... Малко като
яйцето и кокошката. ... доколко чалгата я има, защото е търсена или я има, защото масово това
се предлага. Една вечна тема. 915 66 65 за коментари и въобще вълнения и страсти след
малко.
Водеща: Да. В България има над 300 000 активни фирми – чета Ви текста от „Капитал Daily”.
Огромна част от тях имат възможност да кандидатстват по Оперативна програма
"Конкурентоспособност". 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 не е програмирана, твърди се тук, защото се е наложило да бъде преформатирана
няколко пъти, твърди изданието. И на този фон фактът, че през 2011 г., откакто всъщност е
решението, за да получи фирма „Пайнер” парите - „Пайнер Медия” е спечелила един от 2 256
проекта по програмата, които са одобрени – не би трябвало да е кой знае какъв повод за
интерес. Но тъй като „Пайнер” е лидерът на 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, твърди се тук, които са
правени по тази програма през годините.
Водещ: Не художествени, а икономически са критериите в случая. Това, разбира се, провокира
всякакви тези. Дали функция пък е на конкурентоспособността на нашата икономика растежът
на „Пайнер” и т. н. Това е една от темите. Да остане време и за други.
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Водеща: Даже мисля, че утре трябва да направим тема със спорещите страни по темата.
Всъщност, основният спор какъв е? Поне между нас двамата. Основният спор е, че един от нас
смята, това съм аз... Ако искаш, дай, кажи и твоята теза, за да може да провокираме и
зрителите след малко.
Водещ: Съвсем накратко моята теза – че в икономическа криза малките и средните
предприятия, знаете в какво състояние са, гръбнакът на икономиката. В един момент отиват
пари за индустрия, която така или иначе, това е икономическият прочит, така или иначе се
представя доста успешно, като печалба, на пазара. В същия момент смятам, че това нещо да
се обяснява и представя на хора, на които им беше казано, че ще съкратим хората от
оркестъра и ще направим оркестрина, щото не сте пазарни – не звучи добре. Културата може
би се култивира също така. Естетиката също се култивира. И ако е само тезата търсенето
определя предлагането, ще отидем много лошо надолу. Иначе, чистите аргументи,
икономическите, сигурно са спазени и формата е спазена, въпросът обаче е дали няма неща,
свързани с нашата култура, които заслужават подкрепа и субсидия. Ще бъдем европейска
столица на културата, между другото. Може пък да има връзка този растеж, международен,
който са заложили, и с това. Коментирайте и Вие! Ние продължаваме по темата.
Водеща: И Вие. След малко Ви даваме...
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Дата: 16.01.2013
Източник: БТВ
Предаване: Тази сутрин
Място на материала:
Продължителност в мин.: 12
Брой думи: 1579

Текст: Водещ: „Я, елате, фондове при батко!”, един от възгласите по най-горещо обсъжданите
в социалните мрежи и не само, тема. 2 милиона европейски пари по ОПК за „Пайнер медия”.
Предизвика ожесточена дискусия. Ние имаме интервю с Митко Димитров.
Водеща: Който е създател и собственик на тази империя, която продуцира, създава попфолк
парчета и разбира се, попфолк изпълнители. След това ще имаме много кратко време, за да ви
включим по телефона по темата. Утре ви обещаваме широк дискусионен формат по темата,
която разбираме, много ви вълнува.Сега интервюто:
Репортер: Някои ви обвиниха, че едва ли не, силикон ще слагате с тези пари на фолк дивите?
Митко Димитров: Трябва да слагаме тонове силикон тогава, ако харча толкова пари за това.
Това са глупости, пълни глупости.
Репортер: В какво точно ще вложите парите?
Митко Димитров: Парите са предназначени за високо технологично развитие на „Планета HD”
на телевизии „Планета”. Това са камери, обективи с висока резолюция, сървъри, видео
пултове, осветление. Дотука ние сме направили огромна инвестиция със собствени сили,
собствени средства, но кандидатстваме по този проект за „Конкурентоспособност”и
спечелихме. Бяхме шести в реда и нямахме шансове, но се отказаха някои други фирми, които
са участвали, поради това, че не могат да си финансират програмата и дойде и нашият ред.
Просто извадихме късмет.
Репортер: Не е ли попфолкът музиката, която е най-конкурентна в момента на българския
пазар? Същевременно вие търсите пари точно от такава програма,”Конкурентоспособност”?
Митко Димитров: Аз мисля, че няма нищо странно и го заявявам, като в същото време съм
готов, ако с това мога да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла България да е подобре, готов съм да се откажа от този проект, от тези пари, но техниката и усъвършенстването
на качеството на „Планета HD” го правим с една-единствена цел, да направим така, че да сме
по-интересни в ЕС.С инвестицията, която ние правим, привличаме още нови работни места и то
за високоспециализирани хора и то изключително млади хора.
Репортер: Колко човека ще вземете на работа?
Митко Димитров: Над 30 човека.
Репортер: Нападките са точно така, че вие печелите добре, че държите 80 % от музикалния
пазар в България. Защо са ви тогава тези пари в повече? Това с европейски пари?
Митко Димитров: Пари винаги трябват.Немалко пари инвестираме в качество на нашата
техника и на телевизиите ни и изобщо в дейността, която правим, но защо да не ги спечелваме
тези пари, след като имаме тази възможност?
Репортер: Вече има призиви от театрали, балети, художници да се вдигнат на бум срещу това,
че чалгата получава финансиране. Ще цитирам реплика на големия български режисьор
Александър Морфов: 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. Какво им казвате
на тези хора?
Митко Димитров: Ние не им пречим да покажат техните си театрални умения или каквото си
там правят. Нека да го правят така, че да има интерес от самите хора. Ние разчитаме
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Резюме: Водещ: „Я, елате, фондове при батко!”, един от възгласите по най-горещо
обсъжданите в социалните мрежи и не само, тема. 2 милиона европейски пари по ОПК за
„Пайнер медия”. Предизвика ожесточена дискусия. Ние имаме интервю с Митко Димитров.
Водеща: Който е създател и собственик на тази империя, която продуцира, създава попфолк
парчета и разбира се, попфолк изпълнители. След това ще имаме много кратко време, за да ви
включим по телефона по темата. Утре ви обещаваме широк дискусионен формат по темата,
която разбираме, много ви вълнува.Сега интервюто:
Репортер: Някои ви обвиниха, че едва ли не, силикон ще слагате с тези пари на фолк дивите?
Митко Димитров: Трябва да слагаме тонове силикон тогава, ако харча толкова пари за това.
Това са глупости, пълни глупости.
Репортер: В какво точно ще вложите парите?
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единствено на пазара, на никакви протекции, политически или по някакъв друг неточен начин
да сме си развили бизнеса, няма. Правим пазарен продукт и не се срамуваме от това. Този
продукт се харесва от милиони хора в България.
Репортер: Печелите финансиране в момент, в който у нас пари за култура и за театър почти
няма. Не усещате ли този дисонанс?
Митко Димитров: Ние не вземаме от техните пари.Нека те да си направят труда да участват в
такива проекти. Ние не сме ги ощетили, нито сме против тях, както казах и дори сме готови да
се откажем от този проект, ако на тях ще им стане малко по-добре. Чиста тенденция е в случая
и сме дискриминирани. Едва ли не, ние в собствената си страна, не трябва да сме равни с
всички останали, а ние играем на тези проекти като равни.Аз не съм чудовище. Аз съм земен
човек и успявам по най-земни правила. С точност и коректност и честност, както казах. Това, че
правим комерсиална музика, казах ви, не се срамувам. Тази музика се слуша от всички и нека
да не бъдем някакви изкуствени парвенюта, да не декларираме, ох, ама аз тази музика не я
слушам и по този начин да си мислим, че сме много велики. Че никой не ви задължава, да я
слушате бе, хора!
Репортер: Появяват се дори съмнения. Даже имаше коментари от политици, че получавате
милионите неслучайно. Вие сте член на ГЕРБ. Как ще отговорите?
Митко Димитров: Трябва да ви отговоря, че това ме задължава повече. Да бъдем още поточни, защото ще бъдем наблюдавани. Заявявам го съвсем открито и отговорно, че никакви
протекции не съм ползвал в този случай и в каквото и да е друго нещо изобщо в бизнеса си.
Репортер: Идват избори. Тежка кампания ще бъде. Има ли вече интерес към вашите
изпълнители за концерти, за клипове? Търсят ли ги вече и от кои партии?
Митко Димитров: Нямаме такива ангажименти. Рано е още.
Репортер: А бихте ли дали изпълнител като лице на кампания?
Митко Димитров: Ако си плащат, ще дадем. Ние сме в комерсиалния бизнес.
Репортер: Обижда ли ви отношението към попфолка?
Митко Димитров: Ако може да се обиждам от нещо, това е от некомпетентното отношение на
обществото към това, което правим. Чалга е пошла дума. Тя се е наложила с този синдром, но
за коя песен се лепна това определение на пошлост или на чалга?
Репортер: Вие казвате пошлост. Не мислите ли, че многото силикон, скъпите вещи, които
непрекъснато се показват за лъскавите клипове, всъщност оттам дойде тази пошлост, а не от
самата музика?
Митко Димитров: Аз самият съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки
един изпълнител, искам той да има своя естествен чар, артистично поведение, гласови
възможности, но в последствие става едно преекспониране на нещата. Всеки решава по
някакси свой подход да провокира публиката и феновете си, включително с тези пластични
намеси. По принцип, аз не съм и против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде поднесена
с мярка, до границата на естественото, а не фрапиращо, както имаме такива случаи. Затова
сме и критикувани.
Репортер: Вие лично чувствате ли се отговорен?
Митко Димитров: Аз се чувствам неудобно при такава фрапираща пластична хирургия и
такава намеса. Това е неестествено за мен, но пазарът си казва своето. Защо точно тези
изпълнители пазарът не ги отритне? Не ги отхвърли, да кажем, а много от хората им се радва?
Това е пазар.
Репортер: Каква музика слушате в колата си?
Митко Димитров: Аз слушам музиката от преди 30-40 г. Това ми създава удоволствие.
Говорим за старите евъргрийни, за старите хитове, за старата рокмузика, за всичко хубаво,
което е било преди години.
Водещ: Това е темата. Телефонът е 915-65-56. Кратко време имаме за вашите коментари по
този…
Водеща: Бързо към първия зрител Добро утро!
Водещ: Добро утро!
Зрител: Добро утро!
Водеща: Давайте! Коментираме темата в дискусионен формат утре с известни продуценти и
музиканти ще я правим тази тема. Добро да е, давайте!
Зрител: Ало, добро утро. По темата искам да говоря.
Водеща: Госпожо, давайте, защото губим време.
Зрител: Може ли? Ало? Извинете? Към водещите Ани Цолова и Виктор Николаев.
Водещ: Да, слушаме.

21

Медиен мониторинг | 1/17/2012

Зрител: Защо през цялото време, в седмицата 2-3 пъти каните Мирослав Найденов, а не го
поканихте сега него, за да каже къде са европарите за земеделските производители?
Водещ: Това е друга тема. Това минава през министерството на икономиката. По друга линия
са тези пари…
Водеща: Добре. …
които ви вълнуват. Добро утро! Може ли по темата да говорите? Малко станахме нервни. Да се
успокоим.
Водещ: Губим темата. Добро утро. Защото няма време, искаме да чуем хората.
Водеща: По темата?
Водещ: Не стана и тук връзката. Здравейте, слушаме ви.
Зрител: Ало.
Водещ: Слушаме ви,говорете, добро утро.
Водеща: Добро утро!
Зрител: Добро утро! Ало. Чуваме ли се?
Водещ: Добро утро!
Водеща: Давайте, говорете!
Водещ: Да.
Зрител: Смятам, че повечето хора в България и специално тези, които са против спечелването
на проекта на „Пайнер”трябва да се замислят, какво те биха могли да направят, за да постигнат
същия резултат.
Водеща: И същия финансов резултат, включително успех. Добре, добър въпрос. Още един
зрител.
Водещ: Здравейте. Слушаме ви. Не става и тук. Здравейте.
Водеща: Добро утро!
Зрител: Добро утро!
Водещ: Вие сте.
Зрител: Искам да кажа, че за мен това е пълна безсмислица да се дават Европари за нещо,
което изкарва супер много пари. Те изкарват много пари.Просто е безсмислено.
Водеща: Да, добре. Също…
Водещ: Следващо мнение. Добро утро!
Зрител: Добро утро.
Водещ: Слушаме ви, заповядайте, накратко.
Зрител: По темата искам да кажа на целия български народ, че „Пайнер” си е спечелил по
честен начин, доколкото чуваме, така че нека и театралите да кандидатстват и всеки друг. Аз не
слушам чалга, между другото. Просто това е положението. Дочуване, приятен ден.
Водеща: Да. И аз съм съгласна с вас. Даже нещо повече от не слушам, мога да кажа, но съм
съгласна с вас. Добро утро!
Водещ: Добро утро, здравейте!
Зрител: Добро утро! Казвам се Милка Георгиева от София съм. Искам да кажа, че съм
работила в много просперираща модна къща, в която 50 % от хората…
Водещ: Прекъсна. Хайде, още един за финал. Ако имаме още секунди, здравейте.
Водеща: Добро утро!
Зрител: Ало.
Водещ: Вие сте. Говорете, не слушайте телевизора, спрете звука. Говорете.
Зрител: Да, благодаря ви много. От Казанлък се обаждам. Тука година и половина имам
проблеми, здравословни. По всички инстанции съм писала жалби. Никой не ни обръща в тази
държава внимание.
Водещ: Темата ни е друга. Нямаме време.
Водеща: … защото вече дори влязохме в ефира и се извинявам, че ще ви довиждане, по този
може би, ще ви се стори, рязък начин.Иначе с усмивка до утре, в 7 без 15.
Водещ: Хубав ден от нас.
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Дата: 16.01.2013
Източник: Дарик радио
Предаване: Дарик кафе
Място на материала:
Продължителност в мин.: 6
Брой думи: 1058

Текст: Водещ: Отиваме в Димитровград сега, уважаеми слушатели, за спечеления проект на
стойност 3,2 млн. лв. по ОП „Конкурентоспособност” на димитровградската чалга империя.
Това разбуни духовете в интернет форумите, естествено, то беше ясно, че ще бъде така.
Разработката предвижда купуване на техника за телевизията на компанията, а посочените
цели: да се повиши качеството на продукцията и да бъдат разкрити нови работни места.
Спечелили сме абсолютно честно и почтено, категоричен беше собственикът Митко Димитров –
Пайнера. Той е категоричен, че не може да се търси каквато и да било връзка между
членството му в управляващата партия и евросубсидията, която фирмата му ще получи. С
Митко Димитров, който освен известен като Пайнера, а сега е известен като член на ГЕРБ,
разговаря Живка Тодорова.
Митко Димитров: Доста години се радваме, в кавички радваме на изключителен медиен
интерес и на злоба от някои хора. Но аз го отдавам на това, че така като се връщам назад в
годините, ние сме работили основно на четири принципа, които се явяват странни, че може да
се успее в една България.
Репортер: Кои са тези четири принципа?
Митко Димитров: Коректност и честност в отношенията, качество във всичко, което правим.
Третият е прозорливост в инвестициите и четвъртият не маловажен е пазарен интерес на това,
което правим.
Репортер: Този проект е разработен още 2011 г., а всъщност друг път кандидатствала ли е
музикална компания „Пайнер” по някоя от оперативните програми?
Митко Димитров: Ние сме кандидатствали и преди, но не сме успели да го спечелим.
Репортер: А сега конкретно за този?
Митко Димитров: Проектът е за 3,2 млн.лв. Това е обновяване на техника, издигане на
качествено ниво на телевизия „Планета”. И този проект ще се финансира с наши средства.
Това сме го декларирали и ще го направим. Оттам нататък при спазването на всички останали
условия по европроекта за качество на техниката, за сроковете и т.н., всичко това, което
вземаме и закупим, биха ни се върнали от ЕС 60% от тази сума, т.е. 1,9 млн.лв., ако всичко е
наред. Но искам да поясня, ние така или иначе си имаме нашите средства, с които да
финансираме проекта. И този проект, това ще го направим така или иначе. Дали ЕС ще ни
върне парите или не, това е отделен въпрос. Ние сме кандидатствали, спечелили сме
абсолютно честно, точно и коректно. Оттам нататък и да се откажем от този проект, защото от
цялата тази патърдия вече на мен ми дойде в повече, а и се чудя и защо ли е необходимо това,
след като перспективата на България в момента е да усвоя евросредствата. И ние го правим,
развиваме нашата си област както трябва. Нека всеки един в своята област в България бъде
така като нас – в качествено отношение и развитие. Става въпрос за камери, за обективи на
много високо ниво, с HD резолюция.
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Резюме: Водещ: Отиваме в Димитровград сега, уважаеми слушатели, за спечеления проект на
стойност 3,2 млн. лв. по ОП „Конкурентоспособност” на димитровградската чалга империя. Това
разбуни духовете в интернет форумите, естествено, то беше ясно, че ще бъде така.
Разработката предвижда купуване на техника за телевизията на компанията, а посочените
цели: да се повиши качеството на продукцията и да бъдат разкрити нови работни места.
Спечелили сме абсолютно честно и почтено, категоричен беше собственикът Митко Димитров –
Пайнера. Той е категоричен, че не може да се търси каквато и да било връзка между
членството му в управляващата партия и евросубсидията, която фирмата му ще получи. С
Митко Димитров, който освен известен като Пайнера, а сега е известен като член на ГЕРБ,
разговаря Живка Тодорова.
Митко Димитров: Доста години се радваме, в кавички радваме на изключителен медиен
интерес и на злоба от някои хора. Но аз го отдавам на това, че така като се връщам назад в
годините, ние сме работили основно на четири принципа, които се явяват странни, че може да
се успее в една България.
Репортер: Кои са тези четири принципа?
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Репортер: Заявили сте и разкриване на нови работни места?
Митко Димитров: Естествено, и тези работни места ще бъдат на високо специализирани хора,
млади.
Репортер: Няма да назначавате певици на тях?
Митко Димитров: Не, певиците са друго нещо. Тук говорим за качествените показатели на
телевизия „Планета HD”, която в момента се гледа от четири спътника. Включително и на
Англия даваме, това е спътникът „Астра”, и там не е кодирана и може да се гледа от всеки един
германски, белгийски или френски гражданин и да видят, ние показваме българския фолклор в
тази телевизия, показваме красотите на България, показваме историческите ценности. Имаме
такива предавания, „Бащино огнище”, предавания като „Красотите на България”. Правим
интервюта с нашите изпълнители на тези местенца и ги показваме с най-висока резолюция и
качество. Това нещо друг едва ли го е направил. Ние имаме правата на цялата тази продукция,
като музикалните права и затова можем да си позволим да го показваме на целия свят. И да
покажем, че България има хубави кътчета. Да дойдат чуждите туристи в България, да развием
нашите си дадености и неща и туризма в България, натам трябва да се развива България. И
ние го правим по най-достоен и добър начин, с абсолютната коректност и честност,
включително с участието ни в този европроект.
Репортер: Е да де, но един Теди Москов, да речем, призовава всички български театри, опери
и концертни зали да излязат на протест. Един Сашо Морфов казва, че това е чудовищно.
Митко Димитров: Те участвали ли са в някой проект? Да направят това, което ние сме
направили, или техни продуценти или фирми. Нямам представа как се развиват те. А защо те
не са го направили? Тенденцията на България е да усвоява еврофондовете. Не си плащаме
членския внос както трябва. Защо тогава всеки един в бранша си, в областта си не се развива
така, както трябва и не прави своите инициативи, че да привлече европейските пари, които на
нас така или иначе ни ги отпущат, и вземайки в нашия бранш тези пари, ние не ощетяваме
техния бранш, не взимаме от техните пари. Нека да бъдат инициативни, ние не сме против тях,
но защо тогава те са против нас? Каква е тази злоба, на какво основание, аз не мога да си го
обясня.
Репортер: Има и коментари, че вие сте председател на „Предприемачи – ГЕРБ”. Може ли да се
търси някаква такава връзка между спечелването на този проект и вашето членство в
управляващата партия?
Митко Димитров: Напротив, това още повече ме задължава да бъда изключително точен и
коректен във всяка една дейност, защото знам, че като член на ГЕРБ аз съм уязвим и
наблюдаван. Така че няма никаква връзка, за съдействие не съм търсил никой, абсолютно
точно и честно сме го спечелили този проект и бяхме, мисля, че шести, в резервите чак. Аз го
бях отписал. Но се оказа така, че други са се отказали преди нас и дойде нашият ред, просто
късмет.
Репортер: Чувствате ли се обиден и по някакъв начин дискриминиран? Вие казахте, това също
е бизнес.
Митко Димитров: Всеки на мое място би се чувствал дискриминиран. Защото с тази техника,
аз съм го заявил, ще заснемаме и попфолк, няма какво да си кривя душата, попфолкът е
индустрията, която носи пари за нас, а не фолклорът, който заснемаме, не красотите на
България, които заснемаме, не историческите ценности, които показваме, но го правим това,
защото сме българи, защото искам младите хора да се върнат отново в България. и ако
създавам работни места, те ще бъдат за млади хора, специалисти, кадърни, които са заминали
в чужбина. Ако всеки това прави в България, тези хора някой ден може да се завърнат,
включително и дъщеря ми, която е в Германия.
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Дата: 16.01.2013
Източник: Дарик радио
Предаване: Новини
Място на материала: 18.00 часа
Продължителност в мин.: 2
Брой думи: 374
Резюме: 7.Новина
В България да се приложи програма за развитие на културния вкус на аудиторията. Тази идея
дойде в отговор на новината, че поп-фолк Тв Планета има одобрен проект, по който ще получи
близо 2 милиона лева евросредства. В интервю за Дарик председателя на обсерваторията по
икономика на културата Диана Андреева обясни, че подобна програма за възпитание на вкуса
на българите също може да бъде финансирана също с пари от ЕС.Според Андреева големият
пропуск на последните две правителства е липсата на анализ за това как европейските
средства да бъдат насочвани към тези сфери от културата ни, за които няма достатъчно пари в
хазната.
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Текст: 7.Новина
В България да се приложи програма за развитие на културния вкус на аудиторията. Тази идея
дойде в отговор на новината, че поп-фолк Тв Планета има одобрен проект, по който ще получи
близо 2 милиона лева евросредства. В интервю за Дарик председателя на обсерваторията по
икономика на културата Диана Андреева обясни, че подобна програма за възпитание на вкуса
на българите също може да бъде финансирана също с пари от ЕС.Според Андреева големият
пропуск на последните две правителства е липсата на анализ за това как европейските
средства да бъдат насочвани към тези сфери от културата ни, за които няма достатъчно пари в
хазната. До момента сектор култура се е възпозлвал най-вече от програма Регионално
развитие, с помощта на която се ремонтират основно театри и културни центрове. Чуйте какво
още каза Диана Андреева пред Йовка Йовчева.
Диана Андреева:Културата в тази си своя висока художествена култура трудно оцелява на
пазара. Именно парите по Конкурентоспособност трябва да стигнат според мен в дейности,
които трудно издържат на пазара. Все пак трябва да се зададе и един предварителен критерий
- нещо, което не е направено. Европейския социален фонд и тази програмите, за които
отговарят социалното и МОН е една възможност за една липсваща програма и въобще
политика в последните 20 години. Това е развитие на аудиторията.От най-ранна детска възраст
и през целия живот да продължава това развитие на аудиторията по линия на такива програми
за развитие на аудиторията ние трябва да изграждаме курс и да надграждаме този курс у
подрастващите деца, ученици, студенти.Тази липсваща политика доведе до навлизането на
чалгата, на поп-фолка, защото когато не достигаха средства за българската култура, и все още
не достигат, няма такива политики за развитие на аудитория, трудно може да се засече една
такава инвазия на чалгата и на поп-фолка. Да не предпочита да си включи телевизия, която
показва поп-фолк, а да отиде на филхармоничен концерт да речем, да отиде на театър или да
гледа българско кино. Културната общност (..) считам да. Това трябва да бъде урок за всички,
които сме в областта на културата какво изкуство да следим и да настояваме всички културни
дейности да бъдат включвани (..) управление от европейските програми. Просто ние отказахме
нашата аудитория от културни дейности, отблъсквайки я по някакъв начин, защото не
положихме усилия да изграждаме нейния вкус 20 години.
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Дата: 16.01.2013
Източник: Нова телевизия
Предаване: Здравей България
Място на материала:
Продължителност в мин.: 1
Брой думи: 119
Резюме: В. „Сега” с друга парлива тема, която вчера взриви ефира. ЕК поиска спешна
проверка на европроекта на „Пайнер медия”. ЕК е поискала от българското министерство на
икономиката да провери проект на компанията „Пайнер медия”, собственик на поп фолк
телевизията „Планета”, на стойност 3 197 324 лв., одобрен по ОП „Конкурентоспособност”.
Реакцията на Брюксел беше предизвикана от острите коментари на наши творци и бруталното
недоволство в социалните мрежи, след като стана ясно, че фирмата печели еврофинансиране
за покупка на нова техника. Негативната реакция беше засилена от факта, че държавата също
ще отпусне 278 735 лв. по проекта, каквито са правилата за съфинансиране. „Пайнер медия”
ще заплати 1 279 091 лв., а останалата сума от 1 918 233 лв. е от еврфондовете.
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Текст: В. „Сега” с друга парлива тема, която вчера взриви ефира. ЕК поиска спешна проверка
на европроекта на „Пайнер медия”. ЕК е поискала от българското министерство на икономиката
да провери проект на компанията „Пайнер медия”, собственик на поп фолк телевизията
„Планета”, на стойност 3 197 324 лв., одобрен по ОП „Конкурентоспособност”. Реакцията на
Брюксел беше предизвикана от острите коментари на наши творци и бруталното недоволство в
социалните мрежи, след като стана ясно, че фирмата печели еврофинансиране за покупка на
нова техника. Негативната реакция беше засилена от факта, че държавата също ще отпусне
278 735 лв. по проекта, каквито са правилата за съфинансиране. „Пайнер медия” ще заплати 1
279 091 лв., а останалата сума от 1 918 233 лв. е от еврфондовете.
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Дата: 16.01.2013
Източник: Нова телевизия
Предаване: Часът на Милен Цветков
Място на материала:
Продължителност в мин.: 33
Брой думи: 5065

Текст: Гняв срещу българския поп фолк избухна в интернет. Причината са спечелените близо
100 млн. лева финансиране от музикална компания Пайнер по европейската ОП
"Конкурентоспособност". Появи се нова общност – бунт срещу чалгата. В нея е поместен
призива на режисьора Теди Москов всички артисти в българските театри, опери и концертни
зали да излязат на протест срещу чалгализацията. Ето как изглежда историята на българския
поп фолк през последните 20 години.
Нямаше банкет, сватба, изпращане на войник, рожден ден или абитуриентски бал през 80-те
години на миналия век, които да не бъдат озвучавани от огромните Касетофони с песни на
познати и днес или вече позабравени звезди на сръбския турбо фолк. Именно те подготвиха
почвата за появата на новия музикален стил в България – чалгата, наричана още поп фолк или
етно поп. Тази музика придоби особена популярност в началото на 90-те години, съчетавайки
български, арабски, турски, гръцки и ромски мелодии, както и мотиви от фламенкото.
Характерни за поп фолка са повтарящи се музикални и танцови ритми. Появиха се парчета като
Радка пиратка, Тигре тигре, Тръгнала е Розовата пантера, Я елате пиленца при батко, Доко
доко и много други. Турбо фолка измества от музикалната сцена вече поизчерпалата се бг
естрада.
Текстовете на поп фолк песните бяха дори супер актуални, описвайки развиващата се в
България пазарна икономика, както и въвеждането на валутния борд у нас. Като песента на
Сашка Васева – Левовете в марки. Класическата чалга или както я знаем всички днес поп
фолка се оформя като истинска музикална индустрия в началото на нашия век. Точно тогава
стартира и първата музикална телевизия, излъчваща клипове само и единствено в този жанр. И
все пак всички знаем, че живота нямаше да бъде същия без песни като Бедни и богати, 100
кила банани, Стари рани и още десетки хитове.
Водещ: Да, това беше прекрасно решение на финала в този клип – на Софи Маринова от 1900и Балканската война. И така, уважаеми гости. Как според вас би трябвало да тълкуваме това,
което става в момента в България и което е доста актуално? Една фирма печели европейско
финансиране, създаден проект в ОП "Конкурентоспособност". Кандидатства по найобикновения нормален начин, печели и получава. От друга страна цялата общественост едва
ли не будна се надига изведнъж и казва – как така може, как така ще се дават европейски пари
за фолк. Как според вас трябва да тълкуваме това нещо?
Кристина Патрашкова: Ще започна от самото начало, защото ми се струва, че има една
неяснота в този скандал, който избухна. Първо аз искам да кажа, че няма нищо лошо, когато
има някаква конкурсна програма, когато някой може да кандидатства за европейски или каквито
и да е други пари – да го направи. Това е прекрасно. Всеки се явява, представя своята
концепция, състезава се с някакви други хора и съответно ако бъде одобрен – печели. Само че
голямата заблуда и това, което тръгна в медиите от самото начало е,ч е Европа или Брюксел
да кажем дава пари за чалгата. Това не е така. Защото тази програма Конкурентоспособност,
наистина парите се отпускат от Брюксел, тоест това са европари, обаче тези пари се
разпределят и решаващо значение за това кой ще получи парите има България, имат
български институции. Те са съфинансисти, да ги кажа, в тази програма.
Водещ: Кое е в случая министерството, което е патрон на Конкурентоспособност?
Кристина Патрашкова: Сега, примерно Пайнер печели 2 млн., аз доколкото разбрах, по тази
програма Конкурентоспособност, която между другото зможе да кандидатства всеки. Даже
може да кандидатства ваше квартално магазинче. Въпроса е дали ще бъде избрано. И около
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Резюме: Гняв срещу българския поп фолк избухна в интернет. Причината са спечелените
близо 100 млн. лева финансиране от музикална компания Пайнер по европейската ОП
"Конкурентоспособност". Появи се нова общност – бунт срещу чалгата. В нея е поместен
призива на режисьора Теди Москов всички артисти в българските театри, опери и концертни
зали да излязат на протест срещу чалгализацията. Ето как изглежда историята на българския
поп фолк през последните 20 години.
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700 000 лева се дават от българска страна и самото разпределение на парите става в
България. тук е далаверата. Брюксел изобщо не знае, че дава пари за чалгата.
Водещ: Ама кой казва, че дава пари за чалгата? Криси сега тука ще ми позволиш Обаче, аз ще
взема ей това място, малко докато изчакаме г-н Мишо Шамара да дойде, за да опонирам на
това, което Казваш ти. Ще ти кажа защо. Програмата се нарича Конкурентоспособност, ти
каза, че може да отиде да кандидатства и едно магазинче.
Кристина Патрашкова: И магазинче, да.
Водещ: Може ли магазинчето да продава поп фолк?
Кристина Патрашкова: Може. Всичко може. Всеки има право.
Водещ: Така. Ако беше отишло едно магазинче, което продава поп фолк и беше казало – аз
кандидатствам по програмата Конкурентоспособност, ето го моето проектче, което съм го
направил, написал и т.н. Те ме одобряват, дават ми парите – някой щеше ли да възроптае?
Кристина Патрашкова: Знаеш ли как ще ти отговоря веднага. Сашо Моров, театралния
режисьор, който заедно с Теди Москов най-много възроптаха срещу това, че се отпускат пари
за чалгата, също примерно можеше да кандидатства по програма Конкурентоспособност да
речем да бъдат купени нови прожжектори в Народния театър и да бъде модернизирана
сцената. Само че преди време премиера Борисов отиде да гледа Хъшове, спектакъл на Сашо
Моров и Сашо Моров след това каза, че се срамува, че това е нашия премиер. Инж. Митко
Димитров, който е шеф на Пайнер доколкото си спомням преди време беше в листите кандидат
на ГЕРБ.
Водещ: Ама чакай сега, тука малко направи един миш маш. Гледай сега..
Кристина Патрашкова: Ама не, аз казвам, че това се решава в България.
Водещ: Първото нещо, което е – ако г-н Моров или по-скоро д-р Васев доколкото знам е
директор на театъра..
Кристина Патрашкова: Нямаше да получи най-вероятно.
Водещ: Защо нямаше да получи? Кандидатствал ли е някой? Знаеш ли, известно ли ти е колко
е усвояването на европейски пари в България? известно ти е, предполагам.
Кристина Патрашкова: Доколкото знам не е добро.
Водещ: Мисля, че 10 или не знам си колко процента. От възможните, които бихме могли да
вземем ние – 10 усвоени. Е, това че някой е достатъчно предприемчив, че е отишъл, че е успял,
че е – дал е пари, ок, дал е пари, за да им пишат проекти, нали така? Има си специализирани,
да, добре, дал им е пари, пишат проекти. Между другото в Италия например става същото
нещо – правят мостове, а мостовете след това ги няма.
Кристина Патрашкова: Ами не, знаеш ли кое е интересното. Да видим кои са кандидатствали
по тази програма. Представи си, че е кандидатствал Симфоничен оркестър. И да видим по
какъв критерий е дадено на чалгата.
Валери Славчев: Освен това хората недоволстват не подари самата структура, по която са
взети тези пари и формата на кандидатстване. Хората недоволстват и в тях има едно
недоволство спрямо къде ще оидат тези пари и кой ще ги използва, за какво ще се използват
тези пари, а не начина, по който са ги получили.
Водещ: Вижте сега, на мен това ми звучи изключително, как да кажа, де да знам, някак си по
комсомолски ми звучи, въпреки че и аз съм бил комсомолец и че съм замесен в комсомолските
неща. Но много поп комсомолски ми звучи тая работа – къде ще отидат тея пари. Ще отидат
там, където успеят хората да ги вземат. Сега, има друго нещо. Ако някой беше излязъл и беше
доказал с документи, че Митко Пайнера, небезизвестния е купил държавните чиновници, които
са били благосклонни към неговото проектче, унищожавайки всички останали конкурентни
проектчета, давайки двата милиона на него – няма проблем, аз щях да бъда първия, който
щеше да каже – долу Митко пайнера. Значи не е такава работата.
Валери Славчев: А комсомолско ли е, когато хората в началото започнахте с едно видео, на
което ние тука даже малко се позахилихме, засмяхме се. Комсомолско ли е хората да поглъщат
постоянно от медиите един стил музика...
Водещ: О, Валери, вие ми отворихте страшна тема. Какво значи да поглъщат?
Валери Славчев: Сега, така е.
Водещ: ДА не поглъщат, да си затворят устите.
Валери Славчев: Думата чалга произлиза от Турция. Ако се върнем малко по-назад, думата
има арабски корени. Днес си направих труда да напиша на турски в Youtube думата чалга. Ами
излязоха ми супер готини етно изпълнители, които на мене ... те ми говореха, те общуваха с
мен, техните изпълнения общуваха с мен. След това го написах на български език. Ами
излязоха цици, задници и ... (?), който да общува с мен.
Водещ: Още за чалгата и комсомолските неща след рекламата по НТВ.
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Водещ: И така, продължава гореща дискусия в студиото на тема Може или не може една
компания, която произвежда, продуцира поп фолк в България да спечели европейски пари.
Сега, веднага на вашето внимание е един факт, споделен ми е от един от операторите, който
казва следното нещо – в Перник, уважаеми госпожи и господа, има програма, тоест фирма,
спечелила по ОП "Регионално развитие" за провеждане на фестивал на китарата, за рок групи,
който фестивал ще бъде провеждан в продължение на 3 години, нали така, всяка година.
Кристина Патрашкова: Браво, чудесно.
Водещ: Добре, защо не пищите за това нещо? Знаете ли колко човека са отишли на това
нещо? 50.
Валери Славчев: А, не, повече са. Аз съм гледал снимки ...
Водещ: 50 човека са отишли. Защо никой не гледа тази примерно история.
Валери Славчев: Искам нещо да вметна. Тези пари отиват в една компания, където примерно
аз познавам хора, които работят в тая компания. Какъв е процеса на създаването на
българския поп фолк – българския поп фолк между другото опорочава думата чалга. Там, от
където произлиза, опорочава етно музиката.
Водещ: Валери. Всичко, което говориш няма нищо общо с ..
Валери Славчев: Има. как се работи в тази компания, няма да назовавам ...
Водещ: Не е наша работа да ...
Валери Славчев: Аз искам да го кажа, защото хората трябва да го чуят това нещо. Известни
хора, които работят и създават песни за там, имал съм щастието да живея с тях в една и съща
стая. Взима се и се пуска индийска песен и се казва – а, от тука ще взема това и го краде. Пуска
се след това турска песен и казва – а, от тука ще взема куплета, след това пуска арабска песен.
Разбирате ли.
Водещ: Ок, разбрахме. И това обаче има някой, който ако иска да следи авторски права – да
следи, да гони и т.н.
Валери Славчев: Всеки един творец това нещо го обижда.
Водещ: Нашата тема е следната, Каталина, ако случайно не си спомняш да ти припомня,
защото ти вече половин час седиш и ни гледаш как стоим и си говорим, същото се отнася и за
Панайот и за Латинка. Нашата тема е следната – може ли да се дават европейски пари в
случая или да се печелят европейски пари о хора, които произвеждат поп фолк.
Валери Славчев: Може ли китайска фирма да спечели нещо и да продължава да прави
ментета.
Водещ: Момент да чуя Каталина.
Валери Славчев: Това е абсурдно.
Каталина: Аз съм античалга от 5 години. Преди си признавам доста слушах тази музика, но
видях каква деградация става от нея. Ставаш задръстен, ставаш прост, излагаш се.
Водещ: От музиката?
Каталина: Да.
Водещ: Това не е вярно.
Каталина: Как да не е вярно?
Водещ: Това са глупости.
Валери Славчев: А вие слушате ли?
Водещ: Аз ли? Не, изобщо не слушам чалга.
Валери Славчев: Как може да кажете, че не е вярно тогава?
Водещ: Не е вярно, това е абсолютна... вие преди малко казахте, че телевизиите облъчвали
хората, че хората поглъщали от телевизиите тази музика.
Валери Славчев: Прекалено много се толерира.
Водещ: Всеки един телевизор има копче за изключване и включване и има дистанционно
управление, с което ако искате вие може да сменяте програмата, да отидете да гледате
National geographic , да отидете да гледате History channel.
Кристина Патрашкова: Чалгата не е само в музиката.
Водещ: Е, а ма, айде седя тука половин час на тоя стол. Аз знам на чия страна е, той е дошъл
да плюе.
Валери Славчев: Искам да кажа нещо друго – това с дистанционното важи за мен, не важи за
детето на 10 години.
Водещ: Значи детето на 10 години, аз мога да ви обясня г-н Славчев, детето на 10 години вие
носите отговорност за това какво се случва с него до 18-тата му година. Има държави, в които
ако детето си на 10 години го оставите само в колата ще дойдат моментално полицаите, ще го
вземат с тях, ще го занесат на социаЛните и вие няма да си го видите повече.
Валери Славчев: Това е така.
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Кристина Патрашкова: Чалгата не е само музика. това е манталитет. Чалгата е навсякъде – в
политиката, в журналистиката, в нашия живот. Това не е въпрос само да изключиш копчето.
Ние сме чалга държава. Това е проблема.
Валери Славчев: Когато едни взаимоотношения между двама човека, те не си казват нищо
помежду си, това граничи с чалгата – музика, която на теб не ти казва нищо...
Водещ: Не е вярно, ето Панайот го каза. Панайот е в състояние 15 минути да танцува на
такава музика. той се спира в задушната стаичка изповедалня на "Биг Брадър".
Панайот: Неслучайно всички хора се забавляват на тая музика, всеки се радва.
Валери Славчев: Ама това не е музика.
Водещ: Славчев, ние досега слушахме вас, дайте г-н Панайот.
Панайот: (?) те са много тъпи. Нищо смислено. По-добре да гледаш хубави певици отколкото
да гледаш някакви с някакви вилици по тях и с някакви мазни коси.
Валери Славчев: Ясно е, че секса продава, еротиката продава.
Водещ: Чакай, спри малко, само да го чуем Панайот.
Валери Славчев: Не мога да се спра.
Панайот: Чакай, че някой ми отнема думата.
Водещ: Добре, слушам те, кажи сега – защо според теб могат да се печелят европейски пари
или да се дават европейски пари за поп фолк?
Панайот: Напълно нормално. Те са доказали. Значи компанията Пайнер е доказала, че е много
печеливша и че печели пари и че прави продукция, успешно.
Мишо Шамара: И точно затова трябва да я подпомогнат, защото е най-печелившата компания
...
Панайот: Има хора, сега отиват от (?) там естрада, за рок...
Мишо Шамара: Майната на гилдия и на такива неща. Майната на музиката, говорим за бизнес.
Защото музиката ...
/.../
Водещ: Я чакай да чуем Мишо.
Мишо Шамара: Има демокрация, всеки си харесва каквото си иска, в това няма нищо лошо.
Даже идеално, има хубава чалга сигурно, има и лоша чалга, има хубав, лош рап, няма
значение. Но тука става въпрос защо на най-успешната компания ще дадат пари, които са да
подпомогнат тя да е конкурентоспособна. Срещу кой? Това е все едно на едноокия да изкараш
окото, тоест не може все да не му даваш, а не можеш да му дадеш повече? Тая програма е
точно според мен за обратното.
Водещ: Ето това е първия разумен аргумент, който чувам аз за това, че наистина компанията е
най-голямата в България, безспорно и е странно, че на нея ѝ се наливат пари.
Кристина Патрашкова: И се наливат в България, Милене, защо подминаваш този въпрос. Тук
ги разпределят.
Мишо Шамара: Според мен важно е човека, който държи кранчето защо пуска там парите. И
тук според мен вървят други задкулисни игри, защото в момента чалгата всички знаем, че
умира брутално, пък благодарение на чалгата хората са по-елементарни за манипулиране, пък
рапа в момента и другата музика набра скорост, а пък благодарение на тея движения всички
вдигнахме глава срещу диктатурата, която ни управлява в момента и според мен един вид това
е начин да затворим устите на тея, които се надигнат, а пък тея, които са лесни за
манипулиране..
Водещ: Добре. Латинка. Тишина.
Латинка Петрова: Аз поревнах малко от тази субсидия, защото театрите не се класираха, не се
класира гилдията и бих искала да знам от средствата дали е кандидатствал въобще някой.
Тогава гилдията щеше да скочи и да защити правото му, дали е разбрал.
/.../
Водещ: Кристина ви обясни, че може да кандидатстват абсолютно всички. Тук кандидатства
фирма, нали така. Кандидатства фирмата и казва...
Латинка Петрова: Нашите не са. Ерго нашите директори на театрите вече трябва да бъдат
мениджъри, друго е нивото, на което трябва да излизаме на пазара. Не може да си директор в
онова време, в което 5 лева – о, благодарен съм, защото и без тея .. Но сега вече времената са
други. Ето един Калин Сърменов – той е доказал се мениджър и аз се надявам Сатирата много
да дръпне. Но ако някой от първите ни, Теди Москов, от първите ни творци, даже и симфоничен
оркестър казвате – ако някой е кандидатствал и са го отрязали, ние сме готови да излезем
веднага на протест.
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Водещ: Абе какво като са го отрязали, може да са го отрязали, защото му е лош проекта.
Недейте така. Няма такова нещо .. няма значение, човека си го е направил, той си е бизнесмен,
направил си е бизнес проекта или е платил на някой да му го направи. Няма никакво значение.
Валери Славчев: Защо според вас хората недоволстват? Защото е много...
Водещ: Защото е модно, г-н Славчев.
Мишо Шамара: ... първия най-богат...
Водещ: Ти си първия, който чувам такъв аргумент бе човече.
Мишо Шамара: Това е в България в момента цялото правителство и всички подпомагат само
корпорациите, само богатите, бедните умират, малките бизнеси умират.
Водещ: Мишо, такова разсъждение, каквото ти в момента..
Мишо Шамара: Те убиват целия бизнес. Това е поредното нещо.
Водещ: Такова разсъждение, каквото ти в момента ни предлагаш не съм срещал никъде.
Всички говорят за това – долу чалгизацията, долу .. и всякакви такива глупости.
Мишо Шамара: Ама това е подсъзнателната реакция.
Валери Славчев: Този процес е поредната чалгизация. Защото това е процес.
Водещ: Чакайте малко сега. Нека да ви кажа нещо много просто. Ако примерно аз продавам
симфонична музика. г-н Митко Димитров продава чалга примерно или нека да я наречем поп
фолк. Обаче за моята симфонична музика се събират 50 човека, за неговата се събират 50 000.
Ами извинявайте, какво да направя, да скачам аз и да викам – срещу чалгизацията. Това е
друго, в момента говоря друго, в момента говоря за това, че .. извинявайте, но малко ми звучи
като някакви баби, които са се събрали на гроба на някакъв отдавна загинал човек, което е
интелекта, интелектуалните среди в България, интелигенцията изобщо, които ронят сълзи
непрекъснато и – ама защо сте се чалгизирали, ами защо. Ами защото така искат хората.
Валери Славчев: Защото това е процес, който продължава 20 години.
Водещ: Искат хората да пият ракия, искат да ядат салата, искат да пушат, да друсат и това е.
Повеч ене им пука.
Кристина Патрашкова: Аз съм прост и вие сте проста. Затова се разбираме. Това ли е целта?
Не е така.
Мишо Шамара: ... ако бяха казали – ние ще ги дадем за българския фолклор, защото Пайнер
Мюзик подкрепя фолклора, тогава никой нямаше да протестира и мисля, че щеше да е поправилно. Може би тук малко прекали това нещо с чалгата и с нещата. Ако наистина тея пари
се вкарат във фолклорни там фестивали или там каквото и да е, защото ние наистина имаме
нужда, а пък те там са силни Пайнер..
Водещ: Ама има много такива, които могат да кандидатстват за тия пари бе човек.
Мишо Шамара: Да, ама те си го имат това нещо, няма нищо лошо в това.
Валери Славчев: Искам да кажа, че хората недовослтват не защото е модерно, а защото се
дразнят искрено на това, което се случва.
Водещ: Освен това, тука сега се сещам един аргумент. Доколкото аз проследих историята,
парите се дават за оборудване в телевизията, така че в никой случай обаче телевизията,
тяхната телевизия не е най-голямата на пазара. И в тоя смисъл може да е фирма, която
наистина не е конкурентоспособна и поради тази причина могат да ѝ се дадат средства. Друг
въпрос, виж какво аз преди ти да дойдеш казах – ако някой извади документ, Криси е по тия
неща, може да извади примерно. Ако извади документи и безспорно докаже, че Митко ... че е
подкупил българските чиновници, котиос а му дали ...
Валери Славчев: Е нали не очаквате от нас да извадим такива документи?
Водещ: Е ти си убеден. Това са приказки само.
Кристина Патрашкова: /.. какъв е бил целия конкурс.
Валери Славчев: Сега нали нас като сте ни поканили тука не очаквате от нас да извадим
такива документи, да дойдем тук с документи.
Кристина Патрашкова: Моите съмнения са точно в това, че всичко, което се прави в България
винаги е свързано със задкулиси и е свързано с някаква корупция. Аз пак казвам – това не са
пари, които дава Брюксел. Това са пари, които български институции разпределят. Разпределят
европейски пари. Заради това Имам съмнения, защото разпределянето на пари в България не
са нормални. Винаги има далавера, разбирате ли. Затова ми е съмнението.
Валери Славчев: Браво, поздравления. Затова казвам, че това е процес и когато определени
хора са заинтересовани този процес да продължи, това дразни хората. Ти каза одеве, че на
тебе ти харесваше, защото обичаш да гледаш задници, цици. Ок, ...
Водещ: Кой не обича да гледа?
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Валери Славчев: .. Нека се продава – в киното, в музиката, навсякъде. Н о когато е една
хубава и готина еротика. А на мен това нещо с този стил музика ми прилича на вертеп. И винаги
ще намери някой, който да отиде в тоя вертеп.
Водещ: Чакай да чуя Панайот.
Латинка Петрова: Исках да кажа, че Митовски също е един проспериращ режисьор и той
получава субсидия. Искам да кажа, че – ето той направи толкова сериали и продължава, сега
нов проект и т.н. Значи понеже може – те му дават възможност да продължи. Не, става въпрос,
че .. ето, понеже той каза, че има много пари – ето, и той има нужда – да стане по-съвършен
продукта, за да бъде добре платен и участника _ това е нормално.
Водещ: Панайот е страшно доволен, че парите са отишли при музиката, която той харесва. Той
ся ви слуша и си вика – тия си лафят примерно половин час сега, а ... 4 клипа, има още, сега ще
снимат още. Важни камери, с тая, с онова. Парите са отишли при него, той вика – тия тука
баслъците ще си лалат 30-40 минути и след това ние ги лапкаме парите. Верно ли е?
Панайот: Така е, много ясно. Аз съм доволен много от чалгата, защото аз много съм печелил
от чалгата, от поп фолка специално. С Константин работех озвучител, след това взеха да ме
снимат в клипове, пак ми плащат, взимам пари. Чалга заведение държа ..
Валери Славчев: Как протичат участията на тези изпълнители? 90% ..
Панайот: Аз мога да кажа, ти не си бил на тея участия, пък може да кажеш? Нали не ходиш на
такива..
Валери Славчев: Не, момент, аз се занимавам с друга дейност, която е свързана с ...
Панайот: Защото тя ми вика против чалгата, пък преди 5 години била в чалгата и тя.
Валери Славчев: 90% от начина, по който те печелят и участията им минават на плейбек.
Защото съм свързан с фирми с озвучаване, бил съм.
Панайот: Ама не са същите фирми. То между другото и (?) пеят на плейбек. Не всички. Те
между другото не пеят, никой не ги кани никъде.
Латинка Петрова: В интерес на хората, които ...
Панайот: Между другото бг рапа взе да набира скорост по чалга заведения.
Каталина: И това ви харесва?
/.../
Водещ: Добре, Латинка искаше ...
Латинка Петрова: Аз искам, аз мълча днес. Искам журналистите да се заемат с това да
разберат – кои са кандидатствали и коио са отрязали. И тогава хората във Facebook, които са
гневни сега да разберат.
Водещ: Ама защо да са гневни? Аз това, което разбрах от г-н Димитров – че те са били шести
класирани по тая програма, предишните 5 са се отказали.
Кристина Патрашкова: Е защо са се отказали? Как са се отказали?
/../
Мишо Шамара: Клоунските схеми в България са ми писнали.
Валери Славчев: Аз не мисля, че това нещо ще намери някакво разумно обяснение. Нещата
се е завъртяло колелото, то ще се случи. Но майки и татковци, използвайте mute, използвайте
копчето на дистанционното и не карайте ..
Водещ: Е, вие сега се сетихте, че има такова нещо. Добре, ок, ясна е тая история. Въпроса е,
ако искате да довършим тоя разговор с тая тема – защо непрекъснато се плаче за това нещо?
Защо се плаче против тая музика, против оная, против това, против онова. Сега няма никакво
значение, ние сме демокрация, всеки има право..
Валери Славчев: Против някоя друга музика в България плаче ли се?
Водещ: Ами не.
Валери Славчев: Защо?
Мишо Шамара: Плаче срещу нас (?).
Валери Славчев: Против най-противната. Просто е противна, наистина е противна. Не искам
да обидя никой.
Каталина: Чакай малко бе, ти имаш ли един реален клип. Всичко е кражба.
Панайот: От къде е кражба.
Водещ: На него не са му кражба.
/.../
Валери Славчев: Вижте, предполагам, че и Мишо като е идвал насам, в мене имаше една
такава дилема – много е трудно човек, който се занимава с някаква музика да говори, да плюе
против което и да е изкуство. И от друга страна в мене имаше наистина едни такива неприятни
усещания, свързани с този жанр. Исках за себе си така да си отговоря защо така ..
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Водещ: Чакай малко. Извинявайте, но аз .. почвам да питам, вие имате ли приятни усещания
към жанра порно?
Валери Славчев: То е ..
Водещ: Защо не скачате срещу порното така, не мога да разбера.
Валери Славчев: Ама то е в първи по-хубаво, моля ви се.
Водещ: Е какво му е в пъти по-хубавото, може ли да ...
Мишо Шамара: Една крайност в тея спорове води до други крайности, няма смисъл. Евала на
хората, спечелили са си проект, но просто нека да се обърнем към хората, които пускат
кранчето да мислят и за театъра и за другите жанрове, които не са толкова успешни и имат и
без това нужда от пари, защото ние рапърите се оправяме, чалгаджиите и те се оправят.
Нашите са комерсиални бизнеси, криво-ляво ще оцелеем. Но има и такива културни моменти,
които трябва да ги има, а пък там пари няма. Не може артисти, забавлявали години наред и да
мизерстват.
Валери Славчев: Има и нещо друго – позицията на обществото. В момента го има и този
аспект. Позицията на обществото.
Мишо Шамара: Хората, които наистина имат нужда от тия пари, а не да ги дават на ..
Панайот: Аз забравих да кажа, че в момента съм водещ на музикално чалга предаване, аз найважното забравих да ви кажа.
Латинка Петрова: Искам да ви поканя всички в петък ...
Водещ: Чакайте, ей, тука отворихте сергията веднага. Чакайте, ние за друго сме се събрали,
какво искате да покан..
Латинка Петрова: Да ви поканя на Реквием Верди.
Водещ: Не бе, не бе, не искам ..
Панайот: Не бе, мани ги тия работи.
Латинка Петрова: Ето го, мани ги тия работи. Значи аз бих отишла, той вика – мани ги тия
работи. Това е нормално бе, всеки си избира.
Водещ: Да изчерпаме тая тема в разговора. Или тя е неизчерпаема, разбира се, но да
поговорим малко за нея. Защо е това непрекъснато мрънкане, плачене в България за
загиващата култура, за отиващите си не знам си какво, не знам си що. Защо хората...
Валери Славчев: Не, не го обрисувате добре, в никакъв случай не е така. Не е мрънкане, а е
недоволство. Значи когато един човек изразява недоволство то не означава, че той мрънка.
Това е наистина недоволство. И пак ви казвам – това е просто искрено.
Кристина Патрашкова: Значи аз също го подкрепям него, защото смятам, че трябва наистина
всеки да си казва мнението и трябва да протестира срещу неща, които не харесва. Аз съм
напълно съгласна с Мишо, че трябва да се отнасяме демократично към всичко, което
съществува. Всеки да харесва това, което иска. Щом някой харесва чалгата – ок. Проблемът е,
че аз пак казвам, имам дълбоки съмннения, че тука отново има някаква корупционна намеса.
Корупционна намеса е това, разберете. Тези пари не са ... просто ако свържем с там тази да
речем организация,която отпуска тези пари и попитаме ...
Водещ: ние имаме изпратено писмо и аз пак продължавам да очаквам някой да ми даде
написано нещо черно на бяло, но все не ми дават. Правят справка, ето слушате ли, правят
справка за петте фирми, които са били преди Пайнер и които са се отказали сами.
Кристина Патрашкова: И не само това. Ние питаме дали тези пари са просто отпуснати И тук в
България и са решаващи – ще се даде на Пайнер, ще се даде на Камер, ще се даде ... това
става в България. нищо в България не става честно. Това ни е проблема. Ние не се борим тук
за едни .. който харесва чалгата – ок. Аз няма нищо Пацо. Въпроса е принципен. Не е въпроса в
това, въпроса е как се разпределят парите в България, какво се подкрепя и защо се подкрепя.
Както каза Мишо.
Панайот: Може да подкрепят телевизията, да стане НТВ конкурентна, да стане по-модерна.
Валери Славчев: Какво е оригиналното в творчеството на този продукт? Има ли нещо, което
да е оригинално? С R запазена марка?
Панайот: Има, повечето работи, песни правят.
Валери Славчев: Смеят ти се хората пред телевизора. В момента ти се смеят.
Панайот: Ама вие не ги знаете песните, пък ми казвате вие за авторски песни. Все едно че аз
да ви говоря за онея, дето са с кубинките. Аз не ги знам тея рокаджийски песни, аз не мога да
говоря. Ама за поп фолк вие като ще ми говорите На мен ... Примерно един изпълнител от
албума има 15 песни, поне има 12 песни са авторски, има 2-3 кавъра.
Валери Славчев: Аз ти казвам как ги правят авторските песни. Нали ти казах?
Панайот: Ама ти няма как да ми кажеш, щото ти не си в тоя жанр. Няма как да знаеш.
Валери Славчев: Не, бил съм заедно с човек, който ..
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Панайот: Еми ти ще излезе, че слушаш чалга още малко.
Латинка Петрова: Милене, мога ли да кажа. Вкъщи има един лайв мотив, откакто се помня
наистина аз постоянно слушам – в тези дни на тотална бездуховност това се пише, това се
говори и ние вече се гаврим с това. Тотална бездуховност. Не е така.
Панайот: Винаги ще е актуален поп фолка.
Каталина: Още 10 години.
Латинка Петрова: Не, тука казват защо на пеещите дават тия пари ..
Водещ: Сега вече нищо не се разбира, да ви кажа само. Така както говорите в момента ...
Мишо Шамара: Според мен има друго нещо. Когато нещо, ти знаеш във физиката, като правиш
пясък в едно нещо, то рано или късно избива. Тоест те досега имат най-силната пропагандна
машина и може би това, че в тяхната пропагандна машина наливат още пари, да притиснат още
хората с промиване на мозъци, това вече изби, хората изтрещяха и казаха – не искаме, стига
толкова. Това е като всяка една революция, всеки един бунт, така и чалгата – ще дойде новата
революция, другата музика, после другата, после третата. Винаги се е променял света.
Водещ: Чалгата няма да изчезне. Добре.
Валери Славчев: Вместо да си помогнат, да си попречат с това нещо.
Водещ: Добре, продължаваме след като свърши този разговор със следващо нещо в
предаването.
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Дата: 16.01.2013
Източник: БНТ
Предаване: Новини
Място на материала: 22.30 часа
Продължителност в мин.: 2
Брой думи: 408

Текст: 7.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.
С парите, спечелени по европроекта, Пайнер Мюзик трябва да модернизира технологиите си.
За целта на компанията ще бъдат отпуснати 3,2 млн. 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.

Медиен мониторинг | 1/17/2012

Резюме: 7.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.
С парите, спечелени по европроекта, Пайнер Мюзик трябва да модернизира технологиите си.
За целта на компанията ще бъдат отпуснати 3,2 млн. 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 пък, ако той ги е спечелил честно без далавера, в
крайна сметка това е проблем на Брюксел. И 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. Ами, че 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.
БНТ, новини в 22.30 часа, 15.01.2013 г.

35

Медиен мониторинг | 1/17/2012

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 пък, ако той ги е спечелил честно без далавера, в
крайна сметка това е проблем на Брюксел. И 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. Ами, че 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.
БНТ, новини в 22.30 часа, 15.01.2013 г.
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Дата: 16.01.2013
Източник: бТВ
Предаване: Преди обед
Място на материала:
Продължителност в мин.: 9
Брой думи: 1559

Текст: Водещ: Ще дадем думата на нашите коментатори, PR специалиста Соня Момчилова и
колегата – актьорът Николай Станоев, за да разберем какво ги събуди тази сутрин. Здравейте.
Водеща: Здравейте. Май всички се събудихме с всички неща, които се говорят и всички
вълнения, които се изживяват покрай историята със спечеления проект на Пайнер за
еврофинансиране.
Соня Момчилова: Големи вълнения радира новината.
Водеща: Според вас защо и какъв е вашия прочит на този казус?
Соня Момчилова: Ами какво да кажа и аз по-различно, то всичко се изписа и се каза като че
ли. Но аз не мога да си обясня някак защо собственика на Пайнер трябва да носи цялата
отговорност и да бъде разпитван и да бъде канен по всички студиа и да се оправдава...
Водеща: Слушахме го преид малко и колегите в Тази сутрин ..
Соня Момчилова: На мен лично би ми било много по-интересно да видя онези чиновници,
които с гласували, които са приели тази субсидия и са поверили и са доверили именно на този
проект.
Водеща: Ти виждаш ли проблем в това? Това е програма Конкурентоспособност за малкия и
среден бизнес. Тоест всеки бизнес Има право да кандидатства, ако отговаря там на някакви
условия.
Соня Момчилова: Каква конкурентоспособност, като тя е в тоталното си всевластие – чалга
музиката в България, от години е така. Какво точно да ѝ се подпомага не мога да разбера и съм
безкрайно любопитна как ще изглежда отчета на този проект. Знаете, че се попълват едни
такива формуляри..
Водещ: 40 в устни, 20 в гърди.
Водеща: Ти може би не си слушал, но те обясниха, че се канят техника да купуват.
Водещ: Да де, това е техника.
Водеща: Силикона ще го пропуснат.
Водещ: Това е техника. Ники, на тебе как ти се струва цялата тази история?
Николай Станоев: Ами аз наистина подържам това мнение,ч е по-скоро трябва да се допитат
всички до хората, които са позволили това да стане, защото все пак говорим за пазар, пазарна
икономика. Това си е стабилна структура на пазара. За съжаление или не. И трябва тези хора,
които са го допуснали това нещо да стане – към тях да се обърнем. В същото време ние
трябва, ние като хора, като актьорите, като общество – ние трябва да се научим да
кандидатстваме по тези програми, а не после постфактуим да видим – ама той що взе, а ние не.
Ами защото .. и съответно от другата страна – трябва да ни ги предоставят, да са доста по user
friendly и достъпни за всичките да го наречем неформални организации, институции или каквото
и да сме.
Водеща: Тази конкретна програма е за фирми и то мисля, че има доста сериозни изисквания
от гледна точка на оборот, критерии за това до колко е стабилен и перспективен бизнеса..
Соня Момчилова: ... и финансиране, тоест ти трябва да си готов с някаква голяма сума
насреща. Аз вчера разговарях с председателя на Съюз Произведено в България и се оказва, че
за малките и средни предприятия у нас и не само у нас, в цяла Европа, и ние като страна
членка може да се ползваме от тези възможности, но тези неща не се обясняват от никого.
Колко служители работят, едни добри заплати, има цяло министерство, което се занимава с
тази тема. Но никой не обяснява..
Водещ: Но информацията не е достъпна за нас.
Соня Момчилова: Точно така. Това е изключително тревожно.
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Резюме: Водещ: Ще дадем думата на нашите коментатори, PR специалиста Соня Момчилова и
колегата – актьорът Николай Станоев, за да разберем какво ги събуди тази сутрин. Здравейте.
Водеща: Здравейте. Май всички се събудихме с всички неща, които се говорят и всички
вълнения, които се изживяват покрай историята със спечеления проект на Пайнер за
еврофинансиране.
Соня Момчилова: Големи вълнения радира новината.
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Водеща: Кое имаш предвид, че не се обяснява достатъчно?
Соня Момчилова: Че за малките и средни предприятия, за фирмите, за бизнеса у нас, имам
предвид по-дребния бизнес..
Водеща: Е да, ама от друга страна не може всеки лично да отиде На всеки лично да му обясни
– виж какво, човек, тук има една програма, по която можеш да кандидатстваш ..
Водещ: Ама не, да бъде промотирано по някакъв по-добър начин според мен и по-достъпен.
Соня Момчилова: Знаете ли колко милиона за пропаганда и за разгласа и за рекламиране на
фондовете всъщност са усвоени?
Николай Станоев: Явно не са достатъчно.
Соня Момчилова: Явно не са достатъчни, да.
Водеща: Въпроса е, ти имаш предвид дали са усвоени по най-добрия начин? Това ли ти е
идеята?
Соня Момчилова: Ами да. Вие чули ли сте нещо, как може ... знаете Ли например, че има
безплатен офис, който се поддържа от Брюксел в Китай и там може да ти бъдат осигурени
аналогови партньори, с които да се срещаш, това съвършено безплатно. Това касае и
възможности за нашите производители у нас. И сега в момента съюз Произведено в България
ще се ангажира да проучи тези логистични възможности, за да ги предостави на членовете си.
Водеща: Добре, но за да те върнем на темата с Пайнер – редно ли е да бъде дискриминирана
една българска фирма, независимо с какво се занимава тя, само защото има някакви
настроения срещу предмета ѝ на дейност и примерно да се каже – всички могат да
кандидатстват за финансиране по програма Конкурентоспособност без тези, които правят
чалга, защото така.
Соня Момчилова: Как да ви кажа, в каква дилема съм в момента като майка, като гражданин
много ми се иска да ви отговоря, че е редно. Че трябва да има някаква селекция, че не бива да
се ... че трябва да се разраства това явление. То е толкова мега и толкова е отблъскващо от
моя гледна точка. От друга страна сте прави. това явление е обективирано от потребителския
интерес, от културния екран на нацията, ако щете. От профанизацията, която е повсеместна и
за която имат отговорност много други хора на други места, а не собственика на Пайнер, както
в случая сме склонни да го виним и да го клеймим. И вчера скочиха всички мастити и
културтрегери срещу него, която реакция на мен лично ми беше малко странна.
Водеща: Заговори се включително за протести. На мен ми се струва, че може би част от хората
остават с впечатлението, че едва ли не едни хора от Брюксел през едни хора в София са
отишли и са почукали на вратата на шефа на Пайнер и с аму казали – ето ти тука едни
милиони.
Соня Момчилова: Знаем, че това е член на ГЕРБ, знаем, че ..
Водещ: Инж. Димитров.
Соня Момчилова: Точно така, инж. Димитров. Нищо лично, не познавам човека, дълбоко съм...
не са ми симпатични обаче чалга явленията и чалга културата и съм майка, вие също, Деси..
Водеща: Да, така е, няма какво да се обяснявам, но също не съм фен на тази музика. но това е
друг казус...
Соня Момчилова: Нанася драстични поражения, точно така, но какво да ѝ подпомагаме? Аз не
виждам от какво точно страда.
Водещ: Да си закупят хубава техника за озвучаване, за да може звука да е по-добър.
Соня Момчилова: Един популярен продуцент получи същата субсидия, между впрочем, и
първата работа, която свърши е да купи Ягуар на съпругата си. Много хора се сещат в момента
за кого говоря, но нищо, нямаше отзвук.
Николай Станоев: Пак само да споменем, че пак говорим за пазар и за продукти на пазара,
които трябва да са конкурентоспособни и т.н. Да, ок, тази компания е лидер и искам да ви кажа,
че наистина напоследък чисто от моите наблюдения върху хората, младите най-вече, искам да
ви кажа, че тая музика не ги залива чак толкова много, тоест не им е присърце. Има доста други
..
Водещ: Защото твоя кръг е съвсем друг, Ники, извинявай че те прекъсвам. Ти си дружиш с 6-7
човека общо, които правят ...
Соня Момчилова: Ама вие не очаквайте от Сфумато да се наредят опашки от хора за
представленията на Сфумато, така както ... това е нормално явление по целия свят.
Николай Станоев: Също това можем да го преведем и на езика в целия свят – все едно
rednecks, говорим за някакво кънтри, печелят субсидия. Те са също голяма простотия, имайки
предвид концертите, които правят с чорапите, които >.. и т.н. Rednecks са си само за помладите да кажа една кънтри група, които са пълно чао.

38

Медиен мониторинг | 1/17/2012

Соня Момчилова: Ами не, ако гледате и Disney channel например, той нанася по-щадящи и помалки поражения на децата, отколкото чалга музиката. Гледайте по-внимателно, просто
призовавам родителите. Ужасно е това, което ... тези нимфетки,които се появяват там,
соанирани, гримирани като едни бъдещи Доли Партън до една.
Николай Станоев: Но пак до къде стигаме – тези, които ..
Соня Момчилова: Ами това е венеца на неадекватността в момента на управлението в
държавата, според мен, защото ето вижте какво се случва във ВМЗ Сопот. Това е дежа вю на,
помните, оловно-цинковите заводи в Кърджали, май бързо ги забравихме обаче беше едва
пролетта протестите там, миньорите в рудниците в Мадан, преди това помним "Кремиковци" –
какво се случи с тези хора там? Защо няма повече репортажи по темата? Вчера и ..
Водещ: Ти видя ли, че има изход от ..
Соня Момчилова: Ами това, което ми обясни преди няколко дни едно изтерзано юпи от
Агенцията по приватизацията – не виждам изход. Не знам какво правят точно тия хора там, но
щом ти не можеш да продадеш оръжейно предприятие мисля че са си объркали професиите.
Но това не е първия случай, уви. И с това не успяхме да се справим и от това не успяхме да
направим сделка. Много тъжно.
Водеща: Ники, ще въведеш ли лъч светлина в нашите коментари?
Николай Станоев: Сериозен лъч, захранен от много гигабайти – продължавам с моите роботи.
Прекрасно ..
Водеща: Имаше традиция тази седмица и си я продължаваш.
Николай Станоев: Просто искам да стана космонавт, но ето – прекрасна група има и това е
една роботка група, която свири много яки неща.
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Дата: 16.01.2013
Източник: ТВ7
Предаване: Добро утро, България
Място на материала:
Продължителност в мин.: 11
Брой думи: 1596

Текст: Водеща: Докато се движиш натам обаче, аз мога само да кажа, че можете да ни се
обаждате на телефони 02 81-62-736. Днес ви питаме, заслужава ли чалгата европари?
Статията я има и във вестник…
Водещ: Точно така. И по тази причина ще започнем с в. „Стандарт”, който на челната си
страница слага заглавието „Бунт срещу чалгата”. Режисьори свикват опълчение в нета. 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
близо2 милиона по европрограма за „Конкурентоспособност”. Масло в огъня наля фактът, че
държавата също ще даде на фолк империята близо 300 хиляди. Режисьорите Теди Москов и
Александър Морфов призоваха интелигенцията да проведе протест срещу чалгата. Именно,
заради това, ви задаваме този въпрос, заслужава ли чалгата, европари? Ще ние е много
интересно…
Водеща: Имаме едно обаждане със странен номер, Вито, между впрочем.
Водещ: Какво значи странен номер?
Водеща: Може би трябва да разберем от къде ни се обаждат.Добро утро, добро утро! Вие сте.
Водеща: … да каже ало.
Зрител: Ало, добро утро!
Водеща: Откъде звъните, господине, тъй като виждам, че номерът, от който се обаждате е…
Зрител: Звъня от село Градина, окръг Пловдивски. Обаче много слабо ви чувам. Затова …
между мен и вас не може да се осъществи…
Водещ: Бил съм на бригада там.
Зрител: … говорът е много слаб. Аз искам да изкажа най-вече не за сирачетата, ами за това,
където пореден случай, българският народ, който се остава на глад и мизерия и се ограбва
това, което е построено от него. Имам предвид, ВМЗ-Сопот.Нали виждате по какъв начин се
заграбват фабрики и заводи. Това ли е начинът, по който българският народ трябва да бъде
унищожен?Само това ще ви кажа. Мои съседи в Испания са без работа и взимат 1200 евро, за
да има какво да ядат и да живеят пак там. 1200 евро за човек. Аз работих допреди няколко
години в Първомай в римско предприятие. Които Бъдат съкратени,взимат по 1700 евро, а след
6 месеца 1300 евро пожизнено.
Водеща: Имате пълно основание да недоволствате, г-не. Останете с нас. Днес обаче ви
питаме за нещо съвсем различно, а то е, заслужава ли чалгата европари?
Водещ: Точно така. Освен само 2 думи по въпроса за ВМЗ-Сопот. Това е едно губещо
предприятие, което трябва по някакъв начин да бъде спасено. Единственият начин е да бъдат
съкратени работниците. Лошо е, но това е фактът. Иначе всички ще останат на улицата.
Продължавам с разработката на в.”Стандарт” по въпроса за чалгата и евромилионите. Гняв
срещу евромилионите за чалга, казва вестникът и те са направили доста интервюта с
популярни личности, които са взели отношение по въпроса. Заговор на Европа, казва Иван
Лечев. За дини пари не дават, за музика може, казва Милко Калайджиев. Освен това, има и
кратко интервю тук с Денис Ризов, който казва: Пачките ще отидат за простотия. Взели са

Медиен мониторинг | 1/17/2012

Резюме: Водеща: Докато се движиш натам обаче, аз мога само да кажа, че можете да ни се
обаждате на телефони 02 81-62-736. Днес ви питаме, заслужава ли чалгата европари?
Статията я има и във вестник…
Водещ: Точно така. И по тази причина ще започнем с в. „Стандарт”, който на челната си
страница слага заглавието „Бунт срещу чалгата”. Режисьори свикват опълчение в нета. 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
близо2 милиона по европрограма за „Конкурентоспособност”. Масло в огъня наля фактът, че
държавата също ще даде на фолк империята близо 300 хиляди. Режисьорите Теди Москов и
Александър Морфов призоваха интелигенцията да проведе протест срещу чалгата. Именно,
заради това, ви задаваме този въпрос, заслужава ли чалгата, европари? Ще ние е много
интересно…
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мненията и на някои доста известни продуценти, на Андрей Арнаудов, на Маги Халваджиян, на
Евтим Милошев, така че можете да намерите на вътрешните страници на „Стандарт” цяла
разработка, така че наистина ситуацията е доста интересна.Всеки има вероятно своето
обяснение, защо са дадени тези пари точно за този проект и разбира се, за какво ще бъдат
използвани. Между другото, да ви кажа, че ние от вчера се опитваме да си осигурим все пак
някакво мнение и отстрана на фирмата „Пайнер”. Засега удряме доста сериозно на камък, за
разлика от други колеги. Очевидно може би в „Пайнер”, имат някаква такава политика на
избирателност, къде точно да дават интервюта и къде не, но това си е, разбира се, тяхно право.
Първата страница на в. „Преса”,”Плъзнаха опасни зарази от миналото”. Появиха се
забравените коклюш и морбили. Увеличават се туберкулозните зарази, малко стряскаща
информация, която нямам никакво намерение да ви чета в 7 без 15, така че можем да чуем
евентуално, ако имаме някакъв човек, който иска да ни каже нещо за чалгата и европарите.
Водеща: Добро утро.
Зрител: Тв7 ли е?
Водеща: В ефир сте.
Зрител: ББТ от кога ще стартирате новата си програма?
Водеща: От началото на месец март. На трети март, телевизията вече ще се казва
„News7”,така че можете да гледате 24 часа новини и актуални предавания. Това е обаче проект,
за който доста време се говори. Днес ще можете да видите обаче една от новите водещи на
новините на Тв7 тук при нас, малко преди 9 часа, така че останете с нас. Благодаря ви за
обаждането. Добро утро.
Зрител: Ало, ало.
Водеща: Да, чуваме ви, говорете.
Зрител: Добро утро. Чувате ли ме?
Водеща: Да, да.
Зрител: Аз съм против чалгата, защото 70 % от тези, които пеят чалга, не могат да пеят.
Просто не си струва толкова пари да се вливат в чалгата, след като 60 %, които слушат чалга,
според мен, са наркомани. Употребяват наркотици. Затуй слушат чалга…
Водеща: Интересно мнение, но то е ваше, разбира се….
Зрител: Това за мен не е приемливо. Нека да се види някой от тези, дето пеят чалга, как са
сложени. И Гергана и някои други…
Водеща: А, вие ги знаете поименно. Значи следите тяхното развитие все пак.
Зрител: Благодаря ви, че ме изслушахте.
Водеща: Благодаря ви и аз. Добро утро. Здравейте. В ефир сте, говорете ни. Здравейте.
Зрител: Добро утро!
Водеща: Добро да е.
Зрител: Добро утро от Пловдив! Мисля, че не става дума дали харесваме или не харесваме
чалгата. Аз също не слушам чалга, но ако някой се е напънал. Изработил е проект по
оперативна програма за европейски пари и той е бил одобрен, значи ги заслужава. Бих
посъветвал тези, които протестират, които го разбирам емоционалното им състояние, но моят
съвет е да се напънат, да направят проект, за да може, колкото се може от европейските пари,
да останат и при другата българска култура. Тя пренебрежително се отнася към изработването
на такива проекти, според мен, а си заслужава да работят по тази тема. Браво на „Пайнера”, че
е спечелил този проект, независимо от това, че те ще отидат за техника за т. нар. чалга певици,
но аз предпочитам и другите да направят същото, защото иначе ще връщаме европейски пари.
Водеща: Изключително прав сте, господине…
Зрител: Това трябва да бъде позицията на цялата ...
Водеща: …някъде във вестниците можем да прочетем повече информация за това, че е
решила да проверява, доколко прозрачна е била процедурата. За отпускане на тези европари.
Водещ: Точно така. Освен това, Томислав Дончев вчера също каза нещо подобно, че ще бъдат
проверени много внимателно всички неща около това и как точно се отпускат парите. А иначе
на първа страница в. „Телеграф” казва: Европа ни дава1 10 милиона за сериали и клипове и
както виждате, тука не става въпрос само за парите, които ще бъдат дадени за производство
евентуално на подобен тип клипове, ами и на сериали.Вижте какво се казва в текста. Европа ни
дава повече от 10 милиона лева за техника, с която да снимаме нови родни сериали и клипове.
Те са отпуснати по въпросната програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” и тук се казва кои продуценти биха могли да вземат по-голямата част
от парите. Това са все известни фирми и продуценти, които досега са направили доста добри
сериали за българския пазар. Така че въпросът не е толкова дали харесвате или не харесвате
един вид музика или не. Тук става дума, че някой сее сетил. Кандидатствал е за тази
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европрограма. Написал е проекта, защитил го е и в крайна сметка, е получил определена сума,
в което, между другото, няма нищо лошо. Още повече, че всеки иска да гледа телевизия с подобро качество.
Водеща: Аз предлагам обаче сега да прекъснем за мъничко. Очевидно темата ви вълнува в
някаква степен. Може би преди да прекъснем, да чуем още един от зрителите ни. Добро утро,
добро утро, здравейте. Не се чуваме с този зрител. Здравейте, вие сте.
Зрител: Добро утро. Искам да взема отношение за чалгата.Ало.
Водеща: Вземете.
Зрител: Преди всички, мисля, че в България най-печеливша е чалгата,отколкото всяко едно
предприятие, фабрики и заводи.Аз имам предвид, напред говори Николина Чакардъкова на
една телевизия, когато искаше тя да вкара се българската музика с в един телевизионен канал,
който да има специално с българска музика, фолка. Обаче се искали много пари за самите,
телевизията, които са отгоре там и най-вече затова тя сметна, че чалгата винаги се иска във
всеки едни телевизии, отколкото българския фолклор.Единственото, което е, според мене,
всичко това, което е българско, трябва да бъде ликвидирано като че ли.Малко или много
българинът не обича чалгата, а обича самите негови български изпълнения, фолклора…
Водеща: Абсолютно прав сте, господине. Може би всякакви вкусове и всякакви интереси.
Въпреки това обаче, мисля, че напоследък вниманието, което се обръща специално на този вид
фолклорна модерна музика, както се изказват повечето й фенове, вече е понамаляло, така че
добро утро.
Зрител: Добро утро.
Водеща: Слушаме ви, госпожо.
Зрител: Ало. Искам да се свържа с предаването.
Водеща: В ефир сте. Свързала сте се вече. Давайте.
Зрител: Добро утро. Интересна е темата. Поздравявам ви.
Водеща: Какво е мнението ви?
Зрител: Само да намаля телевизора. Явно чалгата си има своя аудитория. Понякога и на мен
ми се налага да я слушам, тъй като често ходя на купони. Не съм й особена фенка, но жалко е,
че не се инвестира, зрителката, която преди мен се обади, че не се инвестират пари в
българска народна музика.
Водеща: Права сте, но както предният зрител каза. Има конкурси. Нека всички да участват, да
са равнопоставени и по-добрият да победи и да участва.Въпреки всичко, разбрахте вече,
еврокомисията ще провери доколко правилно са отпуснати тези средства. Точно сега обаче
прекъсваме за секунда. Вземете си дъх. Направете си кае. Точно след минута се връщаме
отново, за да си поговорим по тази тема и да прегледаме още веднъж прегледа на печата.
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Дата: 16.01.2013
Източник: Дарик радио
Предаване: Няма две мнения
Място на материала:
Продължителност в мин.: 9
Брой думи: 1253

Текст: -Здравейте. Преполовихме и седмицата и месеца. Тук се шегувахме. Чудехме се как да
отворим предаването. Сашо излезе с блестяща идея.
-Защо сега аз?
-Явно се притеснява да каже.
-Е, какво? Че днеска не се сяда. То от толкова работа, как да седне човек?
-Да. Ходим прави тука.
-И 15-и вече е ден за аванс. Кристиян може би ще пътува в някаква командировка. Някакви
доклади пак до Базел, които ще говорим утре.
-Ще има ли?
-Ще има. Заминавам за Швейцария?Сериозно? Значи ще донеса по един шоколад!
-Това е като вчера … за Роналдо, че спечелил и то четвърта загуба.
-Професор го направихме Кристиян, но да погледнем и на още една позитивна новина. Дано
тази седмица,рядко ни се случва, но 3-4 позитивни предавания едно след друго. Днес ще си
говорим за програма „Джеръми” и възможностите за кредитиране, която тя предлага.Именно
погледите ни са вперени към евтините бизнес кредити, които можем да ползваме в рамките на
2013 г. Става въпрос за 260 милиона евро.
-Нови 260 милиона, което…
-Да, да.
-… много, много добре, въпреки че като размер от икономиката от БВП…, все пак…
-Е, да, ама предвид състоянието на малкия и среден бизнес в България, дори и 20 милиона
евро да бяха, пак си е помощ.
-Въпросът е дали има толкова проекти? Аз се надявам да има проекти, които да ги запълнят.
- За първия транш всъщност не успяхме да използваме всичко.
- Той колко беше висок?
- Колко? Мисля, че около 1100 компании спечелиха финансиране и около 130 милиона се
използваха от всички 250. Да се надяваме, че все пак не е имало достатъчно разпознаваемост,
докато сега започна да се шуми от по-рано. Вече гръмнаха и всички медии за тази
възможност.Чисто как функционира да кажем. В момента 3 банки дистрибутират средствата от
програма „Джеръми”. Може да видите имената им във всяка интернет страница.
- То не е проблем да ги кажем.
-IFG е едната банка, което е добре да я споменем.
- В крайна сметка, тези банки са тези, които са спечелили правото си да финансират.- Те са минали и през конкурс.
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Резюме: -Здравейте. Преполовихме и седмицата и месеца. Тук се шегувахме. Чудехме се как
да отворим предаването. Сашо излезе с блестяща идея.
-Защо сега аз?
-Явно се притеснява да каже.
-Е, какво? Че днеска не се сяда. То от толкова работа, как да седне човек?
-Да. Ходим прави тука.
-И 15-и вече е ден за аванс. Кристиян може би ще пътува в някаква командировка. Някакви
доклади пак до Базел, които ще говорим утре.
-Ще има ли?
-Ще има. Заминавам за Швейцария?Сериозно? Значи ще донеса по един шоколад!
-Това е като вчера … за Роналдо, че спечелил и то четвърта загуба.
-Професор го направихме Кристиян, но да погледнем и на още една позитивна новина. Дано
тази седмица,рядко ни се случва, но 3-4 позитивни предавания едно след друго. Днес ще си
говорим за програма „Джеръми” и възможностите за кредитиране, която тя предлага.Именно
погледите ни са вперени към евтините бизнес кредити, които можем да ползваме в рамките на
2013 г. Става въпрос за 260 милиона евро.
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- Абсолютно, така че не е било нещо непрозрачно като процедура или каквото и да е.
Позитивно е за всички страни. Фактът, че те са успели, значи имат достатъчно силна програма
за това как да изпълнят тези проекти и …
- А и то, в крайна сметка, спечелилите банки трябва да финансират кредитиране. Т.е. тези 130
милиона идват от ЕИФ, 130 от…
- … тези 4 банки. Освен това, така че очакванията са кредитите да са между 3-4, до 8 %, като
лихва, но има и гаранционна схема по „Джеръми”, която е в размер на 78 милиона евро, като
тази схема е увеличена 5 пъти със съфинансиране от банките и достига близо 320 милиона
евро, което за мен също е много интересна възможност, от гледна точка на това, че банковата
гаранция ни дава възможност да участваме в различни проекти. Дава ни възможност да си
гарантираме вземания или задължения, които имаме към контрагенти. Изобщо все така мерки,
които помагат на бизнеса. Чисто като изисквания към желаещите да участват. Фирми с оборот
до 2 милиона евро и с до 250 служители. Мисля, че д около 80 милиона лева активи. Много
голяма част от българските компании ще се вместят.
- 90 +, според мен.
-Да.
- Така че ние се шегуваме, но това е добрата новина, че размерът на фирмите в България
понамаля, като обем, не като бройка, а и като обем намаля. Видяхме статистиката в
последните тримесечия колко компании са затворили, но все пак един свеж ресурс на средна
цена около 5 %, говорим това е ГПР, което включва всички разходи. Би било доста добре и в
крайна сметка, „Джеръми” са доста по-отворени към стартъп бизнеси. Не е задължително да е
стартъп, а да е нов проект.
- Точно, заради това. Изобщо програмата е фокусирана към иновации и иновативни проекти.
Всъщност повечето компании, които са теглили финансиране, по време на миналия период са
IT компании, изобщо фирми,занимаващи се в сектора на високите технологии.
- Нещо, което се отдава в България, между другото. Иначе, според мен, лихвите, които са по
тази програма, са доста по-ниски от стандартните за малките и средни компании, което е един
плюс в тези тежки времена. Знаем,че всеки четвърти кредит, изтеглен от фирма,, е лош към
момента, така че наистина е един плюс за компаниите.
- Тук най-вероятно, поне всеки четвърти ще е лош, от гледна точка на това, че се финансират
по-рискови проекти. Пък предвид състоянието на икономиката ни и на потреблението в
България, според мен, тази тенденция ще се запази. Програмата е изобщо схемата на
финансиране позволява да се лавира и с евентуално обезпечение, което да предостави
кредитополучателя.
- Един от най-големите проблеми е, че добрите проекти, ако са в нови фирми, много трудно
биха могли да бъдат обезпечени, да кажем на 120-30-40 %, което искат банките като
обезпечение сега в кризата и най-вече…
-Да, минимум на половина, а може и повече.
- Но обезпечението най-често е някакъв тип недвижимо имущество, което означава, че
фирмата или компанията трябва да притежава активи, грубо да кажем, за 1-1,5 милиона лева,
за да изтегли кредит от 1 милион, което е, как да кажа, меко казано смешно за мениджмънта на
тази компания. Ако има такъв ресурс в имущество, пък не го използва за инвестиция в бизнеса
си и общо взето, пак се получава един омагьосан кръг.
- Да. Трябва да имам нещо, за да започнеш, но в случая, специално за малките проекти, става
въпрос 50-60-100 хиляди евро, моето мнение е, че тук най-вероятно желаещите ще се
доближат до горната граница, т.е. до 7-8%, но би могло да се получи финансиране и само на
проект, т.е. без обезпечение на имот или на някакво недвижимо имущество. Просто голяма част
от кеша, генериран от бизнеса, ще бъде задържан в банката, като някакъв неснижаем остатък,
депозит или подобен продукт.
- Аз само да кажа за нашите слушатели, които притежават някакъв тип малък бизнес и не са се
запознали с този тип продукт и с този тип финансиране, наистина да потърсят малко повече за
тази програма „Джеръми” и за институциите, които предлагат финансиране по нея, тъй като
наистина има огромни предимства, най-вече, както каза Серго, за по-ниския процент, който се
изисква за обезпечение на кредита и естествено, в пъти по-ниската цена, сравнена с пазарната
в България, на кредитите като лихва, така че…
- Инициативата е в кредитополучателите, тъй като това, което и ти каза, в допълнение, банките
също са стимулирани да разпределят този ресурс, защото за тях това е една възможност за
генериране на печалби при по-нисък риск, тъй като половината финансиране, така или иначе не
идва от самата банка.
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- С 2 думи, това е една възможност, която, ако имаме бизнес, който искаме да развиваме, не
трябва да изпускаме.
- Не. То дори и за стартъп бизнес, това, което каза Сашо, също е много добра възможност и
просто трябва да се оглеждаме всички…
- И този път дано да не реализираме само 50 % от ресурса, с който ще разполагат банките, ами
100%,, което наистина е един свеж ресурс от 260 милиона и ще се влее в икономиката през
следващата година, под вид, т.е. то си е буквално финансов… от банките и част, идващ от тази
програма, част от местните институции. Би било много добре и със сигурност, ще доведе до
създаване на много работни места, така че пожелавам си този път, тази инициатива да е поуспешна от пилотния опит. Това беше всичко от нас за днес. Надяваме се, че сме били полезни
и ще ви чакаме отново утре по същото време след обедните новини по „Дарик”.
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Дата: 16.01.2013
Източник: Дарик радио
Предаване: Междуредие
Място на материала:
Продължителност в мин.: 34
Брой думи: 4622

Текст: Водещ: В първите минути на предаването ни – обещаното интервю с премиера Бойко
Борисов в рубриката „20 години по-късно”. Пред Дарик радио министър-председателят беше
категоричен, че за България е най-добре той да управлява сам и втори мандат след изборите
през лятото тази година.
Репортер: 2009 година: три големи победи, вие ще кажете дали за Бойко Борисов или за ГЕРБ евроизбори, парламентарен вот и частични местни избори в София.
Бойко Борисов: Естествено, за партията, която съумя вече да си изкове собствени кадри, които
за радост неслучайно са винаги и в първите в класации на рейтинговите агенции и мисля, че и
много добре самостоятелно се справят със задачите. Бих дал пример с Йорданка Фандъкова в
София, Митко Николов в Бургас. След това министрите Росен Плевнелиев и Маргарита
Попова, Кристалина Георгиева като еврокомисар, Томислав Дончев, Цветан Цветанов, много
хора, които винаги са в първите в класациите. И неслучайно „Политик на годината" два пъти
става и като министър, и като президент след това Плевнелиев.
Репортер: И 2013-а ли ще бъде така успешна за ГЕРБ? Очаквате ли да сте първа политическа
сила след изборите през юли?
Бойко Борисов: Това го решават хората. Аз до последния ден ще строя, до последния ден ще
изграждаме и мисля, че това, което оставяме след нас, десетилетия след това ще се ползва от
хората.
Репортер: Тогава, през 2009 година направихте правителство на малцинството с подкрепа в
залата...
Бойко Борисов: Просто поехме цялата отговорност. В условията на най-тежката финансова и
икономическа криза поехме цялата отговорност и аз се надявах политическата класа в
България това да го оцени. Надявам се поне народът да го оцени.
Репортер: Сега обаче не прогнозират, че и правителство на малцинството ще можете да
направите след изборите. На кантар е там положението според социолозите.
Бойко Борисов: Да, но това към момента няма значение. Вие знаете, че ГЕРБ беше първа
политическа сила извън парламента близо две години и то с близо 10 процента над партиите,
които управляваха тогава. И може би затова и Станишев е толкова изнервен, както и Ахмед
Доган. Знаете, че той пророкуваше, че до две години това правителство ще падне, ще се срине,
най-апокалиптичните прогнози, които можеше да се направят. А сега, вече в последните
няколко месеца преди изборите ГЕРБ продължава да е първа политическа сила.
Репортер: Ще бъде и след изборите?
Бойко Борисов: Повтарям: това могат да го кажат само хората. Ние имаме още много неща да
им предадем в тяхна услуга: и АМ „Тракия" - последния лот, и „Струма" - два лота, и Гара „Яна”
ще е готова - 12 км отсечка, няма да се бъхтят в задръстванията на Богров; отсечката ШуменБелокопитово ще е готова; „Марици"-те вече са на чакъл, проходими. Вече и по последния лот
на „Тракия" можеш да караш през цялата магистрала на чакъл. Така че се надявам сега, оправи
ли се времето, бързичко да ги направим. Сега започваме северната тангента на София,
започваме отсечката от „Люлин" до бул. „Европа", по която сега е ад по нея. Направихме
метрото, направихме спортните зали. Спортната зала за 10 000 зрители в Пловдив ще стане
готова. Виждате неща, за които хората са мечтали десетилетия и са си говорили само. Аз ви
говоря в срокове. И неслучайно на вашия собственик Радосвет Радев, всяка година му пиша на
един лист по месеци къде какво ще стане. Можете да го попитате...
Репортер: Сверяваме в „Годината" на Дарик.
Бойко Борисов: От 12 обещания - 12 са изпълнени.
Репортер: Колко години искате да сте премиер на България?
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Резюме: Водещ: В първите минути на предаването ни – обещаното интервю с премиера Бойко
Борисов в рубриката „20 години по-късно”. Пред Дарик радио министър-председателят беше
категоричен, че за България е най-добре той да управлява сам и втори мандат след изборите
през лятото тази година.
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Бойко Борисов: Нужен ни е втори мандат, за да си доправим инфраструктурата. Защото Господ
здраве да дава на президента Барозу, на комисаря Хаан. Аз сутрин, като се събудя, първо се
прекръствам за тях, после за себе си. Те изплатиха всички пари за България. Нито едно евро не
ни спряха и ако така продължим и в следващите три-четири години... Виждате София колко се
промени, колко се промени Бургас примерно с „Меден рудник", с градската среда. Гоце Делчев,
Шумен. Мога да изброя много градове, които буквално промениха облика си. За няколко години
това ще стане факт.
Репортер: Много хора обаче си казват: да, гради се, обаче е хубаво да има кой да върви по тези
пътища.
Бойко Борисов: Както виждате, българите си вървят. Не само си вървят, а 35,5 млрд. лв. са
спестени в банките. Те не само си вървят, а и спестяват. И близо още толкова, 35 млрд. на
фирми на влогове в банките. 80 млрд. близо спестени пари. Хора, които спестяват, те
продължават да вървят.
Репортер: Има и такива, които едва свързват двата края.
Бойко Борисов: Естествено, тях ги има във всяка страна. В Испания младежката безработица
мина 50 процента. Аз работя и правителството работи... Само по-тежко е във война. Такава е
ситуацията в света. Вие виждате и в САЩ се говори за фискална скала и рано или късно те
трябва да направят реформата и в САЩ. Видяхте какво се случва в Италия, в Испания, в
Португалия, Ирландия, Гърция, Румъния. В тези условия ние спасихме държавата. Да,
естествено, че има и такива и ние правим всичко възможно да намаляваме безработицата и
това да се случва. Но повтарям в най-тежките условия. Ами ако ние имахме 3-4 млрд.
излишъци като другите, къде щеше да има проблем държавата? Никъде.
Репортер: Понеже Дянков каза, че разчетите показвали по-добри резултати за 2012 година,
може ли да се изпревари това повишение на доходите, което обещахте.
Бойко Борисов: Не, не може да се изпревари по простата причина, че кофинансирането по
европейските проекти вече е огромно. Ние за разлика от много държави само 20 на сто
плащаме българите. Но когато усвояваш примерно 5 млрд., 20 процента на 5 млрд. са 1
милиард. Трябва да ги имаш в бюджета заделени. Иначе не можеш да вземеш другите 80 на
сто и затова ни е необходимо да имаме тези пари.
Репортер: Според вас един пенсионер би ли отказал телешки шол и сьомга, каквото е менюто
на домашния любимец на Искра Фидосова?
Бойко Борисов: Сега, аз мисля, че тя когато се шегува, вече много неща се преиначават, така
че дайте да не говорим в... Аз примерно не обичам сьомга, така че аз бих отказал.
Репортер: Да, но много български пенсионери не са опитвали изобщо, за да заобичат.
Бойко Борисов: Сигурно има и такива, но има и други, които са опитвали със сигурност.
Репортер: Вие какво ще направите, за да се понапълни хладилникът на възрастните хора?
Бойко Борисов: Категоричен съм: първо трябва да се направи инфраструктурата и икономиката.
И тогава ще се напълни хладилникът. Иначе това е изкуствено пълнене на хладилник, който
след това води до катастрофа и до това следващите поколения да си плащат за тези разходи.
Аз искам след мен поколенията да са на чисто.
Репортер: Да ви помоля да посъветвате нещо и майките във втората година от майчинството,
когато трябва да карат с по 240 лв. на месец.
Бойко Борисов: България има най-дългото майчинство. В смисъл България плаща най-дълго
време за майчинство.
Репортер: Но все пак когато няма и места в детските градини в София.
Бойко Борисов: Да, ето, какво да ви кажа? В София къде бяха всичките тези майки, когато по
време на Софиянски и на синя, червена и каква беше София? Синьо-червена мъгла я наричаха
тогава, реституираха и продадоха всички детски градини.
Репортер: Ами вие сте тук, сега децата?
Бойко Борисов: Да, да, и затова сме изградили над 50 нови детски градини в София. И сега
продължаваме да изграждаме. То няма как в условията на най-тежката криза да изграждаш и
детски градини, и да плащаш най-дългото майчинство, и най-много пари за майчинство да
даваш. Няма как да стане това. Правим детски градини, плащаме най-дълго време за
майчинство. Аз съм склонен в следващия бюджет да се повишат парите за майчинство, но да
се съкрати срокът, за да могат майките да се връщат по-бързо на работа. За това пък обаче
трябва да има вече построените детски градини. И понеже ги строим много хубаво, майките,
като отидат и видят децата в какви условия са в новите детски градини, и тези, които не са
искали да ги записват в детски градини, сега искат. Защото те са с плувни басейни, с
физкултурни салони, със зали за отдих, хубави кухни. Просто в момента се грижим прекрасно
за тях. И затова напливът е толкова голям.
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Репортер: Колко да се съкрати срокът?
Бойко Борисов: Нека това да не става основна тема на интервюто. Има разчети, върху които
мислим и могат да се случат.
Репортер: По друга тема – да кажете как за близо две години извървяхте пътя от „Ще строим
АЕЦ „Белене", защото иначе токът ще поскъпне 18 пъти в следващите години", до „Три пъти
„не" на референдума".
Бойко Борисов: То нещата не са в застой. Първо, когато дойдохме на власт, не очаквах, че ще
заварим такъв гьол. Не очаквах, че няма дори подписан договор.
Репортер: И въпреки гьола бяхте убеден, че трябва да се строи.
Бойко Борисов: Така, тогава, към него момент зелените енергии бяха на огромна цена. Нямаше
никакъв разчет и сигурност, че ще бъдат продължени с по 20-30 години пети и шести реактор на
АЕЦ „Козлодуй". Имаше огромен проблем с емисиите на топлоелектрическите централи. Сега,
за този период зелените енергии поевтиняха двойно вследствие на промените в закона и ние в
момента токът, който би се произвеждал в АЕЦ „Белене", ще е по-скъп, отколкото вече е от
соларните и ветропарковете, от енергията от ВЕЦ, която също е от възобновяем източник. Така
че ние си напасваме тези енергии от ВЕИ-тата, веднъж. Второ, ние губим близо 1 000 мегавата
от електроразпределителната мрежа, от електропреносната мрежа, защото е остаряла. Ако се
дадат пари за енергийна ефективност, ето ти още един реактор спестяваш. След това, ако се
подобри енергийната ефективност на сградите и на предприятията, още 1 000 мегавата. Ние
харчим и пилеем в момента енергия. В момента част от енергията в Козлодуй отива за помпите
на Чаира, за да могат да нагнетяват вода през нощта, за да ползваме вечер в пиковата
енергия. Просто много небалансирано е всичко това. И след като вече ние имаме уговорката с
руснаците, че ще удължат пети и шести реактор, сиреч ще ги имаме поне още 20 години, след
като имаме започнато предпроектно проучване за седми ректор, след като имаме вече близо 2
000 мегавата зелени енергии, ние и сега харчим повече електроенергия, отколкото трябва. А тя
не може да се съхранява.
Репортер: Тоест няма да има поскъпване 18 пъти на тока.
Бойко Борисов: Ама, разбира се. И затова аз очаквах тогава, когато говорех, че ако е 3,5-4
млрд. евро, както се говореше, беше изгодна. Само че като дойде Кириенко тук, той го каза и
пред журналистите, каза: ние знаехме, че това няма да е цената, така я написахме. И вече в
следващите разчети тя мина 10 млрд. евро. Вие ме питахте преди малко за няколко десетки
милиони за майките, питате ме за пенсионерите, ами ако трябва да заложим 21-22 млрд. лв. в
следващите бюджети, откъде ще дойдат тези пари? Откъде? Затова тогава сме имали
аргументи, че може да се строи. След това, когато са се извървели всичките тези стъпки - със
седми реактор, с удължаване на пети и шести реактор, с новите ВЕИ-та, които се
присъединиха, можем да бъдем абсолютно спокойни. И затова сме казали „Не" на АЕЦ
„Белене", защото нямаме пари. Ясничко и просто. Откъде ще се вземат пари? Станишев защо
не е подписал? Това е най-хубавото нещо, което е направил. Защо не е подписал? Защото не е
имал пари.
Репортер: А ако хората кажат „Да" на референдума?
Бойко Борисов: Ами хората да кажат и откъде да вземем парите. Забравят за 15 години пенсии
и заплати и започваме за строим АЕЦ „Белене". Ама хората, като казват „Да", трябва да знаят,
че тези 22 млрд. ще дойдат от майчинските, от детските градини и от инфраструктурата. Те
няма да дойдат от друго място. Тогава да казват „Да". Като казват „Да", те трябва да знаят, че
тези пари ще ги вадят от джобовете си и няма да има никакво развитие друго в държавата.
Защо се провали социализмът, защо последните години икономиката издъхна? Защото
започнаха да хвърлят пари в такива мегазаводи като „Червена могила", ако си спомняте, и
подобни и държавата фалира. Ами близо 800 млн. е задължението на БДЖ. Ние имаме да
плащаме 500 млн. на "Париба" за „Белене". Ето ви милиард и половина от въздуха. 300 млн. за
мотриси. Тези пари откъде ще ги вземем? Те още не са си платили тези и се чудим сега как да
ги разсрочваме да ги плащаме в кризата, искат още 20 млрд. да задължат държавата. Аз съм
убеден, че българите могат да разсъждават с главите си. Българинът вече е доста попрагматичен от първите години.
Репортер: И няма да си дадете оставката, ако ви опровергаят с „да"?
Бойко Борисов: Кое да ме опровергаят?
Репортер: Ако не кажат „не", както призовавате, а „да"?
Бойко Борисов: Ами ние тогава да не правим избори, да си правим референдуми. Това са
глупости.
Репортер: Имаше такъв призив.
Бойко Борисов: На кой?
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Репортер: От експрезидент Първанов.
Бойко Борисов: Ами защо не накара Станишев да подпише тогава? Защо не му поиска тогава
оставката, че не подписва за „Белене"? Това са двулични хора, популисти, които ей-така
говорят само пред техния електорат.
Репортер: Като си говорим за финанси, да кажете защо толкова харесвате Симеон Дянков?
Бойко Борисов: Защото спазва финансовата дисциплина, която за мен е изключително важна
за Европа. И ако в Европа се спазва по този начин, няма да има криза.
Репортер: До края на мандата ще правите ли някакви промени в правителството? Дежурният
въпрос.
Бойко Борисов: Ако някой се издъни, разбира се.
Репортер: Защото почти няма ден, в който да не се иска нечия оставка. Покрай Иракли - на
Нона Караджова....
Бойко Борисов: Глупости.
Репортер: Покрай дюните в Несебър...
Бойко Борисов: Да, и правителството веднага спря тези строежи. Това е разликата, че при нас
се спира и се праща проверка и прокурор. А предишните години какво беше?
Репортер: Някакво трайно решение няма ли да вземете?
Бойко Борисов: Това е трайното решение. От 2006 година е започната процедурата за Иракли.
И са минали всички обществени обсъждания и не са протестирани. Не са протестирани. Това
може да се провери.
Репортер: Понеже ви питах за единия вицепремиер, да питам и за другия. След изборите през
2009 година, когато спечелихте, му подарихте часовник, имахте бас.
Бойко Борисов: Да.
Репортер: Той дали си сверява често часовника с вас?
Бойко Борисов: Всеки ден по десетина пъти.
Репортер: Питам ви, защото....
Бойко Борисов: Всеки ден по десетина пъти ми се обажда.
Репортер: Питам ви, защото му бяхте казали да престане с критиките в съдебната система.
Бойко Борисов: Да, и той ме опроверга сега с последното нещо, което преди няколко дни
прочетох - че вследствие на това, че са забавени дотолкова съдебните процедури, една от найголемите далавери в държавата - за банка за земеделски кредит, по давност е прекратено
делото. На същата тази госпожа съдия. И той ми се обади да ме пита сега доволен ли съм от
съдията, която 15 години така е водила делото, че то да бъде прекратено по давност. Аз му
казах „Да, значи си бил прав".
Бойко Борисов: Но не кадрува в съдебната власт според вас?
Бойко Борисов: Не. Давам конкретен пример - една от най-големите далавери остава
безнаказана поради изтекъл срок на давност.
Репортер: Ако ми позволите, има въпроси, които ми се ще да задам, може и да ги наречете полични, но все пак...
Бойко Борисов: Личните въпроси не са ви работа.
Репортер: Как се готвите за срещите на европейско ниво в Брюксел?
Бойко Борисов: Това не е личен въпрос, той е служебен.
Репортер: Помня, че бяхте казали, че учите чужд език. Научихте ли английския? И в тази
неформална част, която имате като общуване...
Бойко Борисов: Достатъчно, че да мога да си кажа това, които искам и да чуя това, което те ми
казват. А иначе се готвя първо с финансово министерство, задължително, и неслучайно Боряна
Пенчева пътуваше навсякъде с мен, сега новата зам.-министърка. Или Николай Младенов, или
заместникът му пътуват с мен, винаги, и преди съвети сядаме и правим заедно с посланик
Цанчев, той ни информира какво става и какво е говорено на посланическо ниво преди съвета,
след това си разпределяме задачките по темите, които имаме по дневния ред. Предварително
външно министерство или финансите или в зависимост от темата, която е, министерството,
изготвят надлежни справки и на базата на това аз правя своите изказвания. Сега примерно за
Македония съм помолил БАН да ми изпише по точка трета - за добросъседство, какво и как
трябва да бъде формулирано.
Репортер: Винаги ми е било любопитно, понеже демонстрирате близост с госпожа Меркел, на
немски ли говорите с нея?
Бойко Борисов: На руски.
Репортер: А какво обичайно, нещо интересно като диалози, извън протокола?
Бойко Борисов: Извън протокола няма разговори. Разговорите са преди всичко за финансовата
стабилност, че всъщност България изпълнява това, което е записано в конституцията на
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Германия - да се харчат толкова пари, колкото се изкарват. Това гарантира, че следващите
поколения няма да плащат борчовете на сегашните поколения.
Репортер: Има и един въпрос, който ми се ще да изясним. Зложелатели винаги напомнят за
членството ви в БКП.
Бойко Борисов: Членството ми в БКП е като съм бил на 18 години и всички в Симеоново, а
напомням, че аз бях във факултета „Противопожарна охрана", ставахме партийни членове. И
проблемът беше, че майка и татко ми казаха след това за дядо ми. Толкоз.
Репортер: Нали има един период, в който избираш БКП или МВР, или аз бъркам?
Бойко Борисов: Тогава всички напуснахме МВР.
Репортер: Така ли?
Бойко Борисов: Да.
Репортер: Не можеше да избереш БКП или МВР?
Бойко Борисов: Е, можеше да избираш, обаче като избираш, напускаш. И това беше начинът да
се напусне. Всичко... Партийният секретар дойде и ни събра в салона и каза от днес вече не
сме партийни членове. Това беше много смешен период.
Репортер: Тоест изобщо не сте могъл да избирате?
Бойко Борисов: Да. И сега скоро го видях пазач тук, в музея, тогавашния партиен секретар.
Репортер: Станишев, като критикува, казва, че сте кадрова грешка на БКП тогава.
Бойко Борисов: Просто голяма е разликата на 18 години да те вкарат партията и след това да
приказват глупости. Майка и татко късно ми казаха. Защото аз виждах, че не вървят работите.
Тогава една вечер баща ми ме извика и ми каза, че съм враг на народната власт тогава. И така
ми пише в досието най-отгоре „Да не се допуска до ръководни постове". Така че... Толкова са
ми отредили тогава - пожарната.
Репортер: Значи все пак е било избор?
Бойко Борисов: Да. И вече напуснах и се занимах с моите работи.
Репортер: Пропуснах да ви питам, ако след изборите през юли се наложи да търсите партньори
в управлението, къде ще ги дирите?
Бойко Борисов: Този въпрос е най-неактуален, защото за разлика от всички останали само ние
сме доказали, че четири години управляваме сами. За разлика от всички останали. Така че този
въпрос към нас не е нужно да се задава.
Репортер: Може би да кажете, че искате и следващите четири да управлявате сами?
Бойко Борисов: Да. И това е най-доброто за България.
Репортер: И че няма да правите коалиции.
Бойко Борисов: И това е най-доброто - да няма коалиция. Всички приказки за национално...
Примерно в моето правителство 90 процента са експерти, не са и партийни членове. Какво поекспертно правителство ще направят? В същото време обаче имат цялата отговорност на
партията за правителството. Ще правят широка коалиция... Нали правиха при Беров, нали
правиха при Инджова, нали беше тройна коалиция. Сега за заменките, където са направили,
защо не излезе някой и да каже „Ние - примерно от ДПС - я направихме тази заменка" или „Ние
от БСП" или „Ние от НДСВ"? Докато аз излизам и казвам да спрат дюните, да се спре Иракли.
Защото ако не го спра, отговорността е моя. И сега нека отидат гражданството, прокурорите,
екоорганизациите да видят първо екото защо не са протестирали, защо са пропуснали
сроковете, да видят там, че вместо примерно осем строят 14 бунгала, затова сме ги спрели. Да
видят закона. Но е спряно, защото нося отговорност.
Репортер: Казвате ли, че ако нямате нужното мнозинство и за правителство на малцинството,
ще останете в опозиция и няма да правите коалиция?
Бойко Борисов: Разбира се. Коалиция се прави само, ако има ясна платформа на две партии,
че могат да управляват заедно. Или три.
Репортер: Не виждате такива партньори?
Бойко Борисов: Нека първо хората се произнесат.
Репортер: На същите ли лица ще заложите и при втори мандат, за каквато заявка давате?
Бойко Борисов: Ще направим промени.
Репортер: Ще има ли хора, които няма да ги има в листите?
Бойко Борисов: През май ще обявя листите и със сигурност ще има изненади.
Репортер: Имаше ли такива, които ви предадоха, без да назовавате имена?
Бойко Борисов: Не, има хора, които просто греяха столовете в парламента, а там ни трябват
доста повече бойци. Там, на трибуната, се води битката между политическите партии. Там
трябва да се говори, там трябва да се прави политика, трябва да се изказват тези. А в кабинета
е прагматична работата - строиш и работиш.
Репортер: Колко са сега бойците на ГЕРБ в Народното събрание процентно?
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Бойко Борисов: Има хора, които се справят много добре, и има хора, които ще сменя.
Репортер: И за министрите казвате същото или?
Бойко Борисов: Разбира се, има още близо половин година до юли.
Репортер: Понеже споменахте протестите, страхувате ли се всъщност от улицата? Правеше
впечатление през годините, че когато има протест, винаги се сменя някакво взето решение?
Бойко Борисов: Напротив, ние сме в изключителен синхрон с протестите. Защото те и затова ги
има и затова демокрацията го е направила така, че да има протести. Станишев ги биеше пред
парламента, си спомняте. Докато аз ги каня, срещам се и благодарение на тази гражданска
енергия ние спряхме АКТА, първи в ЕС, ние спряхме проучванията за шистов газ, ние
въведохме закона за генно-модифицираните храни, ние удържахме благодарение на помощта
на закона за тоталната забрана за пушенето. Сигурно има още четири-пет неща, които…
Репортер: За забраната за пушене бетон ли сте? Няма връщане назад?
Бойко Борисов: Да, мисля, че съм го казал вече. И двете комисии в парламента така го решиха.
Така че много, много неща направихме съвместно с протестиращите. И неслучайно вчера бяха
представители на екоорганизациите при мен и те си идват като партньори при мен. Имаме
абсолютно еднакво разбиране и за археологията, и за туризма и за екологията като част от
природата на България, която трябва да се запази.
Репортер: Какво ще правите с ВМЗ-Сопот? Ескалира напрежението там. Бърза приватизация?
Бойко Борисов: Не може да има с такъв колективен трудов договор. Няма кой да вземе 3 200
души. Днес съм разпоредил на министър Добрев и на Тотю Младенов да отиват и по
програмите за заетост 700-800 души трябва да бъдат съкратени и да минат на програма към
социалното министерство. Иначе приблизително 100 000 лева на ден ни струва на
данъкоплатците този завод.
Репортер: Няма да се върви към приватизация?
Бойко Борисов: Ами никой не иска да го купи с толкова хора. Частните военни заводи държат
600-700 души за същото нещо. Тук са 3 200. И видяхте тези, които ми пращаха лук... Госпожата,
която ми пращаше лук, всичките й пръсти са със златни пръстени. Ето, фотографът нека да
извади снимките от там, където е снимал, ще видите всичките й пръсти са в златни пръстени.
Репортер: Да ги продава я съветвате?
Бойко Борисов: А ми праща лук. Аз нямам пръстени. Нямам и никога не съм имал.
Репортер: А за какво си харчите парите?
Бойко Борисов: За храна. И за пури, от време на време.
Репортер: Какви пури пушите?
Бойко Борисов: Не ви е работа. Всеки има право да си харчи заплатата както намери за добре.
Аз не ви питам как харчите вашата.
Репортер: Нали се отхвърли идея за повишаване на вашата заплата, затова ви питам.
Бойко Борисов: Аз настоях да се отхвърли, защото и това е точно популизмът.
Репортер: Малко пиарски ход изглеждаше: Дянков предлага, Борисов отказва.
Бойко Борисов: Да, и аз му се обадих и му казах „Не го правете". Не че това не трябва да стане.
За следващия кабинет със сигурност. Не може хората, които отговарят за милиарди, да вземат
по-малко или да вземат една десета от колкото вземат банкерите или както Хърсев беше
написал - по-малко от управител на МОЛ. Но понеже разликата в минималните работни заплати
и тази ще стане много голяма, затова съм против. А не че тази дейност не заслужава да бъде
високоплатена. Ако един банкер отговаря за 100 или 200 млн. в банката, ние отговаряме за 75
млрд. И виждате, вие ми задавате въпроси от цялата палитра и аз съм длъжен да ви отговоря
на всеки един от тях. Знаете ли колко време, енергия, здраве отнема това. Държим каузата.
Просто огромното ми удоволствие е да минавам там, където бяха голи поляни, сега минаваш и
гледаш магистрала. Или примерно си минал на телевизионната кула, с часове си чакал, сега
минаваш през естакадите. Или примерно когато съм си говорил „Представяш ли си в София да
има метро?". Сега сме направили 43 км. Е, как да не ми е кеф? Виждам всеки ден плода на
нашия труд. Помня до ден-днешен, като бях с вас и понеже ги беше страх от силовите
групировки тогава, като кмет се качих на багер и бутнах бензиностанция на висаджиите ли беше
или на СИК, не си спомням. И дойде прокурор защото съм самоуправство направил. А
всъщност работниците ги беше страх. И прокопахме два коловоза от двете страни на тази
бензиностанция, а сега като минеш по южната дъга, хората са го забравили вече. Или когато
мечтаеха да има концерт в зала? Чуваха зала „Белград", зала „Загреб", да не говорим за
Великобритания. Помните ли, опозицията ми казваше: „Недей строи в криза". А сега залата
няма свободен ден от мероприятия.
Репортер: И още ви се чудят хората защо давате повече пари за строителство, отколкото за
социални помощи и дейности.
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Бойко Борисов: Защото повтарям 80 млрд. има в банките. Но като тръгнахме да сложим данък
на печалбите от депозитите, всички писнахте, че бедните хора им се вдигнала лихвата. Значи
бедните хора са с депозити.
Репортер: Това са пари за черни дни.
Бойко Борисов: Е, стига, 80 млрд. за черни дни. 40 млрд. евро за черни дни. Съжалявам. Аз ще
строя път нека следващите да... И пак не сте права. Ние в първия ден на влизане в кабинета, с
един милиард първата година дадохме повече за пенсии. Високите пенсии започнахме да ги
плащаме ние, това забравихте ли го?
Репортер: Това го знаем. Вие го повтаряте, няма как да го забравим.
Бойко Борисов: Да, повтарям го, защото вижте какъв въпрос ми задавате -0 що строиш, а не
даваш? Напротив, даваме повече и за социални дейности, и ако погледнете бюджетите в трите
години на нашето правителство, те винаги са по-големи от предишните. Така че как да не
даваме? Даваме повече и за здравеопазване, за култура, и за образование, и за археология, и
за всичко повече.
Репортер: Е, не, защото нямаше коледни добавки, стана тема...
Бойко Борисов: Стига с тези коледни добавки.
Репортер: Сега искат следколедно да дадете на пенсионерите.
Бойко Борисов: Той да беше давал, докато беше премиер. Тогава аз бях кмет и давах всеки
четвъртък разрешение на пенсионерите да протестират пред „Ал. Невски". Така че колко е дал
той, си спомням от протестите. Да не забравя и за седянката, където Даниел Вълчев и
Орешарски искаха да разтурят, се подиграха на учителите в най-голямата стачка. И ги
държаха… колко месеца беше стачката. Това забравиха ли го?
Репортер: Но голяма част от малкия и среден бизнес хлопна кепенците и оправданието с
кризата изобщо не тежи…
Бойко Борисов: Да, и така е в цял свят. В цял свят това се случи. В цял свят се случи. Кажете
една държава, в която не се е случило? В същото време над 700 млн. даваме по ОП
„Конкурентоспособност" безвъзмездни пари на малкия и средния бизнес. Това е, в тези
условия направихме максимума, да строим и да даваме повече, отколкото в предишните
години. То винаги ще има недоволни. И аз искам да вземам голяма заплата, и аз искам всеки да
взема 1 500-2 000 евро. Но в същото време имаме най-слабата икономика, най-енергоемката.
Ами ще си поправим тези работи и другото ще се случи.
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Текст: Водещ: Продължаваме със следващата ни тема – новината от вчера, че поп-фолк
телевизия Планета има одобрен проект по ОП "Конкурентоспособност" стана хит в
социалните мрежи и предизвика вълна от гневни коментари, включително на известни
български творци. Редно е да кажа, че собственика на Пайнер Митко Димитров беше
категоричен пред колегите от Дарик Хасково, че по никакъв начин не ощетява театралите или
други културни среди и че няма връзка между членството му в ГЕРБ и спечелването на проекта.
Тепърва икономическото министерство ще прави проверка на този проект тъкмо по искане на
Брюксел. Сега имаме връзка с Диана Андреева, председател на Обсерваторията по икономика
на културата. Здравейте, г-жо Андреева.
Диана Андреева: Здравейте.
Водещ: Ваш ангажимент попречи да разговаряме тук в студиото, но разчитам на добра
телефонна връзка. Според вас факта, че говорим за попфолк, че става дума за тази сфера –
това ли взриви културните среди в България?
Диана Андреева: Най-вероятно защото средствата на МК така или иначе тази година не бяха
увеличени с достатъчно средства, така че да се подпомогнат всички дейности, да има едно
устойчиво развитие. Както знаете, в момента се изготвя национална стратегия за развитие на
изкуствата, културно-творческа индустрия, културното наследство и културния туризъм.
Очевидно, че средствата, които са предвидени за бюджета на МК и за общинските бюджети за
култура не са достатъчни и разбира се, че високата култура, тоест театър, филхармония,
музикално сценично изкуство като цяло, българска филмова индустрия трябва да бъде
приоритет на държавната политика, на финансирането в рамките на държавния бюджет . но по
отношение на европейските средства на мен ми се иска да кажа, че според мен има един голям
пропуск – че не се направи и в предишния програмен период, пък и в този, който предстои, аз
лично не съм виждала такъв анализ – да се правят специализирани сесии и европейско
финансиране да служи като допълващи средства, такива, които не могат да дойдат нито от
държавния бюджет, нито от пазара, тоест от частни инвеститори. Считам, че това е голям
пропуск – и на това правителство и на миналото правителство, че не се направи един анализ в
кои сфери какви са нуждите, така че европейските средства както Казах да служат като един
буфер по отношение на допълваща субсидия за устойчиво развитие наистина на българската
култура и това, към което ние се стремим и сформираме всъщност културната идентичност
посредством всички тези културни дейности, които споменах. Не считам също така, че тези
средства, които са получени от МИЕТ по линия на Конкурентоспособност има чак такъв
икономически ефект, защото и досега тази компания има доста сериозна устойчива пазарна
реализация.
Водещ: Тоест смятате, че ..
Диана Андреева: ... българските творци да протестират, защото знаете, че сектора на
българската култура е с най-ниски възнаграждения, все още, въпреки че имахме едно
постъпково увеличение в рамките на бюджет 2013, за много от дейностите не достигат
средства. Културата в тази си своя висока част трудно оцелява на пазара. Именно парите по
Конкурентоспособност трябва да отиват според мен за дейности, които трудно издържат на
пазара, трябва да бъде подкрепено и създаването и навлизането на малки и средни компании,

Медиен мониторинг | 1/17/2012

Резюме: Водещ: Продължаваме със следващата ни тема – новината от вчера, че поп-фолк
телевизия Планета има одобрен проект по ОП "Конкурентоспособност" стана хит в социалните
мрежи и предизвика вълна от гневни коментари, включително на известни български творци.
Редно е да кажа, че собственика на Пайнер Митко Димитров беше категоричен пред колегите
от Дарик Хасково, че по никакъв начин не ощетява театралите или други културни среди и че
няма връзка между членството му в ГЕРБ и спечелването на проекта. Тепърва икономическото
министерство ще прави проверка на този проект тъкмо по искане на Брюксел. Сега имаме
връзка с Диана Андреева, председател на Обсерваторията по икономика на културата.
Здравейте, г-жо Андреева.
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какъвто е гръбнака на културните и творчески индустрии. Но все пак трябва да се зададе един
предварителен критерий – нещо, което считам, че не е направено.
Водещ: Тоест вид преценка къде да се вложи, за кой тип култура, както казахте вие – висока
или по- .. айде не ниска, да кажем, но малко поп фолка там някъде по средата бъде поставен
според нечии критерии.
Диана Андреева: Аз считам, че това, което ви казах преди малко – просто не е направен
анализ за всички дейности например в сектор като българската култура, за които не достигат
средства през бюджета и няма инициатива от страни пазар, тоест имаме недоразвит пазар,
слаби пазарни субекти, които не могат да инвестират, не могат да подкрепят културните
дейности – трябваше да се направи един такъв анализ и парите по Конкурентоспособност и
по някои други европейски пари да отидат именно там, където бюджета не достига, няма и
частни средства. Така по естествен ред ще отпадат, когато държавата приоритизира и казва –
за нас високата художествена култура и реализацията на българската филмова индустрия
например е приоритет, тези пари ще се насочват по такива приоритетни оси. Това аз не го
виждам в рамките на сегашния програмен период, не го виждам и за следващия програмен
период и в областта на културата. Трябва да се помисли кои дейности изпадат въобще от
финансиране или има минимално финансиране и европейските средства да се използват
именно за развитие на тези дейности.
Водещ: Всъщност по кои европейски програми може да се ползват средства от българската
култура? Театрите всъщност не са фирми и със сигурност може би не могат да кандидатстват
тъкмо по програма Конкурентоспособност или греша?
Диана Андреева: Могат да кандидатстват, обаче малки или средни компании, които работят
съвместно с държавни стрктури. А по линия на пътуващата култура в най-голяма степен се
ползват програмите на МРРБ, където самото министерство е отговорник за програма
Регионално развитие и по няколко оси получават финансиране за възстановяване на
инфраструктурата, за подобряване на самата среда, на по-късни представления, изпълнение
на представления, техническо оборудване, така че доста средства дойдоха по линия на
регионалното министерство в интерес на истината. Разбира се, че европейския социален фонд
и тази програма, за която отговаря и (?) МОМН дава възможност за една липсваща например
програма или въобще политика в последните 20 години – това е развитие на аудиторията. А от
най-ранна детска възраст до, как да кажа, през целия живот да продълци това развитие на
аудиторията, защото тогава няма да имаме тази също така и болезнена и широка дискусия,
защо поп фолка получава средства или не. Просто по линия на такива програми за развитие на
аудиторията ние трябва да изграждаме вкус и да надграждаме този вкус у подрастващите деца,
ученици, студенти, както казах продължаваща цял живот. Тази липсваща политика доведе до
навлизането На чалгата, на попфолка, защото в един момент, както казах, когато не достигаха
средства за българската култура и все още не достигат, няма такива политики за развитие на
аудитория, трудно може да се пресече една такава инвазия на чалгата и на поп фолка като
цяло.
Водещ: Всъщност според някои, Пайнер не са укорими, просто само защото са използвали
възможностите на ОП "Конкурентоспособност", а защото е и важно изобщо пък средствата
европейските да бъдат усвоявани, а не връщани обратно. Не е ли пък и пасивна една
значителна част от културната ни общност, тъкмо в погледа си към европейските средства?
Диана Андреева: Аз също считам, че след като имаше и становище на МИЕТ, че процедурата
е спазена и че има съвместимост и документална и като цяло проекта отговаря на изискванията
по тази програма, очевидно не можем да говорим за нарушение на финансиране по линия на
ОП "Конкурентоспособност", отивайки за Пайнер, за тази компания. По отношение на вашата
втора част от въпроса дали културната общност е пасивна – считам да. Все още ние не сме
провидяли, пък и това е както казах приоритетите на принципала на културната политика на
всички институции, ангажирани в културната политика е да инициира такова разходване на
средства, така че да попълва ралзични дупки и да дава възможности там, където бюджета не
достига да се използвта европейски средства. Това в интерес на истината, този състав на МК го
прави по линия на оперативните програми за Регионално развитие. И там усвоеямостта на
средства за българската култура е значителна, което подпомогна всъщност превръщането на
доста сгради в инфраструктура като цяло в областта на културата в крайно състояние в едни
съвременни културни центрове с цялата техническа обезпеченост, която ни позволява на
българските артисти, на музиканти да се чувстват комфортно по сцените на културните
институти. Но пак казвам, че за следващия програмен период е изключително важно да има
една програма, стратегия за изразходване на европейските средства, така че подобни дискусии
просто да отпаднат от обществото. Държавата да има своите приоритети къде, по какъв начин
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подкрепя българската култура и културната идентичност. В момента върви един закон за
насърчаване на инвестициите, който беше внесен с доста съмнителна поправка, обслужвайки
една-единствена компания – това е една от големите американски компании тук в България.
нищо не пречи държавата да насърчава и тези компании. В много по-малка степен, отколкото
насръчава българската филмова индустрия, трудния път на българското кино, който за
съжаление имаше дори своя застой в ранните 90-те години до приемането на закона 2003г.
Така че държавата оттуК нататък при липсата трябва да си задават въпроса кое е по-ценно за
тях – дали ще провеждат една протекционистична политика по отношение на българската
култура или всички ще бъдат подложени на равен принцип – да могат да кандидатстват без
значение какво излиза в крайна сметка като продукт и каква е устойчивостта на този продукт.
Защото за мен съмнението по линия на този проект в Конкурентоспособност е какъв е ефекта
след това последващ в дългосрочен аспект в рамките на страната и на развитие на културата
като цяло.
Водещ: Какво е съмнението ви?
Диана Андреева: Това трябва да бъде урок за всички ни, които сме в областта на културата по
изкъсо да следим и да настояваме всички културни дейности да бъдат включвани чрез
определени дейности по определени оси в европейските програми, така че да няма такова
изпадане, защото в момента се получава така,ч е по-скоро високата култура, изпаднала в
рамките на европейските средства, като дейност говоря, освен инфраструктура, която се
получава от както казах програмите на МРРБ за инфраструктура и развитие на друга линия –
културния туризъм, където влиза разбира се българската култура също.
Водещ: Тоест от онова, което Казвате разбирам, че отчитате и като пропуск, като слабост в
работата на всички звена в културната сфера допускането на ето този проект?
Диана Андреева: То е слабост като цяло по отношение на европейските средства. От една
страна защоо ние все още се учим и е факт, че трудно българите свикваме да спазваме
някакви условия и самите ние да планираме стратегически кое е важно, кое е по-маловажно, да
извеждаме приоритети, но дадох пример с ОП "Регионално развитие" и факта, че в МК и като
партньори на общините успяха да усвоят изключително сериозна сума, която надвишава на
годишна база сумата на бюджета на МК, което е успех. Но този подход трябва да съществува
за всички абсолютно европейски проекти и програми, както казах, така че да не влизаме в
подобна дискусия. Те по естествен път тези сегменти ще отпадат и компании, които не
отговарят на национална политика по отношение на разходване на европейски средства. И аз
считам, че и гражданските и творческите организации и МК и общините трябва да седнат и да
помислят в сферата на културата с оглед на националната стратегия кои са приоритетните
сфери, къде бюджета не достига, къде липсват абсолютно частни средства, защото пазара е: а)
неразвит, б) има прекалено много пазарни и непазарни дефекти И няма интерес от
инвеститори, седейки на една маса и дискутирайки тези въпроси да се излезе с общо
предложение за стратегически точки, по които европейското финансиране за следващия
програмен период да бъде разпределяно. Аз споменах една програма, която з амен е
стратегически важна и това е развитие на аудиторията и изграждане на вкус от най-ранна
детска възраст, продължавайки през целия живот. Това според мен трябва да бъде
стратегическа цел в следващия програмен период по линия на европейски средства, много
възможности могат да дойдат по линия на европейския социален фонд. В цялото образование,
цялата образователна система, както казах и от детските градини и средно образование и
университета, човек да върви рамо до рамо с българската култура и културните дейности, да
развива своя вкус и пак казвам – за да не се получава тази дискусия и превес на една поп
култура като поп фолка, която в последните години измервахме като някакъв абсолют по
отношение на предпочитанията на българските граждани, на които много по-рядко им
предлагаме висока култура, отколкото поп фолк култура.
Водещ: Боя се само ..
Диана Андреева: ... на всички български творци, а не само да се оплакваме, а да работим
интензивно по тази тема.
Водещ: Боя се само да не е прекалено късно и къде само на кракто да кажете, понеже сме на
финала на разговора, към коя от оперативните програми би могла да се ситуира една такава
по-ясно дефинирана програма за ..
Диана Андреева: Аз ви казах – по линия на европейския социален фонд и програмите, които
влизат в страната с МОМН. Въобще тази програма Развитие на аудиторията трябва да бъде
съвместна между МК, МОМН и между общините, между граждански и творчески организации и
културните институти, разбира се, държавния и общинския. Тази програма би могла да
заработи, да даде, след като разбира се не може всички средства (?) и да очакваме една
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аудитория с изключително развит вкус, така че тя да не предпочита да си включи телевизия Х,
която показва поп фолк, а да отиде на филхармоничен концерт, да речем, или да отиде на
театър или да гледа българско кино. Просто ние отказахме нашата аудитория от културни
дейности, отблъсквайки я по някакъв начин, защото не положихме усилия да изграждаме
нейния вкус последните повече от 20 години.
Водещ: Благодаря ви, наистина тук трябва да сложим точката на този разговор. Разговаряхме с
Диана Андреева за този казус за парите за култура и от ЕС и скандала, който може би
предизвика в културните среди този спечелен проект на Планета.
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Текст: "Бяхме шести в списъка на фирмите резерви с одобрени заявления за финансиране по
програма "Конкурентоспособност". Лично аз бях отписал проекта", призна вчера шефът на
"Пайнер" Митко Димитров. Фирмата спечели 3,2 млн. лева, от които Брюксел дава 60%.
"До официалното ни одобряване в основния лист на бенефициентите се стигна, след като други
дружества се отказаха заради липса на собствени средства за дофинансиране
За това обаче ние нямаме заслуга", добави Димитров. Това било и причината за забавянето от
средата на миналата година досега.
Европейската комисия е поискала от българските власти да направят свое разследване дали
средствата от еврофондовете са отпуснати на музикалната компания "Пайнер медиа" в
съответствие с правилата. Това съобщи говорителят на комисията по въпросите на
регионалната политика Ширин Уилър по случая пред репортери в Брюксел.
"Разбираме, че има определени притеснения около проекта и тъй като приемаме много
сериозно задачата си да използваме отговорно парите на данъкоплатците, поискахме от
българските власти да започнат разследване, за да установят дали правилата на грантовата
схема са били спазени", заяви говорителят на Еврокомисията. До момента на "Пайнер" не е
плащан аванс по проекта, обяснила Уилър пред сайта "Юроактив".
Говорителят отбеляза, че искането е свързано със становищата, изразени в публичното
пространство. За проверката няма посочен срок, но ако резултатите будят притеснения,
властите ще бъдат помолени да разгледат случая по-задълбочено.
На въпрос дали общественото мнение може да спре финансирането на проект от фондовете на
ЕС, ако той отговаря на формалните изисквания, Уийлър отбеляза, че окончателното решение
ще бъде на националните власти.
От управляващия орган по програма "Конкурентоспособност" казаха, че в момента тече
пълна проверка на проекта на "Пайнер медиа", която ще приключи до седмица.
"Не се притеснявам от проверката на ЕК. Няма да се откажа от проекта, както заявих
емоционално пред някои медии. Окончателно становище ще изразя след одита. Каквото и да
стане обаче, модернизацията вече е в ход и ще се състои с или без европари", допълни
Димитров.
"Една видеокамера с необходимите й обективи за заснемане с висока резолюция в HD формат
струва 150 000 евро. Сървърът, на който се качва всичко, е от порядъка на 100 000 евро", даде
пример той.
Скъпи били не само видео- и аудиосмесителните пултове и спътниковите конвертори. Много
паричен ресурс изисквали професионални микрофони, сценично и декорно осветление, както и
друго на пръв поглед незабележимо оборудване.
"Ако обидените театрали вложат цялата си злоба в производството на електричество, България
няма да има нужда от други енергийни мощности", пошегува се собственикът на телевизия
"Планета".
Около одобрението на проектите по европейската схема, по която "Пайнер" е спечелил
финансиране, изникват въпросителни, показа внимателен преглед на публикуваната публична
информация.
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Резюме: "Бяхме шести в списъка на фирмите резерви с одобрени заявления за финансиране
по програма "Конкурентоспособност". Лично аз бях отписал проекта", призна вчера шефът на
"Пайнер" Митко Димитров. Фирмата спечели 3,2 млн. лева, от които Брюксел дава 60%.
"До официалното ни одобряване в основния лист на бенефициентите се стигна, след като други
дружества се отказаха заради липса на собствени средства за дофинансиране
За това обаче ние нямаме заслуга", добави Димитров. Това било и причината за забавянето от
средата на миналата година досега.
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Проверка в решението за класиране на фирмите показва, че на 11 септември 2011 г. са
одобрени 119 проекта плюс още 29, попаднали в резервен списък заради липса на
финансиране. Предложението на "Пайнер медиа" е получило 71,25 точки, а преди него са пет
фирми - "Ем ес кий груп"," Силпа"," Сиенсис", "Елтест" и "Леми-трафо".
На 24 февруари 2012 г. на сайта на управляващия орган е публикуван списък на сключени през
ноември 2011 г. договори по схемата - те са с общо 115 фирми. Три от тях са от резервния
списък -" Ем ес кий"," Силпа" и "Фифт дигрии".
Седем месеца по-късно -на 27 септември миналата година, е публикуван актуализиран списък.
В него компаниите вече са 121, като са включени още 6, които фигурират в резервите
Тоест спрямо първоначално одобреното финансиране от 119 проекта се добавят още два. От
публикуваните документи не става ясно какво е позволило това - дали преразпределение на
средства по одобрените проекти, или допълнителен ресурс, който да позволи увеличение на
допуснатите проекти.
Сред тях под номер 118 е "Пайнер". Внимателното сравнение на компаниите от първия и новия
списък показва, че няма нито една отпаднала, а са добавени нови. Сред петте преди "Пайнер"
са влезли още две - "Ел тест" и "Лемитрафо". Останалите три са "Дрийм тийм" (на Евтим
Милошев и Любо Нейков, които правят "Комиците" и "Столичани в повече"), "Телеман" (на Боян
Петков, продуцент на "Горещо" и "Карбовски директно") и "Хидромарк".
По точки те са в класацията след "Пайнер" и са в графата микропредприятия. "Дрийм тийм" са
получили 461 084 лв. европейска помощ, "Телеман" -220226 лв. Продуцентската компания
"Камера" на Димитър Митовски ("Стъклен дом", "Под прикритие") взема 1 млн. лева. Сред тв
продуцентите, спечелили европейски проекти, са още "Глобал филмс" на Магърдич
Халваджиян, "Интерактив медия сървисиз" (компанията, която прави игрите с есемеси), "Ню
Бояна филм" и др.
От управляващия орган увериха, че днес ще посочат имената на компаниите, които са се
отказали, и на мястото на които са включени тези от допълнителния списък.
Схемата за технологична модернизация в малки и средни предприятия, по която "Пайнер" е
одобрен, е обявена на 30 декември 2010 г. със срок за подаване на предложенията - деня на
шегата 1 април 2011 г. Общият размер на безвъзмездната помощ по процедурата е бил 97,7
млн. лева.
Целта й е да помогне на фирмите да инвестират в ново оборудване. Средствата се отпускат за
доставка, монтиране и първоначално изпитване на машини, съоръжения, софтуер и др. Този
тип процедури бяха отваряни няколко пъти по програмата и предизвикват най-голям интерес
от бизнеса.
***
Нямало още оферти за концерти по изборите
"Все още има много време до изборите, така че е рано за преговори и покани за предизборни
концерти", казаха от "Пайнер" вчера. До момента в компанията не са получавали предложения
за участия.
Лидерът на БСП Сергей Станишев заяви във вторник, че сигурно изпълнителите от"Пайнер" ще
пеят за ГЕРБ на парламентарните избори през лятото и това била причината фирмата на инж.
Митко Димитров да получи еврофинансиране.
От "Пайнер" обясниха, че техните изпълнители не са ангажирани политически. Изявите по
време на предизборни кампании били само бизнес -артистите участват и получават хонорар.
Самите певци също не се ангажираха с предположения в концерт на коя от партиите
евентуално могат да участват. Те категорично отказват да дават изявления по тази тема засега.
***
Любен Дилов във фейсбук: Един приятел мечтае правителството да отмени европейската
помощ на "Пайнер". Той е естраден певец
Един приятел мечтае да избухне мода сред богаташите да кръщават новите си коли,
разбивайки в тях бутилка шампанско. Той е автобояджия... Друг приятел мечтае
правителството да отмени европейската помощ за "Пайнер". Той е естраден певец. Човек бил
толкова голям, колкото са големи мечтите ми.
Чакайте нещо да попитам горестно ридаещите по случая "Евросубсидия за "Пайнер": Ако
оръжейните ни заводи бяха получили европейска помощ за по-конкурентно производство на
калашници, щяхме ли да ридаеме?
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Заглавие: Не, Европа не иска да сме овце и простаци
Подзаглавие: Вече две поколения българи търсят спасение в чалгата
Автор: Генка МАРКОВА
Текст: Негово превъзходителство посланикът на Великобритания обикна чалгата, докато учеше
български в едно средностатистическо пловдивско семейство преди година. Тогава той направи
това признание публично.
Не разбрахме жеста му -дали го прави от пословичното английско възпитание и заради
професионалните си дипломатически задължения - да не обиди домакините си, или е искрен и
наистина харесва чалга песните и техните изпълнителки, защото е "уловил далечните връзки
на българската чалга с гръцкото рембетико" по неговите думи.
Не знам как днес английският посланик в София Джонатан Алън би коментирал разразилия се
скандал със спечеления от "Пайнер" проект по програма "Конкурентоспособност". Дали
например това, че европейски пари ще се наливат за чалга индустрията в България, няма да
даде нов тласък на антиевропейските настроения в Лондон. Но преди да се развълнуваме от
проблемите на англичаните, да се опитаме да разберем какъв е проблемът с европейските
пари за чалгата.
Чалгата в България не е забранена със закон
И не само. Почти няма голяма партия, която да не разчита и на нейната привлекателна сила,
когато трябва да събира електорат под знамената си.
Освен това фирмата, която продуцира и тиражира въпросната музика, е легална или поне на
първо четене е такава.
Защото не сме прочели да е установено от съответните финансови органи, че нарушава
данъчните закони или че работи в сивия сектор.
В условията за кандидатстване по конкретната европейска програма никъде не пише какво да е
качеството на продукта -вероятно европейските чиновници, които са измисляли правилата, не
са и допускали казус като този с "Пайнер". В случая там боравят с други категории -фирмата да
може да участва и със свои пари в проекта, и да е печеливша.
Тоест - за даващите парите от Брюксел са важни икономическите и финансовите показатели, а
не дали фирмените продукти насаждат лош вкус, пошлост, простотия.
И от тази гледна точка скандал с европейските пари за "Пайнер" просто няма
И Европа съвсем не иска ние да сме "простаци и овце", както обявиха уважавани и водещи
творци. "Това е чудовищно", възмути се известен режисьор. "Искат да ни затрият", извика след
него и друг - именит актьор.
Добре де, но преди днес да почнем да сипем възмущението си върху Европа (а някои и
завистта си, че не те, а точно "Пайнер" ще вземат едни европейски пари), нека да си отговорим
къде сме ние, когато гледаме децата на България да въздишат по фолкпевиците и да пеят с тях
просташките текстове на песните им. Защо позволихме нещата да ескалират дотам, че тези
деца никога да не са влизали в театрална или концертна зала, никога да не са чували за
Моцарт,
Бах или Бетховен, а светът им да започва и да свършва с концертите и тоалетите на едни
жени, показващи плът "за наслада".
Защо гледахме равнодушно и чистофайнически, когато "ценностите" на чалгата - бързи пари,
платена любов, лесни печалби и едри далавери, станаха пример за подражание и висока цел в
живота на второ поколение българи. Когато гледаме всеки нов випуск абитуриенти, който
празнува на баловете с чалга тоалети и под звуците на най-новите чалга песни, какво си
представяме - че това не са български деца, а появили се от някоя черна космическа дупка
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непознати извънземни? Защо сега (почти половин година, след като проектът е одобрен) с
погнуса се плесваме - лошо било, че чалгата получавала европейски пари...
Не е ли по-добре вместо да се втурваме да заклеймяваме, да видим какво може да научим от
този урок.
Първият важен въпрос е: ако не бяха "Пайнер" субсидиите, щяхме ли въобще да забележим, че
държавата е потънала до уши в чалгата
Не само в музиката, но и в политиката, и в прочита на историята, и в отношенията ни към
другите до нас?
Втори важен въпрос: проблемът в "Пайнер" ли е, или в правилата, по които едни хора и едни
фирми печелят европейски проекти, а други никога не могат. Може би случаят с "Пайнер" ще
накара чиновниците - и в София, и най-вече тези в Брюксел, да погледнат от друг ъгъл на
субсидиите.
Трети важен въпрос: Теди Москов, безспорно талантлив и успешен режисьор, призова по повод
скандала всички артисти в българските театри, опери, концертни зали да излязат на протест
срещу чалгизацията. Подкрепям призива му с две ръце.
Макар да знам отсега, че нито протестът, нито дори национална революция в български
вариант срещу чалгата има шанс за успех. Защо ли? Защото в случая не става въпрос за
отприщване на някаква дълго подтискана национална енергия, в която гневът на масите ще
помете чалгата. Нищо подобно няма как да се случи. Не защото интелигентните, умните и
можещите българи не го разбират. Не. Но освен тях в тази страна живеят и други българи,
чиито житейски хоризонти са толкова мрачни и смачкани, че единственото им душевно
спасение е точно чалгата - с нейната лъскава плът на витрината и с текстовете, които поне не
ги карат да мислят, колко трудно е да си жив.
За спасението на тези хора трябва да помислят интелигентните и можещите, а не да хвърлят
енергията си срещу проекта на "Пайнер". Не е работеща формулата да се обръщаме с гняв и
към Брюксел в случая. Защото със сигурност Европа не иска да сме овце и простаци. А дори и
да има сянка от подобни намерения, важно е какво ще й позволим ние. Остава да направим
избора си.
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Заглавие: Кеф! Чалга и пиар с европари
Подзаглавие:
Автор: Георги ГОТЕВ
Текст: Европейската комисия беше на път да отпусне един милион евро безвъзмездно
финансиране за "Пайнер", най-голямата музикална фирма у нас. Тя е тази, която
разпространява чалгата. Европарите са по регионалните фондове на ЕС и по-конкретно по
оперативна програма "Конкурентоспособност".
Безобразието бе забелязано от наблюдателни граждани в сайта, който осигурява прозрачност
за европейското финансиране в България http://bit.ly/W6lWpg . В резултат от това социалните
медии у нас буквално се взривиха. Толкова ли е луд ЕС, че да харчи парите на данъкоплатците
по този начин по време на криза?
Зададох същите въпроси на Ширин Уилър, говорителката на комисаря по регионалната
политика Йоханес Хан. Ширин отскоро е на този пост, преди това беше една от звездите на
телевизия БиБиСи. Блестяща журналистка, с огромно познаване на света. Но не знаеше какво
е чалга.
Ето какво й казах: това е сравнително нов музикален жанр, популярен в България, с
ориенталско звучене, рекламиращ особен начин на живот чрез силно експлицитен сексуален
подтекст на текстовете и видеоклиповете, и чийто изпълнителки изглеждат като порнозвезди.
Техен отличителен белег са бюстовете със силикон. Има ли връзка между силикон и
конкурентоспособност? Има, някой се беще пошегувал в туитър - сричката "кон".
Ширин реагира професионално и каза: Трябва да проверя, обаче това, което мога да кажа
веднага, е че ако този проект е бил одобрен, това е, защото българското правителство го е
предложило. Обясни ми, че ролята на комисията е да се увери, че документите, с които се
кандидатства, са окей, иначе за конкретните предложения отговаря българското правителство.
Ето как работи комисията: след час получих потвърждение, че тя още не е одобрила
финансирането, но че "отговорността за този специфичен проект се носи от българското
Министерство на икономиката".
"Но след опасенията, изразени от някои среди, и защото комисията взема много насериозно
защитата на парите на данъкоплатците, службите на Европейската комисия днес поискаха от
българските власти да започнат разследване, за да се установи доколко са били спазени
правилата на схемата за безвъзмездна помощ. Ако има основания за безпокойство, ще
поискаме от националните власти да разгледат проблема по-дълбоко", се казва в изявлението.
Схемата разкри и друго. Проектът предвижда "национално финансиране" в размер от 287 735
лв. по проекта, каквито са правилата за съфинансиране. Тоест българската държава,
българският данъкоплатец съфинансира Пайнер. И не само Пайнер. Там са и и фирмите, които
продуцират "Комиците", "Господари на ефира", "Междинна станция" на Иван и Андрей,
продуцентите на "Горещо" и "Отечествен фронт"... Щом правителството прави такива подаръци
на програми с голяма аудитория, не очаква ли нещо в замяна?
Финансира ли се предизборната кампания у нас с европейски пари? Правителството ще
раздаде 13 млн. и 964 хил. лв. на избрани от него медии тази година за популяризиране на
седем от оперативните програми на ЕС, включително и вече споменатата
конкурентоспособност. Макар че живея в Брюксел, птиченца ми разказват, че главните
редактори на медии, получили такова финансиране, четат всичко преди печат и не допускат да
излезе нито ред, нито байт информация, критичен към правителството, в своите издания.
Знае ли Брюксел, че властта у нас плаща пиара си с еврофондове? Може ли Брюксел да
разбере, че правителството прави промоция на чалгата не случайно? За нас, българите, е
разбираемо, че мъжкият стереотип в чалга културата е вдъхновен от типажа на българския
премиер Бойко Борисов. И че чалга културата се радва на значителен успех у нас, който до
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голяма степен се припокрива с този на Борисов. Не става ли комисията съучастник в едно
престъпление с европари?
В случая за милиона за Пайнер комисията всъщност се застрахова в едно изречение: "Ние сме
наясно, че въпросният оператор често излъчва определен тип българска попфолк музика. Не
ни е известно това да е в нарушение на правилата за обществено приличие в България. Като
се има предвид, че голяма част от българското население е фен на този вид музика, ние се
въздържаме да поднесем морална оценка".
Абсолютно съм съгласен. Комисията се въздържа да поднесе морална оценка за чалгата и за
чалга-правителството на Бойко Борисов. Ако то ни харесва, нека дъъъълго ни управлява. Само
че България започва да предизвиква погнуса до степен, до която членството й в ЕС вече е само
формално, докато следващата реформа на Евросъюза не ни изключи. Тогава ще получим
свободата да развиваме чалга културата до нови висоти. Заедно с цивилизацията, която повече
ни уйдисва.
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Заглавие: За европарите и музиката
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Концертите с попфолк музика се радват на голям интерес сред младите.
Графа, "Комиците", компанията “Пайнер" и много други могат да се похвалят с реализирани
проекти с пари от Европейския съюз. Най-големият проект в киното пък е на "Ню Бояна филм"
на обща стойност 2 874 793 лв. Продуцентската компания "Телеман", която стои зад
предаванията "Горещо" и "Отечествен фронт", също е кандидатствала и получила средства от
ЕС. Иван и Андрей пък са спечелили проект за финансиране и технологично обновяване и
модернизация на предаването си "Междинна станция".
Финансирането е било одобрено по програми за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културната индустрия.
Предлагаме ви част от коментарите по темата в интернет. Редакцията на "Монитор" не носи
отговорност за изказаните мнения.
Цвeтko Пeтpoв
Цвeтkoв
Жалка история сме това българите...с присъщата си завист....сме в първите места на
класациите! Уточнявам, аз също не харесвам чалга музиката и в цялост тази култура, която
безспорно насажда агресия,неграмотност и примитивизъм у подрастващите, но, разбирате ли
има едно ГОЛЯМО “НО"!! въпросната фирма “Пайнер" ООД си е размърдала задните части, за
разлика от “Големите културтрегери и профани - музиканти от времето на социалистическия
реализъм" и си е организирала изготвянето на проектно предложение, с което е
кандидатствала по надлежния ред по Оперативна програма “Конкурентоспособност" и
класирана за финансиране! Сега тук трябва да се каже на обществото, че това не са пари от
Културното министерство, а като цяло държавното участие въобще е в размер на 220-230 хил.
лева от общата сума в размер на три милиона. От друга страна по тази оперативна програма
са финансирани и проекти на Влади Ампов - Графа, Опосумите Иван и Андрей и още много
други продуцентски фирми! ТАКА ЧЕ СТИГА ЕВТИН ПОПУЛИЗЪМ!
komo
Причината чалгата да просперира и финансово и като популярност е в това ,че другата
модерна българска музика е силно извратена. Въртят се едни и същи бездарни изпълнители
като Графа, Мария Илиева, Белослава и още 7-8 други от 20 години. Все синчета, любовници и
жени на някого от перверзното и бездарно поколение изпълнители на българската естрада.
Тези хора може и да има гласови данни, но това не е достатъчно за популярната музика. Но за
да не ги измести някой можещ просто не се допускат други. За разлика от това чалгата действа
на напълно пазарен принцип - трябва да се продаваш! Как ? Никой не го интересува
йордан67
Прав е човекът:"Правя продукция, която се харесва на милиони хора..." Затова си взема пари
от .Европа. Дали и Хю Хефнър не кандидатства и взема дотации ? Той също прави продукция
за милиони хора!
Цитат
За часове това се превърна в проблем 1 на държавата и пример затова как това може да стане
само у нас. А на протестиращите рапърчета, театрали и т.н. - Подайте документи и вие! Стига
ревахте.
саламандър
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Резюме: Концертите с попфолк музика се радват на голям интерес сред младите.
Графа, "Комиците", компанията “Пайнер" и много други могат да се похвалят с реализирани
проекти с пари от Европейския съюз. Най-големият проект в киното пък е на "Ню Бояна филм"
на обща стойност 2 874 793 лв. Продуцентската компания "Телеман", която стои зад
предаванията "Горещо" и "Отечествен фронт", също е кандидатствала и получила средства от
ЕС. Иван и Андрей пък са спечелили проект за финансиране и технологично обновяване и
модернизация на предаването си "Междинна станция".
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Прави ми впечатление,че има една категория “умници", които във всяка тема, за всеки проблем
, пишат все едно и също. Че това не е важно и изреждат десет други проблема и безобразия.
По никоя тема не са изказали никакво собствено мнение обаче. Като говорим за парното, те
казват “защо не коментирате дюните,като стане въпрос за околната среда, цената на тока била
по-важна".Всичко е важно, щом за него се харчат нашите пари-дали ги дава правителството или
ЕК, все тая. А то тая тема пишем, защото новината отгоре е тази. За Иракли пишем в темата за
Иракли. Капиш?
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Заглавие: Още една политическа калинка бе пощадена
Подзаглавие: Прокуратурата не откри оригинала на фалшив документ и не повдигна
обвинение на кмета Иво Димов. Това не е чалга магистратура
Автор: Самуил Димитров
Текст: Миналата седмица покрай ярките скандали с несебърските дюни незабележимо се
промъкна оневиняването на поредната политическа калинка. Софийската районна прокуратура
прекрати проверката срещу кмета на Димитровград и бивш депутат от ГЕРБ Иво Димов. Тя
беше назначена, след като стана ясно, че той е показал фалшива диплома за висше
образование - поредния случай от банката кадри на управляващата партия.
Миналата година Димов показа диплома от пловдивския университет "Паисий Хилендарски",
според която той е бакалавър по маркетинг. Направи го пред журналисти на нарочна
пресконференция, тъй като предшественикът му на поста кмет на Димитровград го призова да
покаже документа си за висше образование. Навсякъде в интернет могат да се видят снимки,
на които Димов гордо позира с фалшификата в ръце
Малко по-късно призна пред полицията, че няма диплома и оправда медийната си лъжа със
силно развитото си чувство за хумор. И понеже у нас дума дупка не прави, както и много други
злоупотреби, заради които в нормалните държави се хвърлят оставки, а провинилите се търпят
публично порицание, всичко беше заметено. Димитровградчани сигурно са спокойни, че имат
кмет без диплома, но майтапчия. Пък и Димитровград е специфично място, нали? Станал найизвестен в последните 25 години като люлка на Пайнера - пионера в музикалния фолк бизнес,
забелязан и от европейската ОП" Конкурентоспособност", а заради мисълта си "Който се
прави, че не харесва чалга, е изкуствено парвеню", би трябвало да получи финансиране от
Научния фонд за иновации. И ще бъде честно.
При целия си ресурс държавното обвинение не успя да открие оригинала на фалшивата
диплома на димитровградския кмет, а само копие, което се намира в парламента. В чалга
разследването на прокуратурата никой от чиновниците там не можа да си спомни кой е приел
копието на фалшификата, нито кой го е донесъл. Кметът на Димитровград също отрича да е
представял копието, докато е бил депутат, както и че си е вадил фалшива диплома, за да я
прилага като документ. Прокуратурата не можа да открие как хартийката е попаднала в
парламентарното досие на депутата Димов. Т.е. няма данни за престъпление. Край на
проверката.
Впрочем, това не е уникален случай за начина на действие на държавното обвинение
Същото беше поведението на Районната прокуратура в София по делото срещу бившата
шефка на фонд "Земеделие" Калина Илиева. Оригиналът на фалшивата й диплома също
изчезна и това щеше да доведе до приключване на случая, ако не беше фактът, че е
фалшифицирала документ от германски ВУЗ, а не от университета, който се прочу, че направи
Христо Стоичков д-р хонорис кауза. При това съвсем наистина и съвсем насериозно. Финалът
на делото "Калина Илиева" беше жалък. Страните скоростно се съгласиха на споразумение и
всичко приключи с условна присъда.
Иво Димов се забърква със съмнителната хартийка още като депутат. Тя се появява в досието
му на парламентарист, без да има нужда от висше образование. И за кмет не му трябва, ама в
предизборната кампания как да признае, че е сглупил. Сигурно се е уплашил, че
димитровградчани няма да гласуват за него, ако си признае. И Димов бе избран. Преди месец
Бойко Борисов каза: "Хората го обичат". Изобретателната прокуратура замаза разследването.
Защото прокуратурата понякога подхожда творчески. Помните ли как отговори, че няма да се
занимава със самопризнанието на Бойко Борисов, че наистина е говорил с Ваньо Танов
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Резюме: Миналата седмица покрай ярките скандали с несебърските дюни незабележимо се
промъкна оневиняването на поредната политическа калинка. Софийската районна прокуратура
прекрати проверката срещу кмета на Димитровград и бивш депутат от ГЕРБ Иво Димов. Тя
беше назначена, след като стана ясно, че той е показал фалшива диплома за висше
образование - поредния случай от банката кадри на управляващата партия.
Миналата година Димов показа диплома от пловдивския университет "Паисий Хилендарски",
според която той е бакалавър по маркетинг.
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митничарите да не закачат Мишо Бирата, нищо че преди това твърдеше, че СРС-то е монтаж?
Затова я сезира бившият депутат Минчо Спасов. Прокуратурата отговори, че Борисов си прави
самокритика, а не самопризнание.
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Заглавие: Пайнера готов да хвърли милионите
Подзаглавие: Гуруто на чалгата се кани да назначи 30 души със субсидията
Автор: Милена МИНЧЕВА, Кристиан КОСТУРКОВ
Текст: Митко Пайнера е готов да се раздели с евромилионите, които Брюксел му отпуска. Във
вторник режисьори и музиканти се вдигнаха на бунт срещу новината, че неговата фирма
"Пайнер" е получила близо 2 млн. лева европари за нова техника. Нашата хазна пък участва с
287 735 лева като съфинансиране в проекта, а бенефициентът (в случая Митко Димитров) - ще
заплати 1 279 091 лв. Общата стойност на масрафа е 3 197 324 лв. Междувременно
говорителят на Европейската комисия по регионалната политика Ширин Уилър обяви, че от
Брюксел са поискали МИЕТ да започне разследване. То би трябвало да установи дали са
спазени всички правила при одобряването на проекта на "Пайнер".
"Готов съм да скъсам договора за милионите", заяви Митко Пайнера. "Ако с това мога да угодя
на някого, за да му бъде по-добре, и на цяла България да й е по-добре - готов съм да се откажа
от този проект и от тези пари", каза той по Би Ти Ви. Босът на чалга империята "Пайнер"
отбеляза, че идеята му е с парите да модернизира "Планета". "Целта е една единствена - да
направим така, че да сме по-интересни в ЕС", отбеляза инж. Митко Димитров. И допълни, че
ако получи парите, ще открие нови 30 работни места. "Ние също участваме със съфинансиране
в проекта, който спечели пари от Брюксел. И тези пари съм готов да ги дам, без да тегля
кредити обясни пред "Стандарт" шефът на "Пайнер". Митко Димитров бе категоричен, че вече е
платил данъци върху тази сума и в нея няма нищо нередно.
Инженерът, в чиято фирма работят едни от най-оборотните певици като Преслава, Илиян и
Галена, се готви да влага европарите в техника. "Тази, която ползваме, е с много добро
качество. Но е морално остаряла. Затова съм я заключил на склад. Ако реша да я продавам,
цената ще бъде смъкната с 15-20%. И просто няма смисъл", гневи се Митко Димитров. И
отбелязва, че телевизия "Планета" е първата у нас, която пусна HD качество.
"Това е бъдещето. В Япония почти на 100% е HD, в Германия - над 70%, в САЩ - над 50%",
коментира нуждата от нова техника шефът на "Пайнер". "Интелектуалците протестират, че
парите се влагат в подобен продукт, но Брюксел дава пари по технически, не по естетически
критерии поясниха пък експерти.
"Теоретично е възможно договорът по проекта на "Пайнер" да бъде прекратен и изплащането
на парите по ОП "Конкурентоспособност" да бъде спряно. Това може да стане, ако бъде
установено някакво нарушение на правилата, по които се отпуска безвъзмездна помощ за
проекти", обясниха междувременно от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
(МИЕТ).
По повод информацията, че Брюксел иска одит на проекта на "Пайнер", от пресцентъра
обясниха, че в деловодството на МИЕТ не е постъпвал никакъв документ, чрез който да се иска
проверка на работата по ОП "Конкурентоспособност". "При нас такова искане не е
постъпвало нито от Еврокомисията нито от Рейналдо Мандметс, ръководител на отдел
"България" в Генералната дирекция "Регионална и градска политика" към ЕК, който директно
отговаря за ОПК у нас", уточниха от МИЕТ. От управляващия орган на програмата у нас пък не
подадоха никаква информация.
Само споменаха, че те самите нещо проверяват и пренасочиха "Стандарт" към две служителки,
които се занимавали с това и можели да разкажат повече. Цял ден обаче нито една от тях не
беше на бюрото си или просто не вдигаше телефона.
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Резюме: Митко Пайнера е готов да се раздели с евромилионите, които Брюксел му отпуска.
Във вторник режисьори и музиканти се вдигнаха на бунт срещу новината, че неговата фирма
"Пайнер" е получила близо 2 млн. лева европари за нова техника. Нашата хазна пък участва с
287 735 лева като съфинансиране в проекта, а бенефициентът (в случая Митко Димитров) - ще
заплати 1 279 091 лв. Общата стойност на масрафа е 3 197 324 лв. Междувременно
говорителят на Европейската комисия по регионалната политика Ширин Уилър обяви, че от
Брюксел са поискали МИЕТ да започне разследване. То би трябвало да установи дали са
спазени всички правила при одобряването на проекта на "Пайнер".
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Резюме: Магърдич Халваджиян се е отказал от евромилионите. Продуцентът и тв режисьор
направил признание пред "Стандарт", че скъсал с Брюксел преди няколко месеца. Така че
неговата фирма "Глобал Филмс" засега няма да вземе 1 073 220 лева. "Искахме да направим
сериозна промяна в поръчката за техника и камери. Оказа се обаче, че това става много
трудно. И ще бъде по-лесно, ако пуснем нова поръчка и кандидатстваме наново", обясни пред
"Стандарт" Халваджиян.
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Заглавие: Маги Халваджиян скъса с Европа
Подзаглавие: Отказал се от 1 млн., ще пише нов проект за камери
Автор: Милена МИНЧЕВА
Текст: Магърдич Халваджиян се е отказал от евромилионите. Продуцентът и тв режисьор
направил признание пред "Стандарт", че скъсал с Брюксел преди няколко месеца. Така че
неговата фирма "Глобал Филмс" засега няма да вземе 1 073 220 лева. "Искахме да направим
сериозна промяна в поръчката за техника и камери. Оказа се обаче, че това става много
трудно. И ще бъде по-лесно, ако пуснем нова поръчка и кандидатстваме наново", обясни пред
"Стандарт" Халваджиян.
В сряда в предаването "Преди обeд" по Би Ти Ви пък журналистиката Соня Момчилова хвърли
бомбата, че Маги e купил на жена си Кремена луксозен автомобил "Ягуар" със спечелените от
фирмата му евромилиони по проект на ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика". Базовият модел на ултраскъпата лимузина се оценява на 160 000
лева. Черното возило на стилистката обаче е с доста екстри, които вероятно са покачили
цената му на 200 бона. "Няма нищо вярно в това. Причината е проста - не сме усвоили никакви
пари, защото се отказахме от тях", контрира Халваджиян. "Даже ми е тъпо да коментирам
някакви псевдожурналисти, които се появяват тук и там и говорят смешни неща", разсмя се
продуцентът.
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Заглавие: Инж. МИТКО ДИМИТРОВ-ПАЙНЕРА: Театралите нека да работят като мен, а не
да злобеят
Подзаглавие:
Автор: Стефан МИЛАНОВ
Текст: - Защо стана така, че ако се казваш по някакъв друг начин, няма проблем да получиш
евросубсидия, а ако си Митко Димитров, има?
- Тогава няма такива емоции. Защото не ги свързват с попфолка, или чалгата, както я наричат.
А това е музиката, която радва народа. И ние правим голяма част от нея.
Ние нямаме претенции, че правим класика. Но благодарение на това, че имаме бизнес,
продължаваме да лансираме и фолка. С нови аранжименти, с ново качество, с ново заснемане
на HD (high definition, или - висоиа резолюция, б.р.). Включително имаме по тв "Планета"
предаване "Бащино огнище", в което точно това коментираме -историческите ценности на
България, показваме ги, с проф. Овчаров имаме интервюта и много такива. Тъй като "Планета
HD" покрива цяла Европа, имаме много отзиви от чужденци, а и от българи - най-вече.
За да се видят красотите на България, трябва да ги покажеш с перфектно качество - поне аз
така мисля. И ние това правим. Сега с наши приятели делтапланеристи ще снимаме отгоре със
съвременни камери с HD качество. И това нещо - на фона на една хубава фолклорна музика.
Затова ни трябват допълнително пари. И спечелихме този проект точно с такава тенденция и
перспектива.
- Вие ли си писахте проекта или наехте външна фирма?
- Всички идеи са от нашата фирма...
- Не, изпълнението?
- Нямаме фирма - наша си, която да се занимава с европроекти. И затова ползвахме
консултантска фирма. Защото то е специфика. Бяхме класирани шести - при резервите. Обаче
преди нас се отказаха някои поради причината, че нямат средства за инвестиране. За който не
знае, трябва ти първо да инвестираш, а е нормално после Евросъюзът да ти възвърне 60 % от
средствата. И понеже те се отказаха, на нас ни се отвори парашутът и спечелихме.
- Т.е. - вие ще извадите от джоба си около 1,2 млн?
- От 3,2 млн. те като платят 60 %, значи ние ще дадем близо 1,3 млн.
В крайна сметка ти изваждаш всичките 3,2 млн., за да купиш техниката в съответните срокове и
с показателите, които трябва. И ние ги вадим от джоба си. С кредити от банки - просто сериозна
е фирмата. Ако всичко ти е наред, тогава дават парите. А ние реално още не сме получили
нищо - това, че сме взели 2 млн. лв., са глупости на търкалета.
- Ширин Уилър, говорител на ЕК по регионалното развитие, заплаши, че средствата наймалкото ще бъдат забавени.
- Не да ни ги забавят, аз съм склонен да се откажа, ако това ще реши проблемите на театъра и
на някакви филмови дейци! Но няма да им оправя проблемите, разбирате ли? Защото те са
свикнали да злобеят, а не да работят. Нека да направят интересни филми, интересни
постановки - да печелят от хората, които ще ги гледат. Да си го направят като бизнес - това ще
е в интерес и на хората. Защо не мислят в тази насока, а злобеят? Аз не ощетявам техни
субсидии с моя спечелен проект. Ако искат, да им ги дам? Ама защо да не ги дам на някое
дете?!
- Обиден ли сте?
- Не, просто нека да не коментираме кой е по българин - те или аз. Аз ли, който инвестирам в
качество да показвам от птичи поглед исторически ценности, красотите на България? Да печеля парите си от попфолка. Ще показваме и него с тази техника. А след като и народа
радвам с тая музика, защо да не го снимам? Какво нечестно и некоректно правя? Кого съм
измамил? Нека всеки да си слуша това, което му харесва - аз не задължавам никого да слуша
моята музика. Просто правя бизнес с това, което те искат да слушат. Това им поднасям в
качествен вид. Къде бъркам?
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Резюме: - Защо стана така, че ако се казваш по някакъв друг начин, няма проблем да получиш
евросубсидия, а ако си Митко Димитров, има?
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- Пак да попитам - сигурен сте, че абсолютно нищо не ви притеснява около този проект? И за
какво ще отидат конкретно средствата, тъй като те са целеви знам, че не можете да ги
напъхате в деколтетата на Андреа или Преслава?
- Имам перфектно поднесена документация. Просто нямате представа какво означава
перфектно! И то за всяко нещо, което ще закупя-обективи с висока резолюция за "Планета HD",
това е пулт, това е осветление за концертни снимки, озвучаване, може би пропускам нещо...
Всичко за шоу програмите, които правим и ще правим.
Ние снимаме фолклор на HD качество вече от 4-5 г. Тази техника я имаме. Просто искаме да я
усъвършенстваме още, защото съвременният стандарт е такъв. В Япония почти всички
телевизори са на HD, в САЩ - над 50%, в Германия над 70-80%. В България "Планета HD" бе
първата телевизия на такъв формат.
Няма какво да си кривим душата - от попфолка вземаме парите, за да може да снимаме и
другото - и автентичния фолклор, и историческите красоти. И ще се изненадам, ако на някого
му стане по-добре, ако ние нямаме тези възможности. Дали ще имаме възвръщаемост от ЕС,
или не - предстои да разберем.
Ние имаме право да разпространяваме тв "Планета" навсякъде по света. Защото притежаваме
правата и на авторите, и на произведенията. И в момента тя се гледа и в Щатите, и навсякъде.
- В предварителния разговор ми казахте - защо образът на България да бъде само от
чуждестранен екип, който е дошъл с 3 дни командировка, снима само ромското гето и казва ето това е България.
- Ама точно това се получава от години! На мен лично ми тежи - не знам на другите. България
се представя с циганията, тенденциозно идват и заснемат най-по-шлото, най-гадното. Защо да
не им поднесем и другото - и нашия фолклор, и историческите ценности, бадева, както се казва.
Какво лошо правим, не мога да разбера?!
Мога да продължа - дали пък българите по света, гледайки тези неща, няма да започнат и да се
връщат по-лесно? Ако всеки работеше като нас в бранша си, България щеше да е
просперираща страна.
- Това не е ли малко прекалено?
- Защо? Във всеки един бизнес, ако се търсеше нашата ефективност, щяхме да сме
преуспяващи. Вярвам, че има хляб за всички - независимо дали правиш кифли, банички,
попфолк или опера. Ние сме член на ЕС и плащаме такса за това -полага ни се да ползваме
фондовете. Това е като една река - не гребнеш ли да пийнеш, водата отива в морето и я няма.
- Колко данъци платихте миналата година?
- Не мога да си спомня, но сигурно са милиони. Има официални статистики. Но ако обърнем
нещата, да попитам министър Дянков - интернет плаща ли някакви данъци? Където всеки краде
нашата музика, която ние финансираме и продуцираме.
Нека седнат на една кръгла маса и да забранят попфолка. Обаче аз пък ще се почувствам
дискриминиран тогава - това ми е бизнесът. Защо да ми го спират? Затова, че радвам хората
ли?
***
Инж. Митко Димитров е завършил бившето ВМЕИ сега Технически университет), Варна, със
специалност технология на машиностроенето и металорежещите машини.
Работил е около Юг. като машинен конструктор и главен механик в Димитровград. През 1990 г.
основава най-големия музикален лейбъл у нас "Пайнер мюзик", на който е президент и до днес.
Женен е, с 2 деца, вече се радва и на внуци.
***
Проверяват европарите за "Пайнер"
"Пайнер медиа" би трябвало да получи 2 млн. лв. за техника от европрограмата
"Конкурентоспособност". След искане от Брюксел управата на програмата и екипът на
министъра по еврофондовете Томислав Дончев проверяват проекта. Целта е да се установи
дали техниката ще се използва за "попфолк продукт" или за "заснемане на традиционен
български фолклор". Ако камерите и сървърите са за чалга клипове, това може да доведе до
"репутационен риск, да накърнява или поставя под съмнение общоприетите норми на морал и
европейски ценности".
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Заглавие: Идиотията да даваш пари за чалга
Подзаглавие:
Автор: Явор ДАЧК0В
Текст: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест
срещу чалгизацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му
стана одобреният проект за финансиране на "Пайнер" по оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика". Компанията трябва да получи 2 млн.
лева, 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. Пред
агенция БГНЕС друг именит български режисьор - Александър Морфов, каза следното:
"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".
Новината за удара на "Пайнер" бързо обиколи българските медии и предизвика гневни и
подигравателни реакции както сред артисти, така и сред активните участници в социалните
мрежи. За съжаление заглавието на този скандал доста подвежда -"Европа дава пари за
българската чалга" бе най-разпространената информация по тази тема. Истината е далеч поразлична, а отговорност за тази поредна гавра на Борисов и неговото управление трябва да се
търси именно от тях. Истинската цел, заради която проектът е спечелил пари, е "Повишаване
на конкурентоспособността на "Пайнер медиа" ООД на вътрешния пазар чрез модернизация на
оборудването". Това минава под иначе добрата идея на Европа да насърчава
конкурентоспособността, а оттам - бизнеса и потреблението, с определени суми. Там никой не
е мислил да популяризира чалгата в България и не си е представял, че българските институции
ще дадат пари за такова безумие
Добре е да се знае, че решаваща и огромна роля при разпределението на европейските пари
играят българските институции. В проекта, спечелен от "Пайнер медиа", българската държава
участва като съфинансиране с огромната сума от 287 хиляди лева. Добре е онези, които ще
протестират, да знаят, че подобни проекти в България обикновено се печелят само с връзки, а
така нареченият Митко Пайнера, собственик на чалгаджийската империя, беше кандидат за
кмет от ГЕРБ. Неговите певачки озвучаваха всички предизборни концерти на Борисов и на
партията му, а и в края на краищата, това е любимата музика на премиера. Това неговият вкус.
И понеже си позволява да поръчва музика с чужди пари - в случая - на европейските
данъкоплатци, в които влизаме и ние - е редно гневът да бъде обърнат срещу него. Това е
негов гаф и гаф на цялото му чалгаджийско управление. Не случайно Томислав Дончев,
министър по европейските въпроси, коментира скандала по следния начин: "От формална
гледна точка няма нищо нередно в това, че проектът на "Пайнер" е одобрен за финансиране". В
случая кучето не е заровено във формалността, а в съществото на проекта
Европа дава пари по формални и общовалидни критерии. Българският перверзен мозък ги
изкористява и прилага според собствения си интерес. Ето защо протестът трябва да бъде
насочен директно към Бойко Борисов и неговия кабинет. Те са виновни за тази гавра, която с
основание потресе всеки нормален човек във все по-обедняващата ни и дрипава родина.

Медиен мониторинг | 1/17/2012

Резюме: Всички артисти в българските театри, опери и концертни зали да излязат на протест
срещу чалгизацията, призова известният театрален режисьор Теди Москов. Повод за апела му
стана одобреният проект за финансиране на "Пайнер" по оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика". Компанията трябва да получи 2 млн. лева,
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. Пред
агенция БГНЕС друг именит български режисьор - Александър Морфов, каза следното:
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Резюме: на "Пайнер медия“, по който собственикът на телевизионния попфолк канал "Планета“
ще получи близо 2 млн. лв. безвъзмездна помощ по ОП "Конкурентоспособност“.
Информацията за това предизвика бурна реакция в социалните мрежи, както и на
представители на творчески гилдии. Говорителката на ЕК по регионалната политика Ширин
Уилър уточни, че отговорността за този "специфичен проект“ е на икономическото
министерство.
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Заглавие: Европейската комисия е поискала от българските власти проверка на проекта
Подзаглавие:
Автор:
Текст: на "Пайнер медия“, по който собственикът на телевизионния попфолк канал "Планета“
ще получи близо 2 млн. лв. безвъзмездна помощ по ОП "Конкурентоспособност“.
Информацията за това предизвика бурна реакция в социалните мрежи, както и на
представители на творчески гилдии. Говорителката на ЕК по регионалната политика Ширин
Уилър уточни, че отговорността за този "специфичен проект“ е на икономическото
министерство.
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Заглавие: Особености на банковите гаранции за земеделието*
Подзаглавие: Какво предлага новата гаранционна програма
Автор: Самуил ШИДЕРОВ**
Текст: на Националния гаранционен фонд и как се кандидатства по нея изпълнителен директор
на Национален гаранционен фонд Новата гаранционна програма на "Национален гаранционен
фонд“ ЕАД (НГФ), разработена съвместно с Министерството на земеделието и храните, която
стартира на 10 януари, е насочена към бенефициентите по Програмата за развитие на селските
райони ( ПРСР). Всеки, който има одобрен проект по една от трите мерки, попадащи в обхвата
на програмата, може да получи безплатна гаранция от НГФ по банков кредит, който да използва
за финансиране на проекта си. Мерките са: 121 "Модернизиране на земеделските стопанства“,
мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите“ и мярка 123 "Добавяне на
стойност към земеделски и горски продукти“.
Как се кандидатства
За да получат гаранция, бенефициентите трябва да се обърнат към една от банките партньори на НГФ, по програмата. Засега това са БАКБ, ДСК, ОББ, Пиреос банк България,
Райфайзенбанк България, СИБанк, ЦКБ и Юробанк И Еф Джи България. Кандидатстването за
гаранция от НГФ става успоредно с кандидатстването за кредит в една от банките партньори.
НГФ не изисква никакви документи директно от кредитоискателя.
В рамките на процеса по одобрение на кредита банката партньор предоставя за подпис
стандартизирано искане на издаване на гаранция от НГФ, което следва да бъде подписано и
подпечатано от представляващите фирмата кредитоискател лица.
НГФ потвърждава издаването на гаранцията в срок до десет работни дни след получаването на
искането от банката партньор. След това банката партньор информира кредитоискателя за
решението на НГФ. В случай на одобрение НГФ издава гаранция в полза на банката партньор,
за която кредитополучателят не дължи такса.
Какви са условията В рамките на гаранционната програма НГФ ще гарантира само кредити в
левове и евро на бенефициенти по мерки 121, 122 и 123 за финансиране на одобрените
разходи по проектите без ДДС. Лихвите по кредитите ще са в интервала между 6.95% и 9% и
няма да се начисляват такси за управление. Банките партньори са поели ангажимент да
обработват исканията за кредит в рамките на 1 до 3 седмици.
Лихвените проценти и сроковете за разглеждане на исканията за кредит са значително подобри в сравнение с тези, които фирмите в сектор "Селско стопанство“ получават в момента.
Може да се очаква, че конкуренцията между банките за привличане на атрактивни проекти,
каквито за банките биха били кредитите с гаранция от НГФ, ще доведе до това лихвите да са
по-скоро в долната част на интервала, т.е. по-близо до 7% годишно. Има ли ограничения
В рамките на програмата НГФ ще гарантира до 80% от главницата по кредитите, предоставени
от банките - партньори на НГФ, на бенефициенти с одобрени проекти по трите мерки. Общият
размер на гаранцията на НГФ не може да надвишава 3 млн. лв. на кредитополучател.
Гаранциите ще позволят на бенефициентите да получат банково финансиране при значително
по-облекчени изисквания за самоучастие и обезпечение, с което ще се преодолее един от
основните проблеми, който срещат при реализация на одобрени проекти - липса на достатъчно
собствени средства и/или обезпечение за получаване на кредити за финансиране на
одобрените разходи по проекта преди получаването на субсидията.
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Резюме: на Националния гаранционен фонд и как се кандидатства по нея изпълнителен
директор на Национален гаранционен фонд Новата гаранционна програма на "Национален
гаранционен фонд“ ЕАД (НГФ), разработена съвместно с Министерството на земеделието и
храните, която стартира на 10 януари, е насочена към бенефициентите по Програмата за
развитие на селските райони ( ПРСР). Всеки, който има одобрен проект по една от трите мерки,
попадащи в обхвата на програмата, може да получи безплатна гаранция от НГФ по банков
кредит, който да използва за финансиране на проекта си. Мерките са: 121 "Модернизиране на
земеделските стопанства“, мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите“ и
мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“.
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Гаранциите на НГФ са 10-годишни и абсолютно безплатни за кредитополучателите. Всеки
бенефициент с одобрен проект по мерки 121, 122 и 123 от ПРСР ще може да се възползва от
тях. Срокът за кандидатстване е до 30 септември 2015 г.
НГФ няма да гарантира кредити на фирми в затруднено положение по смисъла на насоките на
Европейската общност за държавна помощ за подпомагане и преструктуриране на фирми в
затруднено положение.
Изисква се кандидатите или свързани с тях лица да нямат кредити, класифицирани като
"необслужвана експозиция“ или "загуба“ съгласно Наредба №9 на БНБ. Другото условие е
кредитоискателите да имат самоучастие в проекта - собствени средства или някакво странично
обезпечение. Тези ограничения се налагат, за да могат повече бенефициенти с качествени
проекти да се възползват от гаранционната програма.
Kакъв e ресурсът на програмата Общият гаранционен потенциал на програмата е 1.15 млрд.
лв. Т о в а ще даде възможност на НГФ да гарантира кредити за приблизително 1.5 млрд. лв.
Сумата е значителна на фона на общо 1.3 млрд. лв. заеми на нефинансови предприятия в
сектор " Селско, горско и рибно стопанство“ към 30.09.2013 г. според статистиката на Б Н Б .
НГФ издава гаранциите в полза на банките партньори срещу предоставени от ЕС и
националния бюджет средства в размер на 237 млн. лв., като покрива първите 20% о т
евентуалните загуби на банките партньори по гарантираните кредити (т.е. гаранционната
програма е с cap rate 20% подобно на програмата JEREMIE). Банките партньори бяха избрани с
открита процедура по Закона за обществените поръчки. Най-голяма тежест при оценката
имаше предложената лихва по гарантираните кредити. Срокът за разглеждане на исканията за
кредит също беше един от критериите за избор. Банките партньори се ангажираха да не
събират и такса за управление на кредитите.
В рамките на откритата процедура НГФ разпредели 606.5 млн. лв., или приблизително 53% от
целия гаранционен потенциал ( 1 . 1 5 млрд.лв. ) на осем банки партньори. Очакваме остатъкът
да бъде разпределен до средата на годината чрез нова открита процедура по Закона за
обществените поръчки.
До началото на февруари в интернет сайта на адрес www.bbr.bg ще бъде публикуван списъка
на банките партньори, лица за контакт в съответните банки и кратко описание как
бенефициентите с одобрени проекти по мерки 121, 122 и 123 от ПРСР могат да кандидатстват
за гаранции от НГФ.
* Заглавието е на редакцията
**Самуил Шидеров има бакалавърска степен по "Банково дело“ и магистърска степен по
"Финанси“ от Икономическия университет във Варна. Започва кариерата си в края на 2001 г. в
СЖ Експресбанк, София. От 2003 до 2011 г. работи в дирекция "Управление на риска“ в
Райфайзенбанк България, където последователно е заемал длъжностите кредитен
администратор, специалист проблемни кредити, завеждащ сектор и заместник началник-отдел.
От октомври 2011 г. до декември 2012 г. е ръководител отдел в Банка ДСК. Той е изпълнителен
директор на Националния гаранционен фонд от началото на 2013 г.
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Регионални печатни медии
Дата: 16.01.2013
Източник: в. Вяра, Благоевград
Страница: 9
Брой думи: 612

Заглавие: Падение! Европа налива 2 млн. лв. в българската чалга^
Подзаглавие: С милионите "Пайнер" ще си вдига рейтинга и ще покорява нови пазари
Автор:
Текст: "Пайнер медия" 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 3197
324лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Изпълнението на проекта започва на 23
юли 2012 г., а завършва на 23 април 2013 г.
1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 лв. е националното финансиране на
проекта, "Пайнер медия" 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 медия" 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 медия" 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 популярния припев: "Я елате, 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 оборудване, 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
годиш, 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.
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Резюме: "Пайнер медия" 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 3197
324лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Изпълнението на проекта започва на 23
юли 2012 г., а завършва на 23 април 2013 г.
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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 23 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.
16.01.2013 г.
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Дата: 16.01.2013
Източник: в. Марица, Пловдив
Страница: 9
Брой думи: 196
Резюме: Фирма "Пайнер Медна" ООД, собственик на телевизия Планета, ще получи 1 918 233
лв. като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика". Средствата ще бъдат използвани за популяризиране на попфолк
музиката у нас и на международните пазари.
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Заглавие: "Пайнер" получи 1,9 млн. лв. европари
Подзаглавие:
Автор: Ина ДИМОВА
Текст: Фирма "Пайнер Медна" ООД, собственик на телевизия Планета, ще получи 1 918 233 лв.
като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика". Средствата ще бъдат използвани за популяризиране на попфолк
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 през юли 2012 г. и ще продължи до април тази година,
не са изплатени европари.
Според разчетите общата му стойност е 3,197 млн. лв., тоест "Пайнер" има 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 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".
16.01.2013 г.
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Дата: 16.01.2013
Източник: в. Народно дело, Варна
Страница: 2
Брой думи: 137
Резюме: Европа дава 1,6 млн. лв., а правителството още 300 хил. лв. за популяризирането на
чалгата по света и у нас. Не, това не е шега, а наистина одобрен от БГ чиновниците проект,
който ще се финансира по оперативна програма "Конкурентоспособност", за обновлението на
"Пайнер".
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Заглавие: А дава ли пари Европа за силикон?
Подзаглавие:
Автор: Десислава ДИМИТРОВА
Текст: Европа дава 1,6 млн. лв., а правителството още 300 хил. лв. за популяризирането на
чалгата по света и у нас. Не, това не е шега, а наистина одобрен от БГ чиновниците проект,
който ще се финансира по оперативна програма "Конкурентоспособност", за обновлението
на "Пайнер".
Явно чалгата вече е стълб и приоритет за развитието на и без това агонизиращата ни
икономика. Жалко само че с такъв ентусиазъм не се стимулират и предприятия, които са в
производствения сектор, за да се разкрият нови работни места. Не може да му се отрече обаче
на Митко Пайнера, че е предприемчив човек и успешен бизнесмен, независимо от това на кого
се нрави продуктът му. Време е след техниката да обнови и предлагания асортимент. Дали
Брюксел дава и пари за нов силикон, та да сме и с едни гърди напред в Европа?
16.01.2013
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Дата: 16.01.2013
Източник: в. Посредник, Плевен
Страница: 14
Брой думи: 198
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 г., а краят - 23 април 2013 г., малко преди парламентарните избори у нас. Това става ясно
от информационната система за еврофондовете ИСУН. Към момента парите все още не са
усвоени. За участието си в проекта бенефециентът ще заплати 1 279 091 лв.
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Заглавие: "Пайнер Медия" спечелила 2 милиона евросубсидия
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 г., а краят - 23 април 2013 г., малко преди парламентарните избори у нас. Това става
ясно от информационната система за еврофондовете ИСУН. Към момента парите все още не
са усвоени. За участието си в проекта бенефециентът ще заплати 1 279 091 лв.
С реализирането на проекта "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.
16.01.2013
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Заглавие: Музиканти и режисьори: Чудовищно е да се дават пари за чалга
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 1,9 млн. лева ще получи "Пайнер Медиа" по проект за популяризиране на чалгата не
само у нас, но и на международните пазари, показва справка информационната система на
Министерството на финансите. Парите са спечелени по Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика".
Проектът е на стойност 3 197 324 лв. 1 630 498 лв.от тях идват от Европейската програмата за
бизнеса, която трябва да повиши конкурентоспособността на българските фирми, 287 735 е
националното финансиране, а "Пайнер медиа" ООД ще плати 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.
Новината, че компанията "Пайнер", която продуцира едни от най-големите поп-фолк
изпълнители у нас, печели европейски проект за близо 2 млн. лева, беше посрещната крайно
негативно от хора в различни сфери на българската култура. "Пайнер Медиа" ООД е одобрена
и ще получи 1 918 233 лв. за популяризиране на чалгата у нас и в чужбина. 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, коментира известният театрален режисьорът
Александър Морфов.
Композиторът и пианистът Антони Дончев пък 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", коментира и музикантът от "Щурците" Кирил
Маричков. Театралният и кинорежисьор Теди Москов пък призова всички български театри,
опери и концертни зали да излязат на протест.
***
Пиарът на "Пайнер" Л. Костадинов: Плюенето не ни притеснява, смешно е, спечелихме
финансиране след отказ на фирми от промишления сектор
Дебатът за чалгата не ни притеснява, смешно е, заяви пиарът в "Пайнер" Любомир Костадинов,
след като стана ясно, че компанията е спечелила финансиране по Оперативната програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". 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
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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 от 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".
16.01.2013
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Заглавие: Само за година са договорени над 117 милиона лева за областта по
европроекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 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. В данните не са включени проектите по Програмата "Трансгранично сътрудничество" и
по Програмата за развитие на селските райони. Не е включен и проектът за регионалното депо.
С тази статистика област Добрич се нарежда на трето място сред областите от Североизточния
район, който включва четири области - Варна , Шумен, Търговище и Добрич. Данните бяха
изнесени вчера на пресконференция по повод една година от стартиране на дейността на
центъра в Добрич от неговия ръководител Надежда Семерджиева.
В пресконференцията участваха зам.-кметът Надежда Петкова и инж. Димитрина Костадиноваглавен експерт "Икономическо развитие и европейски фондове". Отчетено бе, че през
последната година има ръст на интереса и договорите по ОП "Конкурентноспособност".
Бизнесът има възможност да кандидатства и по ОП РЧР. Фирмите кандидатстват основно за
технологична модернизация, за нови модерни машини. Интерес проявяват и към програмите за
зелена икономика и енергийна ефективност, за закупуване на енергоспестяващо оборудване.
Коментирано бе още, че настоящата година се очертава като годината за ударно договаряне,
тъй като през 2013 г. ще е приемът по последните отворени схеми за настоящия планов
период. Интересна за следващия планов период се очертава оперативната програма "Наука и
образование", към която се очаква в региона да има сериозен интерес. През следващия планов
период само общините Добрич и Балчик от областта ще отговарят на критериите да
кандидатстват по програмата "Развитие на регионите", а останалите ще могат да депозират
проекти по Програмата за развитие на селските райони.
432-ма са потърсили информация от ОИЦ - Добрич за финансиране по оперативни програми.
Проведени са 27 информационни срещи във всички общини от областта през 2012 година. На
организираните от ОИЦ срещи са присъствали общо 432-ма души - представители на общини,
на работодателски организации, на бизнеса, на неправителствени организации, на 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, постъпили в ОИЦ - Добрич 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".
За да бъде максимално полезен с информация за посетителите, ОИЦ - Добрич работи
съвместно с Бюрото по труда - Добрич, с Местна инициативна група - Добричка, с Местна
инициативна рибарска група -Шабла - Каварна- Балчик, с работодателски организации и учебни
заведения от областта, съобщиха оттам.
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ОИЦ в Добрич е създаден по ОП "Техническа помощ" и е на обща стойност 415 222 лева.
16.01.2013
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
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Връзка:
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Заглавие: Митко Пайнера: Ще върна парите, ако мога да угодя на някого
Подзаглавие:
Автор: Е. Гигова
Текст: След като стана ясно, че близо два милиона лева европари ще получи "Пайнер Медиa"
ООД, собственик на телевизия „Планета", тъй като дружеството бе одобрено като бенефициент
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика", новината разбуни духовете и предизвика редица критични коментари.
Пред бТВ собственикът на „Планета" инж. Митко Димитров заяви, че все още не е взел
европейските милиони. "Има си етап в тази работа, нищо така не е лесно както изглежда
отстрани и всички тези коментари, които се правят за усвоени вече пари и дадени пари и така
нататък, няма нищо общо с етапността в програмата за усвояването на европейските
фондове", каза той.
Собственикът на Пайнер отрече да изхарчи парите за силикон за фолк дивите. Парите са
предназначени за високотехнологично развитие на „Планета", каза той. Това са камери,
обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление. Дотук ние сме направили
огромна инвестиция със собствени сили, собствени средства, но кандидатствахме по този
проект за конкурентоспособност и спечелихме. Бяхме шести в реда и нямахме шансове, но се
отказаха някои други фирми, които са участвали поради това, че не могат да си финансират
програмата и дойде и нашият ред, просто извадихме късмет.
Митко Димитров заяви, че е готов да върне евромилионите, ако с това може да угоди на някого,
"за да му бъде по-добре и на цяла България да й е по-добре - готов съм да се откажа от този
проект и от тези пари, но техниката и усъвършенстването на качеството на „Планета" го правим
с една-единствена цел - да направим така, че да сме по-интересни в ЕС. С инвестицията, която
ние правим, привличаме още нови работни места и то високо специализирани хора и то
изключително млади хора, заяви той. Той обеща да вземе над 30 души на работа.
"Пари винаги трябват. Немалко пари инвестираме в качество на нашата техника, на
телевизиите ни и изобщо, в дейността, която правим, но защо да не ги спечелваме тези пари,
като имаме тази възможност", добави той в отговор на нападките, че печели достатъчно добре
и държи 80% от музикалния пазар в България.
На въпрос, че вече има призиви от театрали, режисьори, че чалгата получава финансиране,
Митко Димитров отговори: “Ние не им пречим да си покажат театралните умения или каквото
правят. Ние разчитаме единствено на пазара, на никакви протекции. Правим пазарен продукт и
не се срамуваме от това. Този продукт се харесва от милиони хора в България. Ние не взимаме
от техните пари. Нека и те кандидатстват и да спечелят”.
Пайнера е категоричен, че отношението към него и бизнеса му е тенденциозно. “Ние сме едва
ли не дискриминирани в собствената си страна. Аз не съм чудовище, аз съм женен човек. И
оцелявам на пазара с точност и коректност. Музиката, която правим, се слуша от всички. Нека
останалите не се правят на парвенюта – “О, не слушам тази музика!”. Че никой не ви задължава
да я слушате, бе хора!”, разпалено заяви бизнесменът.
Той допълни, че коментари, че получава милионите си като член на ГЕРБ, са абсолютно
неоснователни: “Това ме задължава повече. Да сме по-точни, защото ще сме наблюдавани.
Заявявам най-отговорно – никакви протекции не съм използвал за каквото и да било, най-вече
за бизнеса си”.
“Аз самият съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки изпълнител, искам
той да има своя естествен чар, гласови възможности. Но впоследствие става едно
преекспониране на нещата, всеки решава да провокира публиката си с някакви пластични
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намеси. Аз не съм против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде поднесена с мярка,
естествено. Аз самият се чувствам неудобно при неестествено изглеждащи изпълнителки. Но
се замислете – защо пазарът не ги отхвърли, а много от хората им се радват”, каза
бизнесменът.
Попитан каква музика слуша в колата си, Пайнера отговори: “В колата си слушам музиката от
преди 30-40 години, старите евъргирйни, старата рокмузика, всичко хубаво, което е било преди
годините”.
Снимка: архив, БГНЕС. Графит, на който е изписано: Чалгата ограбва властта.
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Заглавие: Ако на България ще й е по-добре, ще се откажа от парите!
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Митко Пайнера отсече, че компанията му не се ползва с политически протекции
Aко с това мога да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла България да й е по-добре
- готов съм да се откажа от проектa и от тези пари. Това заяви в интервю пред bTV
собственикът на "Пайнер" и член на ГЕРБ инж. Митко Димитров, след като стана ясно, че
„Пайнер Медиа“ ще получи близо 2 млн. лева европари по оперативна програма
„Конкурентоспособност“.
По думите му парите са предназначени за високотехнологично развитие на „Планета” - камери,
обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление.
„Дотук ние сме направили огромна инвестиция със собствени сили, собствени средства, но
кандидатствахме по този проект за конкурентоспособност и спечелихме. Бяхме шести в реда и
нямахме шансове, но се отказаха някои други фирми, които са участвали поради това, че не
могат да си финансират програмата и дойде и нашият ред, просто извадихме късмет“, посочи
Димитров.
„Техниката и усъвършенстването на качеството на „Планета” го правим с една-единствена цел да направим така, че да сме по-интересни в ЕС. С инвестицията, която ние правим, привличаме
още нови работни места и то високо специализирани хора и то изключително млади хора“,
обясни той и увери, че ще вземе на работа около 30 души.
Митко Димитров отговори и на нападките, че печели достатъчно добре и държи 80% от
музикалния пазар в България, но въпреки това взима и европари. „Пари винаги трябват.
Немалко пари инвестираме в качество на нашата техника, на телевизиите ни и изобщо, в
дейността, която правим, но защо да не ги спечелваме тези пари, като имаме тази възможност“,
разясни той. Димитров отхвърли категорично и съмненията, че получава парите неслучайно.
„Никакви протекции не съм ползвал в този случай и в каквото и да е друго нещо изобщо в
бизнеса си“, категоричен беше той.
По повод обвиненията на театрали и художници срещу това, че чалгата получава финансиране
собственикът на „Пайнер“ посочи: Ние не им пречим да покажат техните си театрални умения
или каквото там правят. Нека да го правят така, че да има интерес от самите хора. Ние
разчитаме единствено на пазара. Правим пазарен продукт и не се срамуваме от това. Този
продукт се харесва от милиони хора в България .
„Ние не вземаме от техните пари. Нека те да си направят труда, да участват в такива проекти.
Ние не сме ги ощетили. Нито сме против тях, както казах, и дори сме готови да се откажем от
този проект, ако на тях ще им стане малко по-добре“, допълни той.
„Аз самия съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки един изпълнител,
искам той да има своя естествен чар, артистично поведение, гласови възможности и така
нататък. Но в последствие става едно преекспониране на нещата. Всеки решава по някакъв
някак си свой така подход да провокира публиката и феновете си, включително с тези
пластични намеси. По принцип аз не съм и против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде
поднесена с мярка, до границите на естественото, а не фрапиращо - както имаме такива
случаи. Затова сме и критикувани“, допълни той.
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Резюме: Митко Пайнера отсече, че компанията му не се ползва с политически протекции
Aко с това мога да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла България да й е по-добре
- готов съм да се откажа от проектa и от тези пари. Това заяви в интервю пред bTV
собственикът на "Пайнер" и член на ГЕРБ инж. Митко Димитров, след като стана ясно, че
„Пайнер Медиа“ ще получи близо 2 млн. лева европари по оперативна програма
„Конкурентоспособност“.
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Заглавие: Скрий се, димка!
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Наистина ли няма по-голям скандал от финансирането на "Пайнер Медиа"?
Интернет сякаш се запали заради информацията за финансирането на “Пайнер Медиа“ по
европейската програма за конкурентоспособност. Вчера стана ясно, че музикалната компания
получава 1 918 233 безвъзмездна финансова помощ.
Новината беше споделена хиляди пъти в социалните мрежи. Онлайн медиите я поставиха на
началните си страници, телевизиите я включиха в централните си емисии, изписаха се хиляди,
хиляди коментари. Отношения по темата взеха от екипа на ОП “Конкурентоспособност“,
лидерът на БСП Сергей Станишев, пиарът на самата компания, недоволният от ситуацията
рапър Мишо Шамара и най-вероятно около 95% от познатите ви.
За часове това се превърна в проблем №1 на държавата и пример затова как “това може да
стане само у нас“.
И всички забравиха проблемите във ВМЗ-Сопот, протестите в защита на Иракли и “Дюнигейт“.
Димката лети и замъглява останалия поток от информация.
Темата за чалгата винаги е предизвиквала полярни реакция у нас – от откровени призиви за
саморазправа с “чалгарите“, през остри думи за интелектуалния капацитет на харесващите тази
музика, до изказвания колко е “яка Андреа/ Галена/ Еманеула....“.
Не ви ли се струва обаче по-важно на каква цена ще бъде приватизиран ВМЗ-Сопот и дали 800
души няма да останат без работа? Ще бъде ли спряно за постоянно строителството в Иракли,
защото в момента е само замразено, и кой стои зад покровителството на незаконното
застрояване на Черноморието? Не смятате ли, че “Дюнигейт“ не трябва да затихва под звуците
на истеричните крясъци около финансирането на “Пайнер Медиа“, а да се разплете докрай?
Основната цел на димките по време на сражения е да разсейват, да объркват, да отвличат
вниманието. Такава е целта и на медийните димки – изкуствени скандали по проблеми без
особено обществено значение, но предизвикващи силни първични реакции.
Тази практика не е от вчера и не е от днес. Не вярвам в конспирациите, но псевдосканадал
изскача всеки път, когато е напът да се разгори истински скандал.
Изборът на Сотир Цацаров за главен прокурор и подписването на указа за назначаването му от
президента Росен Плевнелиев потъна във вълната от възмущение за обърканата снимка в
новогодишното обръщение на държавния глава. Да, беше гаф, ама снимката няма да ръководи
прокуратурата следващите седем години.
Скандалният фотос на тримата роми, които се гаврят с портрети на Васил Левски, цар Симеон
и княз Борис, се появи на 20 октомври – точно, когато течеше целият дебат около въпроса за
референдума, махаха се думи, променяха се формулировки и се спореше по първия
демократичен референдум. Да, снимката с ромчетата беше скандална, но се появи, когато от
обсъжданите решения зависише дали да се вложат милиарди в дългосрочен инвестиционен
проект.
Става въпрос за приоритети и за вкус към жълтото. Защото не винаги най-силно крещящото е
най-важното.
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Резюме: Наистина ли няма по-голям скандал от финансирането на "Пайнер Медиа"?
Интернет сякаш се запали заради информацията за финансирането на “Пайнер Медиа“ по
европейската програма за конкурентоспособност. Вчера стана ясно, че музикалната компания
получава 1 918 233 безвъзмездна финансова помощ.
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Заглавие: ЕК е поискала разследване за европарите на "Пайнер"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Компанията е получила финансиране по ОП "Конкурентоспособност" в размер на 1,9
млн. лв.
Европейската комисия (ЕК) е поискала от българските власти да направят свое разследване
дали средствата от еврофондовете са отпуснати на музикалната компания "Пайнер Медиа"
ООД в съответствие с правилата.
Това съобщи говорителят на комисията по въпроските на регионалната политика Ширин
Уилърс по повод публикации в българската преса, че компания, която лансира "спорен"
музикален стил, ще се рекламира с европейски средства, предаде БНР.
Вчера нашумя информацията, че "Пайнер Медиа" ООД е поучила 1,9 млн. безвъзмездно
финансиране по ОП "Конкурентноспособност". Заради появилите се критики в общественото
пространство се наложи дори Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)
да даде своя отговор по въпроса, като обясни, че компанията е преминала успешно всички
етапи на оценка, съобщават от икономическото министерство.
Въпреки многото критики относно факта, че компанията смята да популяризира с европейски
средства музиката, която създава, в медийното пространство се появиха и много мненията,
които защитиха виталността и доброто финансово състояние на "Пайнер", което гарантира
кандидатстването и по оперативната програма.
Стана ясно, че до този момент Европейската комисия не е изплащала пари по проекта на тази
музикална компания. Общата стойност на проекта е 3,2 млн. лв. 85 на сто от тях е трябвало да
бъдат осигурени от фонда за регионално развитие, останалите 15 са национално
съфинансиране, каза Ширин Уилърс, като добави, че няма информация дали и колко пари са
дадени на тази компания от националния бюджет досега.
Финансирането е било одобрено по програма за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културна индустрия, защото според Европейската комисия тя има голям
потенциал, създава работни места и заслужава да бъде подкрепена, отбеляза Ширин Уилърс.
"Що се отнася до избора на конкретния проект, той е отговорност на управляващия орган в
България, който е под ръководството на Министерството на икономиката. Разбираме, че има
определени притеснения около проекта, и тъй като приемаме много сериозно задачата си да
използваме отговорно парите на данъкоплатците, днес поискахме от българските власти да
започнат разследване, за да установят дали правилата на грантовата схема са били спазени",
заяви говорителят на ЕК.
http://www.econ.bg/Новини/ЕК-е-поискала-разследване-за-европарите-на-Пайнер_l.a_i.408621_at.1.html
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Резюме: Компанията е получила финансиране по ОП "Конкурентоспособност" в размер на 1,9
млн. лв.
Европейската комисия (ЕК) е поискала от българските власти да направят свое разследване
дали средствата от еврофондовете са отпуснати на музикалната компания "Пайнер Медиа"
ООД в съответствие с
правилата.
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Резюме: Белград. Българската продукция „Пайнер” от Димитровград, която е известна като
най-големия български продуцент за попфолк, получи огромни средства от Оперативна
програма конкурентоспособност на ЕС, пише днес сръбският вестник ”Блиц”.
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Заглавие: „Блиц”, Сърбия: Българските чалгаджии получиха 1 млн. евро от ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Белград. Българската продукция „Пайнер” от Димитровград, която е известна като найголемия български продуцент за попфолк, получи огромни средства от Оперативна програма
конкурентоспособност на ЕС, пише днес сръбският вестник ”Блиц”. Според информациите на
българските медии на „Пайнер” са отпуснати общо 3,197 млн. лева, от които 2 млн. лева са
средства от ЕС. Изданието коментира, че „Пайнер” е противоречива компания заради своето
естество, което в България наричат чалга, а Сърбия турбо фолк. Чалгата е музика, която
съдържа ориенталски музикални ритми и текстове, които се въртят около сексуалната алюзия и
парите. Въпреки критиките на интелектуалци не е изненада, че българският поп фолк е
изключително популярен, а чужденците го смятат за екзотична музика. Поради тази причина
българските медии окачествиха решението да се отпуснат средства на „Пайнер” като
скандално, пише „Блиц”.
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Резюме: София. Назначена е проверка на проекта на „Пайнер“ по програма
„Конкурентноспособност“. Това заяви пред телевизия "България Он Ер" Томислав Дончев,
министър по управление на средствата от ЕС.
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Заглавие: Томислав Дончев: Назначена е проверка на проекта на „Пайнер“ по програма
„Конкурентноспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Назначена е проверка на проекта на „Пайнер“ по програма
„Конкурентноспособност“. Това заяви пред телевизия "България Он Ер" Томислав Дончев,
министър по управление на средствата от ЕС. Музикалната компания "Пайнер" е спечелила
финансиране по оперативна програма "Конкурентоспособност" с проект за закупуване на
нова снимачна техника за телевизия "Планета". До този момент не са извършени плащания по
този проект, ако се открият нередности, по него ще се извършат частични плащания или пък
няма да има такива, уточни министър Дончев. Той подчерта, че в момента на практика
България работи с цялата финансова рамка. За една година са договорени 35% от
евросредствата или 2,4 милиарда. Европейските пари трябва да бъдат стимулантът, а не да се
превръщат в „наркотик“ за българската икономика, коментира министърът, но отхвърли
възможността страната ни да е развила „наркотична“ зависимост от европейските програми.
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Резюме: Областният информационен център в Шумен стартира новата година с поредица от
информационни събития за популяризиране на актуални процедури за кандидатстване по
оперативните програми през 2013 г. Това съобщиха от центъра.
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Заглавие: ОИЦ-Шумен стартира поредица информационни срещи
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният информационен център в Шумен стартира новата година с поредица от
информационни събития за популяризиране на актуални процедури за кандидатстване по
оперативните програми през 2013 г. Това съобщиха от центъра.
Първата среща е насрочена за на 17 януари от 14.00 ч. Тя ще е с представители на общини в
област Шумен. На нея ще бъдат представени процедури по ОП„Административен капацитет“ и
ОП „Регионално развитие“. Втората среща, насрочена за 30 януари от 14.00ч., е за
представители на университети, колежи и фирми. Експертите ще ги запознаят с актуални
процедури за кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност“ и ОП „Развитие на човешките
ресурси“.
И двете срещи ще се проведат в офиса на информационния център.
DarikNews
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Заглавие: Европа се стресна от чалга скандала
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у
нас и предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска
от българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
"До този момент ЕК не е изплащала пари по проекта на тази музикална компания. Общата му
стойност е 3,2 милиона лева. 85 на сто от тях е трябвало да бъдат осигурени от фонда за
регионално развитие, останалите 15 са национално съфинансиране", каза пред БНР
говорителят на комисията по въпросите на регионалната политика Ширин Уилърс.
Брюксел трябва да даде 1 630 498 лв. по проекта, 287 735 е националното финансиране, а
"Пайнер
медиa"
ще
плати
1
279
091
лв.
Финансирането е било одобрено по програма за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културна индустрия, защото според ЕК тя има голям потенциал, създава работни
места и заслужава да бъде подкрепена, отбеляза Ширин Уилърс. Що се отнася до избора на
конкретния проект, той е отговорност на управляващия орган в България, който е под
ръководството на Министерството на икономиката. Разбираме, че има определени притеснения
около проекта и тъй като приемаме много сериозно задачата си да използваме отговорно
парите на данъкоплатците, днес поискахме от българските власти да започнат разследване, за
да установят дали правилата на грантовата схема са били спазени, обясни Уилърс.
От икономическото министерство уточниха, че проектът на "Пайнер Медия" е преминал
успешно всички етапи на оценка и е бил класиран в резервите. Изпълнението му трябва да
завърши през април тази година, но до момента на компанията не е преведен нито лев.
По повод острата реакция на театрали босът на "Пайнер медия" Митко Димитров заяви: "Аз съм
готов да се откажа от този проект, ако ще им стане по-добре. Ние показваме и фолклора, и
красотите
на
България".
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.
БСП:
ГЕРБ
купи
певици
за
вота
"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.
Денис Ризов, басист на "Ахат": Парите ще отидат за простотия и силикон
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 тези тях трябва да бъде в полза на хората, а не в полза на
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Резюме: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания “Пайнер“ по Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ възмути арт средите у нас и
предизвика вълна от гняв в социалните мрежи.
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простотията
и
чалгата!
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 Фолка", 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, занимавам се с бизнес.
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Заглавие: Европа се стресна от чалга скандала
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у
нас и предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска
от българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
"До този момент ЕК не е изплащала пари по проекта на тази музикална компания. Общата му
стойност е 3,2 милиона лева. 85 на сто от тях е трябвало да бъдат осигурени от фонда за
регионално развитие, останалите 15 са национално съфинансиране", каза пред БНР
говорителят на комисията по въпросите на регионалната политика Ширин Уилърс.Брюксел
трябва да даде 1 630 498 лв. по проекта, 287 735 е националното финансиране, а "Пайнер
медиa" ще плати 1 279 091 лв.
Финансирането е било одобрено по програма за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културна индустрия, защото според ЕК тя има голям потенциал, създава работни
места и заслужава да бъде подкрепена, отбеляза Ширин Уилърс. Що се отнася до избора на
конкретния проект, той е отговорност на управляващия орган в България, който е под
ръководството на Министерството на икономиката. Разбираме, че има определени притеснения
около проекта и тъй като приемаме много сериозно задачата си да използваме отговорно
парите на данъкоплатците, днес поискахме от българските власти да започнат разследване, за
да установят дали правилата на грантовата схема са били спазени, обясни Уилърс.
От икономическото министерство уточниха, че проектът на "Пайнер Медия" е преминал
успешно всички етапи на оценка и е бил класиран в резервите. Изпълнението му трябва да
завърши през април тази година, но до момента на компанията не е преведен нито лев.
По повод острата реакция на театрали босът на "Пайнер медия" Митко Димитров заяви: "Аз съм
готов да се откажа от този проект, ако ще им стане по-добре. Ние показваме и фолклора, и
красотите на България".
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.
БСП: ГЕРБ купи певици за вота
"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.
Денис Ризов, басист на "Ахат": Парите ще отидат за простотия и силикон
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
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Резюме: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания “Пайнер“ по Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ възмути арт средите у нас и
предизвика вълна от гняв в социалните мрежи.
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са едно, но това което се прави с тези тях трябва да бъде в полза на хората, а не в полза на
простотията и чалгата!
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 Фолка", 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, занимавам се с бизнес.
Burgas24.bg
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Текст: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у
нас и предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска
от българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
"До този момент ЕК не е изплащала пари по проекта на тази музикална компания. Общата му
стойност е 3,2 милиона лева. 85 на сто от тях е трябвало да бъдат осигурени от фонда за
регионално развитие, останалите 15 са национално съфинансиране", каза пред БНР
говорителят на комисията по въпросите на регионалната политика Ширин Уилърс.Брюксел
трябва да даде 1 630 498 лв. по проекта, 287 735 е националното финансиране, а "Пайнер
медиa" ще плати 1 279 091 лв.
Финансирането е било одобрено по програма за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културна индустрия, защото според ЕК тя има голям потенциал, създава работни
места и заслужава да бъде подкрепена, отбеляза Ширин Уилърс. Що се отнася до избора на
конкретния проект, той е отговорност на управляващия орган в България, който е под
ръководството на Министерството на икономиката. Разбираме, че има определени притеснения
около проекта и тъй като приемаме много сериозно задачата си да използваме отговорно
парите на данъкоплатците, днес поискахме от българските власти да започнат разследване, за
да установят дали правилата на грантовата схема са били спазени, обясни Уилърс.
От икономическото министерство уточниха, че проектът на "Пайнер Медия" е преминал
успешно всички етапи на оценка и е бил класиран в резервите. Изпълнението му трябва да
завърши през април тази година, но до момента на компанията не е преведен нито лев.
По повод острата реакция на театрали босът на "Пайнер медия" Митко Димитров заяви: "Аз съм
готов да се откажа от този проект, ако ще им стане по-добре. Ние показваме и фолклора, и
красотите на България".
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.
БСП: ГЕРБ купи певици за вота
"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.
Денис Ризов, басист на "Ахат": Парите ще отидат за простотия и силикон
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
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Резюме: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания “Пайнер“ по Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ възмути арт средите у нас и
предизвика вълна от гняв в социалните мрежи.
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са едно, но това което се прави с тези тях трябва да бъде в полза на хората, а не в полза на
простотията и чалгата!
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 Фолка", 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, занимавам се с бизнес.
Varna24.bg
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12828443
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Резюме: Поредният възмутил се на новината, че Митко Пайнера ще вземе милиони от
европроект е рапърът Мишо Шамара. На страницата си във фейсбук Биг Ша пише: "Европарите
влизат в България основно като асфалт и силиконoви цици. В криза не се строят магистрали, а
се подкрепя реално производство, за да е конкурентно и да ангажира безработните.
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Заглавие: И Мишо Шамара скочи на Пайнера
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Поредният възмутил се на новината, че Митко Пайнера ще вземе милиони от
европроект е рапърът Мишо Шамара. На страницата си във фейсбук Биг Ша пише: "Европарите
влизат в България основно като асфалт и силиконoви цици. 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.
Общата стойност на проекта на Пайнера 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./БЛИЦ
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Заглавие: ЕК поиска спешна проверка на европроекта на “Пайнер Медиа“
Подзаглавие:
Автор:
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
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
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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“.
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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".
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Заглавие: Скрий се, димка!
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Наистина ли няма по-голям скандал от финансирането на "Пайнер Медиа"?
Интернет сякаш се запали заради информацията за финансирането на “Пайнер Медиа“ по
европейската програма за конкурентоспособност. Вчера стана ясно, че музикалната компания
получава 1 918 233 безвъзмездна финансова помощ.
Новината беше споделена хиляди пъти в социалните мрежи. Онлайн медиите я поставиха на
началните си страници, телевизиите я включиха в централните си емисии, изписаха се хиляди,
хиляди коментари. Отношения по темата взеха от екипа на ОП “Конкурентоспособност“,
лидерът на БСП Сергей Станишев, пиарът на самата компания, недоволният от ситуацията
рапър Мишо Шамара и най-вероятно около 95% от познатите ви.
За часове това се превърна в проблем №1 на държавата и пример затова как “това може да
стане само у нас“.
И всички забравиха проблемите във ВМЗ-Сопот, протестите в защита на Иракли и “Дюнигейт“.
Димката лети и замъглява останалия поток от информация.
Темата за чалгата винаги е предизвиквала полярни реакция у нас – от откровени призиви за
саморазправа с “чалгарите“, през остри думи за интелектуалния капацитет на харесващите тази
музика, до изказвания колко е “яка Андреа/ Галена/ Еманеула....“.
Не ви ли се струва обаче по-важно на каква цена ще бъде приватизиран ВМЗ-Сопот и дали 800
души няма да останат без работа? Ще бъде ли спряно за постоянно строителството в Иракли,
защото в момента е само замразено, и кой стои зад покровителството на незаконното
застрояване на Черноморието? Не смятате ли, че “Дюнигейт“ не трябва да затихва под звуците
на истеричните крясъци около финансирането на “Пайнер Медиа“, а да се разплете докрай?
Основната цел на димките по време на сражения е да разсейват, да объркват, да отвличат
вниманието. Такава е целта и на медийните димки – изкуствени скандали по проблеми без
особено обществено значение, но предизвикващи силни първични реакции.
Тази практика не е от вчера и не е от днес. Не вярвам в конспирациите, но псевдосканадал
изскача всеки път, когато е напът да се разгори истински скандал.
Изборът на Сотир Цацаров за главен прокурор и подписването на указа за назначаването му от
президента Росен Плевнелиев потъна във вълната от възмущение за обърканата снимка в
новогодишното обръщение на държавния глава. Да, беше гаф, ама снимката няма да ръководи
прокуратурата следващите седем години.
Скандалният фотос на тримата роми, които се гаврят с портрети на Васил Левски, цар Симеон
и княз Борис, се появи на 20 октомври – точно, когато течеше целият дебат около въпроса за
референдума, махаха се думи, променяха се формулировки и се спореше по първия
демократичен референдум. Да, снимката с ромчетата беше скандална, но се появи, когато от
обсъжданите решения зависише дали да се вложат милиарди в дългосрочен инвестиционен
проект.
Става въпрос за приоритети и за вкус към жълтото. Защото не винаги най-силно крещящото е
най-важното.
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Резюме: Наистина ли няма по-голям скандал от финансирането на “Пайнер Медиа“?
Интернет сякаш се запали заради информацията за финансирането на “Пайнер Медиа“ по
европейската програма за конкурентоспособност. Вчера стана ясно, че музикалната компания
получава 1 918 233 безвъзмездна финансова помощ.
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Заглавие: “ЕК поиска спешна проверка на европроекта на “Пайнер Медиа““,“Отчитаме
парното сами“,“Пълен резервоар или сит стомах“
Подзаглавие:
Автор:
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
естетическите качества на произвежданата продукция нямат значение, не се взема предвид и
пазарният дял на съответната компания, а само нейните финансови и икономически показатели
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Резюме: “ЕК поиска спешна проверка на европроекта на “Пайнер Медиа““, извежда на първа
страница в. “Сега“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“.

105

Медиен мониторинг | 1/17/2012

- 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".
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Брой думи: 359
Резюме: 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.
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Заглавие: Графа снима клип с европари, „Комиците” също финансирана по програма от
ЕС
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 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 спечелил 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. /БЛИЦ
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Заглавие: Европа се стресна от чалга скандала
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у
нас и предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска
от българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
"До този момент ЕК не е изплащала пари по проекта на тази музикална компания. Общата му
стойност е 3,2 милиона лева. 85 на сто от тях е трябвало да бъдат осигурени от фонда за
регионално развитие, останалите 15 са национално съфинансиране", каза пред БНР
говорителят на комисията по въпросите на регионалната политика Ширин Уилърс.Брюксел
трябва да даде 1 630 498 лв. по проекта, 287 735 е националното финансиране, а "Пайнер
медиa" ще плати 1 279 091 лв.
Финансирането е било одобрено по програма за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културна индустрия, защото според ЕК тя има голям потенциал, създава работни
места и заслужава да бъде подкрепена, отбеляза Ширин Уилърс. Що се отнася до избора на
конкретния проект, той е отговорност на управляващия орган в България, който е под
ръководството на Министерството на икономиката. Разбираме, че има определени притеснения
около проекта и тъй като приемаме много сериозно задачата си да използваме отговорно
парите на данъкоплатците, днес поискахме от българските власти да започнат разследване, за
да установят дали правилата на грантовата схема са били спазени, обясни Уилърс.
От икономическото министерство уточниха, че проектът на "Пайнер Медия" е преминал
успешно всички етапи на оценка и е бил класиран в резервите. Изпълнението му трябва да
завърши през април тази година, но до момента на компанията не е преведен нито лев.
По повод острата реакция на театрали босът на "Пайнер медия" Митко Димитров заяви: "Аз съм
готов да се откажа от този проект, ако ще им стане по-добре. Ние показваме и фолклора, и
красотите на България".
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.
БСП: ГЕРБ купи певици за вота
"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.
Денис Ризов, басист на "Ахат": Парите ще отидат за простотия и силикон
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
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Резюме: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания “Пайнер“ по Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ възмути арт средите у нас и
предизвика вълна от гняв в социалните мрежи.
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са едно, но това което се прави с тези тях трябва да бъде в полза на хората, а не в полза на
простотията и чалгата!
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 Фолка", 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, занимавам се с бизнес.
Ruse24.bg

110

Дата: 16.01.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12829155
Брой думи: 565

Заглавие: ПОЗОР! 1.9 млн. лева за силикон и кючеци
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 1.9 милиона лева за чалгата в България са отпуснати по европейска програма
«Конкурентноспособност”. Европарите се дават безвъзмездно на «Пайнер медиа” ООДсобственик на телевизия Планета и музикален продуцент на голяма част от родните фолк
певци.
Проектът на фирмата, собственост на димитровградски инженер Митко Димитров, е за наймного пари от останалите кандидатствали компании от родния шоу и кино бизнес - за 3,2 млн.
лева.
От тях точно 1.918 233 млн. лв. отпуска безвъзмездно Европа, а останалите 1.3 млн. осигурява
бенефициентът - Пайнер.
Европарите Пайнер ще вложи, за да вдигне качеството, пише в проекта за 3,2 млн. лв.
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”.
Инж. Митко Димитров
За проекта
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.
«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
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.
МНЕНИЯ
Калин Сърменов, директор на Сатиричния театър:
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Резюме: 1.9 милиона лева за чалгата в България са отпуснати по европейска програма
«Конкурентноспособност”. Европарите се дават безвъзмездно на «Пайнер медиа” ООДсобственик на телевизия Планета и музикален продуцент на голяма част от родните фолк
певци.
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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.
Република
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Заглавие: Пайнера: Ще върна парите, ако мога да угодя на някого
Подзаглавие:
Автор:
Текст: КРОСС/ Близо два милиона лева европари ще получи "Пайнер Медиa" ООД, собственик
на телевизия „Планета". Дружеството бе одобрено като бенефициент по Оперативна
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Новината от
началото на седмицата разбуни духовете и предизвика редица критични коментари.
Собственикът на „Планета" инж. Митко Димитров все още не е взел европейските милиони.
"Има си етап в тази работа, нищо така не е лесно както изглежда отстрани и всички тези
коментари, които се правят за усвоени вече пари и дадени пари и така нататък, няма нищо
общо с етапността в програмата за усвояването на европейските фондове", каза той.
Собственикът на Пайнер отрече да изхарчи парите за силикон за фолк дивите. Парите са
предназначени за високотехнологично развитие на „Планета", каза той. - Това са камери,
обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление. Дотук ние сме направили
огромна инвестиция със собствени сили, собствени средства, но кандидатствахме по този
проект за конкурентоспособност и спечелихме. Бяхме шести в реда и нямахме шансове, но се
отказаха някои други фирми, които са участвали поради това, че не могат да си финансират
програмата и дойде и нашият ред, просто извадихме късмет.
Митко Димитров заяви, че е готов да върне евромилионите, ако с това може да угоди на някого
- "за да му бъде по-добре и на цяла България да й е по-добре - готов съм да се откажа от този
проект и от тези пари, но техниката и усъвършенстването на качеството на „Планета" го правим
с една-единствена цел - да направим така, че да сме по-интересни в ЕС. С инвестицията, която
ние правим, привличаме още нови работни места и то високо специализирани хора и то
изключително млади хора, заяви той. Той обеща да вземе над 30 души на работа.
"Пари винаги трябват. Немалко пари инвестираме в качество на нашата техника, на
телевизиите ни и изобщо, в дейността, която правим, но защо да не ги спечелваме тези пари,
като имаме тази възможност", добави той в отговор на нападките, че печели достатъчно добре
и държи 80% от музикалния пазар в България.
Вече има призиви от театрали, балети, художници да се вдигнат на бунт срещу това, че чалгата
получава финансиране. Ще цитирам реплика на големия български режисьор Александър
Морфов: „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. Какво им казвате на тези
хора?
Ние не им пречим да покажат техните си театрални умения или каквото там правят. Нека да го
правят така, че да има интерес от самите хора. Ние разчитаме единствено на пазара. На
никакви протекции - политически или по някакъв друг неточен начин да сме се развили в
бизнеса - няма. Правим пазарен продукт и не се срамуваме от това. Този продукт се харесва от
милиони хора в България .
Печелите финансиране, в момент в който у нас пари за култура и театър почти няма. Не
усещате ли този дисонанс?
Ние не вземаме от тия, техните пари. Нека те да си направят труда, да участват в такива
проекти. Ние не сме ги ощетили. Нито сме против тях, както казах, и дори сме готови да се
откажем от този проект ,,ако на тях ще им стане малко по - добре".
Казвам ви го, защото чувствам тенденция в случая и сме дискриминирани едва ли не ние в
собствената си страна не трябва да сме равни със всички останали, а ние играем на тези
проекти като равни.
Аз не съм чудовище, аз съм земен човек и успявам по най-земни правила. С точност и
коректност, и честност както казах. Това, че правим комерсиална музика, казах ви, не се
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Резюме: /КРОСС/ Близо два милиона лева европари ще получи “Пайнер Медиa“ ООД,
собственик на телевизия «Планета“. Дружеството бе одобрено като бенефициент по
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
Новината от началото на седмицата разбуни духовете и предизвика редица критични
коментари.
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срамувам. Тази музика се слуша от всички. И нека да не бъдем някакви изкуствени парвенюта.
Да декламираме: „О, ама аз тази музика не я слушам"... И по тоя начин да си мислим че сме
много велики. Ми че никой не ви задължава да я слушате, бе хора/
Появяват се дори съмнения, вече имаше и коментари от политици, че получавате милионите
неслучайно. Вие сте член на ГЕРБ. Как ще отговорите?
Трябва да ви отговоря, че това ме задължава повече. Да бъдем още по-точни, щото ще бъдем
наблюдавани. Да бъдем още по-коректни и изискани в това, което правим. Заявявам го съвсем
открито и отговорно, че никакви протекции не съм ползвал в този случай и в каквото и да е
друго нещо изобщо в бизнеса си.
Идват избори. Тежка кампания ще бъде. Има ли вече интерес към вашите изпълнители - за
концерти, за клипове, търсят ли ги вече и от кои партии?
Нямаме такива ангажименти, рано е още.
А бихте ли дали изпълнител като лице на кампания?
Ако си плащат, ще дадем. Ние сме в комерсиалния бизнес.
Обижда ли ви отношението на обществото към попфолка?
Ако мога да се обиждам от нещо, това е от некомпетентното отношение на обществото към
това, което правим. Чалга е пошла дума - тя се е наложила с тоя синдром, но за коя песен се
лепва това определение, на пошлост или на чалга.
Но вие казвате пошлост - не мислите ли, че много силикон, скъпите вещи, които непрекъснато
се показват, лъскавите клипове всъщност - оттам дойде тази пошлост, а не от самата музика.
Аз самия съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки един изпълнител,
искам той да има своя естествен чар, артистично поведение, гласови възможности и така
нататък. Но в последствие става едно преекспониране на нещата. Всеки решава по някакъв
някак си свой така подход да провокира публиката и феновете си, включително с тези
пластични намеси. По принцип аз не съм и против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде
поднесена с мярка, до границите на естественото, а не фрапиращо - както имаме такива
случаи. Затова сме и критикувани.
А вие лично чувствате ли се отговорен?
Аз се чувствам неудобно. При такава фрапираща пластична хирургия. И такава намеса. Това е
неестествено за мен. Но пазарът си казва своето - защо точно тези изпълнители пазарът не ги
отритне, не ги отхвърли, да кажем, а много от хората им се радват. Това е пазар.
Каква музика слушате в колата ?
Аз слушам музиката от преди 30-40 години. Това ми създава удоволствие. Говорим за старите
евъргрийни, за старите хитове, за старата рок музика, за всичко хубаво, което е било преди
годините.

114

Дата: 16.01.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12829918
Брой думи: 504

Заглавие: Ако на България ще й е по-добре, ще се откажа от парите!
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Митко Пайнера отсече, че компанията му не се ползва с политически протекции
Aко с това мога да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла България да й е по-добре
- готов съм да се откажа от проектa и от тези пари. Това заяви в интервю пред bTV
собственикът на "Пайнер" и член на ГЕРБ инж. Митко Димитров, след като стана ясно, че
„Пайнер Медиа“ ще получи близо 2 млн. лева европари по оперативна програма
„Конкурентоспособност“.
По думите му парите са предназначени за високотехнологично развитие на „Планета” - камери,
обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление.
„Дотук ние сме направили огромна инвестиция със собствени сили, собствени средства, но
кандидатствахме по този проект за конкурентоспособност и спечелихме. Бяхме шести в реда и
нямахме шансове, но се отказаха някои други фирми, които са участвали поради това, че не
могат да си финансират програмата и дойде и нашият ред, просто извадихме късмет“, посочи
Димитров.
„Техниката и усъвършенстването на качеството на „Планета” го правим с една-единствена цел да направим така, че да сме по-интересни в ЕС. С инвестицията, която ние правим, привличаме
още нови работни места и то високо специализирани хора и то изключително млади хора“,
обясни той и увери, че ще вземе на работа около 30 души.
Митко Димитров отговори и на нападките, че печели достатъчно добре и държи 80% от
музикалния пазар в България, но въпреки това взима и европари. „Пари винаги трябват.
Немалко пари инвестираме в качество на нашата техника, на телевизиите ни и изобщо, в
дейността, която правим, но защо да не ги спечелваме тези пари, като имаме тази възможност“,
разясни той. Димитров отхвърли категорично и съмненията, че получава парите неслучайно.
„Никакви протекции не съм ползвал в този случай и в каквото и да е друго нещо изобщо в
бизнеса си“, категоричен беше той.
По повод обвиненията на театрали и художници срещу това, че чалгата получава финансиране
собственикът на „Пайнер“ посочи: Ние не им пречим да покажат техните си театрални умения
или каквото там правят. Нека да го правят така, че да има интерес от самите хора. Ние
разчитаме единствено на пазара. Правим пазарен продукт и не се срамуваме от това. Този
продукт се харесва от милиони хора в България .
„Ние не вземаме от техните пари. Нека те да си направят труда, да участват в такива проекти.
Ние не сме ги ощетили. Нито сме против тях, както казах, и дори сме готови да се откажем от
този проект, ако на тях ще им стане малко по-добре“, допълни той.
„Аз самия съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки един изпълнител,
искам той да има своя естествен чар, артистично поведение, гласови възможности и така
нататък. Но в последствие става едно преекспониране на нещата. Всеки решава по някакъв
някак си свой така подход да провокира публиката и феновете си, включително с тези
пластични намеси. По принцип аз не съм и против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде
поднесена с мярка, до границите на естественото, а не фрапиращо - както имаме такива
случаи. Затова сме и критикувани“, допълни той.
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Резюме: Митко Пайнера отсече, че компанията му не се ползва с политически протекции
Aко с това мога да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла България да й е по-добре
- готов съм да се откажа от проектa и от тези пари. Това заяви в интервю пред bTV
собственикът на “Пайнер“ и член на ГЕРБ инж. Митко Димитров, след като стана ясно, че
“Пайнер Медиа“ ще получи близо 2 млн. лева европари по оперативна програма
“Конкурентоспособност“.
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Заглавие: Кунева: Надявам се премиерът да осъзнае какво е казал
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ "Уморих се да коментирам безвкусица - от пържолките до материала. Вече ми е
неловко. Нядявам се премиерът да си прочете думите втори път и да види какво е казал. Това
не могат да бъдат думи на български партиен и държавен лидер. Не всички политици са такива.
Когато човек, който е премиер, не може да владее емоциите и енергията си, това е за сметка на
всички в държавата". Това каза на пресконференция в Стара Загора председателят на
"Движение България на гражданите" Меглена Кунева в отговор на въпрос за изказването на
министър-председателя Бойко Борисов по адрес на служителка на ВМЗ-Сопот.
По думите на Кунева ВМЗ-Сопот е пример за близо "четири изгубени години на управлението
на ГЕРБ, които година след година не могат да поставят диагноза и решение, нито да проведат
една успешна политика до край". "Не може от един човек в държавата да зависи всичко. Не, не
зависи. Няма такава демократична държава. В тоталитарните е така, но ние сме забравили, че
сме демократична държава", категорична бе Кунева. Според лидера на Движението е
недопустимо да се нарежда на когото и да било да купува завод, както това се е случило в
Мадан, да купува футболен отбор, да построи магистрала и т.н. Така не се произвежда
действие, не става "по заповед на щуката". "Премиерът не може да се меси в работата на
президента, парламента и съдебната система", допълни Кунева и попита защо строежът на
Иракли все още не е спрян.
Организационният секретар на "Движение България на гражданите" Калин Томов коментира, че
ВМЗ-Сопот е стигнал дотук, защото не е решен въпросът с пазарите. "Армията не е правила
обществена поръчка, печелена от ВМЗ-Сопот от поне 10 години. В същото време, по
официални данни, над 60% от обществените поръчки в страната са с нарушения. ГЕРБ закриха
през 2010 г. половината посолства, а сега искат външни пазари. Това е некадърност и
неспособност да се управлява. За да дойде инвеститор във ВМЗ-Сопот, това не трябва да
зависи от настроението на премиера, а от създаването на предвидима среда за правенето на
бизнес", категоричен беше Томов.
Меглена Кунева коментира, че средствата от ОП "Конкурентоспособност" не трябва да се
разпределят за музикална продукция, а за предприятия. "В изминалите 3-4 години България
трябваше да отбележи ръст в усвояването на европейски средства, договорени по време на
преговорите, но това не стана", допълни Кунева и отново попита образователния министър
Сергей Игнатов дали знае, че има 800 млн.евро договорени за наука и иновации в програмния
период 2007-2013 г.
Меглена Кунева съобщи, че партията ще изпрати писмо до министър-председателя, с което ще
иска отговори на въпросите за "мъртвите души" в избирателните списъци и какви гаранции ще
бъдат дадени, че предстоящите избори ще са честни.
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Резюме: /КРОСС/ “Уморих се да коментирам безвкусица - от пържолките до материала. Вече
ми е неловко. Нядявам се премиерът да си прочете думите втори път и да види какво е казал.
Това не могат да бъдат думи на български партиен и държавен лидер. Не всички политици са
такива. Когато човек, който е премиер, не може да владее емоциите и енергията си, това е за
сметка на всички в държавата“.
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Заглавие: Борисов: С Меркел се разбираме на руски!
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Интервю с премиера Бойко Борисов в рубриката “20 години по-късно“ на МеждУредие.
Пред Дарик той беше категоричен, че за България е най-добре той да управлява сам и втори
мандат след изборите през лятото на тази година. Какво разказа за 2009-та година, когато
партията му направи хеттрик:
2009 година: три големи победи, вие ще кажете дали за Бойко Борисов или за ГЕРБ евроизбори, парламентарен вот и частични местни избори в София.
Естествено, за партията, която съумя вече да си изкове собствени кадри, които за радост
неслучайно са винаги и в първите в класации на рейтинговите агенции и мисля, че и много
добре самостоятелно се справят със задачите. Бих дал пример с Йорданка Фандъкова в
София, Митко Николов в Бургас. След това министрите Росен Плевнелиев и Маргарита
Попова, Кристалина Георгиева като еврокомисар, Томислав Дончев, Цветан Цветанов, много
хора, които винаги са в първите в класациите. И неслучайно „Политик на годината“ два пъти
става и като министър, и като президент след това Плевнелиев.
И 2013-а ли ще бъде така успешна за ГЕРБ? Очаквате ли да сте първа политическа сила след
изборите през юли?
Това го решават хората. Аз до последния ден ще строя, до последния ден ще изграждаме и
мисля, че това, което оставяме след нас, десетилетия след това ще се ползва от хората.
Тогава, през 2009 година направихте правителство на малцинството с подкрепа в залата...
Просто поехме цялата отговорност. В условията на най-тежката финансова и икономическа
криза поехме цялата отговорност и аз се надявах политическата класа в България това да го
оцени. Надявам се поне народът да го оцени.
Сега обаче не прогнозират, че и правителство на малцинството ще можете да направите след
изборите. На кантар е там положението според социолозите.
Да, но това към момента няма значение. Вие знаете, че ГЕРБ беше първа политическа сила
извън парламента близо две години и то с близо 10 процента над партиите, които управляваха
тогава. И може би затова и Станишев е толкова изнервен. Както и Ахмед Доган. Знаете, че той
проракуваше, че до две години това правителство ще падне, ще се срине, най-апокалиптичните
прогнози, които можеше да се направят. А сега, вече в последните няколко месеца преди
изборите ГЕРБ продължава да е първа политическа сила.
Ще бъде и след изборите?
Това могат да го кажат само хората. Ние имаме още много неща да им предадем в тяхна
услуга: и АМ „Тракия“ - последния лот, и „Струма“ - два лота, и Гара Яна ще е готова - 12 км
отсечка, няма да се бъхтят в задръстванията на Богров; отсечката Шумен-Белокопитово ще е
готова; „Марици“-те вече са на чакъл, проходими. Вече и по последния лот на „Тракия“ можеш
да караш през цялата магистрала на чакъл. Така че се надявам сега, оправи ли се времето,
бързичко да ги направим. Сега започваме северната тангента на София, започваме отсечката
от „Люлин“ до бул. „Европа“, по която сега е ад. Направихме метрото, направихме спортните
зали. Спортната зала за 10 000 зрители в Пловдив ще стане готова. Виждате неща, за които
хората са мечтали десетилетия и са си говорили само. Аз ви говоря в срокове. И неслучайно на
вашия собственик Радосвет Радев, всяка година му пиша на един лист по месеци къде какво
ще стане. Можете да го попитате...
Сверяваме в „Годината“ на Дарик.
От 12 обещания - 12 са изпълнени.
Колко години искате да сте премиер на България?
Нужен ни е втори мандат, за да си доправим инфраструктурата. Защото Господ здраве да дава
на президента Барозу, на комисаря Хаан. Аз сутрин, като се събудя, първо се прекръствам за
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тях, после за себе си. Те изплатиха всички пари за България. Нито едно евро не ни спряха и ако
така продължим и в следващите три-четири години... Виждате София колко се промени, колко
се промени Бургас примерно с „Меден рудник“, с градската среда. Гоце Делчев, Шумен. Мога да
изброя много градове, които буквално промениха облика си. За няколко години това ще стане
факт.
Много хора обаче си казват: да, гради се, обаче е хубаво да има кой да върви по тези пътища.
Както виждате, българите си вървят. Не само си вървят, а 35,5 млрд. лв. са спестени в банките.
Те не само си вървят, а и спестяват. И близо още толкова, 35 млрд. на фирми на влогове в
банките. 80 млрд. близо спестени пари. Хора, които спестяват, те продължават да вървят.
Има и такива, които едва свързват двата края.
Естествено, тях ги има във всяка страна. В Испания младежката безработица мина 50
процента. Аз работя и правителството работи... Само по-тежко е във война. Такава е
ситуацията в света. Вие виждате и в САЩ се говори за фискална скала и рано или късно те
трябва да направят реформата и в САЩ. Видяхте какво се случва в Италия, в Испания, в
Португалия, Ирландия, Гърция, Румъния. В тези условия ние спасихме държавата. Да,
естествено, че има и такива и ние правим всичко възможно да намаляваме безработицата и
това да се случва. Но повтарям в най-тежките условия. Ами ако ние имахме 3-4 млрд.
излишъци като другите, къде щеше да има проблем държавата? Никъде.
Понеже Дянков каза, че разчетите показвали по-добри резултати за 2012 година, може ли да се
изпревари това повишение на доходите, което обещахте.
Не, не може да се изпревари по простата причина, че кофинансирането по европейските
проекти вече е огромно. Ние за разлика от много държави само 20 на сто плащаме българите.
Но когато усвояваш примерно 5 млрд., 20 процента на 5 млрд. са 1 милиард. Трябва да ги имаш
в бюджета заделени. Иначе не можеш да вземеш другите 80 на сто и затова ни е необходимо
да имаме тези пари.
Според вас един пенсионер би ли отказал телешки шол и сьомга, каквото е менюто на
домашния любимец на Искра Фидосова?
Сега, аз мисля, че тя когато се шегува, вече доста неща се преиначават, така че дайте да не
говорим в... Аз примерно не обичам сьомга, така че бих отказал.
Да, но много български пенсионери не са опитвали изобщо, за да заобичат.
Сигурно има и такива, но има и други, които са опитвали със сигурност.
Вие какво ще направите, за да се понапълни хладилникът на възрастните хора?
Категоричен съм: първо трябва да се направи инфраструктурата и икономиката. И тогава ще се
напълни хладилникът. Иначе това е изкуствено пълнене на хладилник, който след това води до
катастрофа и до това следващите поколения да си плащат за тези разходи. Аз искам след мен
поколенията да са на чисто.
Да ви помоля да посъветвате нещо и майките във втората година от майчинството, когато
трябва да карат със по 240 лв. на месец.
България има най-дългото майчинство. В смисъл България плаща най-дълго време за
майчинство.
Но все пак когато няма и места в детските градини в София.
Да, ето, какво да ви кажа? В София къде бяха всичките тези майки, когато по време на
Софиянски и на синя, червена и каква беше София? Синьо-червена мъгла я наричаха тогава,
реституираха и продадоха всички детски градини.
Ами вие сте тук, сега децата?
Да, да, и затова сме изградили над 50 нови детски градини в София. И сега продължаваме да
изграждаме. То няма как в условията на най-тежката криза да изграждаш и детски градини, и да
плащаш най-дългото майчинство, и най-много пари за майчинство да даваш. Няма как да стане
това. Правим детски градини, плащаме най-дълго време за майчинство. Аз съм склонен в
следващия бюджет да се повишат парите за майчинство, но да се съкрати срокът, за да могат
майките да се връщат по-бързо на работа. За това пък обаче трябва да има вече построените
детски градини. И понеже ги строим много хубаво, майките, като отидат и видят децата в какви
условия са в новите детски градини, и тези, които не са искали да ги записват в детски градини,
искат. Защото те са с плувни басейни, с физкултурни салони, със зали за отдих, хубави кухни.
Просто в момента се грижим прекрасно за тях. И затова напливът е толкова голям.
Колко да се съкрати срокът?
Нека това да не става основна тема на интервюто. Има разчети, върху които мислим и могат да
се случат.
Да кажете как за близо две години извървяхте пътя от „Ще строим АЕЦ „Белене“, защото иначе
токът ще поскъпне 18 пъти в следващите години“, до „Три пъти „не“ на референдума“?
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Ами то нещата не са в застой. Първо, когато дойдохме на власт, не очаквах, че ще заварим
такъв гьол. Не очаквах, че няма дори подписан договор.
И въпреки гьола бяхте убеден, че трябва да се строи.
Така, тогава, към него момент зелените енергии бяха на огромна цена. Нямаше никакъв разчет
и сигурност, че ще бъдат продължени с по 20-30 години пети и шести реактор на АЕЦ
„Козлодуй“. Имаше огромен проблем с емисиите на топлоелектрическите централи. Сега, за
този период зелените енергии поевтиняха двойно вследствие на промените в закона и ние в
момента токът, който би се произвеждал в АЕЦ „Белене“, ще е по-скъп, отколкото вече е от
соларните и ветропарковоте, от енергията от ВЕЦ, която също е от възобновяем източник. Така
че ние си напасваме тези енергии от ВЕИ-тата, веднъж. Второ, ние губим близо 1000 мегавата
от електроразпределителната мрежа, от електропреносната мрежа, защото е остаряла. Ако се
дадат пари за енергийна ефективност, ето ти още един реактор спестяваш. След това, ако се
подобри енергийната ефективност на сградите и на предприятията, още 1000 мегавата. Ние
харчим и пилеем в момента енергия. Ами в момента част от енергията в Козлодуй отива за
помпите на Чаира, за да могат да нагнетяват вода през нощта, за да ползваме вечер в пиковата
енергия. Просто много небалансирано е всичко това. И след като вече ние имаме уговорката с
руснаците, че ще удължат пети и шести реактор, сиреч ще ги имаме поне още 20 години, след
като имаме започнато предпроектно проучване за седми ректор, след като имаме вече близо
2000 мегавата зелени енергии, ние и сега харчим повече електроенергия, отколкото трябва. А
тя не може да се съхранява.
Тоест няма да има поскъпване 18 пъти на тока.
Ама, разбира се. И затова аз очаквах тогава, когато говорех, че ако е 3,5-4 млрд. евро, както се
говореше, беше изгодна. Само че като дойде Кириенко тук, той го каза и пред журналистите,
каза: ние знаехме, че това няма да е цената, така я написахме. И вече в следващите разчети тя
мина 10 млрд. евро. Вие ме питахте преди малко за няколко десетки милиони за майките,
питате ме за пенсионерите, ами ако трябва да заложим 21-22 млрд. лв. в следващите бюджети,
откъде ще дойдат тези пари? Откъде? Затова тогава сме имали аргументи, че може да се
строи. След това, когато са се извървели всичките тези стъпки - със седми реактор, с
удължаване на пети и шести реактор, с новите ВЕИ-та, които се присъединиха, можем да
бъдем абсолютно спокойни. И затова сме казали „не“ на АЕЦ „Белене“, защото нямаме пари.
Ясничко и просто. Откъде ще се вземат пари? Станишев защо не е подписал? Това е найхубавото нещо, което е направил. Защо не е подписал? Защото не е имал пари.
А ако хората кажат „да“ на референдума?
Ами хората да кажат и откъде да вземем парите. Забравят за 15 години пенсии и заплати и
започваме за строим АЕЦ „Белене“. Ама хората, като казват „да“, трябва да знаят, че тези 22
млрд. ще дойдат от майчинските, от детските градини и от инфраструктурата. Те няма да
дойдат от друго място. Тогава да казват „да“. Като казват „да“, те трябва да знаят, че тези пари
ще ги вадят от джобовете си и няма да има никакво развитие друго в държавата. Защо се
провали социализмът, защо последните години икономиката издъхна? Защото започнаха да
хвърлят пари в такива мегазаводи като „Червена могила“, ако си спомняте, и подобни и
държавата фалира. Ами близо 800 млн. е задължението на БДЖ. Ние имаме да плащаме 500
млн. на “Париба“ за „Белене“. Ето ви милиард и половина от въздуха. 300 млн. за мотриси. Тези
пари откъде ще ги вземем? Те още не са си платили тези и се чудим сега как да ги разсрочваме
да ги плащаме в кризата, искат още 20 млрд. да задължат държавата. Аз съм убеден, че
българите могат да разсъждават с главите си. Българинът вече е доста по-прагматичен от
първите години.
И няма да си дадете оставката, ако ви опровергаят с „да“? Ако не кажат „не“, както призовавате,
а „да“?
Ами ние тогава да не правим избори, да си правим референдуми. Това са глупости.
Имаше такъв призив.
На кой?
От предишния президент Първанов.
Ами защо не накара Станишев да подпише тогава? Защо не му поиска тогава оставката, че не
подписва за „Белене“? Това са двулични хора популисти, които ей-така говорят само пред
техния електорат.
Като си говорим за финанси, да кажете защо толкова харесвате Симеон Дянков?
Защото спазва финансовата дисциплина, която за мен е изключително важна за Европа. И ако
в Европа се спазва по този начин, няма да има криза.
До края на мандата ще правите ли някакви промени в правителството? Дежурният въпрос.
Ако някой се издъни, разбира се.
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Защото почти няма ден, в който да не се иска нечия оставка. Покрай Иракли - на Нона
Караджова....
Глупости.
Покрай дюните в Несебър...
Да, и правителството веднага спря тези строежи. Това е разликата, че при нас се спира и се
праща проверка и прокурор. А предишните години какво беше?
Някакво трайно решение няма ли да вземете?
Това е трайното решение! От 2006 година е започната процедурата за Иракли. И са минали
всички обществени обсъждания и не са протестирани. Не са протестирани. Това може да се
провери.
Понеже ви питах за единия вицепремиер, да питам и за другия. След изборите през 2009
година, когато спечелихте, му подарихте часовник, имахте бас.
Да.
Той дали си сверява често часовника с вас.
Всеки ден по десетина пъти.
Питам ви, защото....
Всеки ден по десетина пъти ми се обажда.
Питам ви, защото му бяхте казали да престане с критиките в съдебната система.
Да, и той ме опроверга сега с последното нещо, което преди няколко дни прочетох - че
вследствие на това, че са забавени дотолкова съдебните процедури, една от най-големите
далавери в държавата - за банка за земеделски кредит, по давност е прекратено делото. На
същата тази госпожа съдия. И той ми се обади да ме пита сега доволен ли съм от съдията,
която 15 години така е водила делото, че то да бъде прекратено по давност. Аз му казах „Да,
значи си бил прав“.
Но не кадрува в съдебната власт според вас?
Не. Давам конкретен пример - една от най-големите далавери остава безнаказана поради
изтекъл срок на давност.
Ако ми позволите, има въпроси, които ми се ще да задам, може и да ги наречете по-лични, но
все пак...
Личните въпроси не са ви работа.
Как се готвите за срещите на европейско ниво в Брюксел?
Това не е личен въпрос, той е служебен.
Помня, че бяхте казали, че учите чужд език. Научихте ли английския? И в тази неформална
част, която имате като общуване...
Достатъчно, че да мога да си кажа това, които искам и да чуя това, което те ми казват. А иначе
се готвя първо с финансово министерство задължително и неслучайно Боряна Пенчева
пътуваше навсякъде с мен, сега новата зам.-министърка. Или Николай Младенов, или
заместникът му пътуват с мен винаги и преди съвети сядаме и правим заедно с посланик
Цанчев, той ни информира какво става и какво е говорено на посланическо ниво преди съвета,
след това си разпределяме задачките по темите, които имаме по дневния ред. Предварително
външно министерство или финансите или в зависимост от темата, която е, министерството,
изготвят надлежни справки и на базата на това аз правя своите изказвания. Сега примерно за
Македония съм помолил БАН да ми изпише по точка трета за добросъседство какво и как
трябва да бъде формулирано.
Винаги ми е било любопитно, понеже демонстрирате близост с госпожа Меркел, на немски ли
говорите с нея?
На руски.
А какво обичайно, нещо интересно като диалози, извън протокола?
Извън протокола няма разговори. Разговорите са преди всичко за финансовата стабилност, че
всъщност България изпълнява това, което е записано в конституцията на Германия - да се
харчат толкова пари, колкото се изкарват. Това гарантира, че следващите поколения няма да
плащат борчовете на сегашните поколения.
Има и един въпрос, който ми се ще да изясним. Зложелатели винаги напомнят за членството ви
в БКП.
Членството ми в БКП е като съм бил на 18 години и всички в Симеоново, а напомням, че аз бях
във факултета „Противопожарна охрана“, ставахме партийни членове. И проблемът беше, че
майка и татко ми казаха след това за дядо ми. Толкоз.
Нали има един период, в който избираш БКП или МВР или аз бъркам?
Тогава всички напуснахме МВР.
Така ли?
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Да.
Не можеше да избереш БКП или МВР.
Е, можеше да избираш, обаче като избираш, напускаш. И това беше начинът да се напусне.
Всичко... Партийният секретар дойде и ни събра в салона и каза от днес вече не сме партийни
членове. Това беше много смешен период.
Тоест изобщо не сте могъл да избирате.
Да.
Станишев, като критикува, казва, че сте кадрова грешка на БКП тогава.
Просто голяма е разликата на 18 години да те вкарат партията и след това да приказват
глупости. Майка и татко късно ми казаха. Защото аз виждах, че не вървят работите. Тогава
една вечер баща ми ме извика и ми каза, че съм враг на народната власт тогава. И така ми
пише в досието най-отгоре „Да не се допуска до ръководни постове“. Така че... Толкова са ми
отредили тогава - пожарната.
Значи все пак е било избор?
Да. И вече напуснах и се занимах с моите работи.
Пропуснах да ви питам, ако след изборите през юли се наложи да търсите партньори в
управлението, къде ще ги дирите?
Този въпрос е най-неактуален, защото за разлика от всички останали само ние сме доказали,
че четири години управляваме сами. За разлика от всички останали. Така че този въпрос към
нас не е нужно да се задава.
Може би да кажете, че искате и следващите четири да управлявате сами?
Да. И това е най-доброто за България.
И че няма да правите коалиции.
И това е най-доброто - да няма коалиция. Всички приказки за... Примерно в моето правителство
90 процента са експерти, не са и партийни членове. Какво по-експертно правителство ще
направят? В същото време обаче имат цялата отговорност на партията за правителството. Ще
правят широка коалиция... Нали правиха при Беров, нали правиха при Инджова, нали беше
тройна коалиция. Сега за заменките, където са направили, защо не излезе някой и да каже „Ние
- примерно от ДПС - я направихме тази заменка“ или „Ние от БСП“ или „Ние от НДСВ“? Докато
аз излизам и казвам да спрат дюните, да се спре Иракли. Защото ако не го спра, отговорността
е моя. И сега нека отидат гражданството, прокурорите, екоорганизациите да видят първо екото
защо не са протестирали, защо са пропуснали сроковете, да видят там, че вместо примерно
осем строят 14 бунгала, затова сме ги спрели. Да видят закона. Но е спряно, защото нося
отговорност.
Казвате ли, че ако нямате нужното мнозинство и за правителство на малцинството, ще
останете в опозиция и няма да правите коалиция?
Разбира се. Коалиция се прави само ако има ясна платформа на две партии, че могат да
управляват заедно. Или три.
Не виждате такива партньори?
Нека първо хората се произнесат.
На същите ли лица ще заложите и при втори мандат, каквато заявка давате?
Ще направим промени.
Ще има ли хора, които няма да ги има в листите?
През май ще обявя листите и със сигурност ще има изненади.
Имаше ли такива, които ви предадоха, без да назовавате имена?
Не, има хора, които просто греяха столовете в парламента. А там ни трябват доста повече
бойци. Там на трибуната се води битката между политическите партии. Там трябва да се
говори, там трябва да се прави политика, трябва да се изказват тези. А в кабинета е
прагматична работата - строиш и работиш.
Колко са сега бойците на ГЕРБ в Народното събрание процентно?
Ами има хора, които се справят много добре, и има хора, които ще сменя.
И за министрите казвате същото или?
Разбира се, има още близо половин година до юли.
Понеже споменахте протестите, страхувате ли се всъщност от улицата? Правеше впечатление
през годините, че когато има протест, винаги се сменя някакво взето решение?
Напротив, ние сме в изключителен синхрон с протестите. Защото те и затова ги има и затова
демокрацията го е направила така, че да има протести. Станишев ги биеше пред парламента,
си спомняте. Докато аз ги каня, срещам се и благодарение на тази гражданска енергия ние
спряхме АКТА първи в ЕС, ние спряхме проучванията за шистов газ, въведохме закона за
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генно-модифицираните храни, ние удържахме благодарение на помощта на закона за
тоталната забрана за пушенето. За забраната за пушене бетон ли сте? Няма връщане назад?
Да, мисля, че съм го казал вече. И двете комисии в парламента така го решиха. Така че много,
много неща направихме съвместно с протестиращите. И неслучайно вчера (онзи ден - бел.
ред.) бяха представители на екоорганизациите при мен и те си идват като партньори при мен.
Имаме абсолютно еднакво разбиране и за археологията, и за туризма и за екологията като част
от природата на България, която трябва да се запази.
Какво ще правите с ВМЗ-Сопот? Ескалира напрежението там. Бърза приватизация?
Не може да има с такъв колективен трудов договор. Няма кой да вземе 3200 души. Днес (вчера
- бел. ред.) съм разпоредил на министър Добрев и на Тотю Младенов да отиват и по
програмите за заетост 700-800 души трябва да бъдат съкратени и да минат на програма към
социалното министерство. Иначе приблизително 100 000 лева на ден ни струва на
данъкоплатците този завод.
Няма да се върви към приватизация?
Ами никой не иска да го купи с толкова хора. Частните военни заводи държат 600-700 души за
същото нещо. Тук са 3200. И видяхте тези, които ми пращаха лук... Госпожата, която ми
пращаше лук, всичките й пръсти са със златни пръстени. Ето, фотографът нека да извади
снимките от там, където е снимал, ще видите всичките й пръсти са в златни пръстени.
Да ги продава я съветвате?
А ми праща лук. Аз нямам пръстени. Нямам и никога не съм имал.
А за какво си харчите парите?
За храна. И за пури от време на време.
Какви пури пушите?
Не ви е работа. Всеки има право да си харчи заплатата както намери за добре. Аз не ви питам
как харчите вашата.
Нали се отхвърли идея за повишаване на вашата заплата, затова ви питам.
Аз настоях да се отхвърли, защото и това е точно популизмът.
Малко пиарски ход изглеждаше: Дянков предлага, Борисов отказва.
Да, и аз му се обадих и му казах „Не го правете“. Не че това не трябва да стане. За следващия
кабинет със сигурност. Не може хората, които отговарят за милиарди, да вземат по-малко или
да вземат една десета от колкото вземат банкерите или както Хърсев беше написал - по-малко
от управител на мол. Но понеже разликата в минималните работни заплати и тази ще стане
много голяма, затова съм против. А не че тази дейност не заслужава да бъде високоплатена.
Ако един банкер отговаря за 100 или 200 млн. в банката, ние отговаряме за 75 млрд. И
виждате, вие ми задавате въпроси от цялата палитра и аз съм длъжен да ви отговоря на всеки
един от тях. Знаете ли колко време, енергия, здраве отнема това. Държим каузата. Просто
огрмоното ми удоволствие е да минавам там, където бяха голи поляни, сега минаваш и гледаш
магистрала. Или примерно си минал на телевизионната кула, с часове си чакал, сега минаваш
през естакадите. Или примерно когато съм си говорил „Представяш ли си в София да има
метро?“. Сега сме направили 43 км. Е, как да не ми е кеф? Виждам всеки ден плода на нашия
труд. Помня до ден-днешен, като бях с вас и понеже ги беше страх от силовите групировки
тогава, като кмет се качих на багер и бутнах бензиностанция на висаджиите ли беше или на
СИК, не си спомням. И дойде прокурор защото съм самоуправство направил. А всъщност
работниците ги беше страх. И прокопахме два коловоза от двете страни на тази
бензиностанция, а сега като минеш по южната дъга, хората са го забравили вече. Или когато
мечтаеха да има концерт в зала? Чуваха зала „Белград“, зала „Загреб“, да не говорим за
Великобритания. Помните ли, опозицията ми казваше „Недей строи в криза“. А сега залата
няма свободен ден от мероприятия.
И още ви се чудят хората защо давате повече пари за строителство, отколкото за социални
помощи и дейности.
Защото повтарям 80 млрд. има в банките. Но като тръгнахме да сложим данък на печалбите от
депозитите, всички писнахте. Значи бедните хора са с депозити.
Това са пари за черни дни.
Е, стига, 80 млрд. за черни дни. 40 млрд. евро за черни дни. Съжалявам. Аз ще строя път нека
следващите да... И пак не сте права. Ние в първия ден на влизане в кабинета, с един милиард
първата година дадохме повече за пенсии. Високите пенсии започнахме да ги плащаме ние,
това забравихте ли го?
Това го знаем. Ви го повтаряте, няма как да го забравим.
Да, повтарям го, защото вижте какъв въпрос ми задавате. Напротив, даваме повече и за
социални дейности, и ако погледнете бюджетите в трите години на нашето правителство, те
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винаги са по-големи от предишните. Така че как да не даваме? Даваме повече и за култура, и
за образование, и за археология, и за всичко повече.
Е, не, защото нямаше коледни добавки, стана тема...
Стига с тези коледни добавки.
Сега искат следколедно да дадете на пенсионерите.
Той да беше давал, докато беше премиер. Тогава аз бях кмет и давах всеки четвъртък
разрешение на пенсионерите да протестират пред „Ал. Невски“. Така че колко е дал той, си
спомням от протестите. Да не забравя и за седянката, където Даниел Вълчев и Орешарски
искаха да разтурят, се подиграваха на учителите в най-голямата стачка. И ги държаха..колко
месеца беше стачката. Това забравиха ли го?
Но голяма част от малкия и среден бизнес хлопна кепенците и оправданието с кризата изобщо
не тежи...
Да, и така е в цял свят. В цял свят това се случи. В цял свят се случи. Кажете една държава, в
която не се е случило! В същото време над 700 млн. даваме по ОП „Конкурентоспособност“
безвъзмездни пари на малкия и средния бизнес. Това е, в тези условия направихме максимума
да строим и да даваме повече, отколкото в предишните години. То винаги ще има недоволни. И
аз искам да вземам голяма заплата, и аз искам всеки да взема 1500-2000 евро. Но в същото
време имаме най-слабата икономика, най-енергоемката. Ами ще си поправим тези работи и
другото ще се случи.
DarikNews
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Заглавие: Предлагат програма за развитие на културния вкус на аудиторията
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Текст: В България да се приложи програма за развитие на културния вкус на аудиторията - тази
идея дойде в отговор на новината, че попфолк телевизия „Планета“ има одобрен проект, по
който ще получи близо 2 млн. лева евросредства.
В интервю за Дарик председателят на Обсерваторията по икономика на културата Диана
Андреева обясни, че подобна програма за възпитание на вкуса на българите може да бъде
финансирана също с пари от ЕС.
Според Андреева големият пропуск на последните две правителства е липсата на анализ за
това как европейските средства да бъдат насочвани към тези сфери от културата ни, за които
няма достатъчно пари в хазната.
До момента сектор „Култура“ се е възползвал най-вече от програма „Регионално развитие“, с
помощта на която се ремонтират театри и културни центрове.
Културата в тази си своя висока част трудно оцелява на пазара. Именно парите по
„Конкурентоспособност“ трябва да отидат в дейности, които трудно издържат на пазара. Все
пак трябва да се зададе един предварителен критерий, нещо, което считам, че не е направено“,
добави Андреева.
По думите й Европейският социален фонд и програмата, за която отговаря и МТСП, и
Министерството на образованието са една възможност за една липсваща програма и въобще
политика в последните 20 години: „Това е развитие на аудиторията. От най-ранна детска
възраст през целия живот да продължава това развитие на аудиторията. По линия на такива
програми за развитие на аудиторията ние трябва да изграждаме вкус и да надграждаме този
вкус в подрастващите деца, ученици, студенти. Тази липсваща политика доведе до
навлизането на чалгата, на попфолка. Защото когато не достигаха средства за култура, а и все
още не достигат, няма такива политики за развитие на аудитория и трудно може да се пресече
една такава инвазия на чалгата и на попфолка. Да не предпочита да си включи телевизия,
която показва попфолк, а да отиде на филхармоничен концерт, да речем, да отиде на театър
или да гледа българско кино“.
Диана Андреева добави още, че според нея културната общност е пасивна: „Това трябва да
бъде урок за всички ни, които сме в областта на културата. По-изкъсо да следим и да
настояваме всички културни дейности да бъдат включвани в европейски програми. Ние
отказахме нашата аудитория от културни дейности, отблъсквайки по някакъв начин, защото не
положихме усилия да изграждаме нейния вкус повече от 20 години“.
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.profit.bg
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Брой думи: 431

Заглавие: Гняв срещу евромилиони за чалга
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България въстана срещу чалгата. Евромилионите, които Брюксел ще налее в "пазвата"
на "Пайнер", взривиха и арт гилдията, и Facebook.
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 найвероятно", 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 вестник "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.
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Резюме: България въстана срещу чалгата. Евромилионите, които Брюксел ще налее в
"пазвата" на "Пайнер", взривиха и арт гилдията, и Facebook.
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Заглавие: Митко Пайнера: Отказвам се от европарите, ако с това ще угодя на някого
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 2 млн. евро по оперативна програма “Конкурентоспособност” получихме заради наш
проект. Парите са предназначени за високотехнологично развитие на тв “Планета”. Това са
камери, обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление. До тук ние сме
направили огромна инвестиция със собствени средства. Кандидатствахме по проекта, и
спечелихме. Бяхме 6 и нямахме шансове, но дойде нашият ред и просто извадихме късмет.
Това заяви пред bTV собственикът на “Пайнер Медиа” ООД Митко Димитров-Пайнера.
“Аз мисля, че няма нищо странно и го заявявам - ако с това мога да угодя на някого, готов съм
да се откажа от този проект, от тези пари. Но усъвършенстването на техниката, на качеството
на тв “Планета” е с цел да бъдем по-интересни, по-привлекателни за ЕС. С инвестицията, която
ние правим, откриваме нови работни места и привличаме млади, кадърни хора. Ще осигурим
работа на над 30 души”, заяви Пайнера.
На въпрос, че вече има призиви от театрали, режисьори, че чалгата получава финансиране,
Митко Димитров отговори: “Ние е не им пречим да си покажат театралните умения или каквото
правят. Ние разчитаме единствено на пазара, на никакви протекции. Правим пазарен продукт и
не се срамуваме от това. Този продукт се харесва от милиони хора в България. Ние не взимаме
от техните пари. Нека и те кандидатстват и да спечелят”.
Пайнера е категоричен, че отношението към него и бизнеса му е тенденциозно. “Ние сме едва
ли не дискриминирани в собствената си страна. Аз не съм чудовище, аз съм женен човек. И
оцелявам на пазара с точност и коректност. Музиката, която правим, се слуша от всички. Нека
останалите не се правят на парвенюта – “О, не слушам тази музика!”. Че никой не ви задължава
да я слушате, бе хора!”, разпалено заяви бизнесменът.
Той допълни, че коментари, че получава милионите си като член ГЕРБ, са абсолютно
неоснователни: “Това ме задължава повече. Да сме по-точни, защото ще сме наблюдавани.
Заявявам най-отговорно – никакви протекции не съм използвал за каквото и да било, най-вече
за бизнеса си”.
Попитан дали негови изпълнители ще участват в предизборните кампании на някои партии,
Митко Димитров отговори: “Нямаме ангажименти към определени партии. Ако някоя си плати,
ще им дадем от нашите изпълнители. Ние сме бизнесмени”.
Според Пайнера чалгата се е наложила като синдром, на който се лепва етикетът “Пошлост”.
“Ами така е – певиците ви демонстрират напомпани гърди със силикон, скъпи вещи, лъскави
клипове”, репликира го репортерът.
“Аз самият съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки изпълнител, искам
той да има своя естествен чар, гласови възможности. Но впоследствие става едно
преекспониране на нещата, всеки решава да провокира публиката си с някакви пластични
намеси. Аз не съм против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде поднесена с мярка,
естествено.
Аз самият се чувствам неудобно при неестествено изглеждащи изпълнителки. Но се замислете
– защо пазарът не ги отхвърли, а много от хората им се радват”, каза бизнесменът.
Попитан каква музика слуша в колата си, Пайнера отговори: “В колата си слушам музиката от
преди 30-40 години, старите евъргирйни, старата рокмузика, всичко хубаво, което е било преди
годините”.
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Резюме: 2 млн. евро по оперативна програма “Конкурентоспособност” получихме заради наш
проект. Парите са предназначени за високотехнологично развитие на тв “Планета”. Това са
камери, обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление. До тук ние сме
направили огромна инвестиция със собствени средства. Кандидатствахме по проекта, и
спечелихме. Бяхме 6 и нямахме шансове, но дойде нашият ред и просто извадихме късмет.
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.slava.bg
Връзка: http://www.slava.bg/news/46321.html
Брой думи: 120
Резюме: Поредният възмутил се на новината, че Митко Пайнера ще вземе милиони от
европроект е рапърът Мишо Шамара, пише Блиц.
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Заглавие: И Мишо Шамара скочи на Пайнера
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Поредният възмутил се на новината, че Митко Пайнера ще вземе милиони от
европроект е рапърът Мишо Шамара, пише Блиц.
На страницата си във фейсбук Биг Ша пише: "Европарите влизат в България основно като
асфалт и силиконoви цици. 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 найголемия монополист", пише още в профила си Шамара.
Общата стойност на проекта на Пайнера 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.
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.frognews.bg
Връзка: http://www.frognews.bg/news_50727/Osven_Painer_specheliha_oshte_subsidiia/
Брой думи: 391
Резюме: Графа е сред певците продуценти, които могат да се похвалят с реализиран проект с
пари от ЕС. Новият му клип „Кауза пердута” е сниман с техника, финансирана от Брюксел.
Проектът е на стойност 947 708 лв., от които безвъзмездно са му отпуснати 663 396 лв.
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Заглавие: Освен "Пайнер" спечелиха още субсидия...
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Графа е сред певците продуценти, които могат да се похвалят с реализиран проект с
пари от ЕС. Новият му клип „Кауза пердута” е сниман с техника, финансирана от Брюксел.
Проектът е на стойност 947 708 лв., от които безвъзмездно са му отпуснати 663 396 лв., пише
„Монитор”.
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” е спечелил 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.
Фирмата на известния фризьор Кръстю Капанов е получила 41 416 лв. "С тези пари ще правим
обучения и семинари, фестивала на прическата, ще изпратим фризьорите на курсове по
английски.", споделя пред "Телеграф известният коафьор.
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.frognews.bg
Връзка: http://www.frognews.bg/news_50722/I_EK_se_zachudi_za_rodnata_ni_chalga/
Брой думи: 207
Резюме: Европейската комисия поиска от българските власти да разследват дали
финансирането с европейски средства на проект на "Пайнер медия ООД" отговаря на всички
изисквания, съобщи говорителят на еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хан
Ширин Уийлър.
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Заглавие: И ЕК се зачуди за родната ни чалга
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Европейската комисия поиска от българските власти да разследват дали финансирането
с европейски средства на проект на "Пайнер медия ООД" отговаря на всички изисквания,
съобщи говорителят на еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хан Ширин Уийлър.
Министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев също се ангажира да провери
проектите за подпомагане с европари, спечелени от продуцентски фирми в България, предаде
БНР.
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-а или по скоро към 2011-а 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 министър Дончев.
От Европейската комисия са уточнили, че за проверката няма посочен срок, но ако резултатите
будят притеснения, властите ще бъдат помолени да разгледат случая по-задълбочено.
Искането за проверката е свързано със становищата, изразени в публичното пространство.
http://www.frognews.bg/news_50722/I_EK_se_zachudi_za_rodnata_ni_chalga/
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Източник: www.standartnews.com
Връзка:
http://www.standartnews.com/lyubopitnoshou/paynera_chalgata_ne_e_zadalzhitelna_be_hora-174449.html
Брой думи: 330
Резюме: София. Нека да не бъдем някакви изкуствени парвенюта. Да декламираме: „О, ама аз
тази музика не я слушам”... И по тоя начин да си мислим че сме много велики. Ми че никой не
ви задължава да я слушате, бе хора.
Това заяви шефът на "Пайнер медия" Митко Димитров по повод скандала със спечелената от
фирмата му евросубсидия от близо 2 млн. лв. Одобреният от Брюксел проект си навлече гнева
на арт гилдията. Актьори и режисьори дори призоваха за бунт срещу чалгата.
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Заглавие: Пайнера: Чалгата не е задължителна, бе, хора?
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Нека да не бъдем някакви изкуствени парвенюта. Да декламираме: „О, ама аз
тази музика не я слушам”... И по тоя начин да си мислим че сме много велики. Ми че никой не
ви задължава да я слушате, бе хора.
Това заяви шефът на "Пайнер медия" Митко Димитров по повод скандала със спечелената от
фирмата му евросубсидия от близо 2 млн. лв. Одобреният от Брюксел проект си навлече гнева
на арт гилдията. Актьори и режисьори дори призоваха за бунт срещу чалгата.
"Ние не вземаме техните пари. Нека те да си направят труда да участват в такива проекти. Ние
не сме ги ощетили, обясни Димитров по бТВ. Той отново заяви това, което повтаряше и вчера че е готов да се откаже от проекта, "ако на тях ще им стане малко по–добре”.
По повод коментарите, че "Пайнер" ще налее парите в силикон за певиците, Димитров бе
категоричен: "Трябва да слагаме тонове силикон тогава, ако харчим толкова пари... това са
глупости, пълни глупости". Той обясни, че средствата са предназначени за високотехнологично
развитие на телевизия „Планета”. "Това са камери, обективи с висока резолюция, сървъри,
видеопултове, осветление. Дотук ние сме направили огромна инвестиция със собствени сили,
собствени средства, но кандидатствахме по този проект за конкурентоспособност и
спечелихме. Бяхме шести в реда и нямахме шансове, но се отказаха някои други фирми, които
са участвали поради това, че не могат да си финансират програмата, и дойде и нашият ред,
просто извадихме късмет", разказа Димитров.
"Аз не съм чудовище, аз съм земен човек и успявам по най-земни правила. С точност,
коректност и честност", допълни Пайнера. Босът на попфолка призна, че в колата си слуша
музика отпреди 30-40 години - евъргирйни и рок.
Относно членството си в ГЕРБ Димитров коментира: "Това ме задължава повече. Да бъдем
още по-точни, щото ще бъдем наблюдавани. Да бъдем още по-коректни и изискани в това,
което правим. Заявявам го съвсем открито и отговорно, че никакви протекции не съм ползвал в
този случай и в каквото и да е друго нещо изобщо в бизнеса си".
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=637442
Брой думи: 109
Резюме: Шумен. Областен информационен център (ОИЦ) –Шумен стартира поредица от
информационни събития за популяризиране на актуални процедури за кандидатстване по
оперативните програми през 2013 г., съобщи за Радио „Фокус”-Шумен неговият ръководител
Галина Минчева.
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Заглавие: ОИЦ–Шумен стартира информационни срещи за процедурите за
кандидатстване по оперативните програми
Подзаглавие:
Автор: Милен МАРИНОВ
Текст: Шумен. Областен информационен център (ОИЦ) –Шумен стартира поредица от
информационни събития за популяризиране на актуални процедури за кандидатстване по
оперативните програми през 2013 г., съобщи за Радио „Фокус”-Шумен неговият ръководител
Галина Минчева. Първата среща, насрочена за 17 януари от 14.00 ч., е с представители на
общини в област Шумен. На нея ще бъдат представени процедури по оперативните програми
„Административен капацитет” и „Регионално развитие”. Втората среща е за представители на
университети, колежи и фирми. На 30 януари от 14.00 ч. експертите на ОИЦ ще ги запознаят с
условията за кандидатстване по оперативните програми „Конкурентоспособност” и „Развитие
на човешките ресурси”.
И двете срещи ще се проведат в офиса на Областния информационен център.
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.blitz.bg
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/176446
Брой думи: 503

Заглавие: Митко Пайнера: Отказвам се от европарите, ако с това ще угодя на някого
Подзаглавие:
Автор:
Текст: -Никой не ви задължава да слушате чалга, бе хора!
2 млн. евро по оперативна програма “Конкурентоспособност” получихме заради наш проект.
Парите са предназначени за високотехнологично развитие на тв “Планета”. Това са камери,
обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление. До тук ние сме направили
огромна инвестиция със собствени средства. Кандидатствахме по проекта, и спечелихме.
Бяхме 6 и нямахме шансове, но дойде нашият ред и просто извадихме късмет. Това заяви пред
bTV собственикът на “Пайнер Медиа” ООД Митко Димитров-Пайнера. “Аз мисля, че няма нищо
странно и го заявявам - ако с това мога да угодя на някого, готов съм да се откажа от този
проект, от тези пари. Но усъвършенстването на техниката, на качеството на тв “Планета” е с
цел да бъдем по-интересни, по-привлекателни за ЕС. С инвестицията, която ние правим,
откриваме нови работни места и привличаме млади, кадърни хора. Ще осигурим работа на над
30 души”, заяви Пайнера.
На въпрос, че вече има призиви от театрали, режисьори, че чалгата получава финансиране,
Митко Димитров отговори: “Ние е не им пречим да си покажат театралните умения или каквото
правят. Ние разчитаме единствено на пазара, на никакви протекции. Правим пазарен продукт и
не се срамуваме от това. Този продукт се харесва от милиони хора в България. Ние не взимаме
от техните пари. Нека и те кандидатстват и да спечелят”.
Пайнера е категоричен, че отношението към него и бизнеса му е тенденциозно. “Ние сме едва
ли не дискриминирани в собствената си страна. Аз не съм чудовище, аз съм женен човек. И
оцелявам на пазара с точност и коректност. Музиката, която правим, се слуша от всички. Нека
останалите не се правят на парвенюта – “О, не слушам тази музика!”. Че никой не ви задължава
да я слушате, бе хора!”, разпалено заяви бизнесменът.
Той допълни, че коментари, че получава милионите си като член ГЕРБ, са абсолютно
неоснователни: “Това ме задължава повече. Да сме по-точни, защото ще сме наблюдавани.
Заявявам най-отговорно – никакви протекции не съм използвал за каквото и да било, най-вече
за бизнеса си”.
Попитан дали негови изпълнители ще участват в предизборните кампании на някои партии,
Митко Димитров отговори: “Нямаме ангажименти към определени партии. Ако някоя си плати,
ще им дадем от нашите изпълнители. Ние сме бизнесмени”.
Според Пайнера чалгата се е наложила като синдром, на който се лепва етикетът “Пошлост”.
“Ами така е – певиците ви демонстрират напомпани гърди със силикон, скъпи вещи, лъскави
клипове”, репликира го репортерът.
“Аз самият съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки изпълнител, искам
той да има своя естествен чар, гласови възможности. Но впоследствие става едно
преекспониране на нещата, всеки решава да провокира публиката си с някакви пластични
намеси. Аз не съм против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде поднесена с мярка,
естествено. Аз самият се чувствам неудобно при неестествено изглеждащи изпълнителки. Но
се замислете – защо пазарът не ги отхвърли, а много от хората им се радват”, каза
бизнесменът.
Попитан каква музика слуша в колата си, Пайнера отговори: “В колата си слушам музиката от
преди 30-40 години, старите евъргирйни, старата рокмузика, всичко хубаво, което е било преди
годините”.
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Резюме: -Никой не ви задължава да слушате чалга, бе хора!
2 млн. евро по оперативна програма “Конкурентоспособност” получихме заради наш проект.
Парите са предназначени за високотехнологично развитие на тв “Планета”. Това са камери,
обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление.
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.blitz.bg
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/176431
Брой думи: 131
Резюме: Европарите влизат в България основно като асфалт и силиконoви цици, възмути се
рапърът
Поредният възмутил се на новината, че Митко Пайнера ще вземе милиони от европроект е
рапърът Мишо Шамара. На страницата си във фейсбук Биг Ша пише: "Европарите влизат в
България основно като асфалт и силиконoви цици. 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 найголемия монополист", пише още в профила си Шамара.
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Заглавие: И Мишо Шамара скочи на Пайнера
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Европарите влизат в България основно като асфалт и силиконoви цици, възмути се
рапърът
Поредният възмутил се на новината, че Митко Пайнера ще вземе милиони от европроект е
рапърът Мишо Шамара. На страницата си във фейсбук Биг Ша пише: "Европарите влизат в
България основно като асфалт и силиконoви цици. 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 найголемия монополист", пише още в профила си Шамара.
Общата стойност на проекта на Пайнера 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./БЛИЦ
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.blitz.bg
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/176401
Брой думи: 408

Заглавие: След пайнерките и фризьорите на Капанов ще учат английски с европари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Клиповете на Графа и „Комиците” също финансирани 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 спечелил 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.
Фирмата на известния фризьор Кръстю Капанов е получила 41 416 лв. "С тези пари ще правим
обучения и семинари, фестивала на прическата, ще изпратим фризьорите на курсове по
английски.", споделя пред "Телеграф известният коафьор.
Очаквайте подробности по темата в БЛИЦ
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Резюме: Клиповете на Графа и „Комиците” също финансирани 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.
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1344785
Брой думи: 1026

Заглавие: Пайнера: Ще върна парите, ако мога да угодя на някого
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ Близо два милиона лева европари ще получи "Пайнер Медиa" ООД, собственик
на телевизия „Планета". Дружеството бе одобрено като бенефициент по Оперативна
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Новината от
началото на седмицата разбуни духовете и предизвика редица критични коментари.
Собственикът на „Планета" инж. Митко Димитров все още не е взел европейските милиони.
"Има си етап в тази работа, нищо така не е лесно както изглежда отстрани и всички тези
коментари, които се правят за усвоени вече пари и дадени пари и така нататък, няма нищо
общо с етапността в програмата за усвояването на европейските фондове", каза той.
Собственикът на Пайнер отрече да изхарчи парите за силикон за фолк дивите. Парите са
предназначени за високотехнологично развитие на „Планета", каза той. - Това са камери,
обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление. Дотук ние сме направили
огромна инвестиция със собствени сили, собствени средства, но кандидатствахме по този
проект за конкурентоспособност и спечелихме. Бяхме шести в реда и нямахме шансове, но се
отказаха някои други фирми, които са участвали поради това, че не могат да си финансират
програмата и дойде и нашият ред, просто извадихме късмет.
Митко Димитров заяви, че е готов да върне евромилионите, ако с това може да угоди на някого
- "за да му бъде по-добре и на цяла България да й е по-добре - готов съм да се откажа от този
проект и от тези пари, но техниката и усъвършенстването на качеството на „Планета" го правим
с една-единствена цел - да направим така, че да сме по-интересни в ЕС. С инвестицията, която
ние правим, привличаме още нови работни места и то високо специализирани хора и то
изключително млади хора, заяви той. Той обеща да вземе над 30 души на работа.
"Пари винаги трябват. Немалко пари инвестираме в качество на нашата техника, на
телевизиите ни и изобщо, в дейността, която правим, но защо да не ги спечелваме тези пари,
като имаме тази възможност", добави той в отговор на нападките, че печели достатъчно добре
и държи 80% от музикалния пазар в България.
Вече има призиви от театрали, балети, художници да се вдигнат на бунт срещу това, че чалгата
получава финансиране. Ще цитирам реплика на големия български режисьор Александър
Морфов: „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. Какво им казвате на тези
хора?
Ние не им пречим да покажат техните си театрални умения или каквото там правят. Нека да го
правят така, че да има интерес от самите хора. Ние разчитаме единствено на пазара. На
никакви протекции - политически или по някакъв друг неточен начин да сме се развили в
бизнеса - няма. Правим пазарен продукт и не се срамуваме от това. Този продукт се харесва от
милиони хора в България .
Печелите финансиране, в момент в който у нас пари за култура и театър почти няма. Не
усещате ли този дисонанс?
Ние не вземаме от тия, техните пари. Нека те да си направят труда, да участват в такива
проекти. Ние не сме ги ощетили. Нито сме против тях, както казах, и дори сме готови да се
откажем от този проект ,,ако на тях ще им стане малко по - добре".
Казвам ви го, защото чувствам тенденция в случая и сме дискриминирани едва ли не ние в
собствената си страна не трябва да сме равни със всички останали, а ние играем на тези
проекти като равни.
Аз не съм чудовище, аз съм земен човек и успявам по най-земни правила. С точност и
коректност, и честност както казах. Това, че правим комерсиална музика, казах ви, не се
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Резюме: /КРОСС/ Близо два милиона лева европари ще получи "Пайнер Медиa" ООД,
собственик на телевизия „Планета". Дружеството бе одобрено като бенефициент по
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
Новината от началото на седмицата разбуни духовете и предизвика редица критични
коментари.
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срамувам. Тази музика се слуша от всички. И нека да не бъдем някакви изкуствени парвенюта.
Да декламираме: „О, ама аз тази музика не я слушам"... И по тоя начин да си мислим че сме
много велики. Ми че никой не ви задължава да я слушате, бе хора/
Появяват се дори съмнения, вече имаше и коментари от политици, че получавате милионите
неслучайно. Вие сте член на ГЕРБ. Как ще отговорите?
Трябва да ви отговоря, че това ме задължава повече. Да бъдем още по-точни, щото ще бъдем
наблюдавани. Да бъдем още по-коректни и изискани в това, което правим. Заявявам го съвсем
открито и отговорно, че никакви протекции не съм ползвал в този случай и в каквото и да е
друго нещо изобщо в бизнеса си.
Идват избори. Тежка кампания ще бъде. Има ли вече интерес към вашите изпълнители - за
концерти, за клипове, търсят ли ги вече и от кои партии?
Нямаме такива ангажименти, рано е още.
А бихте ли дали изпълнител като лице на кампания?
Ако си плащат, ще дадем. Ние сме в комерсиалния бизнес.
Обижда ли ви отношението на обществото към попфолка?
Ако мога да се обиждам от нещо, това е от некомпетентното отношение на обществото към
това, което правим. Чалга е пошла дума - тя се е наложила с тоя синдром, но за коя песен се
лепва това определение, на пошлост или на чалга.
Но вие казвате пошлост - не мислите ли, че много силикон, скъпите вещи, които непрекъснато
се показват, лъскавите клипове всъщност - оттам дойде тази пошлост, а не от самата музика.
Аз самия съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки един изпълнител,
искам той да има своя естествен чар, артистично поведение, гласови възможности и така
нататък. Но в последствие става едно преекспониране на нещата. Всеки решава по някакъв
някак си свой така подход да провокира публиката и феновете си, включително с тези
пластични намеси. По принцип аз не съм и против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде
поднесена с мярка, до границите на естественото, а не фрапиращо - както имаме такива
случаи. Затова сме и критикувани.
А вие лично чувствате ли се отговорен?
Аз се чувствам неудобно. При такава фрапираща пластична хирургия. И такава намеса. Това е
неестествено за мен. Но пазарът си казва своето - защо точно тези изпълнители пазарът не ги
отритне, не ги отхвърли, да кажем, а много от хората им се радват. Това е пазар.
Каква музика слушате в колата ?
Аз слушам музиката от преди 30-40 години. Това ми създава удоволствие. Говорим за старите
евъргрийни, за старите хитове, за старата рок музика, за всичко хубаво, което е било преди
годините.
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Заглавие: Кунева: Надявам се премиерът да осъзнае какво е казал
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ "Уморих се да коментирам безвкусица - от пържолките до материала. Вече ми е
неловко. Нядявам се премиерът да си прочете думите втори път и да види какво е казал. Това
не могат да бъдат думи на български партиен и държавен лидер. Не всички политици са такива.
Когато човек, който е премиер, не може да владее емоциите и енергията си, това е за сметка на
всички в държавата". Това каза на пресконференция в Стара Загора председателят на
"Движение България на гражданите" Меглена Кунева в отговор на въпрос за изказването на
министър-председателя Бойко Борисов по адрес на служителка на ВМЗ-Сопот.
По думите на Кунева ВМЗ-Сопот е пример за близо "четири изгубени години на управлението
на ГЕРБ, които година след година не могат да поставят диагноза и решение, нито да проведат
една успешна политика до край". "Не може от един човек в държавата да зависи всичко. Не, не
зависи. Няма такава демократична държава. В тоталитарните е така, но ние сме забравили, че
сме демократична държава", категорична бе Кунева. Според лидера на Движението е
недопустимо да се нарежда на когото и да било да купува завод, както това се е случило в
Мадан, да купува футболен отбор, да построи магистрала и т.н. Така не се произвежда
действие, не става "по заповед на щуката". "Премиерът не може да се меси в работата на
президента, парламента и съдебната система", допълни Кунева и попита защо строежът на
Иракли все още не е спрян.
Организационният секретар на "Движение България на гражданите" Калин Томов коментира, че
ВМЗ-Сопот е стигнал дотук, защото не е решен въпросът с пазарите. "Армията не е правила
обществена поръчка, печелена от ВМЗ-Сопот от поне 10 години. В същото време, по
официални данни, над 60% от обществените поръчки в страната са с нарушения. ГЕРБ закриха
през 2010 г. половината посолства, а сега искат външни пазари. Това е некадърност и
неспособност да се управлява. За да дойде инвеститор във ВМЗ-Сопот, това не трябва да
зависи от настроението на премиера, а от създаването на предвидима среда за правенето на
бизнес", категоричен беше Томов.
Меглена Кунева коментира, че средствата от ОП "Конкурентоспособност" не трябва да се
разпределят за музикална продукция, а за предприятия. "В изминалите 3-4 години България
трябваше да отбележи ръст в усвояването на европейски средства, договорени по време на
преговорите, но това не стана", допълни Кунева и отново попита образователния министър
Сергей Игнатов дали знае, че има 800 млн.евро договорени за наука и иновации в програмния
период 2007-2013 г.
Меглена Кунева съобщи, че партията ще изпрати писмо до министър-председателя, с което ще
иска отговори на въпросите за "мъртвите души" в избирателните списъци и какви гаранции ще
бъдат дадени, че предстоящите избори ще са честни.
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Резюме: /КРОСС/ "Уморих се да коментирам безвкусица - от пържолките до материала. Вече
ми е неловко. Нядявам се премиерът да си прочете думите втори път и да види какво е казал.
Това не могат да бъдат думи на български партиен и държавен лидер. Не всички политици са
такива. Когато човек, който е премиер, не може да владее емоциите и енергията си, това е за
сметка на всички в държавата".
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Заглавие: Митко Пайнера: Ще върна парите, ако мога да угодя на някого
Подзаглавие:
Автор:
Текст: След като стана ясно, че близо два милиона лева европари ще получи "Пайнер Медиa"
ООД, собственик на телевизия Планета", тъй като дружеството бе одобрено като бенефициент
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика", новината разбуни духовете и предизвика редица критични коментари.Пред бТВ
собственикът на Планета" инж. Митко Димитров заяви, че все още не е взел европейските
милиони. "Има си етап в тази работа, нищо така не е лесно както изглежда отстрани и всички
тези коментари, които се правят за усвоени вече пари и дадени пари и така нататък, няма нищо
общо с етапността в програмата за усвояването на европейските фондове", каза
той.Собственикът на Пайнер отрече да изхарчи парите за силикон за фолк дивите. Парите са
предназначени за високотехнологично развитие на Планета", каза той. Това са камери,
обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление. Дотук ние сме направили
огромна инвестиция със собствени сили, собствени средства, но кандидатствахме по този
проект за конкурентоспособност и спечелихме. Бяхме шести в реда и нямахме шансове, но се
отказаха някои други фирми, които са участвали поради това, че не могат да си финансират
програмата и дойде и нашият ред, просто извадихме късмет.Митко Димитров заяви, че е готов
да върне евромилионите, ако с това може да угоди на някого, "за да му бъде по-добре и на
цяла България да й е по-добре - готов съм да се откажа от този проект и от тези пари, но
техниката и усъвършенстването на качеството на Планета" го правим с една-единствена цел да направим така, че да сме по-интересни в ЕС. С инвестицията, която ние правим, привличаме
още нови работни места и то високо специализирани хора и то изключително млади хора, заяви
той. Той обеща да вземе над 30 души на работа."Пари винаги трябват. Немалко пари
инвестираме в качество на нашата техника, на телевизиите ни и изобщо, в дейността, която
правим, но защо да не ги спечелваме тези пари, като имаме тази възможност", добави той в
отговор на нападките, че печели достатъчно добре и държи 80% от музикалния пазар в
България.
На въпрос, че вече има призиви от театрали, режисьори, че чалгата получава финансиране,
Митко Димитров отговори: Ние не им пречим да си покажат театралните умения или каквото
правят. Ние разчитаме единствено на пазара, на никакви протекции. Правим пазарен продукт и
не се срамуваме от това. Този продукт се харесва от милиони хора в България. Ние не взимаме
от техните пари. Нека и те кандидатстват и да спечелят.Пайнера е категоричен, че
отношението към него и бизнеса му е тенденциозно. Ние сме едва ли не дискриминирани в
собствената си страна. Аз не съм чудовище, аз съм женен човек. И оцелявам на пазара с
точност и коректност. Музиката, която правим, се слуша от всички. Нека останалите не се
правят на парвенюта О, не слушам тази музика!. Че никой не ви задължава да я слушате, бе
хора!, разпалено заяви бизнесменът.Той допълни, че коментари, че получава милионите си
като член на ГЕРБ, са абсолютно неоснователни: Това ме задължава повече. Да сме по-точни,
защото ще сме наблюдавани. Заявявам най-отговорно никакви протекции не съм използвал за
каквото и да било, най-вече за бизнеса си.
Аз самият съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки изпълнител, искам
той да има своя естествен чар, гласови възможности. Но впоследствие става едно
преекспониране на нещата, всеки решава да провокира публиката си с някакви пластични
намеси. Аз не съм против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде поднесена с мярка,
естествено. Аз самият се чувствам неудобно при неестествено изглеждащи изпълнителки. Но
се замислете защо пазарът не ги отхвърли, а много от хората им се радват, каза
бизнесменът.Попитан каква музика слуша в колата си, Пайнера отговори: В колата си слушам
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Резюме: След като стана ясно, че близо два милиона лева европари ще получи "Пайнер
Медиa" ООД, собственик на телевизия Планета", тъй като дружеството бе одобрено като
бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика", новината разбуни духовете и предизвика редица критични коментари.
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музиката от преди 30-40 години, старите евъргирйни, старата рокмузика, всичко хубаво, което е
било преди годините.
Снимка: архив, БГНЕС. Графит, на който е изписано: Чалгата ограбва властта.
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Заглавие: БОЙКО БОРИСОВ: КАТО СЕ СЪБУДЯ СУТРИН, ПЪРВО СЕ ПРЕКРЪСТВАМ ЗА
ЗДРАВЕТО НА БАРОЗУ И КОМИСАРЯ ХААН, ПОСЛЕ ЗА СЕБЕ СИ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ако хората кажат „да" на референдума, да кажат и откъде да вземем парите и да
забравят за пенсии и заплати за следващите 15 години, категоричен е премиерът
- 2009 година: три големи победи, вие ще кажете дали за Бойко Борисов или за ГЕРБ евроизбори, парламентарен вот и частични местни избори в София.
- Естествено, за партията, която съумя вече да си изкове собствени кадри, които за радост
неслучайно са винаги и в първите в класации на рейтинговите агенции и мисля, че и много
добре самостоятелно се справят със задачите. Бих дал пример с Йорданка Фандъкова в
София, Митко Николов в Бургас. След това министрите Росен Плевнелиев и Маргарита
Попова, Кристалина Георгиева като еврокомисар, Томислав Дончев, Цветан Цветанов, много
хора, които винаги са в първите в класациите. И неслучайно „Политик на годината" два пъти
става и като министър, и като президент след това Плевнелиев.
- И 2013-а ли ще бъде така успешна за ГЕРБ? Очаквате ли да сте първа политическа сила след
изборите през юли?
- Това го решават хората. Аз до последния ден ще строя, до последния ден ще изграждаме и
мисля, че това, което оставяме след нас, десетилетия след това ще се ползва от хората.
- Тогава, през 2009 година направихте правителство на малцинството с подкрепа в залата.
- Просто поехме цялата отговорност. В условията на най-тежката финансова и икономическа
криза поехме цялата отговорност и аз се надявах политическата класа в България това да го
оцени. Надявам се поне народът да го оцени.
- Сега обаче не прогнозират, че и правителство на малцинството ще можете да направите след
изборите. На кантар е там положението според социолозите.
- Да, но това към момента няма значение. Вие знаете, че ГЕРБ беше първа политическа сила
извън парламента близо две години и то с близо 10 процента над партиите, които управляваха
тогава. И може би затова и Станишев е толкова изнервен. Както и Ахмед Доган. Знаете, че той
пророкуваше, че до две години това правителство ще падне, ще се срине, най-апокалиптичните
прогнози, които можеше да се направят. А сега, вече в последните няколко месеца преди
изборите ГЕРБ продължава да е първа политическа сила.
- Ще бъде и след изборите?
- Това могат да го кажат само хората. Ние имаме още много неща да им предадем в тяхна
услуга: и АМ „Тракия" - последния лот, и „Струма" - два лота, и Гара Яна ще е готова - 12 км
отсечка, няма да се бъхтят в задръстванията на Богров; отсечката Шумен-Белокопитово ще е
готова; „Марици"-те вече са на чакъл, проходими. Вече и по последния лот на „Тракия" можеш
да караш през цялата магистрала на чакъл. Така че се надявам сега, оправи ли се времето,
бързичко да ги направим. Сега започваме северната тангента на София, започваме отсечката
от „Люлин" до бул. „Европа", по която сега е ад. Направихме метрото, направихме спортните
зали. Спортната зала за 10 000 зрители в Пловдив ще стане готова. Виждате неща, за които
хората са мечтали десетилетия и са си говорили само. Аз ви говоря в срокове. И неслучайно на
вашия собственик Радосвет Радев, всяка година му пиша на един лист по месеци къде какво
ще стане. Можете да го попитате...
- Сверяваме в „Годината" на Дарик.
- От 12 обещания - 12 са изпълнени.
- Колко години искате да сте премиер на България?
- Нужен ни е втори мандат, за да си доправим инфраструктурата. Защото Господ здраве да
дава на президента Барозу, на комисаря Хаан. Аз сутрин, като се събудя, първо се прекръствам
за тях, после за себе си. Те изплатиха всички пари за България. Нито едно евро не ни спряха и
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Резюме: Ако хората кажат „да" на референдума, да кажат и откъде да вземем парите и да
забравят за пенсии и заплати за следващите 15 години, категоричен е премиерът
- 2009 година: три големи победи, вие ще кажете дали за Бойко Борисов или за ГЕРБ евроизбори, парламентарен вот и частични местни избори в София.
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ако така продължим и в следващите три-четири години... Виждате София колко се промени,
колко се промени Бургас примерно с „Меден рудник", с градската среда. Гоце Делчев, Шумен.
Мога да изброя много градове, които буквално промениха облика си. За няколко години това ще
стане факт.
- Много хора обаче си казват: да, гради се, обаче е хубаво да има кой да върви по тези пътища.
- Както виждате, българите си вървят. Не само си вървят, а 35,5 млрд. лв. са спестени в
банките. Те не само си вървят, а и спестяват. И близо още толкова, 35 млрд. на фирми на
влогове в банките. 80 млрд. близо спестени пари. Хора, които спестяват, те продължават да
вървят.
- Има и такива, които едва свързват двата края.
- Естествено, тях ги има във всяка страна. В Испания младежката безработица мина 50
процента. Аз работя и правителството работи... Само по-тежко е във война. Такава е
ситуацията в света. Вие виждате и в САЩ се говори за фискална скала и рано или късно те
трябва да направят реформата и в САЩ. Видяхте какво се случва в Италия, в Испания, в
Португалия, Ирландия, Гърция, Румъния. В тези условия ние спасихме държавата. Да,
естествено, че има и такива и ние правим всичко възможно да намаляваме безработицата и
това да се случва. Но повтарям в най-тежките условия. Ами ако ние имахме 3-4 млрд.
излишъци като другите, къде щеше да има проблем държавата? Никъде.
- Понеже Дянков каза, че разчетите показвали по-добри резултати за 2012 година, може ли да
се изпревари това повишение на доходите, което обещахте.
- Не, не може да се изпревари по простата причина, че кофинансирането по европейските
проекти вече е огромно. Ние за разлика от много държави само 20 на сто плащаме българите.
Но когато усвояваш примерно 5 млрд., 20 процента на 5 млрд. са 1 милиард. Трябва да ги имаш
в бюджета заделени. Иначе не можеш да вземеш другите 80 на сто и затова ни е необходимо
да имаме тези пари.
- Според вас един пенсионер би ли отказал телешки шол и сьомга, каквото е менюто на
домашния любимец на Искра Фидосова?
- Сега, аз мисля, че тя когато се шегува, вече доста неща се преиначават, така че дайте да не
говорим в... Аз примерно не обичам сьомга, така че бих отказал.
- Да, но много български пенсионери не са опитвали изобщо, за да заобичат.
- Сигурно има и такива, но има и други, които са опитвали със сигурност.
- Вие какво ще направите, за да се понапълни хладилникът на възрастните хора?
- Категоричен съм: първо трябва да се направи инфраструктурата и икономиката. И тогава ще
се напълни хладилникът. Иначе това е изкуствено пълнене на хладилник, който след това води
до катастрофа и до това следващите поколения да си плащат за тези разходи. Аз искам след
мен поколенията да са на чисто.
- Да ви помоля да посъветвате нещо и майките във втората година от майчинството, когато
трябва да карат със по 240 лв. на месец.
- България има най-дългото майчинство. В смисъл България плаща най-дълго време за
майчинство.
- Но все пак когато няма и места в детските градини в София.
- Да, ето, какво да ви кажа? В София къде бяха всичките тези майки, когато по време на
Софиянски и на синя, червена и каква беше София? Синьо-червена мъгла я наричаха тогава,
реституираха и продадоха всички детски градини.
- Ами вие сте тук, сега децата?
- Да, да, и затова сме изградили над 50 нови детски градини в София. И сега продължаваме да
изграждаме. То няма как в условията на най-тежката криза да изграждаш и детски градини, и да
плащаш най-дългото майчинство, и най-много пари за майчинство да даваш. Няма как да стане
това. Правим детски градини, плащаме най-дълго време за майчинство. Аз съм склонен в
следващия бюджет да се повишат парите за майчинство, но да се съкрати срокът, за да могат
майките да се връщат по-бързо на работа. За това пък обаче трябва да има вече построените
детски градини. И понеже ги строим много хубаво, майките, като отидат и видят децата в какви
условия са в новите детски градини, и тези, които не са искали да ги записват в детски градини,
искат. Защото те са с плувни басейни, с физкултурни салони, със зали за отдих, хубави кухни.
Просто в момента се грижим прекрасно за тях. И затова напливът е толкова голям.
- Да кажете как за близо две години извървяхте пътя от „Ще строим АЕЦ „Белене", защото
иначе токът ще поскъпне 18 пъти в следващите години", до „Три пъти „не" на референдума"?
- Ами то нещата не са в застой. Първо, когато дойдохме на власт, не очаквах, че ще заварим
такъв гьол. Не очаквах, че няма дори подписан договор.
- И въпреки гьола бяхте убеден, че трябва да се строи.
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- Така, тогава, към него момент зелените енергии бяха на огромна цена. Нямаше никакъв
разчет и сигурност, че ще бъдат продължени с по 20-30 години пети и шести реактор на АЕЦ
„Козлодуй". Имаше огромен проблем с емисиите на топлоелектрическите централи. Сега, за
този период зелените енергии поевтиняха двойно вследствие на промените в закона и ние в
момента токът, който би се произвеждал в АЕЦ „Белене", ще е по-скъп, отколкото вече е от
соларните и ветропарковоте, от енергията от ВЕЦ, която също е от възобновяем източник. Така
че ние си напасваме тези енергии от ВЕИ-тата, веднъж. Второ, ние губим близо 1000 мегавата
от електроразпределителната мрежа, от електропреносната мрежа, защото е остаряла. Ако се
дадат пари за енергийна ефективност, ето ти още един реактор спестяваш. След това, ако се
подобри енергийната ефективност на сградите и на предприятията, още 1000 мегавата. Ние
харчим и пилеем в момента енергия. Ами в момента част от енергията в Козлодуй отива за
помпите на Чаира, за да могат да нагнетяват вода през нощта, за да ползваме вечер в пиковата
енергия. Просто много небалансирано е всичко това. И след като вече ние имаме уговорката с
руснаците, че ще удължат пети и шести реактор, сиреч ще ги имаме поне още 20 години, след
като имаме започнато предпроектно проучване за седми ректор, след като имаме вече близо
2000 мегавата зелени енергии, ние и сега харчим повече електроенергия, отколкото трябва. А
тя не може да се съхранява.
- Тоест няма да има поскъпване 18 пъти на тока?
- Ама, разбира се. И затова аз очаквах тогава, когато говорех, че ако е 3,5-4 млрд. евро, както
се говореше, беше изгодна. Само че като дойде Кириенко тук, той го каза и пред журналистите,
каза: ние знаехме, че това няма да е цената, така я написахме. И вече в следващите разчети тя
мина 10 млрд. евро. Вие ме питахте преди малко за няколко десетки милиони за майките,
питате ме за пенсионерите, ами ако трябва да заложим 21-22 млрд. лв. в следващите бюджети,
откъде ще дойдат тези пари? Откъде? Затова тогава сме имали аргументи, че може да се
строи. След това, когато са се извървели всичките тези стъпки - със седми реактор, с
удължаване на пети и шести реактор, с новите ВЕИ-та, които се присъединиха, можем да
бъдем абсолютно спокойни. И затова сме казали „не" на АЕЦ „Белене", защото нямаме пари.
Ясничко и просто. Откъде ще се вземат пари? Станишев защо не е подписал? Това е найхубавото нещо, което е направил. Защо не е подписал? Защото не е имал пари.
- А ако хората кажат „да" на референдума?
- Ами хората да кажат и откъде да вземем парите. Забравят за 15 години пенсии и заплати и
започваме за строим АЕЦ „Белене". Ама хората, като казват „да", трябва да знаят, че тези 22
млрд. ще дойдат от майчинските, от детските градини и от инфраструктурата. Те няма да
дойдат от друго място. Тогава да казват „да". Като казват „да", те трябва да знаят, че тези пари
ще ги вадят от джобовете си и няма да има никакво развитие друго в държавата. Защо се
провали социализмът, защо последните години икономиката издъхна? Защото започнаха да
хвърлят пари в такива мегазаводи като „Червена могила", ако си спомняте, и подобни и
държавата фалира. Ами близо 800 млн. е задължението на БДЖ. Ние имаме да плащаме 500
млн. на "Париба" за „Белене". Ето ви милиард и половина от въздуха. 300 млн. за мотриси. Тези
пари откъде ще ги вземем? Те още не са си платили тези и се чудим сега как да ги разсрочваме
да ги плащаме в кризата, искат още 20 млрд. да задължат държавата. Аз съм убеден, че
българите могат да разсъждават с главите си. Българинът вече е доста по-прагматичен от
първите години.
- И няма да си дадете оставката, ако ви опровергаят с „да"? Ако не кажат „не", както
призовавате, а „да"?
- Ами ние тогава да не правим избори, да си правим референдуми. Това са глупости.
- Имаше такъв призив.
- На кой?
- От предишния президент Първанов.
- Ами защо не накара Станишев да подпише тогава? Защо не му поиска тогава оставката, че не
подписва за „Белене"? Това са двулични хора популисти, които ей-така говорят само пред
техния електорат.
- Като си говорим за финанси, да кажете защо толкова харесвате Симеон Дянков?
- Защото спазва финансовата дисциплина, която за мен е изключително важна за Европа. И ако
в Европа се спазва по този начин, няма да има криза.
- До края на мандата ще правите ли някакви промени в правителството? Дежурният въпрос.
- Ако някой се издъни, разбира се.
- Покрай дюните в Несебър...
- Да, и правителството веднага спря тези строежи. Това е разликата, че при нас се спира и се
праща проверка и прокурор. А предишните години какво беше?
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- Някакво трайно решение няма ли да вземете?
- Това е трайното решение! От 2006 година е започната процедурата за Иракли. И са минали
всички обществени обсъждания и не са протестирани. Не са протестирани. Това може да се
провери.
- Бяхте казали на Цветан Цветанов да престане с критиките в съдебната система.
- Да, и той ме опроверга сега с последното нещо, което преди няколко дни прочетох - че
вследствие на това, че са забавени дотолкова съдебните процедури, една от най-големите
далавери в държавата - за банка за земеделски кредит, по давност е прекратено делото. На
същата тази госпожа съдия. И той ми се обади да ме пита сега доволен ли съм от съдията,
която 15 години така е водила делото, че то да бъде прекратено по давност. Аз му казах „Да,
значи си бил прав".
- Но не кадрува в съдебната власт според вас?
- Не. Давам конкретен пример - една от най-големите далавери остава безнаказана поради
изтекъл срок на давност.
- Бяхте казали, че учите чужд език. Научихте ли английския? И в тази неформална част, която
имате като общуване...
- Достатъчно, че да мога да си кажа това, които искам и да чуя това, което те ми казват. А иначе
се готвя първо с финансово министерство задължително и неслучайно Боряна Пенчева
пътуваше навсякъде с мен, сега новата зам.-министърка. Или Николай Младенов, или
заместникът му пътуват с мен винаги и преди съвети сядаме и правим заедно с посланик
Цанчев, той ни информира какво става и какво е говорено на посланическо ниво преди съвета,
след това си разпределяме задачките по темите, които имаме по дневния ред. Предварително
външно министерство или финансите или в зависимост от темата, която е, министерството,
изготвят надлежни справки и на базата на това аз правя своите изказвания. Сега примерно за
Македония съм помолил БАН да ми изпише по точка трета за добросъседство какво и как
трябва да бъде формулирано.
- Винаги ми е било любопитно, понеже демонстрирате близост с госпожа Меркел, на немски ли
говорите с нея?
- На руски.
- А какво обичайно, нещо интересно като диалози, извън протокола?
Извън протокола няма разговори. Разговорите са преди всичко за финансовата стабилност, че
всъщност България изпълнява това, което е записано в конституцията на Германия - да се
харчат толкова пари, колкото се изкарват. Това гарантира, че следващите поколения няма да
плащат борчовете на сегашните поколения.
- Зложелатели винаги напомнят за членството ви в БКП.
- Членството ми в БКП е като съм бил на 18 години и всички в Симеоново, а напомням, че аз
бях във факултета „Противопожарна охрана", ставахме партийни членове. И проблемът беше,
че майка и татко ми казаха след това за дядо ми. Толкоз.
- Не можеше да избереш БКП или МВР.
- Е, можеше да избираш, обаче като избираш, напускаш. И това беше начинът да се напусне.
Всичко... Партийният секретар дойде и ни събра в салона и каза от днес вече не сме партийни
членове. Това беше много смешен период.
- Станишев, като критикува, казва, че сте кадрова грешка на БКП тогава.
- Просто голяма е разликата на 18 години да те вкарат партията и след това да приказват
глупости. Майка и татко късно ми казаха. Защото аз виждах, че не вървят работите. Тогава
една вечер баща ми ме извика и ми каза, че съм враг на народната власт тогава. И така ми
пише в досието най-отгоре „Да не се допуска до ръководни постове". Така че... Толкова са ми
отредили тогава - пожарната.
- Ако след изборите през юли се наложи да търсите партньори в управлението, къде ще ги
дирите?
- Този въпрос е най-неактуален, защото за разлика от всички останали само ние сме доказали,
че четири години управляваме сами. За разлика от всички останали. Така че този въпрос към
нас не е нужно да се задава.
- И че няма да правите коалиции.
- И това е най-доброто - да няма коалиция. Всички приказки за... Примерно в моето
правителство 90 процента са експерти, не са и партийни членове. Какво по-експертно
правителство ще направят? В същото време обаче имат цялата отговорност на партията за
правителството. Ще правят широка коалиция... Нали правиха при Беров, нали правиха при
Инджова, нали беше тройна коалиция. Сега за заменките, където са направили, защо не излезе
някой и да каже „Ние - примерно от ДПС - я направихме тази заменка" или „Ние от БСП" или
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„Ние от НДСВ"? Докато аз излизам и казвам да спрат дюните, да се спре Иракли. Защото ако не
го спра, отговорността е моя. И сега нека отидат гражданството, прокурорите, екоорганизациите
да видят първо екото защо не са протестирали, защо са пропуснали сроковете, да видят там,
че вместо примерно осем строят 14 бунгала, затова сме ги спрели. Да видят закона. Но е
спряно, защото нося отговорност.
- Казвате ли, че ако нямате нужното мнозинство и за правителство на малцинството, ще
останете в опозиция и няма да правите коалиция?
- Разбира се. Коалиция се прави само ако има ясна платформа на две партии, че могат да
управляват заедно. Или три.
- На същите ли лица ще заложите и при втори мандат, каквато заявка давате?
- Ще направим промени.
- Ще има ли хора, които няма да ги има в листите?
- През май ще обявя листите и със сигурност ще има изненади.
- Имаше ли такива, които ви предадоха, без да назовавате имена?
- Не, има хора, които просто греяха столовете в парламента. А там ни трябват доста повече
бойци. Там на трибуната се води битката между политическите партии. Там трябва да се
говори, там трябва да се прави политика, трябва да се изказват тези. А в кабинета е
прагматична работата - строиш и работиш.
- Понеже споменахте протестите, страхувате ли се всъщност от улицата? Правеше
впечатление през годините, че когато има протест, винаги се сменя някакво взето решение?
- Напротив, ние сме в изключителен синхрон с протестите. Защото те и затова ги има и затова
демокрацията го е направила така, че да има протести. Станишев ги биеше пред парламента,
си спомняте. Докато аз ги каня, срещам се и благодарение на тази гражданска енергия ние
спряхме АКТА първи в ЕС, ние спряхме проучванията за шистов газ, въведохме закона за
генно-модифицираните храни, ние удържахме благодарение на помощта на закона за
тоталната забрана за пушенето.
- За забраната за пушене бетон ли сте? Няма връщане назад?
- Да, мисля, че съм го казал вече. И двете комисии в парламента така го решиха. Така че много,
много неща направихме съвместно с протестиращите. И неслучайно вчера (онзи ден - бел.
ред.) бяха представители на екоорганизациите при мен и те си идват като партньори при мен.
Имаме абсолютно еднакво разбиране и за археологията, и за туризма и за екологията като част
от природата на България, която трябва да се запази.
- Какво ще правите с ВМЗ-Сопот? Ескалира напрежението там. Бърза приватизация?
- Не може да има с такъв колективен трудов договор. Няма кой да вземе 3200 души. Днес
(вчера - бел. ред.) съм разпоредил на министър Добрев и на Тотю Младенов да отиват и по
програмите за заетост 700-800 души трябва да бъдат съкратени и да минат на програма към
социалното министерство. Иначе приблизително 100 000 лева на ден ни струва на
данъкоплатците този завод.
- Няма да се върви към приватизация?
- Ами никой не иска да го купи с толкова хора. Частните военни заводи държат 600-700 души за
същото нещо. Тук са 3200. И видяхте тези, които ми пращаха лук... Госпожата, която ми
пращаше лук, всичките й пръсти са със златни пръстени. Ето, фотографът нека да извади
снимките от там, където е снимал, ще видите всичките й пръсти са в златни пръстени.А ми
праща лук. Аз нямам пръстени. Нямам и никога не съм имал.
- А за какво си харчите парите?
- За храна. И за пури от време на време.
- Нали се отхвърли идея за повишаване на вашата заплата, затова ви питам.
- Аз настоях да се отхвърли, защото и това е точно популизмът.
- Малко пиарски ход изглеждаше: Дянков предлага, Борисов отказва.
- Да, и аз му се обадих и му казах „Не го правете". Не че това не трябва да стане. За следващия
кабинет със сигурност. Не може хората, които отговарят за милиарди, да вземат по-малко или
да вземат една десета от колкото вземат банкерите или както Хърсев беше написал - по-малко
от управител на мол. Но понеже разликата в минималните работни заплати и тази ще стане
много голяма, затова съм против. А не че тази дейност не заслужава да бъде високоплатена.
Ако един банкер отговаря за 100 или 200 млн. в банката, ние отговаряме за 75 млрд. И
виждате, вие ми задавате въпроси от цялата палитра и аз съм длъжен да ви отговоря на всеки
един от тях. Знаете ли колко време, енергия, здраве отнема това. Държим каузата. Просто
огрмоното ми удоволствие е да минавам там, където бяха голи поляни, сега минаваш и гледаш
магистрала. Или примерно си минал на телевизионната кула, с часове си чакал, сега минаваш
през естакадите. Или примерно когато съм си говорил „Представяш ли си в София да има
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метро?". Сега сме направили 43 км. Е, как да не ми е кеф? Виждам всеки ден плода на нашия
труд. Помня до ден-днешен, като бях с вас и понеже ги беше страх от силовите групировки
тогава, като кмет се качих на багер и бутнах бензиностанция на висаджиите ли беше или на
СИК, не си спомням. И дойде прокурор защото съм самоуправство направил. А всъщност
работниците ги беше страх. И прокопахме два коловоза от двете страни на тази
бензиностанция, а сега като минеш по южната дъга, хората са го забравили вече. Или когато
мечтаеха да има концерт в зала? Чуваха зала „Белград", зала „Загреб", да не говорим за
Великобритания. Помните ли, опозицията ми казваше „Недей строи в криза". А сега залата
няма свободен ден от мероприятия.
- И още ви се чудят хората защо давате повече пари за строителство, отколкото за социални
помощи и дейности.
- Защото повтарям 80 млрд. има в банките. Но като тръгнахме да сложим данък на печалбите
от депозитите, всички писнахте. Значи бедните хора са с депозити.
- Това са пари за черни дни.
- Е, стига, 80 млрд. за черни дни. 40 млрд. евро за черни дни. Съжалявам. Аз ще строя път нека
следващите да... И пак не сте права. Ние в първия ден на влизане в кабинета, с един милиард
първата година дадохме повече за пенсии. Високите пенсии започнахме да ги плащаме ние,
това забравихте ли го?
- Това го знаем. Вие го повтаряте, няма как да го забравим.
- Да, повтарям го, защото вижте какъв въпрос ми задавате. Напротив, даваме повече и за
социални дейности, и ако погледнете бюджетите в трите години на нашето правителство, те
винаги са по-големи от предишните. Така че как да не даваме? Даваме повече и за култура, и
за образование, и за археология, и за всичко повече.
- Е, не, защото нямаше коледни добавки, стана тема...
- Стига с тези коледни добавки.Сега искат следколедно. Станишев да беше давал, докато беше
премиер. Тогава аз бях кмет и давах всеки четвъртък разрешение на пенсионерите да
протестират пред „Ал. Невски". Така че колко е дал той, си спомням от протестите. Да не
забравя и за седянката, където Даниел Вълчев и Орешарски искаха да разтурят, се
подиграваха на учителите в най-голямата стачка. И ги държаха..колко месеца беше стачката.
Това забравиха ли го?
- Но голяма част от малкия и среден бизнес хлопна кепенците и оправданието с кризата изобщо
не тежи...
- Да, и така е в цял свят. В цял свят това се случи. В цял свят се случи. Кажете една държава, в
която не се е случило! В същото време над 700 млн. даваме по ОП „Конкурентоспособност"
безвъзмездни пари на малкия и средния бизнес. Това е, в тези условия направихме максимума
да строим и да даваме повече, отколкото в предишните години. То винаги ще има недоволни. И
аз искам да вземам голяма заплата, и аз искам всеки да взема 1500-2000 евро. Но в същото
време имаме най-слабата икономика, най-енергоемката. Ами ще си поправим тези работи и
другото ще се случи.

145

Дата: 16.01.2013
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5444511
Брой думи: 438

Заглавие: Инж. Митко Димитров: Готов съм да се откажа от този проект, ако с това мога
да угодя на някого
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Никакви протекции не съм ползвал в този случай и в каквото и да е друго нещо изобщо в
бизнеса си, заяви соственикът на "Пайнер" и ТВ "Планета"
Готов съм, ако с това мога да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла България да й
е по-добре - готов съм да се откажа от този проект и от тези пари, но техниката и
усъвършенстването на качеството на "Планета" го правим с една-единствена цел - да направим
така, че да сме по-интересни в ЕС.
Това заяви тази сутрин собственикът на "Планета" инж. Митко Димитров в интервю за Би Ти Ви
по повод коментарите на новината, че "Пайнер Медиа", собственик на ТВ "Планета", е спечелил
безвъзмездно финансиране от 1,9 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност" за модернизация
на оборудването си.
По повод изказани съмнения, че получава европарите неслучайно, тъй като е член на ГЕРБ,
собственикът на "Пайнер" заяви, че не е ползвал никакви протекции в този случай и в каквото и
да е друго нещо изобщо в бизнеса си.
"Трябва да ви отговоря, че това (че е член на ГЕРБ) ме задължава повече. Да бъдем още поточни, щото ще бъдем наблюдавани. Да бъдем още по-коректни и изискани в това, което
правим. Заявявам го съвсем открито и отговорно", каза Димитров.
Той обясни, че парите по проекта са предназначени за високотехнологично развитие на
"Планета" - камери, обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление.
"Техниката и усъвършенстването на качеството на "Планета" го правим с една-единствена цел
- да направим така, че да сме по-интересни в ЕС. С инвестицията, която ние правим,
привличаме още нови работни места и то високо специализирани хора и то изключително
млади хора", каза Митко Димитров.
Той уточни, че разкритите работни места ще са над 30.
По повод призивите на театрали за бунт срещу чалгата Митко Димитров каза:
"Ние не им пречим да покажат техните си театрални умения или каквото там правят. Нека да го
правят така, че да има интерес от самите хора. Ние разчитаме единствено на пазара. На
никакви протекции - политически или по някакъв друг неточен начин да сме се развили в
бизнеса - няма. Правим пазарен продукт и не се срамуваме от това. Този продукт се харесва от
милиони хора в България.
Ние не вземаме от тия, техните пари. Нека те да си направят труда, да участват в такива
проекти. Ние не сме ги ощетили. Нито сме против тях, както казах, и дори сме готови да се
откажем от този проект "ако на тях ще им стане малко по-добре".
"Ако мога да се обиждам от нещо, това е от некомпетентното отношение на обществото към
това, което правим. Чалга е пошла дума", каза още Митко Димитров.
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Резюме: Никакви протекции не съм ползвал в този случай и в каквото и да е друго нещо
изобщо в бизнеса си, заяви соственикът на "Пайнер" и ТВ "Планета"
Готов съм, ако с това мога да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла България да й
е по-добре - готов съм да се откажа от този проект и от тези пари, но техниката и
усъвършенстването на качеството на "Планета" го правим с една-единствена цел - да направим
така, че да сме по-интересни в ЕС.
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Заглавие: Масовата култура масово взема пари от Европа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Продуцентите на телевизионното шоу „Комиците" Л. Нейков и Е. Милошев ще получат от
ЕС половин милион лева
Певецът Графа, сериалът „Столичани в повече", „Ню Бояна филм", продуцентите Димитър
Гочев, Димитър Митовски и Иван и Андрей, телевизионните предавания „Горещо" и
„Отечествен фронт" и други проекти в областта на масовата култура са реализирали проекти с
пари от Европейския съюз.
Вестник "Монитор" (monitor.bg) съобщава това заради шумния скандал, избухнал вчера, когато
се разбра, че проект със солидно финансиране (3 197 324 лв.) в Брюксел е защитила и
компанията „Пайнер" - продуцент на т.нар поп фолк наричан от хората чалга.
Новият клип „Кауза пердута" на Графа бил
сниман с техника, финансирана от Брюксел. Проектът е на стойност 947
708 лв., а безвъзмездно са му отпуснати 663 396 лв.
Продуцентите на телевизионното шоу „Комиците" - „Дрийм тийм прадакшън" ще получи от
ЕС половин милион лева за техническо оборудване за производство на филм. Общата сума на
този проект на Любомир Нейков и Евтим Милошев е 667 332 лв., а отпуснатите евросредства са
461 084 лв. по оперативната програма „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", а сега снима историческия сериал
"Дървото на живота".
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 осигуряват от
компанията на Дейвид Варод. 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 Христов и Андрей Арнаудов също са спечелили проект за финансиране за
технологично обновяване и модернизация на своята фирма „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 европейски пари печели „Интерактив
медиа сървисиз" - близо 2 457 934 лв. безвъзмездна помощ, а стойността на целия проект е 4
096 557 лв. Това е компанията, която осигурява гласуванията с есемеси в различни
телевизионни игри и предавания.
Фолклорният ансамбъл „Българе" с шеф Христо Димитров е кандидатствал за 355 148 лв., а са
му отпуснати 135 794 лв. за финансиране на ученически фестивал на фолклорното изкуство.

Медиен мониторинг | 1/17/2012

Резюме: Продуцентите на телевизионното шоу „Комиците" Л. Нейков и Е. Милошев ще получат
от ЕС половин милион лева
Певецът Графа, сериалът „Столичани в повече", „Ню Бояна филм", продуцентите Димитър
Гочев, Димитър Митовски и Иван и Андрей, телевизионните предавания „Горещо" и
„Отечествен фронт" и други проекти в областта на масовата култура са реализирали проекти с
пари от Европейския съюз.
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Заглавие: Европа се стресна от чалга скандала
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у
нас и предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска
от българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
"До този момент ЕК не е изплащала пари по проекта на тази музикална компания. Общата му
стойност е 3,2 милиона лева. 85 на сто от тях е трябвало да бъдат осигурени от фонда за
регионално развитие, останалите 15 са национално съфинансиране", каза пред БНР
говорителят на комисията по въпросите на регионалната политика Ширин Уилърс.Брюксел
трябва да даде 1 630 498 лв. по проекта, 287 735 е националното финансиране, а "Пайнер
медиa" ще плати 1 279 091 лв.
Финансирането е било одобрено по програма за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културна индустрия, защото според ЕК тя има голям потенциал, създава работни
места и заслужава да бъде подкрепена, отбеляза Ширин Уилърс. Що се отнася до избора на
конкретния проект, той е отговорност на управляващия орган в България, който е под
ръководството на Министерството на икономиката. Разбираме, че има определени притеснения
около проекта и тъй като приемаме много сериозно задачата си да използваме отговорно
парите на данъкоплатците, днес поискахме от българските власти да започнат разследване, за
да установят дали правилата на грантовата схема са били спазени, обясни Уилърс.
От икономическото министерство уточниха, че проектът на "Пайнер Медия" е преминал
успешно всички етапи на оценка и е бил класиран в резервите. Изпълнението му трябва да
завърши през април тази година, но до момента на компанията не е преведен нито лев.
По повод острата реакция на театрали босът на "Пайнер медия" Митко Димитров заяви: "Аз съм
готов да се откажа от този проект, ако ще им стане по-добре. Ние показваме и фолклора, и
красотите на България".
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.
БСП: ГЕРБ купи певици за вота
"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.
Денис Ризов, басист на "Ахат": Парите ще отидат за простотия и силикон
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
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Резюме: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у нас и
предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска от
българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.

148

Медиен мониторинг | 1/17/2012

не съм щастлив, че тези средства ще отидат за нови силиконови цици. Това е животът. Парите
са едно, но това което се прави с тези тях трябва да бъде в полза на хората, а не в полза на
простотията и чалгата!
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 Фолка", 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, занимавам се с
бизнес.
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Резюме: Европейската комисия поиска българските власти да разследват финансирането на
"Пайнер Медиа" ООД с близо 2 млн. лв. европейски пари. От Брюксел са поискали
икономическото министерство да провери дали са спазени изискванията на грантовата схема
по програма "Конкурентоспособност", съобщава „Дарик".
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Заглавие: ЕК поиска проверка на проекта на "Пайнер"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Европейската комисия поиска българските власти да разследват финансирането на
"Пайнер Медиа" ООД с близо 2 млн. лв. европейски пари. От Брюксел са поискали
икономическото министерство да провери дали са спазени изискванията на грантовата схема
по програма "Конкурентоспособност", съобщава „Дарик".
За еврофинансирането на този проект се разбра преди ден и веднага предизвика бурни
реакции в културните среди.
EК е поискала от българските власти "да разследват доколко са спазени изискванията на
грантовата схема", каза Ширин Уилър, говорителка по регионалното развитие 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 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".
(Портал Европа)
http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=41037&category=5

150

Дата: 16.01.2013
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1025192
Брой думи: 108
Резюме: Областният информационен център в Шумен стартира новата година с поредица от
информационни събития за популяризиране на актуални процедури за кандидатстване по
оперативните програми през 2013 г. Това съобщиха от центъра.
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Заглавие: ОИЦ-Шумен стартира поредица информационни срещи
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният информационен център в Шумен стартира новата година с поредица от
информационни събития за популяризиране на актуални процедури за кандидатстване по
оперативните програми през 2013 г. Това съобщиха от центъра.
Първата среща е насрочена за на 17 януари от 14.00 ч. Тя ще е с представители на общини в
област Шумен. На нея ще бъдат представени процедури по ОП„Административен капацитет" и
ОП „Регионално развитие". Втората среща, насрочена за 30 януари от 14.00ч., е за
представители на университети, колежи и фирми. Експертите ще ги запознаят с актуални
процедури за кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност" и ОП „Развитие на човешките
ресурси".
И двете срещи ще се проведат в офиса на информационния център.
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Заглавие: Борисов: С Меркел се разбираме на руски!
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Интервю с премиера Бойко Борисов в рубриката "20 години по-късно" на МеждУредие.
Пред Дарик той беше категоричен, че за България е най-добре той да управлява сам и втори
мандат след изборите през лятото на тази година. Какво разказа за 2009-та година, когато
партията му направи хеттрик:
2009 година: три големи победи, вие ще кажете дали за Бойко Борисов или за ГЕРБ евроизбори, парламентарен вот и частични местни избори в София.
Естествено, за партията, която съумя вече да си изкове собствени кадри, които за радост
неслучайно са винаги и в първите в класации на рейтинговите агенции и мисля, че и много
добре самостоятелно се справят със задачите. Бих дал пример с Йорданка Фандъкова в
София, Митко Николов в Бургас. След това министрите Росен Плевнелиев и Маргарита
Попова, Кристалина Георгиева като еврокомисар, Томислав Дончев, Цветан Цветанов, много
хора, които винаги са в първите в класациите. И неслучайно „Политик на годината" два пъти
става и като министър, и като президент след това Плевнелиев.
И 2013-а ли ще бъде така успешна за ГЕРБ? Очаквате ли да сте първа политическа сила след
изборите през юли?
Това го решават хората. Аз до последния ден ще строя, до последния ден ще изграждаме и
мисля, че това, което оставяме след нас, десетилетия след това ще се ползва от хората.
Тогава, през 2009 година направихте правителство на малцинството с подкрепа в залата...
Просто поехме цялата отговорност. В условията на най-тежката финансова и икономическа
криза поехме цялата отговорност и аз се надявах политическата класа в България това да го
оцени. Надявам се поне народът да го оцени.
Сега обаче не прогнозират, че и правителство на малцинството ще можете да направите след
изборите. На кантар е там положението според социолозите.
Да, но това към момента няма значение. Вие знаете, че ГЕРБ беше първа политическа сила
извън парламента близо две години и то с близо 10 процента над партиите, които управляваха
тогава. И може би затова и Станишев е толкова изнервен. Както и Ахмед Доган. Знаете, че той
проракуваше, че до две години това правителство ще падне, ще се срине, най-апокалиптичните
прогнози, които можеше да се направят. А сега, вече в последните няколко месеца преди
изборите ГЕРБ продължава да е първа политическа сила.
Ще бъде и след изборите?
Това могат да го кажат само хората. Ние имаме още много неща да им предадем в тяхна
услуга: и АМ „Тракия" - последния лот, и „Струма" - два лота, и Гара Яна ще е готова - 12 км
отсечка, няма да се бъхтят в задръстванията на Богров; отсечката Шумен-Белокопитово ще е
готова; „Марици"-те вече са на чакъл, проходими. Вече и по последния лот на „Тракия" можеш
да караш през цялата магистрала на чакъл. Така че се надявам сега, оправи ли се времето,
бързичко да ги направим. Сега започваме северната тангента на София, започваме отсечката
от „Люлин" до бул. „Европа", по която сега е ад. Направихме метрото, направихме спортните
зали. Спортната зала за 10 000 зрители в Пловдив ще стане готова. Виждате неща, за които
хората са мечтали десетилетия и са си говорили само. Аз ви говоря в срокове. И неслучайно на
вашия собственик Радосвет Радев, всяка година му пиша на един лист по месеци къде какво
ще стане. Можете да го попитате...
Сверяваме в „Годината" на Дарик.
От 12 обещания - 12 са изпълнени.
Колко години искате да сте премиер на България?

Медиен мониторинг | 1/17/2012

Резюме: Интервю с премиера Бойко Борисов в рубриката "20 години по-късно" на МеждУредие.
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Нужен ни е втори мандат, за да си доправим инфраструктурата. Защото Господ здраве да дава
на президента Барозу, на комисаря Хаан. Аз сутрин, като се събудя, първо се прекръствам за
тях, после за себе си. Те изплатиха всички пари за България. Нито едно евро не ни спряха и ако
така продължим и в следващите три-четири години... Виждате София колко се промени, колко
се промени Бургас примерно с „Меден рудник", с градската среда. Гоце Делчев, Шумен. Мога да
изброя много градове, които буквално промениха облика си. За няколко години това ще стане
факт.
Много хора обаче си казват: да, гради се, обаче е хубаво да има кой да върви по тези пътища.
Както виждате, българите си вървят. Не само си вървят, а 35,5 млрд. лв. са спестени в банките.
Те не само си вървят, а и спестяват. И близо още толкова, 35 млрд. на фирми на влогове в
банките. 80 млрд. близо спестени пари. Хора, които спестяват, те продължават да вървят.
Има и такива, които едва свързват двата края.
Естествено, тях ги има във всяка страна. В Испания младежката безработица мина 50
процента. Аз работя и правителството работи... Само по-тежко е във война. Такава е
ситуацията в света. Вие виждате и в САЩ се говори за фискална скала и рано или късно те
трябва да направят реформата и в САЩ. Видяхте какво се случва в Италия, в Испания, в
Португалия, Ирландия, Гърция, Румъния. В тези условия ние спасихме държавата. Да,
естествено, че има и такива и ние правим всичко възможно да намаляваме безработицата и
това да се случва. Но повтарям в най-тежките условия. Ами ако ние имахме 3-4 млрд.
излишъци като другите, къде щеше да има проблем държавата? Никъде.
Понеже Дянков каза, че разчетите показвали по-добри резултати за 2012 година, може ли да се
изпревари това повишение на доходите, което обещахте.
Не, не може да се изпревари по простата причина, че кофинансирането по европейските
проекти вече е огромно. Ние за разлика от много държави само 20 на сто плащаме българите.
Но когато усвояваш примерно 5 млрд., 20 процента на 5 млрд. са 1 милиард. Трябва да ги имаш
в бюджета заделени. Иначе не можеш да вземеш другите 80 на сто и затова ни е необходимо
да имаме тези пари.
Според вас един пенсионер би ли отказал телешки шол и сьомга, каквото е менюто на
домашния любимец на Искра Фидосова?
Сега, аз мисля, че тя когато се шегува, вече доста неща се преиначават, така че дайте да не
говорим в... Аз примерно не обичам сьомга, така че бих отказал.
Да, но много български пенсионери не са опитвали изобщо, за да заобичат.
Сигурно има и такива, но има и други, които са опитвали със сигурност.
Вие какво ще направите, за да се понапълни хладилникът на възрастните хора?
Категоричен съм: първо трябва да се направи инфраструктурата и икономиката. И тогава ще се
напълни хладилникът. Иначе това е изкуствено пълнене на хладилник, който след това води до
катастрофа и до това следващите поколения да си плащат за тези разходи. Аз искам след мен
поколенията да са на чисто.
Да ви помоля да посъветвате нещо и майките във втората година от майчинството, когато
трябва да карат със по 240 лв. на месец.
България има най-дългото майчинство. В смисъл България плаща най-дълго време за
майчинство.
Но все пак когато няма и места в детските градини в София.
Да, ето, какво да ви кажа? В София къде бяха всичките тези майки, когато по време на
Софиянски и на синя, червена и каква беше София? Синьо-червена мъгла я наричаха тогава,
реституираха и продадоха всички детски градини.
Ами вие сте тук, сега децата?
Да, да, и затова сме изградили над 50 нови детски градини в София. И сега продължаваме да
изграждаме. То няма как в условията на най-тежката криза да изграждаш и детски градини, и да
плащаш най-дългото майчинство, и най-много пари за майчинство да даваш. Няма как да стане
това. Правим детски градини, плащаме най-дълго време за майчинство. Аз съм склонен в
следващия бюджет да се повишат парите за майчинство, но да се съкрати срокът, за да могат
майките да се връщат по-бързо на работа. За това пък обаче трябва да има вече построените
детски градини. И понеже ги строим много хубаво, майките, като отидат и видят децата в какви
условия са в новите детски градини, и тези, които не са искали да ги записват в детски градини,
искат. Защото те са с плувни басейни, с физкултурни салони, със зали за отдих, хубави кухни.
Просто в момента се грижим прекрасно за тях. И затова напливът е толкова голям.
Колко да се съкрати срокът?
Нека това да не става основна тема на интервюто. Има разчети, върху които мислим и могат да
се случат.
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Да кажете как за близо две години извървяхте пътя от „Ще строим АЕЦ „Белене", защото иначе
токът ще поскъпне 18 пъти в следващите години", до „Три пъти „не" на референдума"?
Ами то нещата не са в застой. Първо, когато дойдохме на власт, не очаквах, че ще заварим
такъв гьол. Не очаквах, че няма дори подписан договор.
И въпреки гьола бяхте убеден, че трябва да се строи.
Така, тогава, към него момент зелените енергии бяха на огромна цена. Нямаше никакъв разчет
и сигурност, че ще бъдат продължени с по 20-30 години пети и шести реактор на АЕЦ
„Козлодуй". Имаше огромен проблем с емисиите на топлоелектрическите централи. Сега, за
този период зелените енергии поевтиняха двойно вследствие на промените в закона и ние в
момента токът, който би се произвеждал в АЕЦ „Белене", ще е по-скъп, отколкото вече е от
соларните и ветропарковоте, от енергията от ВЕЦ, която също е от възобновяем източник. Така
че ние си напасваме тези енергии от ВЕИ-тата, веднъж. Второ, ние губим близо 1000 мегавата
от електроразпределителната мрежа, от електропреносната мрежа, защото е остаряла. Ако се
дадат пари за енергийна ефективност, ето ти още един реактор спестяваш. След това, ако се
подобри енергийната ефективност на сградите и на предприятията, още 1000 мегавата. Ние
харчим и пилеем в момента енергия. Ами в момента част от енергията в Козлодуй отива за
помпите на Чаира, за да могат да нагнетяват вода през нощта, за да ползваме вечер в пиковата
енергия. Просто много небалансирано е всичко това. И след като вече ние имаме уговорката с
руснаците, че ще удължат пети и шести реактор, сиреч ще ги имаме поне още 20 години, след
като имаме започнато предпроектно проучване за седми ректор, след като имаме вече близо
2000 мегавата зелени енергии, ние и сега харчим повече електроенергия, отколкото трябва. А
тя не може да се съхранява.
Тоест няма да има поскъпване 18 пъти на тока.
Ама, разбира се. И затова аз очаквах тогава, когато говорех, че ако е 3,5-4 млрд. евро, както се
говореше, беше изгодна. Само че като дойде Кириенко тук, той го каза и пред журналистите,
каза: ние знаехме, че това няма да е цената, така я написахме. И вече в следващите разчети тя
мина 10 млрд. евро. Вие ме питахте преди малко за няколко десетки милиони за майките,
питате ме за пенсионерите, ами ако трябва да заложим 21-22 млрд. лв. в следващите бюджети,
откъде ще дойдат тези пари? Откъде? Затова тогава сме имали аргументи, че може да се
строи. След това, когато са се извървели всичките тези стъпки - със седми реактор, с
удължаване на пети и шести реактор, с новите ВЕИ-та, които се присъединиха, можем да
бъдем абсолютно спокойни. И затова сме казали „не" на АЕЦ „Белене", защото нямаме пари.
Ясничко и просто. Откъде ще се вземат пари? Станишев защо не е подписал? Това е найхубавото нещо, което е направил. Защо не е подписал? Защото не е имал пари.
А ако хората кажат „да" на референдума?
Ами хората да кажат и откъде да вземем парите. Забравят за 15 години пенсии и заплати и
започваме за строим АЕЦ „Белене". Ама хората, като казват „да", трябва да знаят, че тези 22
млрд. ще дойдат от майчинските, от детските градини и от инфраструктурата. Те няма да
дойдат от друго място. Тогава да казват „да". Като казват „да", те трябва да знаят, че тези пари
ще ги вадят от джобовете си и няма да има никакво развитие друго в държавата. Защо се
провали социализмът, защо последните години икономиката издъхна? Защото започнаха да
хвърлят пари в такива мегазаводи като „Червена могила", ако си спомняте, и подобни и
държавата фалира. Ами близо 800 млн. е задължението на БДЖ. Ние имаме да плащаме 500
млн. на "Париба" за „Белене". Ето ви милиард и половина от въздуха. 300 млн. за мотриси. Тези
пари откъде ще ги вземем? Те още не са си платили тези и се чудим сега как да ги разсрочваме
да ги плащаме в кризата, искат още 20 млрд. да задължат държавата. Аз съм убеден, че
българите могат да разсъждават с главите си. Българинът вече е доста по-прагматичен от
първите години.
И няма да си дадете оставката, ако ви опровергаят с „да"? Ако не кажат „не", както призовавате,
а „да"?
Ами ние тогава да не правим избори, да си правим референдуми. Това са глупости.
Имаше такъв призив.
На кой?
От предишния президент Първанов.
Ами защо не накара Станишев да подпише тогава? Защо не му поиска тогава оставката, че не
подписва за „Белене"? Това са двулични хора популисти, които ей-така говорят само пред
техния електорат.
Като си говорим за финанси, да кажете защо толкова харесвате Симеон Дянков?
Защото спазва финансовата дисциплина, която за мен е изключително важна за Европа. И ако
в Европа се спазва по този начин, няма да има криза.
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До края на мандата ще правите ли някакви промени в правителството? Дежурният въпрос.
Ако някой се издъни, разбира се.
Защото почти няма ден, в който да не се иска нечия оставка. Покрай Иракли - на Нона
Караджова....
Глупости.
Покрай дюните в Несебър...
Да, и правителството веднага спря тези строежи. Това е разликата, че при нас се спира и се
праща проверка и прокурор. А предишните години какво беше?
Някакво трайно решение няма ли да вземете?
Това е трайното решение! От 2006 година е започната процедурата за Иракли. И са минали
всички обществени обсъждания и не са протестирани. Не са протестирани. Това може да се
провери.
Понеже ви питах за единия вицепремиер, да питам и за другия. След изборите през 2009
година, когато спечелихте, му подарихте часовник, имахте бас.
Да.
Той дали си сверява често часовника с вас.
Всеки ден по десетина пъти.
Питам ви, защото....
Всеки ден по десетина пъти ми се обажда.
Питам ви, защото му бяхте казали да престане с критиките в съдебната система.
Да, и той ме опроверга сега с последното нещо, което преди няколко дни прочетох - че
вследствие на това, че са забавени дотолкова съдебните процедури, една от най-големите
далавери в държавата - за банка за земеделски кредит, по давност е прекратено делото. На
същата тази госпожа съдия. И той ми се обади да ме пита сега доволен ли съм от съдията,
която 15 години така е водила делото, че то да бъде прекратено по давност. Аз му казах „Да,
значи си бил прав".
Но не кадрува в съдебната власт според вас?
Не. Давам конкретен пример - една от най-големите далавери остава безнаказана поради
изтекъл срок на давност.
Ако ми позволите, има въпроси, които ми се ще да задам, може и да ги наречете по-лични, но
все пак...
Личните въпроси не са ви работа.
Как се готвите за срещите на европейско ниво в Брюксел?
Това не е личен въпрос, той е служебен.
Помня, че бяхте казали, че учите чужд език. Научихте ли английския? И в тази неформална
част, която имате като общуване...
Достатъчно, че да мога да си кажа това, които искам и да чуя това, което те ми казват. А иначе
се готвя първо с финансово министерство задължително и неслучайно Боряна Пенчева
пътуваше навсякъде с мен, сега новата зам.-министърка. Или Николай Младенов, или
заместникът му пътуват с мен винаги и преди съвети сядаме и правим заедно с посланик
Цанчев, той ни информира какво става и какво е говорено на посланическо ниво преди съвета,
след това си разпределяме задачките по темите, които имаме по дневния ред. Предварително
външно министерство или финансите или в зависимост от темата, която е, министерството,
изготвят надлежни справки и на базата на това аз правя своите изказвания. Сега примерно за
Македония съм помолил БАН да ми изпише по точка трета за добросъседство какво и как
трябва да бъде формулирано.
Винаги ми е било любопитно, понеже демонстрирате близост с госпожа Меркел, на немски ли
говорите с нея?
На руски.
А какво обичайно, нещо интересно като диалози, извън протокола?
Извън протокола няма разговори. Разговорите са преди всичко за финансовата стабилност, че
всъщност България изпълнява това, което е записано в конституцията на Германия - да се
харчат толкова пари, колкото се изкарват. Това гарантира, че следващите поколения няма да
плащат борчовете на сегашните поколения.
Има и един въпрос, който ми се ще да изясним. Зложелатели винаги напомнят за членството ви
в БКП.
Членството ми в БКП е като съм бил на 18 години и всички в Симеоново, а напомням, че аз бях
във факултета „Противопожарна охрана", ставахме партийни членове. И проблемът беше, че
майка и татко ми казаха след това за дядо ми. Толкоз.
Нали има един период, в който избираш БКП или МВР или аз бъркам?
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Тогава всички напуснахме МВР.
Така ли?
Да.
Не можеше да избереш БКП или МВР.
Е, можеше да избираш, обаче като избираш, напускаш. И това беше начинът да се напусне.
Всичко... Партийният секретар дойде и ни събра в салона и каза от днес вече не сме партийни
членове. Това беше много смешен период.
Тоест изобщо не сте могъл да избирате.
Да.
Станишев, като критикува, казва, че сте кадрова грешка на БКП тогава.
Просто голяма е разликата на 18 години да те вкарат партията и след това да приказват
глупости. Майка и татко късно ми казаха. Защото аз виждах, че не вървят работите. Тогава
една вечер баща ми ме извика и ми каза, че съм враг на народната власт тогава. И така ми
пише в досието най-отгоре „Да не се допуска до ръководни постове". Така че... Толкова са ми
отредили тогава - пожарната.
Значи все пак е било избор?
Да. И вече напуснах и се занимах с моите работи.
Пропуснах да ви питам, ако след изборите през юли се наложи да търсите партньори в
управлението, къде ще ги дирите?
Този въпрос е най-неактуален, защото за разлика от всички останали само ние сме доказали,
че четири години управляваме сами. За разлика от всички останали. Така че този въпрос към
нас не е нужно да се задава.
Може би да кажете, че искате и следващите четири да управлявате сами?
Да. И това е най-доброто за България.
И че няма да правите коалиции.
И това е най-доброто - да няма коалиция. Всички приказки за... Примерно в моето правителство
90 процента са експерти, не са и партийни членове. Какво по-експертно правителство ще
направят? В същото време обаче имат цялата отговорност на партията за правителството. Ще
правят широка коалиция... Нали правиха при Беров, нали правиха при Инджова, нали беше
тройна коалиция. Сега за заменките, където са направили, защо не излезе някой и да каже „Ние
- примерно от ДПС - я направихме тази заменка" или „Ние от БСП" или „Ние от НДСВ"? Докато
аз излизам и казвам да спрат дюните, да се спре Иракли. Защото ако не го спра, отговорността
е моя. И сега нека отидат гражданството, прокурорите, екоорганизациите да видят първо екото
защо не са протестирали, защо са пропуснали сроковете, да видят там, че вместо примерно
осем строят 14 бунгала, затова сме ги спрели. Да видят закона. Но е спряно, защото нося
отговорност.
Казвате ли, че ако нямате нужното мнозинство и за правителство на малцинството, ще
останете в опозиция и няма да правите коалиция?
Разбира се. Коалиция се прави само ако има ясна платформа на две партии, че могат да
управляват заедно. Или три.
Не виждате такива партньори?
Нека първо хората се произнесат.
На същите ли лица ще заложите и при втори мандат, каквато заявка давате?
Ще направим промени.
Ще има ли хора, които няма да ги има в листите?
През май ще обявя листите и със сигурност ще има изненади.
Имаше ли такива, които ви предадоха, без да назовавате имена?
Не, има хора, които просто греяха столовете в парламента. А там ни трябват доста повече
бойци. Там на трибуната се води битката между политическите партии. Там трябва да се
говори, там трябва да се прави политика, трябва да се изказват тези. А в кабинета е
прагматична работата - строиш и работиш.
Колко са сега бойците на ГЕРБ в Народното събрание процентно?
Ами има хора, които се справят много добре, и има хора, които ще сменя.
И за министрите казвате същото или?
Разбира се, има още близо половин година до юли.
Понеже споменахте протестите, страхувате ли се всъщност от улицата? Правеше впечатление
през годините, че когато има протест, винаги се сменя някакво взето решение?
Напротив, ние сме в изключителен синхрон с протестите. Защото те и затова ги има и затова
демокрацията го е направила така, че да има протести. Станишев ги биеше пред парламента,
си спомняте. Докато аз ги каня, срещам се и благодарение на тази гражданска енергия ние
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спряхме АКТА първи в ЕС, ние спряхме проучванията за шистов газ, въведохме закона за
генно-модифицираните храни, ние удържахме благодарение на помощта на закона за
тоталната забрана за пушенето.
За забраната за пушене бетон ли сте? Няма връщане назад?
Да, мисля, че съм го казал вече. И двете комисии в парламента така го решиха. Така че много,
много неща направихме съвместно с протестиращите. И неслучайно вчера (онзи ден - бел.
ред.) бяха представители на екоорганизациите при мен и те си идват като партньори при мен.
Имаме абсолютно еднакво разбиране и за археологията, и за туризма и за екологията като част
от природата на България, която трябва да се запази.
Какво ще правите с ВМЗ-Сопот? Ескалира напрежението там. Бърза приватизация?
Не може да има с такъв колективен трудов договор. Няма кой да вземе 3200 души. Днес (вчера
- бел. ред.) съм разпоредил на министър Добрев и на Тотю Младенов да отиват и по
програмите за заетост 700-800 души трябва да бъдат съкратени и да минат на програма към
социалното министерство. Иначе приблизително 100 000 лева на ден ни струва на
данъкоплатците този завод.
Няма да се върви към приватизация?
Ами никой не иска да го купи с толкова хора. Частните военни заводи държат 600-700 души за
същото нещо. Тук са 3200. И видяхте тези, които ми пращаха лук... Госпожата, която ми
пращаше лук, всичките й пръсти са със златни пръстени. Ето, фотографът нека да извади
снимките от там, където е снимал, ще видите всичките й пръсти са в златни пръстени.
Да ги продава я съветвате?
А ми праща лук. Аз нямам пръстени. Нямам и никога не съм имал.
А за какво си харчите парите?
За храна. И за пури от време на време.
Какви пури пушите?
Не ви е работа. Всеки има право да си харчи заплатата както намери за добре. Аз не ви питам
как харчите вашата.
Нали се отхвърли идея за повишаване на вашата заплата, затова ви питам.
Аз настоях да се отхвърли, защото и това е точно популизмът.
Малко пиарски ход изглеждаше: Дянков предлага, Борисов отказва.
Да, и аз му се обадих и му казах „Не го правете". Не че това не трябва да стане. За следващия
кабинет със сигурност. Не може хората, които отговарят за милиарди, да вземат по-малко или
да вземат една десета от колкото вземат банкерите или както Хърсев беше написал - по-малко
от управител на мол. Но понеже разликата в минималните работни заплати и тази ще стане
много голяма, затова съм против. А не че тази дейност не заслужава да бъде високоплатена.
Ако един банкер отговаря за 100 или 200 млн. в банката, ние отговаряме за 75 млрд. И
виждате, вие ми задавате въпроси от цялата палитра и аз съм длъжен да ви отговоря на всеки
един от тях. Знаете ли колко време, енергия, здраве отнема това. Държим каузата. Просто
огрмоното ми удоволствие е да минавам там, където бяха голи поляни, сега минаваш и гледаш
магистрала. Или примерно си минал на телевизионната кула, с часове си чакал, сега минаваш
през естакадите. Или примерно когато съм си говорил „Представяш ли си в София да има
метро?". Сега сме направили 43 км. Е, как да не ми е кеф? Виждам всеки ден плода на нашия
труд. Помня до ден-днешен, като бях с вас и понеже ги беше страх от силовите групировки
тогава, като кмет се качих на багер и бутнах бензиностанция на висаджиите ли беше или на
СИК, не си спомням. И дойде прокурор защото съм самоуправство направил. А всъщност
работниците ги беше страх. И прокопахме два коловоза от двете страни на тази
бензиностанция, а сега като минеш по южната дъга, хората са го забравили вече. Или когато
мечтаеха да има концерт в зала? Чуваха зала „Белград", зала „Загреб", да не говорим за
Великобритания. Помните ли, опозицията ми казваше „Недей строи в криза". А сега залата
няма свободен ден от мероприятия.
И още ви се чудят хората защо давате повече пари за строителство, отколкото за социални
помощи и дейности.
Защото повтарям 80 млрд. има в банките. Но като тръгнахме да сложим данък на печалбите от
депозитите, всички писнахте. Значи бедните хора са с депозити.
Това са пари за черни дни.
Е, стига, 80 млрд. за черни дни. 40 млрд. евро за черни дни. Съжалявам. Аз ще строя път нека
следващите да... И пак не сте права. Ние в първия ден на влизане в кабинета, с един милиард
първата година дадохме повече за пенсии. Високите пенсии започнахме да ги плащаме ние,
това забравихте ли го?
Това го знаем. Ви го повтаряте, няма как да го забравим.
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Да, повтарям го, защото вижте какъв въпрос ми задавате. Напротив, даваме повече и за
социални дейности, и ако погледнете бюджетите в трите години на нашето правителство, те
винаги са по-големи от предишните. Така че как да не даваме? Даваме повече и за култура, и
за образование, и за археология, и за всичко повече.
Е, не, защото нямаше коледни добавки, стана тема...
Стига с тези коледни добавки.
Сега искат следколедно да дадете на пенсионерите.
Той да беше давал, докато беше премиер. Тогава аз бях кмет и давах всеки четвъртък
разрешение на пенсионерите да протестират пред „Ал. Невски". Така че колко е дал той, си
спомням от протестите. Да не забравя и за седянката, където Даниел Вълчев и Орешарски
искаха да разтурят, се подиграваха на учителите в най-голямата стачка. И ги държаха..колко
месеца беше стачката. Това забравиха ли го?
Но голяма част от малкия и среден бизнес хлопна кепенците и оправданието с кризата изобщо
не тежи...
Да, и така е в цял свят. В цял свят това се случи. В цял свят се случи. Кажете една държава, в
която не се е случило! В същото време над 700 млн. даваме по ОП „Конкурентоспособност"
безвъзмездни пари на малкия и средния бизнес. Това е, в тези условия направихме максимума
да строим и да даваме повече, отколкото в предишните години. То винаги ще има недоволни. И
аз искам да вземам голяма заплата, и аз искам всеки да взема 1500-2000 евро. Но в същото
време имаме най-слабата икономика, най-енергоемката. Ами ще си поправим тези работи и
другото ще се случи.
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Заглавие: Предлагат програма за развитие на културния вкус на аудиторията
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В България да се приложи програма за развитие на културния вкус на аудиторията - тази
идея дойде в отговор на новината, че попфолк телевизия „Планета" има одобрен проект, по
който ще получи близо 2 млн. лева евросредства.
В интервю за Дарик председателят на Обсерваторията по икономика на културата Диана
Андреева обясни, че подобна програма за възпитание на вкуса на българите може да бъде
финансирана също с пари от ЕС.
Според Андреева големият пропуск на последните две правителства е липсата на анализ за
това как европейските средства да бъдат насочвани към тези сфери от културата ни, за които
няма достатъчно пари в хазната.
До момента сектор „Култура" се е възползвал най-вече от програма „Регионално развитие", с
помощта на която се ремонтират театри и културни центрове.
Културата в тази си своя висока част трудно оцелява на пазара. Именно парите по
„Конкурентоспособност" трябва да отидат в дейности, които трудно издържат на пазара. Все
пак трябва да се зададе един предварителен критерий, нещо, което считам, че не е направено",
добави Андреева.
По думите й Европейският социален фонд и програмата, за която отговаря и МТСП, и
Министерството на образованието са една възможност за една липсваща програма и въобще
политика в последните 20 години: „Това е развитие на аудиторията. От най-ранна детска
възраст през целия живот да продължава това развитие на аудиторията. По линия на такива
програми за развитие на аудиторията ние трябва да изграждаме вкус и да надграждаме този
вкус в подрастващите деца, ученици, студенти. Тази липсваща политика доведе до
навлизането на чалгата, на попфолка. Защото когато не достигаха средства за култура, а и все
още не достигат, няма такива политики за развитие на аудитория и трудно може да се пресече
една такава инвазия на чалгата и на попфолка. Да не предпочита да си включи телевизия,
която показва попфолк, а да отиде на филхармоничен концерт, да речем, да отиде на театър
или да гледа българско кино".
Диана Андреева добави още, че според нея културната общност е пасивна: „Това трябва да
бъде урок за всички ни, които сме в областта на културата. По-изкъсо да следим и да
настояваме всички културни дейности да бъдат включвани в европейски програми. Ние
отказахме нашата аудитория от културни дейности, отблъсквайки по някакъв начин, защото не
положихме усилия да изграждаме нейния вкус повече от 20 години".
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Заглавие: Как се печели проект по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор: Цветелина Борисова
Текст: Случаят със спечелилия европейско финансиране проект на музикалната компания
"Пайнер" и острите обществени реакции повдигнаха въпроса как фирмите печелят европейски
проекти.
Проектите са различни и повечето представляват самостоятелни казуси. Но на практика
първото, с което се сблъскват фирмите е въпросът как да развият и да защитят успешно своя
проект. За тази цел обаче, са необходими специфични знания в области като счетоводство,
право, финанси, които обикновените хора рядко съвместяват себе си, и не на последно място,
изисква се време.
Такива услуги се предоставят от консултантски компании, срещу определено заплащане,
разбира се. Работата е, че тези средства не се възстановяват от Брюксел по линия на проекта.
Все пак, ако се стигне до наемането на консултант, фирмата може да се разбере с него как да
се осъществи заплащането.
Следващата стъпка за фирмата е да намери средствата, които са й необходими, за да започне
да осъществява проекта. Различни са мащабите на проектите, различни са и сумите, които са
нужни. Обикновено се стига до вземането на банкови заеми, където трезорите обачеизискват
обезпечение.
Ако фирмата не може да намери такова, или пари по друг начин, проектът всъщност не може да
се осъществи. Добра практика в тази насока беше подписването на гаранционна схема по
програмата за развитие на селските райони, по линия на която ще се покрива до 80% от риска
по кредити за одобрени проекти по земеделската програма.
Асен Ангелов, експерт по европейски и международни фондове: "Специфичното за повечето
европроекти е, че средствата не се получават предварително, или ако се получават
предварително, се получава много малка част от тях. Това значи, че фирмата трябва да има
оборотни средства да поеме предварителните разходи и чак след като бъдат реализирани
разходите, и бъдат изхарчени средствата, да се заяви пред съответното министерство
възстановяване на тези средства."
Комплексни са проблемите, които стоят пред кандидатите по европрограмите - липсата на
капацитет, бюрокрацията, дългите срокове, в които се изчаква за одобрение на проектите, също
създават проблеми. Независимо, че фирмите са равнопоставени при кандидатстването обаче,
и Европейският съюз гарантира това, по-доброто финансово състояние на по-големите от тях,
определено им осигурява преимущество и по-добра позиция в тази област.
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Заглавие: Брюксел се стресна от чалга скандала
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у
нас и предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска
от българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
"До този момент ЕК не е изплащала пари по проекта на тази музикална компания. Общата му
стойност е 3,2 милиона лева. 85 на сто от тях е трябвало да бъдат осигурени от фонда за
регионално развитие, останалите 15 са национално съфинансиране", каза пред БНР
говорителят на комисията по въпросите на регионалната политика Ширин Уилърс.
Както Стандарт Нюз вече съобщи, Брюксел трябва да даде 1 630 498 лв. по проекта, 287 735 е
националното финансиране, а "Пайнер медиa" ще плати 1 279 091 лв.
Финансирането е било одобрено по програма за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културна индустрия, защото според ЕК тя има голям потенциал, създава работни
места и заслужава да бъде подкрепена, отбеляза Ширин Уилърс. Що се отнася до избора на
конкретния проект, той е отговорност на управляващия орган в България, който е под
ръководството на Министерството на икономиката. Разбираме, че има определени притеснения
около проекта и тъй като приемаме много сериозно задачата си да използваме отговорно
парите на данъкоплатците, днес поискахме от българските власти да започнат разследване, за
да установят дали правилата на грантовата схема са били спазени, обясни Уилърс.
От икономическото министерство уточниха, че проектът на "Пайнер Медия" е преминал
успешно всички етапи на оценка и е бил класиран в резервите. Изпълнението му трябва да
завърши през април тази година, но до момента на компанията не е преведен нито лев.
По повод острата реакция на театрали босът на "Пайнер медия" Митко Димитров заяви: "Аз съм
готов да се откажа от този проект, ако ще им стане по-добре. Ние показваме и фолклора, и
красотите на България".
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.
Парите ще отидат за простотия и силикон
Денис Ризов, басист на "Ахат"
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 тези тях трябва да бъде в полза на хората, а не в полза на
простотията и чалгата!
Какви силикони, ще снимаме красоти
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Резюме: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у нас и
предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска от
българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
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Митко Димитров, шеф на "Пайнер"
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 Фолка", 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, занимавам се с бизнес.
Бунт срещу чалгата
"Пайнер" получи безвъзмездно 2 млн. лева от еврофондовете

162

Дата: 16.01.2013
Източник: www.dnesplus.bg
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=597197
Брой думи: 413

Заглавие: Инж. Митко Димитров: Готов съм да се откажа от този проект, ако с това мога
да угодя на някого
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Готов съм, ако с това мога да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла
България да й е по-добре - готов съм да се откажа от този проект и от тези пари, но техниката и
усъвършенстването на качеството на "Планета" го правим с една-единствена цел - да направим
така, че да сме по-интересни в ЕС.
Това заяви тази сутрин собственикът на "Планета" инж. Митко Димитров в интервю за Би Ти Ви
по повод коментарите на новината, че "Пайнер Медиа", собственик на ТВ "Планета", е спечелил
безвъзмездно финансиране от 1,9 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност" за модернизация
на оборудването си.
По повод изказани съмнения, че получава европарите неслучайно, тъй като е член на ГЕРБ,
собственикът на "Пайнер" заяви, че не е ползвал никакви протекции в този случай и в каквото и
да е друго нещо изобщо в бизнеса си.
"Трябва да ви отговоря, че това (че е член на ГЕРБ) ме задължава повече. Да бъдем още поточни, щото ще бъдем наблюдавани. Да бъдем още по-коректни и изискани в това, което
правим. Заявявам го съвсем открито и отговорно", каза Димитров.
Той обясни, че парите по проекта са предназначени за високотехнологично развитие на
"Планета" - камери, обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление.
"Техниката и усъвършенстването на качеството на "Планета" го правим с една-единствена цел
- да направим така, че да сме по-интересни в ЕС. С инвестицията, която ние правим,
привличаме още нови работни места и то високо специализирани хора и то изключително
млади хора", каза Митко Димитров.
Той уточни, че разкритите работни места ще са над 30.
По повод призивите на театрали за бунт срещу чалгата Митко Димитров каза:
"Ние не им пречим да покажат техните си театрални умения или каквото там правят. Нека да го
правят така, че да има интерес от самите хора. Ние разчитаме единствено на пазара. На
никакви протекции - политически или по някакъв друг неточен начин да сме се развили в
бизнеса - няма. Правим пазарен продукт и не се срамуваме от това. Този продукт се харесва от
милиони хора в България.
Ние не вземаме от тия, техните пари. Нека те да си направят труда, да участват в такива
проекти. Ние не сме ги ощетили. Нито сме против тях, както казах, и дори сме готови да се
откажем от този проект "ако на тях ще им стане малко по-добре".
"Ако мога да се обиждам от нещо, това е от некомпетентното отношение на обществото към
това, което правим. Чалга е пошла дума", каза още Митко Димитров. /vesti.bg
Днес+

Медиен мониторинг | 1/17/2012

Резюме: Готов съм, ако с това мога да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла
България да й е по-добре - готов съм да се откажа от този проект и от тези пари, но техниката и
усъвършенстването на качеството на "Планета" го правим с една-единствена цел - да направим
така, че да сме по-интересни в ЕС.
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Заглавие: Масовата култура масово взема пари от Европа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Певецът Графа, сериалът „Столичани в повече", „Ню Бояна филм", продуцентите
Димитър Гочев, Димитър Митовски и Иван и Андрей, телевизионните предавания „Горещо" и
„Отечествен фронт" и други проекти в областта на масовата култура са реализирали проекти с
пари от Европейския съюз.
Вестник "Монитор" (monitor.bg) съобщава това заради шумния скандал, избухнал вчера, когато
се разбра, че проект със солидно финансиране (3 197 324 лв.) в Брюксел е защитила и
компанията „Пайнер" - продуцент на т.нар поп фолк наричан от хората чалга.
Новият клип „Кауза пердута" на Графа бил сниман с техника, финансирана от Брюксел.
Проектът е на стойност 947 708 лв., а безвъзмездно са му отпуснати 663 396 лв.
Продуцентите на телевизионното шоу „Комиците" - „Дрийм тийм прадакшън" ще получи от ЕС
половин милион лева за техническо оборудване за производство на филм. Общата сума на
този проект на Любомир Нейков и Евтим Милошев е 667 332 лв., а отпуснатите евросредства са
461 084 лв. по оперативната програма „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", а
сега снима историческия сериал "Дървото на живота".
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 осигуряват от компанията на
Дейвид Варод.
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 Христов и Андрей Арнаудов също са спечелили проект за финансиране за технологично
обновяване и модернизация на своята фирма „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 европейски пари печели „Интерактив медиа
сървисиз" - близо 2 457 934 лв. безвъзмездна помощ, а стойността на целия проект е 4 096 557
лв. Това е компанията, която осигурява гласуванията с есемеси в различни телевизионни игри
и предавания.
Фолклорният ансамбъл „Българе" с шеф Христо Димитров е кандидатствал за 355 148 лв., а са
му отпуснати 135 794 лв. за финансиране на ученически фестивал на фолклорното изкуство.
/vesti.bg
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Резюме: Певецът Графа, сериалът „Столичани в повече", „Ню Бояна филм", продуцентите
Димитър Гочев, Димитър Митовски и Иван и Андрей, телевизионните предавания „Горещо" и
„Отечествен фронт" и други проекти в областта на масовата култура са реализирали проекти с
пари от Европейския съюз.
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Заглавие: Брюксел нареди спешна проверка на договора с "Пайнер"
Подзаглавие:
Автор:
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 дойде
часове след като Mediapool публикува подробности за проекта, който стана хит в социалните
мрежа и предизвика вълна от гневни коментари, включително на известни български творци.
"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",
цитиран от в. "Сега". 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, но министърът по
еврофондовете Томислав Дончев обеща проверка.
Европейската
програмата
за
бизнеса
е
предназначена
да
повиши
неговата
конкурентоспособност. Както става ясно, в България с такива пари се подпомага и забавната
продукция на телевизиите. Сред фирмите – бенефициенти са шоумените Иван и Андрей,
продуцентите Магърдич Халваджиян и Димитър Митовски.
Митко Димитров, известен като Митко Пайнера, също получава безвъзмездна помощ по
оперативна програма “Конкурентоспособност”, 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., 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.
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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".
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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.
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.
След разразилите се дискусии в интернет и по медиите, министър Томислав Дончев обеща да
провери проекта на "Пайнер медиа“ ООД.
"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 нарече 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 формална гледна точка няма абсолютно нищо нередно. Лично аз считам, че трябва да има
втори опит за определяне на приоритетни сектори, по-дълга дискусия за бранша, който ще
дърпа българската икономика напред и дали шоубизнесът има място в него“, каза Дончев.
http://www.tax.bg/bg/news/view/9686
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Заглавие: Брюксел се стресна от чалга скандала
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания „Пайнер“ по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ възмути арт средите у
нас и предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска
от българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
„До този момент ЕК не е изплащала пари по проекта на тази музикална компания. Общата му
стойност е 3,2 милиона лева. 85 на сто от тях е трябвало да бъдат осигурени от фонда за
регионално развитие, останалите 15 са национално съфинансиране“, каза пред БНР
говорителят на комисията по въпросите на регионалната политика Ширин Уилърс.
Както Стандарт Нюз вече съобщи, Брюксел трябва да даде 1 630 498 лв. по проекта, 287 735 е
националното финансиране, а „Пайнер медиa“ ще плати 1 279 091 лв.
Финансирането е било одобрено по програма за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културна индустрия, защото според ЕК тя има голям потенциал, създава работни
места и заслужава да бъде подкрепена, отбеляза Ширин Уилърс. Що се отнася до избора на
конкретния проект, той е отговорност на управляващия орган в България, който е под
ръководството на Министерството на икономиката. Разбираме, че има определени притеснения
около проекта и тъй като приемаме много сериозно задачата си да използваме отговорно
парите на данъкоплатците, днес поискахме от българските власти да започнат разследване, за
да установят дали правилата на грантовата схема са били спазени, обясни Уилърс.
От икономическото министерство уточниха, че проектът на „Пайнер Медия“ е преминал
успешно всички етапи на оценка и е бил класиран в резервите. Изпълнението му трябва да
завърши през април тази година, но до момента на компанията не е преведен нито лев.
По повод острата реакция на театрали босът на „Пайнер медия“ Митко Димитров заяви: „Аз съм
готов да се откажа от този проект, ако ще им стане по-добре. Ние показваме и фолклора, и
красотите на България“.
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.
Парите ще отидат за простотия и силикон
Денис Ризов, басист на „Ахат“
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 тези тях трябва да бъде в полза на хората, а не в полза на
простотията и чалгата!
Какви силикони, ще снимаме красоти
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Резюме: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания „Пайнер“ по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ възмути арт средите у нас и
предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска от
българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
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Митко Димитров, шеф на „Пайнер“
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 Фолка“, 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, занимавам се с бизнес.

168

Дата: 16.01.2013
Източник: www.barometar.net
Връзка: http://www.barometar.net/57215/
Брой думи: 431

Заглавие: Европа дава пари и за киното ни
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Графа е сред певците продуценти, които могат да се похвалят с реализиран проект с
пари от ЕС, научи в-к „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.Вчера (15 януари) стана ясно, че 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“.
Впоследствие пък Еврокомисията поиска от българските власти да направят собствено
разследване дали парите за европейското финасиране са били отпуснати според
правилата.Сред останалите, получили пари от Европа, се оказа и продуцентската компания на
„Комиците” – „Дрийм тийм прадакшън” – половин милион лева за техническо оборудване за
производство на филми. 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.
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. Фирмата на известния
фризьор Кръстю Капанов е получила 41 416 лв. „С тези пари ще правим обучения и семинари,
фестивала на прическата, ще изпратим фризьорите на курсове по английски“, споделя пред
„Телеграф известният коафьор.
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Резюме: Графа е сред певците продуценти, които могат да се похвалят с реализиран проект с
пари от ЕС, научи в-к „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.Вчера (15 януари) стана ясно, че 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“.
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Заглавие: Европа се стресна от чалга скандала
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у
нас и предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска
от българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
"До този момент ЕК не е изплащала пари по проекта на тази музикална компания. Общата му
стойност е 3,2 милиона лева. 85 на сто от тях е трябвало да бъдат осигурени от фонда за
регионално развитие, останалите 15 са национално съфинансиране", каза пред БНР
говорителят на комисията по въпросите на регионалната политика Ширин Уилърс.Брюксел
трябва да даде 1 630 498 лв. по проекта, 287 735 е националното финансиране, а "Пайнер
медиa" ще плати 1 279 091 лв.
Финансирането е било одобрено по програма за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културна индустрия, защото според ЕК тя има голям потенциал, създава работни
места и заслужава да бъде подкрепена, отбеляза Ширин Уилърс. Що се отнася до избора на
конкретния проект, той е отговорност на управляващия орган в България, който е под
ръководството на Министерството на икономиката. Разбираме, че има определени притеснения
около проекта и тъй като приемаме много сериозно задачата си да използваме отговорно
парите на данъкоплатците, днес поискахме от българските власти да започнат разследване, за
да установят дали правилата на грантовата схема са били спазени, обясни Уилърс.
От икономическото министерство уточниха, че проектът на "Пайнер Медия" е преминал
успешно всички етапи на оценка и е бил класиран в резервите. Изпълнението му трябва да
завърши през април тази година, но до момента на компанията не е преведен нито лев.
По повод острата реакция на театрали босът на "Пайнер медия" Митко Димитров заяви: "Аз съм
готов да се откажа от този проект, ако ще им стане по-добре. Ние показваме и фолклора, и
красотите на България".
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.
БСП: ГЕРБ купи певици за вота
"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.
Денис Ризов, басист на "Ахат": Парите ще отидат за простотия и силикон
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
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Резюме: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у нас и
предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска от
българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
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не съм щастлив, че тези средства ще отидат за нови силиконови цици. Това е животът. Парите
са едно, но това което се прави с тези тях трябва да бъде в полза на хората, а не в полза на
простотията и чалгата!
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 Фолка", 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, занимавам се с бизнес.
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Резюме: Фирмата на известния фризьор Кръстю Капанов е получила 41 416 лв. "С тези пари
ще правим обучения и семинари, фестивала на прическата, ще изпратим фризьорите на
курсове по английски.", споделя пред "Телеграф" известният коафьор.
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Заглавие: Фризьорите на Капанов и Венета Райкова също са европари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Фирмата на известния фризьор Кръстю Капанов е получила 41 416 лв. "С тези пари ще
правим обучения и семинари, фестивала на прическата, ще изпратим фризьорите на курсове
по английски.", споделя пред "Телеграф" известният коафьор.
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 спечелил 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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Заглавие: Защо казусът "Пайнер" е абсурден
Подзаглавие:
Автор:
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."
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
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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.
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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.
По темата работиха Зорница Стоилова и Весислава Антонова
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Резюме: Министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев се ангажира да
провери проектите за подпомагане с европари, спечелени от продуцентски фирми в България,
съобщи БНР.
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Заглавие: Проверяват проекта на "Пайнер"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев се ангажира да провери
проектите за подпомагане с европари, спечелени от продуцентски фирми в България, съобщи
БНР.
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-а или по скоро към 2011-а 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 министър Дончев.
Междувременно стана ясно, че Европейската комисия е поискала от българските власти да
разследват дали финансирането с европейски средства на проект на "Пайнер медия ООД"
отговаря на всички изисквания, съобщи говорителят на еврокомисаря по регионалната
политика Йоханес Хан Ширин Уийлър. Тя добави, че за проверката няма посочен срок, но ако
резултатите будят притеснения, властите ще бъдат помолени да разгледат случая позадълбочено.
Говорителят отбеляза, че искането е свързано със становищата, изразени в публичното
пространство.
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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. Проектът е спечелен с
благословията на държавата, която ще даде и 287 хил. лв. от парите под формата на
съфинансиране.
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Заглавие: Арт елитът на бунт срещу "Пайнер"
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.
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Заглавие: Митко Пайнера: Готов съм да се откажа от проектa и от тези пари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Aко с това мога да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла България да й е
по-добре - готов съм да се откажа от проектa и от тези пари. Това заяви в интервю пред bTV
собственикът на "Пайнер" и член на ГЕРБ инж. Митко Димитров, след като стана ясно, че
„Пайнер Медиа“ ще получи близо 2 млн. лева европари по оперативна програма
„Конкурентоспособност“.
По думите му парите са предназначени за високотехнологично развитие на „Планета” - камери,
обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление.
„Дотук ние сме направили огромна инвестиция със собствени сили, собствени средства, но
кандидатствахме по този проект за конкурентоспособност и спечелихме. Бяхме шести в реда и
нямахме шансове, но се отказаха някои други фирми, които са участвали поради това, че не
могат да си финансират програмата и дойде и нашият ред, просто извадихме късмет“, посочи
Димитров.
„Техниката и усъвършенстването на качеството на „Планета” го правим с една-единствена цел да направим така, че да сме по-интересни в ЕС. С инвестицията, която ние правим, привличаме
още нови работни места и то високо специализирани хора и то изключително млади хора“,
обясни той и увери, че ще вземе на работа около 30 души.
Митко Димитров отговори и на нападките, че печели достатъчно добре и държи 80% от
музикалния пазар в България, но въпреки това взима и европари. „Пари винаги трябват.
Немалко пари инвестираме в качество на нашата техника, на телевизиите ни и изобщо, в
дейността, която правим, но защо да не ги спечелваме тези пари, като имаме тази възможност“,
разясни той.
Димитров отхвърли категорично и съмненията, че получава парите неслучайно. „Никакви
протекции не съм ползвал в този случай и в каквото и да е друго нещо изобщо в бизнеса си“,
категоричен беше той.
По повод обвиненията на театрали и художници срещу това, че чалгата получава финансиране
собственикът на „Пайнер“ посочи: Ние не им пречим да покажат техните си театрални умения
или каквото там правят. Нека да го правят така, че да има интерес от самите хора. Ние
разчитаме единствено на пазара. Правим пазарен продукт и не се срамуваме от това. Този
продукт се харесва от милиони хора в България .
„Ние не вземаме от техните пари. Нека те да си направят труда, да участват в такива проекти.
Ние не сме ги ощетили. Нито сме против тях, както казах, и дори сме готови да се откажем от
този проект, ако на тях ще им стане малко по-добре“, допълни той.
„Аз самия съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки един изпълнител,
искам той да има своя естествен чар, артистично поведение, гласови възможности и така
нататък. Но в последствие става едно преекспониране на нещата. Всеки решава по някакъв
някак си свой така подход да провокира публиката и феновете си, включително с тези
пластични намеси. По принцип аз не съм и против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде
поднесена с мярка, до границите на естественото, а не фрапиращо - както имаме такива
случаи. Затова сме и критикувани“, допълни той.
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Резюме: Aко с това мога да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла България да й е
по-добре - готов съм да се откажа от проектa и от тези пари. Това заяви в интервю пред bTV
собственикът на "Пайнер" и член на ГЕРБ инж. Митко Димитров, след като стана ясно, че
„Пайнер Медиа“ ще получи близо 2 млн. лева европари по оперативна програма
„Конкурентоспособност“.
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Заглавие: Европа се стресна от чалга скандала
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у
нас и предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска
от българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
"До този момент ЕК не е изплащала пари по проекта на тази музикална компания. Общата му
стойност е 3,2 милиона лева. 85 на сто от тях е трябвало да бъдат осигурени от фонда за
регионално развитие, останалите 15 са национално съфинансиране", каза пред БНР
говорителят на комисията по въпросите на регионалната политика Ширин Уилърс.Брюксел
трябва да даде 1 630 498 лв. по проекта, 287 735 е националното финансиране, а "Пайнер
медиa" ще плати 1 279 091 лв.
Финансирането е било одобрено по програма за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културна индустрия, защото според ЕК тя има голям потенциал, създава работни
места и заслужава да бъде подкрепена, отбеляза Ширин Уилърс. Що се отнася до избора на
конкретния проект, той е отговорност на управляващия орган в България, който е под
ръководството на Министерството на икономиката. Разбираме, че има определени притеснения
около проекта и тъй като приемаме много сериозно задачата си да използваме отговорно
парите на данъкоплатците, днес поискахме от българските власти да започнат разследване, за
да установят дали правилата на грантовата схема са били спазени, обясни Уилърс.
От икономическото министерство уточниха, че проектът на "Пайнер Медия" е преминал
успешно всички етапи на оценка и е бил класиран в резервите. Изпълнението му трябва да
завърши през април тази година, но до момента на компанията не е преведен нито лев.
По повод острата реакция на театрали босът на "Пайнер медия" Митко Димитров заяви: "Аз съм
готов да се откажа от този проект, ако ще им стане по-добре. Ние показваме и фолклора, и
красотите на България".
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.
БСП: ГЕРБ купи певици за вота
"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.
Денис Ризов, басист на "Ахат": Парите ще отидат за простотия и силикон
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
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Резюме: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у нас и
предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска от
българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
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не съм щастлив, че тези средства ще отидат за нови силиконови цици. Това е животът. Парите
са едно, но това което се прави с тези тях трябва да бъде в полза на хората, а не в полза на
простотията и чалгата!
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 Фолка", 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, занимавам се с бизнес.

179

Дата: 16.01.2013
Източник: www.ruse24.bg
Връзка: http://news.ruse24.bg/408827.html
Брой думи: 880

Заглавие: Европа се стресна от чалга скандала
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у
нас и предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска
от българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
"До този момент ЕК не е изплащала пари по проекта на тази музикална компания. Общата му
стойност е 3,2 милиона лева. 85 на сто от тях е трябвало да бъдат осигурени от фонда за
регионално развитие, останалите 15 са национално съфинансиране", каза пред БНР
говорителят на комисията по въпросите на регионалната политика Ширин Уилърс.Брюксел
трябва да даде 1 630 498 лв. по проекта, 287 735 е националното финансиране, а "Пайнер
медиa" ще плати 1 279 091 лв.
Финансирането е било одобрено по програма за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културна индустрия, защото според ЕК тя има голям потенциал, създава работни
места и заслужава да бъде подкрепена, отбеляза Ширин Уилърс. Що се отнася до избора на
конкретния проект, той е отговорност на управляващия орган в България, който е под
ръководството на Министерството на икономиката. Разбираме, че има определени притеснения
около проекта и тъй като приемаме много сериозно задачата си да използваме отговорно
парите на данъкоплатците, днес поискахме от българските власти да започнат разследване, за
да установят дали правилата на грантовата схема са били спазени, обясни Уилърс.
От икономическото министерство уточниха, че проектът на "Пайнер Медия" е преминал
успешно всички етапи на оценка и е бил класиран в резервите. Изпълнението му трябва да
завърши през април тази година, но до момента на компанията не е преведен нито лев.
По повод острата реакция на театрали босът на "Пайнер медия" Митко Димитров заяви: "Аз съм
готов да се откажа от този проект, ако ще им стане по-добре. Ние показваме и фолклора, и
красотите на България".
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.
БСП: ГЕРБ купи певици за вота
"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.
Денис Ризов, басист на "Ахат": Парите ще отидат за простотия и силикон
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
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Резюме: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у нас и
предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска от
българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
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не съм щастлив, че тези средства ще отидат за нови силиконови цици. Това е животът. Парите
са едно, но това което се прави с тези тях трябва да бъде в полза на хората, а не в полза на
простотията и чалгата!
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 Фолка", 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, занимавам се с бизнес.
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Заглавие: Шефът на "Пайнер": Ще върна парите от евросубсидията, ако ще угодя на
някого
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Евросубсидията от почти 2 млн. лева няма да бъде похарчена за силикон, заяви пред
bTV шефът на „Пайнер медиа" инж. Митко Димитров.
„Парите са предназначени за високотехнологично развитие на „Планета Пайнер". Значи това са
камери, обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление. Дотук ние сме
направили огромна инвестиция със собствени сили, собствени средства, но кандидатствахме
по този проект за конкурентоспособност и спечелихме. Бяхме шести в реда и нямахме шансове,
но се отказаха някои други фирми, които са участвали поради това, че не могат да си
финансират програмата и дойде и нашият ред, просто извадихме късмет", каза Димитров.
Упрекнат, че поп-фолкът е най-конкуретната индустрия в момента, а той търси пари точно за
нея, продуцентът сподели:
„Аз мисля, че няма нищо странно и го заявявам, като в същото време съм готов, ако с това мога
да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла България да й е по-добре - готов съм да
се откажа от този проект и от тези пари, но техниката и усъвършенстването на качеството на
„Планета" го правим с една-единствена цел - да направим така, че да сме по-интересни в ЕС.
С инвестицията, която ние правим, привличаме още нови работни места и то високо
специализирани хора и то изключително млади хора", каза още Митко Димитров. И допълни, че
ще вземе поне още 30 човека на работа с тази субсидия.
На нападките на театралите, че се дават толкова пари за поп-фолка така, шефът на "Пайнер"
отговори:
„Ние не им пречим да покажат техните си театрални умения или каквото там правят. Нека да го
правят така, че да има интерес от самите хора. Ние разчитаме единствено на пазара. На
никакви протекции - политически или по някакъв друг неточен начин да сме се развили в
бизнеса - няма. Правим пазарен продукт и не се срамуваме от това. Този продукт се харесва от
милиони хора в България".
И продължи: „Ние не вземаме от тия, техните пари. Нека те да си направят труда, да участват в
такива проекти. Ние не сме ги ощетили. Нито сме против тях, както казах, и дори сме готови да
се откажем от този проект ,,ако на тях ще им стане малко по-добре".
Казвам ви го, защото чувствам тенденция в случая и сме дискриминирани едва ли не ние в
собствената си страна не трябва да сме равни с всички останали, а ние играем на тези проекти
като равни.
Аз не съм чудовище, аз съм земен човек и успявам по най-земни правила. С точност и
коректност, и честност както казах. Това, че правим комерсиална музика, казах ви, не се
срамувам. Тази музика се слуша от всички. И нека да не бъдем някакви изкуствени парвенюта.
Да декламираме: „О, ама аз тази музика не я слушам"... И по тоя начин да си мислим, че сме
много велики. Ми че никой не ви задължава да я слушате, бе хора".
Бизнесменът Митко Димитров е продуцент, но и член на ПП „ГЕРБ". Заради последното и се
появиха слухове, че това е основната причина той да получи такава голяма субсидия. Инж.
Димитров обаче отговори така на слуховете:
„Трябва да ви отговоря, че това ме задължава повече. Да бъдем още по-точни, защото ще
бъдем наблюдавани. Да бъдем още по-коректни и изискани в това, което правим. Заявявам го
съвсем открито и отговорно, че никакви протекции не съм ползвал в този случай и в каквото и
да е друго нещо изобщо в бизнеса си". Димитров обясни, че все още негови изпълнители не са
канени за лица за партии по изборите, но „ако си плащат, ще дадем. Ние сме в комерсиалния
бизнес", отговори продуцентът.
Попитан дали се обижда от отношението на обществото към попфолка, димитровградчанинът
сподели:
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Резюме: Евросубсидията от почти 2 млн. лева няма да бъде похарчена за силикон, заяви пред
bTV шефът на „Пайнер медиа" инж. Митко Димитров.
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„Ако мога да се обиждам от нещо, това е от некомпетентното отношение на обществото към
това, което правим. Чалга е пошла дума - тя се е наложила с тоя синдром, но за коя песен се
лепва това определение, на пошлост или на чалга.
Аз самият съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки един изпълнител,
искам той да има своя естествен чар, артистично поведение, гласови възможности и така
нататък. Но в последствие става едно преекспониране на нещата. Всеки решава по някакъв
някак си свой така подход да провокира публиката и феновете си, включително с тези
пластични намеси. По принцип аз не съм и против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде
поднесена с мярка, до границите на естественото, а не фрапиращо - както имаме такива
случаи. Затова сме и критикувани".
И продължи: „Аз се чувствам неудобно. При такава фрапираща пластична хирургия. И такава
намеса. Това е неестествено за мен. Но пазарът си казва своето - защо точно тези изпълнители
пазарът не ги отритне, не ги отхвърли, да кажем, а много от хората им се радват. Това е пазар".
Шефът на поп-фолк империята каза, че обича да слуша в колата си музиката от преди 30-40
години. „Говорим за старите евъргрийни, за старите хитове, за старата рок музика, за всичко
хубаво, което е било преди годините", завърши Митко Димитров.
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Заглавие: Шефът на "Пайнер": Никой не ви задължава да слушате поп-фолк
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Евросубсидията от почти 2 млн. лева няма да бъде похарчена за силикон, заяви пред
bTV шефът на „Пайнер медиа" инж. Митко Димитров.
„Парите са предназначени за високотехнологично развитие на „Планета Пайнер". Значи това са
камери, обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление. Дотук ние сме
направили огромна инвестиция със собствени сили, собствени средства, но кандидатствахме
по този проект за конкурентоспособност и спечелихме. Бяхме шести в реда и нямахме шансове,
но се отказаха някои други фирми, които са участвали поради това, че не могат да си
финансират програмата и дойде и нашият ред, просто извадихме късмет", каза Димитров.
Упрекнат, че поп-фолкът е най-конкуретната индустрия в момента, а той търси пари точно за
нея, продуцентът сподели:
„Аз мисля, че няма нищо странно и го заявявам, като в същото време съм готов, ако с това мога
да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла България да й е по-добре - готов съм да
се откажа от този проект и от тези пари, но техниката и усъвършенстването на качеството на
„Планета" го правим с една-единствена цел - да направим така, че да сме по-интересни в ЕС.
С инвестицията, която ние правим, привличаме още нови работни места и то високо
специализирани хора и то изключително млади хора", каза още Митко Димитров. И допълни, че
ще вземе поне още 30 човека на работа с тази субсидия.
На нападките на театралите, че се дават толкова пари за поп-фолка така, шефът на "Пайнер"
отговори:
„Ние не им пречим да покажат техните си театрални умения или каквото там правят. Нека да го
правят така, че да има интерес от самите хора. Ние разчитаме единствено на пазара. На
никакви протекции - политически или по някакъв друг неточен начин да сме се развили в
бизнеса - няма. Правим пазарен продукт и не се срамуваме от това. Този продукт се харесва от
милиони хора в България".
И продължи: „Ние не вземаме от тия, техните пари. Нека те да си направят труда, да участват в
такива проекти. Ние не сме ги ощетили. Нито сме против тях, както казах, и дори сме готови да
се откажем от този проект ,,ако на тях ще им стане малко по-добре".
Казвам ви го, защото чувствам тенденция в случая и сме дискриминирани едва ли не ние в
собствената си страна не трябва да сме равни с всички останали, а ние играем на тези проекти
като равни.
Аз не съм чудовище, аз съм земен човек и успявам по най-земни правила. С точност и
коректност, и честност както казах. Това, че правим комерсиална музика, казах ви, не се
срамувам. Тази музика се слуша от всички. И нека да не бъдем някакви изкуствени парвенюта.
Да декламираме: „О, ама аз тази музика не я слушам"... И по тоя начин да си мислим, че сме
много велики. Ми че никой не ви задължава да я слушате, бе хора".
Бизнесменът Митко Димитров е продуцент, но и член на ПП „ГЕРБ". Заради последното и се
появиха слухове, че това е основната причина той да получи такава голяма субсидия. Инж.
Димитров обаче отговори така на слуховете:
„Трябва да ви отговоря, че това ме задължава повече. Да бъдем още по-точни, защото ще
бъдем наблюдавани. Да бъдем още по-коректни и изискани в това, което правим. Заявявам го
съвсем открито и отговорно, че никакви протекции не съм ползвал в този случай и в каквото и
да е друго нещо изобщо в бизнеса си". Димитров обясни, че все още негови изпълнители не са
канени за лица за партии по изборите, но „ако си плащат, ще дадем. Ние сме в комерсиалния
бизнес", отговори продуцентът.
Попитан дали се обижда от отношението на обществото към попфолка, димитровградчанинът
сподели:
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Резюме: Евросубсидията от почти 2 млн. лева няма да бъде похарчена за силикон, заяви пред
bTV шефът на „Пайнер медиа" инж. Митко Димитров.
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„Ако мога да се обиждам от нещо, това е от некомпетентното отношение на обществото към
това, което правим. Чалга е пошла дума - тя се е наложила с тоя синдром, но за коя песен се
лепва това определение, на пошлост или на чалга.
Аз самият съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки един изпълнител,
искам той да има своя естествен чар, артистично поведение, гласови възможности и така
нататък. Но в последствие става едно преекспониране на нещата. Всеки решава по някакъв
някак си свой така подход да провокира публиката и феновете си, включително с тези
пластични намеси. По принцип аз не съм и против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде
поднесена с мярка, до границите на естественото, а не фрапиращо - както имаме такива
случаи. Затова сме и критикувани".
И продължи: „Аз се чувствам неудобно. При такава фрапираща пластична хирургия. И такава
намеса. Това е неестествено за мен. Но пазарът си казва своето - защо точно тези изпълнители
пазарът не ги отритне, не ги отхвърли, да кажем, а много от хората им се радват. Това е пазар".
Шефът на поп-фолк империята каза, че обича да слуша в колата си музиката от преди 30-40
години. „Говорим за старите евъргрийни, за старите хитове, за старата рок музика, за всичко
хубаво, което е било преди годините", завърши Митко Димитров.
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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", разкри в. Сега.
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Заглавие: ЕК иска спешна проверка на Пайнер
Подзаглавие:
Автор:
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", разкри в. Сега.
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. Финансирането е
дадено по линията на Министерството на икономиката и енергетиката на България!!! Същото,
което години наред нехае за съдбата на ВМЗ Сопот, на което е собственик.
"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.
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.
http://www.19min.bg/news/8/41954.html
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Заглавие: След пайнерките и фризьорите на Капанов ще учат английски с европари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 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 спечелил 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.
Фирмата на известния фризьор Кръстю Капанов е получила 41 416 лв. "С тези пари ще правим
обучения и семинари, фестивала на прическата, ще изпратим фризьорите на курсове по
английски.", споделя пред "Телеграф известният коафьор.
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Резюме: 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”.
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Резюме: Български разпространител на поп-фолк музика и видеоклипове с често шокиращо
сексуално съдържание е одобрен за 1 милион евро безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма Конкурентоспособност на ЕС. Острата критика, която последва веднага
след това в социалните мрежи и медиите, принуди Европейската комисия да поиска от
българските власти да бъде започнато разследване, пише сайтът за европейски новини
Юрактив.
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Заглавие: Юрактив: България финансира порнография с еврофондовете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Български разпространител на поп-фолк музика и видеоклипове с често шокиращо
сексуално съдържание е одобрен за 1 милион евро безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма Конкурентоспособност на ЕС. Острата критика, която последва
веднага след това в социалните мрежи и медиите, принуди Европейската комисия да поиска от
българските власти да бъде започнато разследване, пише сайтът за европейски новини
Юрактив.
„Компанията Пайнер Медия е одобрена за безвъзмездна финансова помощ от 1 милион евро
от Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта е 3,2 милиона лева,
което се развнява на 1,63 милиона евро. Българското правителство съфинансира проекта с
146,976 лева“, посочва медията.
Данните, публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на
структурните фондове на ЕС в България, предизвикаха скандал в социалните медии и мрежи.
Гражданите реагираха остро както на факта, че такъв проект е бил в състояние да отговари на
изискванията за финансиране от Европейския съюз, така и че получава съфинансиране от
държавния бюджет.
„Проектът включва закупуване на ново оборудване за снимките за телевизионния канал
Планета, собственост на Пайнер Медия“, пише още Юрактив.
„И Пайнер Медия, и телевизия Планета са известни с излъчването на поп-фолк музика,
популярна още като „чалга“. Музиката и видеоклиповете могат веднага да се разпознаят по
ориенталските ритми, оскъдното облекло на изпълнителките и сексуално насочените текстове“,
продължават от сайта. Мъжете в клиповете обикновено изглеждат като гангстери, а нежната
половинка като порно звезда.
Порнографията е официално забранена в България, но всички кабелни оператори предоставят
порнографско съдържание.
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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.
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Заглавие: Културна чалга
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България отново показа, че може да е първенец във всевъзможни практики. За да е позабавно, 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. Найвероятно 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 изпълнителите на фирмата да правят концерти в музеите? Тогава и културата ще
получи малко внимание.
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Резюме: "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.
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Заглавие: Българската чалга вдига рейтинг с 2 млн. лева европари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "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".
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.
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Заглавие: Митко Пайнера: Ще върна парите, ако мога да угодя на някого
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Близо два милиона лева европари ще получи "Пайнер Медиa" ООД, собственик на
телевизия „Планета”. Дружеството бе одобрено като бенефициент по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Новината от началото
на седмицата разбуни духовете и предизвика редица критични коментари.
Собственикът на „Планета” инж. Митко Димитров все още не е взел европейските милиони.
"Има си етап в тази работа, нищо така не е лесно както изглежда отстрани и всички тези
коментари, които се правят за усвоени вече пари и дадени пари и така нататък, няма нищо
общо с етапността в програмата за усвояването на европейските фондове", каза той.
Собственикът на Пайнер отрече да изхарчи парите за силикон за фолк дивите. Парите са
предназначени за високотехнологично развитие на „Планета”, каза той. - Това са камери,
обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление. Дотук ние сме направили
огромна инвестиция със собствени сили, собствени средства, но кандидатствахме по този
проект за конкурентоспособност и спечелихме. Бяхме шести в реда и нямахме шансове, но се
отказаха някои други фирми, които са участвали поради това, че не могат да си финансират
програмата и дойде и нашият ред, просто извадихме късмет.
Не е ли попфолкът музиката, която е конкурентна в момента на българския пазар, а
същевременно вие търсите пари точно от такава програма - конкурентоспособност?
Аз мисля, че няма нищо странно и го заявявам, като в същото време съм готов, ако с това мога
да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла България да й е по-добре - готов съм да
се откажа от този проект и от тези пари, но техниката и усъвършенстването на качеството на
„Планета” го правим с една-единствена цел - да направим така, че да сме по-интересни в ЕС.
С инвестицията, която ние правим, привличаме още нови работни места и то високо
специализирани хора и то изключително млади хора.
Колко човека ще вземете на работа ?
Над 30 човека.
Нападките са точно така, че вие печелите достатъчно добре, че държите 80% от музикалния
пазар в България - защо са ви тогава тези пари в повече, това са европейски пари?
Пари винаги трябват. Немалко пари инвестираме в качество на нашата техника, на телевизиите
ни и изобщо, в дейността, която правим, но защо да не ги спечелваме тези пари, като имаме
тази възможност.
Вече има призиви от театрали, балети, художници да се вдигнат на бунт срещу това, че чалгата
получава финансиране. Ще цитирам реплика на големия български режисьор Александър
Морфов: „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. Какво им казвате на тези
хора?
Ние не им пречим да покажат техните си театрални умения или каквото там правят. Нека да го
правят така, че да има интерес от самите хора. Ние разчитаме единствено на пазара. На
никакви протекции - политически или по някакъв друг неточен начин да сме се развили в
бизнеса - няма. Правим пазарен продукт и не се срамуваме от това. Този продукт се харесва от
милиони хора в България .
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Резюме: Близо два милиона лева европари ще получи "Пайнер Медиa" ООД, собственик на
телевизия „Планета”. Дружеството бе одобрено като бенефициент по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Новината от началото на
седмицата разбуни духовете и предизвика редица критични коментари.
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Печелите финансиране, в момент в който у нас пари за култура и театър почти няма. Не
усещате ли този дисонанс?
Ние не вземаме от тия, техните пари. Нека те да си направят труда, да участват в такива
проекти. Ние не сме ги ощетили. Нито сме против тях, както казах, и дори сме готови да се
откажем от този проект ,,ако на тях ще им стане малко по – добре”.
Казвам ви го, защото чувствам тенденция в случая и сме дискриминирани едва ли не ние в
собствената си страна не трябва да сме равни със всички останали, а ние играем на тези
проекти като равни.
Аз не съм чудовище, аз съм земен човек и успявам по най-земни правила. С точност и
коректност, и честност както казах. Това, че правим комерсиална музика, казах ви, не се
срамувам. Тази музика се слуша от всички. И нека да не бъдем някакви изкуствени парвенюта.
Да декламираме: „О, ама аз тази музика не я слушам”... И по тоя начин да си мислим че сме
много велики. Ми че никой не ви задължава да я слушате, бе хора/
Появяват се дори съмнения, вече имаше и коментари от политици, че получавате милионите
неслучайно. Вие сте член на ГЕРБ. Как ще отговорите?
Трябва да ви отговоря, че това ме задължава повече. Да бъдем още по-точни, щото ще бъдем
наблюдавани. Да бъдем още по-коректни и изискани в това, което правим. Заявявам го съвсем
открито и отговорно, че никакви протекции не съм ползвал в този случай и в каквото и да е
друго нещо изобщо в бизнеса си.
Идват избори. Тежка кампания ще бъде. Има ли вече интерес към вашите изпълнители - за
концерти, за клипове, търсят ли ги вече и от кои партии?
Нямаме такива ангажименти, рано е още.
А бихте ли дали изпълнител като лице на кампания?
Ако си плащат, ще дадем. Ние сме в комерсиалния бизнес.
Обижда ли ви отношението на обществото към попфолка?
Ако мога да се обиждам от нещо, това е от некомпетентното отношение на обществото към
това, което правим. Чалга е пошла дума - тя се е наложила с тоя синдром, но за коя песен се
лепва това определение, на пошлост или на чалга.
Но вие казвате пошлост - не мислите ли, че много силикон, скъпите вещи, които непрекъснато
се показват, лъскавите клипове всъщност - оттам дойде тази пошлост, а не от самата музика.
Аз самия съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки един изпълнител,
искам той да има своя естествен чар, артистично поведение, гласови възможности и така
нататък. Но в последствие става едно преекспониране на нещата. Всеки решава по някакъв
някак си свой така подход да провокира публиката и феновете си, включително с тези
пластични намеси. По принцип аз не съм и против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде
поднесена с мярка, до границите на естественото, а не фрапиращо - както имаме такива
случаи. Затова сме и критикувани.
А вие лично чувствате ли се отговорен?
Аз се чувствам неудобно. При такава фрапираща пластична хирургия. И такава намеса. Това е
неестествено за мен. Но пазарът си казва своето - защо точно тези изпълнители пазарът не ги
отритне, не ги отхвърли, да кажем, а много от хората им се радват. Това е пазар.
Каква музика слушате в колата ?
Аз слушам музиката от преди 30-40 години. Това ми създава удоволствие. Говорим за старите
евъргрийни, за старите хитове, за старата рок музика, за всичко хубаво, което е било преди
годините.
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Връзка:
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Брой думи: 200
Резюме: След като вчера из медиите се разшумя, че от "Пайнер" ще получат близо 2 млн. лв.
по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", то веднага се
надигна вълна от недоволни, които се нахвърлиха срещу поп фолк изпълнителките, които
работят при инж. Митко Димитров.
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Заглавие: Митко Пайнера: Готов съм да се откажа от европарите!
Подзаглавие:
Автор:
Текст: След като вчера из медиите се разшумя, че от "Пайнер" ще получат близо 2 млн. лв. по
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", то веднага се
надигна вълна от недоволни, които се нахвърлиха срещу поп фолк изпълнителките, които
работят при инж. Митко Димитров.
Шефът на музикалната компания обаче побърза да отговори на всички нападки и даде интервю
за "Тази сутрин", където обясни, че дори е готов да се откаже от тези европари.
"Аз мисля, че няма нищо странно и го заявявам - ако с това мога да угодя на някого, готов съм
да се откажа от този проект, от тези пари. Но усъвършенстването на техниката, на качеството
на телевизия "Планета" е с цел да бъдем по-интересни, по-привлекателни за ЕС. С
инвестицията, която ние правим, откриваме нови работни места и привличаме млади, кадърни
хора. Ще осигурим работа на над 30 души", заяви шефът на "Пайнер".
Както стана ясно още вчера тези пари са предназначени за високотехнологично развитие на
музикалния канал. Със сумата ще се купят много скъпи камери, обективи, пултове и друга
техника.
Митко Димитров категорично отрече информацията, която вчера се тиражираше из медиите, а
именно - че тези пари ще се дават на фолк изпълнителките, за да си слагат силикон.
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Заглавие: Митко Пайнера: Ще върна парите, ако мога да угодя на някого
Подзаглавие:
Автор:
Текст: След като стана ясно, че близо два милиона лева европари ще получи "Пайнер Медиa"
ООД, собственик на телевизия „Планета", тъй като дружеството бе одобрено като бенефициент
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика", новината разбуни духовете и предизвика редица критични коментари.
Пред бТВ собственикът на „Планета" инж. Митко Димитров заяви, че все още не е взел
европейските милиони.
"Има си етап в тази работа, нищо така не е лесно както изглежда отстрани и всички тези
коментари, които се правят за усвоени вече пари и дадени пари и така нататък, няма нищо
общо с етапността в програмата за усвояването на европейските фондове", каза той.
Собственикът на Пайнер отрече да изхарчи парите за силикон за фолк дивите. Парите са
предназначени за високотехнологично развитие на „Планета", каза той. Това са камери,
обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление. Дотук ние сме направили
огромна инвестиция със собствени сили, собствени средства, но кандидатствахме по този
проект за конкурентоспособност и спечелихме. Бяхме шести в реда и нямахме шансове, но се
отказаха някои други фирми, които са участвали поради това, че не могат да си финансират
програмата и дойде и нашият ред, просто извадихме късмет.
Митко Димитров заяви, че е готов да върне евромилионите, ако с това може да угоди на някого,
"за да му бъде по-добре и на цяла България да й е по-добре - готов съм да се откажа от този
проект и от тези пари, но техниката и усъвършенстването на качеството на „Планета" го правим
с една-единствена цел - да направим така, че да сме по-интересни в ЕС. С инвестицията, която
ние правим, привличаме още нови работни места и то високо специализирани хора и то
изключително млади хора, заяви той. Той обеща да вземе над 30 души на работа.
"Пари винаги трябват. Немалко пари инвестираме в качество на нашата техника, на
телевизиите ни и изобщо, в дейността, която правим, но защо да не ги спечелваме тези пари,
като имаме тази възможност", добави той в отговор на нападките, че печели достатъчно добре
и държи 80% от музикалния пазар в България.
На въпрос, че вече има призиви от театрали, режисьори, че чалгата получава финансиране,
Митко Димитров отговори: “Ние не им пречим да си покажат театралните умения или каквото
правят. Ние разчитаме единствено на пазара, на никакви протекции. Правим пазарен продукт и
не се срамуваме от това. Този продукт се харесва от милиони хора в България. Ние не взимаме
от техните пари. Нека и те кандидатстват и да спечелят”.
Пайнера е категоричен, че отношението към него и бизнеса му е тенденциозно. “Ние сме едва
ли не дискриминирани в собствената си страна. Аз не съм чудовище, аз съм женен човек. И
оцелявам на пазара с точност и коректност. Музиката, която правим, се слуша от всички. Нека
останалите не се правят на парвенюта – “О, не слушам тази музика!”. Че никой не ви задължава
да я слушате, бе хора!”, разпалено заяви бизнесменът.
Той допълни, че коментари, че получава милионите си като член на ГЕРБ, са абсолютно
неоснователни: “Това ме задължава повече. Да сме по-точни, защото ще сме наблюдавани.
Заявявам най-отговорно – никакви протекции не съм използвал за каквото и да било, най-вече
за бизнеса си”.
“Аз самият съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки изпълнител, искам
той да има своя естествен чар, гласови възможности. Но впоследствие става едно
преекспониране на нещата, всеки решава да провокира публиката си с някакви пластични
намеси. Аз не съм против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде поднесена с мярка,
естествено. Аз самият се чувствам неудобно при неестествено изглеждащи изпълнителки. Но
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Резюме: След като стана ясно, че близо два милиона лева европари ще получи "Пайнер
Медиa" ООД, собственик на телевизия „Планета", тъй като дружеството бе одобрено като
бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика", новината разбуни духовете и предизвика редица критични коментари.
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се замислете – защо пазарът не ги отхвърли, а много от хората им се радват”, каза
бизнесменът.
Попитан каква музика слуша в колата си, Пайнера отговори: “В колата си слушам музиката от
преди 30-40 години, старите евъргирйни, старата рокмузика, всичко хубаво, което е било преди
годините”.
Интернет Медия БИГ.БГ
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Резюме: Европарите влизат в България основно като асфалт и силиконoви цици, възмути се
рапърът
Поредният възмутил се на новината, че Митко Пайнера ще вземе милиони от европроект е
рапърът Мишо Шамара. На страницата си във Фейсбук Биг Ша пише: "Европарите влизат в
България основно като асфалт и силиконoви цици.
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Заглавие: И Мишо Шамара скочи на Пайнера
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Европарите влизат в България основно като асфалт и силиконoви цици, възмути се
рапърът
Поредният възмутил се на новината, че Митко Пайнера ще вземе милиони от европроект е
рапърът Мишо Шамара. На страницата си във Фейсбук Биг Ша пише: "Европарите влизат в
България основно като асфалт и силиконoви цици. 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 найголемия монополист", пише още в профила си Шамара.
Общата стойност на проекта на Пайнера 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.
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Резюме: "Ако с това мога да угодя на някого, готов съм да се откажа от тези пари", каза шефът
на "Пайнер"
След като вчера из медиите се разшумя, че от "Пайнер" ще получат близо 2 млн. лв. по
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", то веднага се
надигна вълна от недоволни, които се нахвърлиха срещу попфолк изпълнителките, които
работят при инж. Митко Димитров.
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Заглавие: Митко Пайнера: Готов съм да се откажа от европарите!
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Ако с това мога да угодя на някого, готов съм да се откажа от тези пари", каза шефът на
"Пайнер"
След като вчера из медиите се разшумя, че от "Пайнер" ще получат близо 2 млн. лв. по
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", то веднага се
надигна вълна от недоволни, които се нахвърлиха срещу попфолк изпълнителките, които
работят при инж. Митко Димитров.
Шефът на музикалната компания обаче побърза да отговори на всички нападки и даде интервю
за "Тази сутрин", където обясни, че дори е готов да се откаже от тези европари.
"Аз мисля, че няма нищо странно и го заявявам - ако с това мога да угодя на някого, готов съм
да се откажа от този проект, от тези пари. Но усъвършенстването на техниката, на качеството
на телевизия "Планета" е с цел да бъдем по-интересни, по-привлекателни за ЕС. С
инвестицията, която ние правим, откриваме нови работни места и привличаме млади, кадърни
хора. Ще осигурим работа на над 30 души", заяви шефът на "Пайнер".
Както стана ясно още вчера тези пари са предназначени за високотехнологично развитие на
музикалния канал. Със сумата ще се купят много скъпи камери, обективи, пултове и друга
техника.
Митко Димитров категорично отрече информацията, която вчера се тиражираше из медиите, а
именно - че тези пари ще се дават на фолк изпълнителките, за да си слагат силикон.
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Брой думи: 402

Заглавие: След пайнерките и фризьорите на Капанов с европари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Клиповете на Графа и „Комиците” също финансирани по програма от ЕС
Фирмата на известния фризьор Кръстю Капанов е получила 41 416 лв. "С тези пари ще правим
обучения и семинари, фестивала на прическата, ще изпратим фризьорите на курсове по
английски.", споделя пред "Телеграф" известният коафьор.
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 спечелил 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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Резюме: Клиповете на Графа и „Комиците” също финансирани по програма от ЕС
Фирмата на известния фризьор Кръстю Капанов е получила 41 416 лв. "С тези пари ще правим
обучения и семинари, фестивала на прическата, ще изпратим фризьорите на курсове по
английски.", споделя пред "Телеграф" известният коафьор.
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Брой думи: 880

Заглавие: Европа се стресна от чалга скандала
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у
нас и предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска
от българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
"До този момент ЕК не е изплащала пари по проекта на тази музикална компания. Общата му
стойност е 3,2 милиона лева. 85 на сто от тях е трябвало да бъдат осигурени от фонда за
регионално развитие, останалите 15 са национално съфинансиране", каза пред БНР
говорителят на комисията по въпросите на регионалната политика Ширин Уилърс.Брюксел
трябва да даде 1 630 498 лв. по проекта, 287 735 е националното финансиране, а "Пайнер
медиa" ще плати 1 279 091 лв.
Финансирането е било одобрено по програма за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културна индустрия, защото според ЕК тя има голям потенциал, създава работни
места и заслужава да бъде подкрепена, отбеляза Ширин Уилърс. Що се отнася до избора на
конкретния проект, той е отговорност на управляващия орган в България, който е под
ръководството на Министерството на икономиката. Разбираме, че има определени притеснения
около проекта и тъй като приемаме много сериозно задачата си да използваме отговорно
парите на данъкоплатците, днес поискахме от българските власти да започнат разследване, за
да установят дали правилата на грантовата схема са били спазени, обясни Уилърс.
От икономическото министерство уточниха, че проектът на "Пайнер Медия" е преминал
успешно всички етапи на оценка и е бил класиран в резервите. Изпълнението му трябва да
завърши през април тази година, но до момента на компанията не е преведен нито лев.
По повод острата реакция на театрали босът на "Пайнер медия" Митко Димитров заяви: "Аз съм
готов да се откажа от този проект, ако ще им стане по-добре. Ние показваме и фолклора, и
красотите на България".
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.
БСП: ГЕРБ купи певици за вота
"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.
Денис Ризов, басист на "Ахат": Парите ще отидат за простотия и силикон
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
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Резюме: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у нас и
предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска от
българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
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не съм щастлив, че тези средства ще отидат за нови силиконови цици. Това е животът. Парите
са едно, но това което се прави с тези тях трябва да бъде в полза на хората, а не в полза на
простотията и чалгата!
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 Фолка", 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, занимавам се с бизнес.
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.narodnodelo.bg
Връзка: http://www.narodnodelo.bg/news.php?news=71925
Брой думи: 135
Резюме: Европа дава 1,6 млн. лв., а правителството още 300 хил. лв. за популяризирането на
чалгата по света и у нас. Не, това не е шега, а наистина одобрен от БГ чиновниците проект,
който ще се финансира по оперативна програма “Конкурентоспособност”, за обновлението на
“Пайнер”.
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Заглавие: А дава ли пари Европа за силикон?
Подзаглавие:
Автор: Десислава Димитрова
Текст: Европа дава 1,6 млн. лв., а правителството още 300 хил. лв. за популяризирането на
чалгата по света и у нас. Не, това не е шега, а наистина одобрен от БГ чиновниците проект,
който ще се финансира по оперативна програма “Конкурентоспособност”, за обновлението
на “Пайнер”. Явно чалгата вече е стълб и приоритет за развитието на и без това агонизиращата
ни икономика. Жалко само че с такъв ентусиазъм не се стимулират и предприятия, които са в
производствения сектор, за да се разкрият нови работни места.
Не може да му се отрече обаче на Митко Пайнера, че е предприемчив човек и успешен
бизнесмен, независимо от това на кого се нрави продуктът му. Време е след техниката да
обнови и предлагания асортимент. Дали Брюксел дава и пари за нов силикон, та да сме и с
едни гърди напред в Европа?
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.webcafe.bg
Връзка:
http://www.webcafe.bg/id_2083522454_Bryuksel_iska_da_proverim_kak_da_dadeni_parite_na_Payn
er
Брой думи: 269
Резюме: Европейската комисия е поискала от българските власти да направят свое
разследване дали парите от еврофондовете са отпуснати на музикалната компания "Пайнер" в
съответствие с правилата. Това съобщи говорителката на комисията по въпросите на
регионалната политика Ширин Уилърс, съобщи bTV.
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Заглавие: Брюксел иска да проверим как да дадени парите на "Пайнер"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Европейската комисия е поискала от българските власти да направят свое разследване
дали парите от еврофондовете са отпуснати на музикалната компания "Пайнер" в съответствие
с правилата. Това съобщи говорителката на комисията по въпросите на регионалната политика
Ширин Уилърс, съобщи bTV. До този момент Европейската комисия не е изплащала пари по
проекта на тази музикална компания. Според сроковете те трябва да се изплатят до края на
април т.г.
Общата стойност на проекта е 3.2 милиона лева. 85 на сто от тях е трябвало да бъдат
осигурени от фонда за регионално развитие, останалите 15% са национално съфинансиране,
каза Ширин Уилърс. Тя добави, че няма информация дали и колко пари са дадени на тази
компания от националния бюджет досега.
Собственикът на "Пайнер" инж. Митко Димитров, който е и член на ГЕРБ и поддръжник на кмета
на Димитровград Иво Димов (ГЕРБ), коментира, че не е ползвал протекции за получаването на
парите по ОП "Конкурентоспособност" на ЕС. Средствата по нея се управляват у нас от
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).
Финансирането е било одобрено по програма за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културна индустрия, защото според Европейската комисия тя има голям
потенциал, създава работни места и заслужава да бъде подкрепена, отбеляза Ширин Уилърс.
"Що се отнася до избора на конкретния проект, той е отговорност на управляващия орган в
България, който е под ръководството на Министерството на икономиката. Разбираме, че има
определени притеснения около проекта, и тъй като приемаме много сериозно задачата си да
използваме отговорно парите на данъкоплатците, днес поискахме от българските власти да
започнат разследване, за да установят дали правилата на грантовата схема са били спазени",
заявява Димитров.
http://www.webcafe.bg/id_2083522454_Bryuksel_iska_da_proverim_kak_da_dadeni_parite_na_Payn
er
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.klassa.bg
Връзка:
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221658_%D0%95%D0%9A+%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D
1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%
B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%
BD%D0%B0+%22%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80+%D0%9C%D0%B5%D0
%B4%D0%B8%D0%B0%22+%D0%9E%D0%9E%D0%94
Брой думи: 156
Резюме: Eвропейската комисия (ЕК) иска от властите в България да проверят дали парите,
които музикалната компания "Пайнер" ще получи от еврофондовете, са отпуснати в
съответствие с правилата, съобщи БНР.
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Заглавие: ЕК поиска проверка на проекта на "Пайнер Медиа" ООД
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Eвропейската комисия (ЕК) иска от властите в България да проверят дали парите, които
музикалната компания "Пайнер" ще получи от еврофондовете, са отпуснати в съответствие с
правилата, съобщи БНР. Радиото цитира Ширин Уилърс, говорителка на комисията по
въпросите на регионалната политика Йоханес Хан. Уилърс е заявила, че са разбрали, че има
известни притиснения около проекта и тъй като използват отговорно парите на европейските
данъкоплатци, от ЕК са поискали разследване дали са спазени правилата по грантовата схема.
Общата стойност на проекта е 3,2 млн. лв., като 1,9 млн. от тях се осигуряват по програмата
за конкурентоспособност, а останалите - от "Пайнер Медиа".Финансирането е било одобрено
по програма за подкрепа на малки и средни фирми в творческата и културна индустрия, защото
според ЕК тя има голям потенциал, създава работни места и заслужава да бъде подкрепена,
отбеляза Уилърс. Тя обаче подчерта, че изборът на конкретния проект е отговорност на
управляващия орган в България, който е под ръководството на Министерството на
икономиката.
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Заглавие: Шефът на “Пайнер” за спечеления европроект: Просто късмет
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ЕК иска от България да провери дали финансирането на компанията отговаря на всички
изисквания
Собственикът на музикалната компания “Пайнер” Митко Димитров отрече да има връзка между
членството му в управляващата партия и спечеления от фирмата европроект по програма
“Конкурентноспособност” на стойност 3.2 млн. лв.
“Напротив, това още повече ме задължава да бъда изключително точен и коректен, защото
знам, че аз съм уязвим и наблюдаван. Няма никаква връзка. За съдействие не съм търсил
никого. Абсолютно точно и честно сме го спечелили този проект и бяхме, мисля, че шести в
резервите”, коментира в сряда пред Дарик радио Димитров.
Той посочи още, че е бил “отписал” проекта, но се оказало, че “други са се отказали преди нас и
дойде нашият ред.”
“Просто късмет”, обяви Димитров.
Компанията е спечелила безвъзмездно европейско финансиране в размер на 1 918 233 лева,
като европейските средства са 1 630 498 лева, а държавното съфинансиране – 287 735 лева.
Останалата сума идва от компанията.
Димитров каза, че дори и да се откаже от въпросната субсидия, която е 60 на сто от сумата,
нужна за реализирането на проекта, ще закупи описаната в разработката техника.
“Не ощетяваме който и да било бранш с този проект. Нека и те кандидатстват”, допълни той по
повод призивите за протести и негативните отзиви: “И да се откажем от този проект, защото от
цялата тази патърдия на мен ми дойде в повече. Чудя се защо е необходимо това, след като
перспективата на България в момента е да усвоява евросредствата. И ние го правим –
развиваме нашата си област както трябва. Нека всеки един в своята област в България да бъде
така, като нас”.
На разкритите по проекта нови работни места ще бъдат назначени млади и
високоспециализирани кадри,обяви още Димитров.
“Тези работни места ще бъдат за млади специалисти, няма да назначаваме певици. Те са друго
нещо. Вземайки в нашия бранш тези пари, ние не ощетяваме техния бранш, не взимаме от
техните пари. Нека бъдат инициативни. Ние не сме против тях, но защо те са против нас. Каква
е тази злоба, на какво основание?”, попита риторично шефът на “Пайнер”, която продуцира
фолк изпълнители.
Собственикът на димитровградската музикална къща твърди, че в бизнеса му помагат
единствено принципите, които спазва – коректност и честност в отношенията, качество и
прозорливост в инвестициите и пазарен интерес.
Междувременно стана ясно, че Европейската комисия (ЕК) е поискала от властите в България
да разследват дали финансирането с европейски средства на проект на “Пайнер Медиа” ООД
отговаря на всички изисквания.
http://argumenti-bg.com/22224/shefat-na-payner-za-specheleniya-evroproekt-prosto-kasmet/
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Резюме: ЕК иска от България да провери дали финансирането на компанията отговаря на
всички изисквания
Собственикът на музикалната компания “Пайнер” Митко Димитров отрече да има връзка между
членството му в управляващата партия и спечеления от фирмата европроект по програма
“Конкурентноспособност” на стойност 3.2 млн. лв.
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Заглавие: Европа дава пари и за киното ни
Подзаглавие:
Автор:
Текст: И Графа може да се похвали с реализиран проект с пари от ЕС
Графа е сред певците продуценти, които могат да се похвалят с реализиран проект с пари от
ЕС, научи в-к "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.
Вчера (15 януари) стана ясно, че 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".
Впоследствие пък Еврокомисията поиска от българските власти да направят собствено
разследване дали парите за европейското финасиране са били отпуснати според правилата.
Сред останалите, получили пари от Европа, се оказа и продуцентската компания на "Комиците”
- "Дрийм тийм прадакшън” - половин милион лева за техническо оборудване за производство на
филми. 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.
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.
Фирмата на известния фризьор Кръстю Капанов е получила 41 416 лв. "С тези пари ще правим
обучения и семинари, фестивала на прическата, ще изпратим фризьорите на курсове по
английски", споделя пред "Телеграф известният коафьор.
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Резюме: И Графа може да се похвали с реализиран проект с пари от ЕС
Графа е сред певците продуценти, които могат да се похвалят с реализиран проект с пари от
ЕС, научи в-к "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.
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Заглавие: Шампанско, сълзи и "сензации"
Подзаглавие:
Автор: Ралица Стоянова
Текст: Нямаме нужда от цензура - с бутона "share" сами си я правим
"Новината" на вчерашния ден беше, че "Пайнер" получава 2 млн. лева от Брюксел. "Новина",
защото информацията съвсем не е от вчера. Музикалната компания е спечелила и изпълнява
проекта от половин година (и още не е взела никакви пари от него, между другото).
Някой обаче facebook-активист публикува информацията от страницата на финансовото
министерство и тя обиколи хиляди профили е социалната мрежа и десетки медии само за ден.
Криворазбрани интелектуалци и мои facebook-приятели цял ден се възмущаваха. Прочетох
дори твърдения, че "Европа иска да сме прости, за да ни затрие"?!
Мили facebook-приятели, искам да ви обърна внимание на факта, че Европа не отпуска пари по
ОП "Конкурентоспособност" не за ограмотяване и утвърждаване на морални устои, а за
реализиране на БИЗНЕС проекти. "Пайнер" има такъв, кандидатства, дават ? пари – чисто и
просто БИЗНЕС.
И тези пари не се дават от нашия джоб.
Няма нужда да се надпреварвате да хулите един през друг поп фолка виртуално. Дали слушате
или не, дали харесвате или не, изобщо не е темата тук.
Вместо да се показвате колко "анти-чалга” сте във facebook, идете на концерт, на опера, на
кино. Така ще имате какво друго да публикувате във Facebook (в работно време – после не се
оплаквайте от ниска заплата!), а не колажи на Ивана и Преслава.
Вместо да се надпреварвате да споделяте въпросния линк от страницата на финансовото
министерство, опитайте да кандидатствате вие по европроект.
Вследствие на големия шум от ЕК поискаха българските власти да направят собствено
разследване дали парите за "Пайнер” са били отпуснати според правилата. Ок, нека
разследват.
Но нека проверят и европарите, дадени на Графа за последния му клип, и на "Комиците”, и на
"Столичани в повече”, и на "Междинна станция”, "Горещо”, "Отечествен фронт”....(Да, не само
чалгата получава евросредства!). Ако се разследва само "Пайнер”, би било популистко,
тенденциозно и несправедливо.
Тревожното в случая е, че подобни "сензации" отвличат вниманието от съществените
проблеми. Колко от вас, facebook-приятели, прочетоха и share-наха например информацията за
сексуалното насилие в дома за деца в Страхилово? Ето това е наистина проблем, който
заслужава остро и масово виртуално възмущение (и реални действия!) а не фактът, че
"Пайнер" получава 2 млн. лева за техника.
Днес шефът на компанията Митко Димитров заяви, че "ако на България ще ? стане по-добре, е
готов да върне парите".
Е, ще ви стане ли по-добре?!
Нямаме нужда от цензура - с бутона "share” сами си я правим!
"Шампанско и сълзи”* бил животът ни, според една от пионерките в поп фолка Ивана. И
измислени "сензации", уви, бих добавила аз.
* Заглавие на песен на Ивана

Медиен мониторинг | 1/17/2012

Резюме: Нямаме нужда от цензура - с бутона "share" сами си я правим
"Новината" на вчерашния ден беше, че "Пайнер" получава 2 млн. лева от Брюксел. "Новина",
защото информацията съвсем не е от вчера. Музикалната компания е спечелила и изпълнява
проекта от половин година (и още не е взела никакви пари от него, между другото).
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Резюме: Eвропейската комисия (ЕК) иска от властите в България да проверят дали парите,
които музикалната компания "Пайнер" ще получи от еврофондовете, са отпуснати в
съответствие с правилата, съобщи БНР. Радиото цитира Ширин Уилърс, говорителка на
комисията по въпросите на регионалната политика Йоханес Хан. Уилърс е заявила, че са
разбрали, че има известни притиснения около проекта и тъй като използват отговорно парите
на европейските данъкоплатци, от ЕК са поискали разследване дали са спазени правилата по
грантовата схема.
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Заглавие: Европа се усъмни в парите за българската чалга
Подзаглавие: ЕК поиска одит на европроекта на "Пайнер Медиа"
Автор:
Текст: Eвропейската комисия (ЕК) иска от властите в България да проверят дали парите, които
музикалната компания "Пайнер" ще получи от еврофондовете, са отпуснати в съответствие с
правилата, съобщи БНР. Радиото цитира Ширин Уилърс, говорителка на комисията по
въпросите на регионалната политика Йоханес Хан. Уилърс е заявила, че са разбрали, че има
известни притиснения около проекта и тъй като използват отговорно парите на европейските
данъкоплатци, от ЕК са поискали разследване дали са спазени правилата по грантовата схема.
"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".
LiveNews припомня, че "Пайнер Медиa" ООД, която е собственик на телевизия „Планета“
спечели безвъзмездно финансиране от 1,9 млн. лв. по ОП „Развитие на
конкурентоспособносттана българската икономика", 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.
Собственикът на „Планета” инж. Митко Димитров говори по темата в интервю за bTV.
Автор: Владимир Маргитин/LiveBiz.bg
http://www.livenews.bg/Evropa-se-usamni-v-parite-za-balgarskata-chalga-43954
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Заглавие: Митко Пайнера: Слушам рок музика от преди 30-40 години
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Парите са предназначени за високотехнологично развитие на „Планета”, допълни
собственикът на "Планета"
Близо два милиона лева европари ще получи "Пайнер Медиa" ООД, собственик на телевизия
„Планета”. Дружеството бе одобрено като бенефициент по Оперативна програма "Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика". Новината от началото на
седмицата разбуни духовете и предизвика редица критични коментари.
LiveNews.bg ви предлага цялото интервю, което собственикът на „Планета” инж. Митко
Димитров даде в ефира на БТВ.
Инж. Димитров Взехте ли вече европейските милиони?
Не, има си етап в тази работа, нищо така не е лесно както изглежда отстрани и всички тези
коментари, които се правят за усвоени вече пари и дадени пари и така нататък, няма нищо
общо с етапността в програмата за усвояването на европейските фондове.
Някой ви обвиниха, че едва ли не силикон ще слагате с тези пари на фолк дивите?
Трябва да слагаме тонове силикон тогава, ако харчим толкова пари... това са глупости, пълни
глупости.
В какво точно ще вложите парите?
Парите са предназначени за високотехнологично развитие на „Планета”. Значи това са камери,
обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление. Дотук ние сме направили
огромна инвестиция със собствени сили, собствени средства, но кандидатствахме по този
проект за конкурентоспособност и спечелихме. Бяхме шести в реда и нямахме шансове, но се
отказаха някои други фирми, които са участвали поради това, че не могат да си финансират
програмата и дойде и нашият ред, просто извадихме късмет.
Не е ли попфолкът музиката, която е конкурентна в момента на българския пазар, а
същевременно вие търсите пари точно от такава програма - конкурентоспособност?
Аз мисля, че няма нищо странно и го заявявам, като в същото време съм готов, ако с това мога
да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла България да й е по-добре - готов съм да
се откажа от този проект и от тези пари, но техниката и усъвършенстването на качеството на
„Планета” го правим с една-единствена цел - да направим така, че да сме по-интересни в ЕС.
С инвестицията, която ние правим, привличаме още нови работни места и то високо
специализирани хора и то изключително млади хора.
Колко човека ще вземете на работа ?
Над 30 човека.
Нападките са точно така, че вие печелите достатъчно добре, че държите 80% от музикалния
пазар в България - защо са ви тогава тези пари в повече, това са европейски пари?
Пари винаги трябват. Немалко пари инвестираме в качество на нашата техника, на телевизиите
ни и изобщо, в дейността, която правим, но защо да не ги спечелваме тези пари, като имаме
тази възможност.
Вече има призиви от театрали, балети, художници да се вдигнат на бунт срещу това, че чалгата
получава финансиране. Ще цитирам реплика на големия български режисьор Александър
Морфов: „Това е чудовищно, не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо в идиотската
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ни държава. Това е културата, която можем да покажем на света. Какво им казвате на тези
хора?
Ние не им пречим да покажат техните си театрални умения или каквото там правят. Нека да го
правят така, че да има интерес от самите хора. Ние разчитаме единствено на пазара. На
никакви протекции - политически или по някакъв друг неточен начин да сме се развили в
бизнеса - няма. Правим пазарен продукт и не се срамуваме от това. Този продукт се харесва от
милиони хора в България .
Печелите финансиране, в момент в който у нас пари за култура и театър почти няма. Не
усещате ли този дисонанс?
Ние не вземаме от тия, техните пари. Нека те да си направят труда, да участват в такива
проекти. Ние не сме ги ощетили. Нито сме против тях, както казах, и дори сме готови да се
откажем от този проект ,,ако на тях ще им стане малко по – добре”.
Казвам ви го, защото чувствам тенденция в случая и сме дискриминирани едва ли не ние в
собствената си страна не трябва да сме равни със всички останали, а ние играем на тези
проекти като равни.
Аз не съм чудовище, аз съм земен човек и успявам по най-земни правила. С точност и
коректност, и честност както казах. Това, че правим комерсиална музика, казах ви, не се
срамувам. Тази музика се слуша от всички. И нека да не бъдем някакви изкуствени парвенюта.
Да декламираме: „О, ама аз тази музика не я слушам”... И по тоя начин да си мислим че сме
много велики. Ми че никой не ви задължава да я слушате, бе хора/
Появяват се дори съмнения, вече имаше и коментари от политици, че получавате милионите
неслучайно. Вие сте член на ГЕРБ. Как ще отговорите?
Трябва да ви отговоря, че това ме задължава повече. Да бъдем още по-точни, щото ще бъдем
наблюдавани. Да бъдем още по-коректни и изискани в това, което правим. Заявявам го съвсем
открито и отговорно, че никакви протекции не съм ползвал в този случай и в каквото и да е
друго нещо изобщо в бизнеса си.
Идват избори. Тежка кампания ще бъде. Има ли вече интерес към вашите изпълнители - за
концерти, за клипове, търсят ли ги вече и от кои партии?
Нямаме такива ангажименти, рано е още.
А бихте ли дали изпълнител като лице на кампания?
Ако си плащат, ще дадем. Ние сме в комерсиалния бизнес.Обижда ли ви отношението на
обществото към попфолка?
Ако мога да се обиждам от нещо, това е от некомпетентното отношение на обществото към
това, което правим. Чалга е пошла дума - тя се е наложила с тоя синдром, но за коя песен се
лепва това определение, на пошлост или на чалга.
Но вие казвате пошлост - не мислите ли, че много силикон, скъпите вещи, които непрекъснато
се показват, лъскавите клипове всъщност - оттам дойде тази пошлост, а не от самата музика.
Аз самия съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки един изпълнител,
искам той да има своя естествен чар, артистично поведение, гласови възможности и така
нататък. Но в последствие става едно преекспониране на нещата. Всеки решава по някакъв
някак си свой така подход да провокира публиката и феновете си, включително с тези
пластични намеси. По принцип аз не съм и против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде
поднесена с мярка, до границите на естественото, а не фрапиращо - както имаме такива
случаи. Затова сме и критикувани.
А вие лично чувствате ли се отговорен?
Аз се чувствам неудобно. При такава фрапираща пластична хирургия. И такава намеса. Това е
неестествено за мен. Но пазарът си казва своето - защо точно тези изпълнители пазарът не ги
отритне, не ги отхвърли, да кажем, а много от хората им се радват. Това е пазар.
Каква музика слушате в колата ?
Аз слушам музиката от преди 30-40 години. Това ми създава удоволствие. Говорим за старите
евъргрийни, за старите хитове, за старата рок музика, за всичко хубаво, което е било преди
годините.
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Заглавие: Брюксел иска разследване за чалгамилионите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у
нас и предизвика вълна от гняв в социалните мрежи. В резултат Европейската комисия поиска
от българското министерство на икономиката да провери дали няма нарушение с проекта, по
който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв. от ЕС и държавата.
"До този момент ЕК не е изплащала пари по проекта на тази музикална компания. Общата му
стойност е 3,2 милиона лева. 85 на сто от тях е трябвало да бъдат осигурени от фонда за
регионално развитие, останалите 15 са национално съфинансиране", каза пред БНР
говорителят на комисията по въпросите на регионалната политика Ширин Уилърс.Брюксел
трябва да даде 1 630 498 лв. по проекта, 287 735 е националното финансиране, а "Пайнер
медиa" ще плати 1 279 091 лв.
Финансирането е било одобрено по програма за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културна индустрия, защото според ЕК тя има голям потенциал, създава работни
места и заслужава да бъде подкрепена, отбеляза Ширин Уилърс. Що се отнася до избора на
конкретния проект, той е отговорност на управляващия орган в България, който е под
ръководството на Министерството на икономиката. Разбираме, че има определени притеснения
около проекта и тъй като приемаме много сериозно задачата си да използваме отговорно
парите на данъкоплатците, днес поискахме от българските власти да започнат разследване, за
да установят дали правилата на грантовата схема са били спазени, обясни Уилърс.
От икономическото министерство уточниха, че проектът на "Пайнер Медия" е преминал
успешно всички етапи на оценка и е бил класиран в резервите. Изпълнението му трябва да
завърши през април тази година, но до момента на компанията не е преведен нито лев.
По повод острата реакция на театрали босът на "Пайнер медия" Митко Димитров заяви: "Аз съм
готов да се откажа от този проект, ако ще им стане по-добре. Ние показваме и фолклора, и
красотите на България".
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.
БСП: ГЕРБ купи певици за вота
"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.
Денис Ризов, басист на "Ахат": Парите ще отидат за простотия и силикон
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 тези тях трябва да бъде в полза на хората, а не в полза на
простотията и чалгата!
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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 Фолка", 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, занимавам се с бизнес.
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Резюме: Гледаме сериозно на опазването на парите на европейските данъкоплатци, заявиха
от европейската институция
Eвропейската комисия (ЕК) иска от властите в България да проверят дали парите, които
музикалната компания "Пайнер" ще получи от еврофондовете, са отпуснати в съответствие с
правилата, съобщи БНР.
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Заглавие: ЕК поиска одит на европроекта на "Пайнер Медиа"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Гледаме сериозно на опазването на парите на европейските данъкоплатци, заявиха от
европейската институция
Eвропейската комисия (ЕК) иска от властите в България да проверят дали парите, които
музикалната компания "Пайнер" ще получи от еврофондовете, са отпуснати в съответствие с
правилата, съобщи БНР.
Радиото цитира Ширин Уилърс, говорителка на комисията по въпросите на регионалната
политика Йоханес Хан. Уилърс е заявила, че са разбрали, че има известни притиснения около
проекта и тъй като използват отговорно парите на европейските данъкоплатци, от ЕК са
поискали разследване дали са спазени правилата по грантовата схема.
"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".
LiveBiz напомня, че "Пайнер Медиa" ООД, която е собственик на телевизия „Планета“ спечели
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.
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.
Собственикът на „Планета” инж. Митко Димитров говори по темата в интервю за bTV.
http://www.livebiz.bg/kompanii/s/280470622
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Заглавие: Графа снима клип с европари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 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.
Лео Богдановски
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Резюме: 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.
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Заглавие: Брюксел се стресна от евромилиони, отпуснати на „Пайнер”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у
нас и предизвика вълна от гняв в социалните мрежи.
В резултат Европейската комисия поиска от българското министерство на икономиката да
провери дали няма нарушение с проекта, по който трябва да бъдат изплатени близо 2 млн. лв.
от ЕС и държавата. "До този момент ЕК не е изплащала пари по проекта на тази музикална
компания. Общата му стойност е 3,2 милиона лева. 85 на сто от тях е трябвало да бъдат
осигурени от фонда за регионално развитие, останалите 15 са национално съфинансиране",
каза пред БНР говорителят на комисията по въпросите на регионалната политика Ширин
Уилърс.
Финансирането е било одобрено по програма за подкрепа на малки и средни фирми в
творческата и културна индустрия, защото според ЕК тя има голям потенциал, създава работни
места и заслужава да бъде подкрепена, отбеляза Ширин Уилърс. Що се отнася до избора на
конкретния проект, той е отговорност на управляващия орган в България, който е под
ръководството на Министерството на икономиката. От икономическото министерство уточниха,
че проектът на "Пайнер Медия" е преминал успешно всички етапи на оценка и е бил класиран в
резервите. Изпълнението му трябва да завърши през април тази година, но до момента на
компанията не е преведен нито лев.
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.
По повод острата реакция на театрали босът на "Пайнер медия" Митко Димитров заяви: "Аз съм
готов да се откажа от този проект, ако ще им стане по-добре. Ние показваме и фолклора, и
красотите на България. Просташките помисли, че ще правим с европари силикон на певиците,
не искам да ги коментирам. 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
Фолка", 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".”
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Резюме: Брюксел се стресна от реакцията срещу евромилионите, отпуснати за попфолка в
България. Финансирането на музикалната компания "Пайнер" по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" възмути арт средите у нас и
предизвика вълна от гняв в социалните мрежи.
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Заглавие: Митко Пайнера: Ще върна парите, ако мога да угодя на някого
Подзаглавие:
Автор: Видка Атанасова
Текст: Собственикът на "Планета" сподели, че не слуша чалга, а евъргрийни и рок
Близо два милиона лева европари ще получи "Пайнер Медиa" ООД, собственик на телевизия
„Планета”. Дружеството бе одобрено като бенефициент по Оперативна програма "Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика". Новината от началото на
седмицата разбуни духовете и предизвика редица критични коментари.
Собственикът на „Планета” инж. Митко Димитров все още не е взел европейските милиони.
"Има си етап в тази работа, нищо така не е лесно както изглежда отстрани и всички тези
коментари, които се правят за усвоени вече пари и дадени пари и така нататък, няма нищо
общо с етапността в програмата за усвояването на европейските фондове", каза той в интервю
за БТВ.
Собственикът на Пайнер отрече да изхарчи парите за силикон за фолк дивите. Парите са
предназначени за високотехнологично развитие на „Планета”, каза той. - Това са камери,
обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление. Дотук ние сме направили
огромна инвестиция със собствени сили, собствени средства, но кандидатствахме по този
проект за конкурентоспособност и спечелихме. Бяхме шести в реда и нямахме шансове, но се
отказаха някои други фирми, които са участвали поради това, че не могат да си финансират
програмата и дойде и нашият ред, просто извадихме късмет.
Митко Димитров заяви, че е готов да върне евромилионите, ако с това може да угоди на някого
- "за да му бъде по-добре и на цяла България да й е по-добре - готов съм да се откажа от този
проект и от тези пари, но техниката и усъвършенстването на качеството на „Планета” го правим
с една-единствена цел - да направим така, че да сме по-интересни в ЕС. С инвестицията, която
ние правим, привличаме още нови работни места и то високо специализирани хора и то
изключително млади хора, заяви той. Той обеща да осигури работа за над 30 души.
"Пари винаги трябват. Немалко пари инвестираме в качество на нашата техника, на
телевизиите ни и изобщо, в дейността, която правим, но защо да не ги спечелваме тези пари,
като имаме тази възможност", добави той в отговор на нападките, че печели достатъчно добре
и държи 80% от музикалния пазар в България.
По отношение на призивите и решенията на театрали и други творци да се вдигнат на бунт
срещу финансирането на чалгата Пайнера отговори, че неговото съсловие не им пречи да
покажат "техните си театрални умения или каквото там правят. Ние не вземаме от тия, техните
пари. Нека те да си направят труда да участват в такива проекти. Ние не сме ги ощетили. Нито
сме против тях, както казах, и дори сме готови да се откажем от този проект ,,ако на тях ще им
стане малко по-добре. Ние разчитаме единствено на пазара. На никакви протекции политически или по някакъв друг неточен начин да сме се развили в бизнеса - няма. Правим
пазарен продукт и не се срамуваме от това. Този продукт се харесва от милиони хора в
България. Тази музика се слуша от всички. И нека да не бъдем някакви изкуствени парвенюта,
да декламираме: "О, ама аз тази музика не я слушам"... И по тоя начин да си мислим че сме
много велики. Ми че никой не ви задължава да я слушате, бе, хора", категоричен беше той.
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Резюме: Собственикът на "Планета" сподели, че не слуша чалга, а евъргрийни и рок
Близо два милиона лева европари ще получи "Пайнер Медиa" ООД, собственик на телевизия
„Планета”. Дружеството бе одобрено като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика". Новината от началото на седмицата
разбуни духовете и предизвика редица критични коментари.

215

Медиен мониторинг | 1/17/2012

Появяват се дори съмнения, вече имаше и коментари от политици, че получавате милионите
неслучайно. Вие сте член на ГЕРБ. Как ще отговорите?
Трябва да ви отговоря, че това ме задължава повече. Да бъдем още по-точни, щото ще бъдем
наблюдавани. Да бъдем още по-коректни и изискани в това, което правим. Заявявам го съвсем
открито и отговорно, че никакви протекции не съм ползвал в този случай и в каквото и да е
друго нещо изобщо в бизнеса си.
Идват избори. Тежка кампания ще бъде. Има ли вече интерес към вашите изпълнители - за
концерти, за клипове, търсят ли ги вече и от кои партии?
Нямаме такива ангажименти, рано е още.
А бихте ли дали изпълнител като лице на кампания?
Ако си плащат, ще дадем. Ние сме в комерсиалния бизнес.
Обижда ли ви отношението на обществото към попфолка?
Ако мога да се обиждам от нещо, това е от некомпетентното отношение на обществото към
това, което правим. Чалга е пошла дума - тя се е наложила с тоя синдром, но за коя песен се
лепва това определение, на пошлост или на чалга.
Но вие казвате пошлост - не мислите ли, че много силикон, скъпите вещи, които непрекъснато
се показват, лъскавите клипове всъщност - оттам дойде тази пошлост, а не от самата музика.
Аз самия съм радетел на естествения чар и подписвайки договор с всеки един изпълнител,
искам той да има своя естествен чар, артистично поведение, гласови възможности и така
нататък. Но в последствие става едно преекспониране на нещата. Всеки решава по някакъв
някак си свой така подход да провокира публиката и феновете си, включително с тези
пластични намеси. По принцип аз не съм и против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде
поднесена с мярка, до границите на естественото, а не фрапиращо - както имаме такива
случаи. Затова сме и критикувани.
А вие лично чувствате ли се отговорен?
Аз се чувствам неудобно. При такава фрапираща пластична хирургия. И такава намеса. Това е
неестествено за мен. Но пазарът си казва своето - защо точно тези изпълнители пазарът не ги
отритне, не ги отхвърли, да кажем, а много от хората им се радват. Това е пазар.
Каква музика слушате в колата ?
Аз слушам музиката от преди 30-40 години. Това ми създава удоволствие. Говорим за старите
евъргрийни, за старите хитове, за старата рок музика, за всичко хубаво, което е било преди
годините.
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Резюме: Графа е сред певците продуценти, които могат да се похвалят с реализиран проект с
пари от ЕС, съобщава „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.
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Заглавие: Родни звезди печелят евромилиони с проекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Графа е сред певците продуценти, които могат да се похвалят с реализиран проект с
пари от ЕС, съобщава „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.
Споделете текущата публикация:
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Заглавие: Капанов, Графа, Комиците и фирма за СМС-гласувания също сред
получателите на европари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 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 спечелил 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.
Фирмата на известния фризьор Кръстю Капанов е получила 41 416 лв. "С тези пари ще правим
обучения и семинари, фестивала на прическата, ще изпратим фризьорите на курсове по
английски.", споделя пред "Телеграф известният коафьор.
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Резюме: 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.
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Заглавие: КАУЗА ПЕРДУТА
Подзаглавие:
Автор:
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., който е бил одобрен по програма "Конкурентоспособност".
Реакцията дойде часове след като Mediapool публикува подробности за проекта, който
разтърси социалните мрежи и предизвика гневни коментари на известни български творци.
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.
„До края на 2013 г. България ще усвои 100 на сто от еврофондовете”, закани се преди време
Бойко Борисов. И се втурнаха да изпълняват премиерската закана.
Първо искам да направя едно уточнение.
Не Европа е дала пари на "Пайнера", а българските управници
за пореден път показаха всякаква липса на вкус, мярка и почтеност. Защото европарите се
разпределят по министерства и общини и когато някой реши да кандидатства по европейска
програма, той всъщност се изправя пред корумпираната, безвкусна и пошла българска
администрация, скрита зад някоя „независима, експертна комисия”.
Ще се опитам съвсем накратко да проследя някои от неуспешните си опити през изминалите
две години, да осигуря финансиране по европейски програми, разбира се за суми стотици пъти
под тази, отпусната компания "Пайнер Медиа", но и по
много по-неинтересна и неатрактивна тема: изоставените деца на България.
Историите са десетки - абсурдни, смешни, тъжни, но всички те са с „очакван край”. Затова
реших да разкажа за тях, без да анализирам и коментирам.
Пролетта на 2010 г. нашето сдружение „Прегърни ме” за първи път кандидатства по програма
„Европа” към Столична община. Вече бях наясно колко трудно се пише проект, но с общите
усилия на приятел и колега журналист, съветвани и напътствани от представител на Български
дарителски форум и „редактирани” от специалисти на Столична община, успяхме да подадем
„много хубав проект” по думите на г-жа Минка Владимирова, директор „Социални дейности” към
Столична община.
Среща първа. Кабинета на Минка Владимирова, пролетта на 2011 г.
Предишната година ни отхвърлиха от списъка на „одобрените” кандидати. Г-жа Владимирова, с
която отдавна вече сме на „ти”, показва най-искрено желание да помогне за оцеляването на
ателие „Прегърни ме”, което от 2005 г. работи с деца и младежи в неравностойно положение.
- Знам, Милена, че миналата година не ви одобриха, но много важно е как е написан проекта.
Затова, когато си готова с текста, донеси го, за да те изпратя при моите експерти.
С направените редакции, спазила всички препоръки, внасям документите, необходими за
кандидатстване по програма „Европа” на Столична община. И започваме да чакаме. До
последния момент ни уверяват, че комисията е дала висока оценка на проекта и този път май
ще ни се усмихне и на нас късмета. Да, ама не! Имало и по-хубави от нашия проект.
Няколко дни след това, по съвет на г-жа Владимирова, се втурвам към Агенция за социално
подпомагане (АСП), където по думите й всеки месец комисия заседава и разглежда проекти
като нашия.
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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., който е бил одобрен по програма "Конкурентоспособност". Реакцията
дойде часове след като Mediapool публикува подробности за проекта, който разтърси
социалните мрежи и предизвика гневни коментари на известни български творци.
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- Там има пари за проекти с вашата даейност, Милена. Там отиди. Обади се на Наталия
Кънчева от мое име!
Среща втора. Кабинета на Наталия Кънчева, лятото на 2011 г.
Директор на Регионална Дирекция „Социално подпомагане” - област София,
- Прекрасно е това, с което се занимавате. Ще ви помогна с каквото мога. Ще напишем заедно
текста. Няма проект, който да съм написала и да не е бил одобрен, хвали се Кънчева.
Явно нашият беше първият. След двумесечни срещи и редакциии, за да бъде съобразен със
стандартите на Министерството на труда и социалната политика, най-после сме готови с новия
проект. С колега журналист обикаляме министерство няколко дни, събираме документи и
съвети, ходим по срещи и консултации, накрая се озоваваме на
Среща трета. Кабинета на зам.-министър Валентина Симеонова, лятото на 2011 г.
Тя е трогната почти до сълзи от всичко, което чува, на бюрото й вече има парцалено ангелче,
изработено от децата на „Прегърни ме”. Когато научава сумата, за която кандидатстваме (35
хил. лв. за една година), възкликва:
- Това не са пари за нас, оставете входящия номер. В 14 ч. имаме съвещание. Ще ви се обадят
другата седмица, ако има нужда от допълнителна информация или документи.
След близо два месеца месеца Станка Иванова, секретар на фонд „Социално подпомагане”, с
която неколкократно се срещаме и разговаряме, за да ни каже какви още документи и
разрешителни да осигурим, ми звъни, за да ми каже, че за съжаление:
- Парите при нас свършиха, но г-жа Симеонова има нещо наум.
Така и не се обади.
Есента на 2011 г. предприемам поредна стъпка и решавам да поискам лична среща с
министъра по управление на средствата от Европейския съюз.
Среща четвърта. Кабинета на Томислав Дончев, есента на 2011 г.
Впечатлен от емоционалния разказ, той казва:
- Аз не давам напразни обещания като другите колеги, но изпратете ми информация за
дейността на ателието и ви
обещавам до две седмици мои сътрудници да разгледат проекта и да са свържат с Вас,
за да ви посъветват къде и как бихте могли да кандидаствате по Европейска програма. Мисля,
че ще имаме хубав повод да се срещнем отново.
Отново започвам да чакам. През зимата на 2012 г. изпратих ново писмо, в което припомних за
срещата ни и очакваните съвети. На следващия ден получих обаждане от кабинета на
министър Дончев с извинение и обяснението, че документите, които съм изпратила, не се
четат: Всичко е на маймуни.
Същият ден отново изпращам проекта, като този път получих потвърждение, че всичко се чете.
И зачаках отново. Нищо.
Поредната и последна абсурдна среща беше на територията на Столична община.
Среща пета. Кабинета на Мария Божкова, лятото на 2012 г.
Директор Дирекция "Протоколно обслужване и публични прояви" в Столична община. Бях
поискала среща с г-жа Фандъкова, за да й разкажа за работата на ателието и децата от
станалия печално известен по това време дом „Асен Златаров”. Бях насочена към г-жа Божкова
- мила, любезна дама на средна възраст, с копринено шалче. Когато разбра, че работим с
децата от този дом, попита:
- Защо не кандидатствате при нас? Ние има много средства по програма „Култура”, а вашето
ателие се занимава точно с това. И то с „нашите деца”?!
Казах й, че сме подали документи. Записа си старателно на едно листче името на проекта,
защото искрено се развълнува от книгата, която й подарихме - Чудесата на Христос, ръчно
изработена от децата от ателие "Прегърни ме".
Минаха оценките и комисиите и стана ясно, че отново не сме сред „печелившите”.
Чух най-различни версии за това. Разрах, че този път ни било отказано финансиране, защото в
проекта сме приложили декларация за съвместна (безвъзмездна) подкрепа от Столичния
театър „Възраждане”, който не би трябвало да кандидатства по такива програми, защото нали
общината го финансира... Моля?
Последва телефонен разговор с г-жа Божкова, която ни увери, че успяла да отдели „едни 5 хил.
лв”., с които да бъде подпомогната дейността на ателието. След два месеца парите все още не
бяха преведени.
Договорите са на бюрото на Фандъкова, недоумяваше г-жа Божкова.
Минаха още няколко седмици и след едно участие по бТВ с актрисата Илка Зафирова, в което
отново разказвахме за небивалиците, през които преминаваме, г-жа Божкова се обади, този път
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много сърдита и каза, че "никога на никого нищо не е обещавала. Ако съм искала, да се обадя
на Фандъкова",
- Но да знаете отсега, че тя има само представителни пари! За цветя! уточни г-жа Божкова!
Цветя за г-жа Фъндъкова! Цветя за министър Томислав Дончев! Цветя за всички, които решават
съдбата на тези деца!
2 милиона за „Ти заповядваш! Секс, секс - алеле майко!”, Илиян и Планета Пайнер
„Достоен българин” за ателие „Прегърни ме”
П.С. Следва откъс от песента на Графа КАУЗА ПЕРДУТА
Писна ми да ме правят на идиот,
Разни хора с нулев подход
С пълен или празен джоб,
На никого няма да бъда роб
Време е за културен възход,
След години на празен ход
На простотията трябва да се наложи бойкот.
За клипа на това парче са похарчени 947 708 лева, 663 396 лв. от които са отпуснати
безвъзмездно от еврофондове.
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Резюме: Европа дава 1,6 млн. лв., а правителството още 300 хил. лв. за популяризирането на
чалгата по света и у нас. Не, това не е шега, а наистина одобрен от БГ чиновниците проект,
който ще се финансира по оперативна програма “Конкурентоспособност”, за обновлението на
“Пайнер”. Явно чалгата вече е стълб и приоритет за развитието на и без това агонизиращата ни
икономика. Жалко само че с такъв ентусиазъм не се стимулират и предприятия, които са в
производствения сектор, за да се разкрият нови работни места.
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Заглавие: А ДАВА ЛИ ПАРИ ЕВРОПА ЗА СИЛИКОН?
Подзаглавие:
Автор: Десислава Димитрова
Текст: Европа дава 1,6 млн. лв., а правителството още 300 хил. лв. за популяризирането на
чалгата по света и у нас. Не, това не е шега, а наистина одобрен от БГ чиновниците проект,
който ще се финансира по оперативна програма “Конкурентоспособност”, за обновлението
на “Пайнер”. Явно чалгата вече е стълб и приоритет за развитието на и без това агонизиращата
ни икономика. Жалко само че с такъв ентусиазъм не се стимулират и предприятия, които са в
производствения сектор, за да се разкрият нови работни места.
Не може да му се отрече обаче на Митко Пайнера, че е предприемчив човек и успешен
бизнесмен, независимо от това на кого се нрави продуктът му. Време е след техниката да
обнови и предлагания асортимент. Дали Брюксел дава и пари за нов силикон, та да сме и с
едни гърди напред в Европа?
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.republika.bg
Връзка: http://reporterbg.com/index.php?id=54202
Брой думи: 576

Заглавие: ПОЗОР! 1.9 млн. лева за силикон и кючеци
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Пайнер ще вдига рейтинг и ще търси зрители от чужбина с европари
1.9 милиона лева за чалгата в България са отпуснати по европейска програма
„Конкурентноспособност”. Европарите се дават безвъзмездно на „Пайнер медиа” ООДсобственик на телевизия Планета и музикален продуцент на голяма част от родните фолк
певци.
Проектът на фирмата, собственост на димитровградски инженер Митко Димитров, е за наймного пари от останалите кандидатствали компании от родния шоу и кино бизнес – за 3,2 млн.
лева.
От тях точно 1.918 233 млн. лв. отпуска безвъзмездно Европа, а останалите 1.3 млн. осигурява
бенефициентът – Пайнер.
Европарите Пайнер ще вложи, за да вдигне качеството, пише в проекта за 3,2 млн. лв.
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”.
Инж. Митко Димитров
За проекта
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.
„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
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.
МНЕНИЯ
Калин Сърменов, директор на Сатиричния театър:
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Резюме: Пайнер ще вдига рейтинг и ще търси зрители от чужбина с европари
1.9 милиона лева за чалгата в България са отпуснати по европейска програма
„Конкурентноспособност”. Европарите се дават безвъзмездно на „Пайнер медиа” ООДсобственик на телевизия Планета и музикален продуцент на голяма част от родните фолк
певци.
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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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Дата: 16.01.2013
Източник: www.radiovarna.bnr.bg
Връзка: http://radiovarna.bnr.bg/News/Dobrich/Pages/asqweeaaa.aspx
Брой думи: 202
Резюме: Какви са възможностите за наемане на работници по Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси” и какво е необходимо за кандидатстване с проект по Оперативна
програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”?
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Заглавие: Интерес към оперативните програми в Добрич
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Какви са възможностите за наемане на работници по Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси” и какво е необходимо за кандидатстване с проект по Оперативна
програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”? Това са
най-честите въпроси, задавани от работодатели на екипа на Областния информационен
център в Добрич от неговия старт през март миналата година. За този период в центъра са
получени над 150 въпроса, проведени са 27 информационни срещи в общините в региона, а
присъствалите участници в тези срещи са над 430-сет, сочат обобщените данни за дейността
на информационния център. Според експертите, бизнесът в региона вече е придобил опит и
става все по-активен при подготовката на проекти за усвояване на евросредства. През
миналата година в Добричка област са сключени 47 договори за одобрени проекти, 20 от тях са
на общините, а 27 – на фирми. Общата стойност на проектите е 117 милиона лева. За времето
от 2007 до 2012 г. в областта са привлечени 224 милиона лева по 125 проекта, финансирани от
европейските фондове, отчитат от Областния информационен център. От там допълват, че
голяма част от информационните прояви се провеждат съвместно с Бюрото по труда, с
Местната инициативна група в община Добричка и Местната инициативна рибарска група
Шабла-Каварна-Балчик, с работодателски организации и учебни заведения.
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.radiovarna.bnr.bg
Връзка: http://radiovarna.bnr.bg/Shows/Informational/Noviat-den/Pages/ND17012013.aspx
Брой думи: 98
Резюме: 8.15 – На 19 януари (събота) във Варна се организира акция по събиране на дрехи за
социално слаби. Всеки желаещ да помогне, може да дари ненужните си дрехи на адрес ул.
„Драва Соболч” 7 А (зад кметство „Приморски”) между 09:00 и 11:30ч.
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Заглавие: СУТРЕШЕН БЛОК на 17 януари 2013, ЧЕТВЪРТЪК, С АТАНАС ИЛИЕВ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 8.15 – На 19 януари (събота) във Варна се организира акция по събиране на дрехи за
социално слаби. Всеки желаещ да помогне, може да дари ненужните си дрехи на адрес ул.
„Драва Соболч” 7 А (зад кметство „Приморски”) между 09:00 и 11:30ч.
9.40 –Медицинският университет във Варна ще кандидатства с два готови проекта по
оперативна програма „Конкурентноспособност”. Единият ще бъде за разширение на
денталния факултет и превръщането му в модерен център по дентална медицина.
10.35 – Технически съвет гледа вариантите на идеен проект за международна морската гара в
Бургас. Сградата ще обслужва круизни плавания в Черно и Средиземно море.
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.fakti.bg
Връзка: http://fakti.bg/mnenia/57114-kuneva-ne-moje-ot-edin-chovek-v-darjavata-da-zavisi-vsichkoБрой думи: 508

Заглавие: Кунева: Не може от един човек в държавата да зависи всичко
Подзаглавие:
Автор:
Текст: “Уморих се да коментирам безвкусица – от пържолките до материала. Вече ми е
неловко. Нядявам се премиерът да си прочете думите втори път и да види какво е казал. Това
не могат да бъдат думи на български партиен и държавен лидер. Не всички политици са такива.
Когато човек, който е премиер, не може да владее емоциите и енергията си, това е за сметка на
всички в държавата“. Това каза на пресконференция в Стара Загора председателят на
“Движение България на гражданите” Меглена Кунева в отговор на въпрос за изказването на
министър-председателя Бойко Борисов по адрес на служителка на ВМЗ-Сопот.
Изказването на Борисов бе: "На госпожата, която ми пращаше лук всичките й пръсти са със
златни пръстени. А ми праща лук. Аз нямам пръстени и никога не съм имал". Това бе в отговор
на Даниела Генкова, работничка във ВМЗ Сопот, която по време на протестите в края на
миналата година подари символично вечерята си филия хляб и лук. С това тя е искала да
покаже тежкото състояние, в което се намират работниците.
По думите на Кунева ВМЗ-Сопот е пример за близо “четири изгубени години на управлението
на ГЕРБ, които година след година не могат да поставят диагноза и решение, нито да проведат
една успешна политика до край”. “Не може от един човек в държавата да зависи всичко. Не, не
зависи. Няма такава демократична държава. В тоталитарните е така, но ние сме забравили, че
сме демократична държава”, категорична бе Кунева. Според лидера на Движението е
недопустимо да се нарежда на когото и да било да купува завод, както това се е случило в
Мадан, да купува футболен отбор, да построи магистрала и т.н. Така не се произвежда
действие, не става “по заповед на щуката”. “Премиерът не може да се меси в работата на
президента, парламента и съдебната система”, допълни Кунева и попита защо строежът на
Иракли все още не е спрян.
Организационният секретар на “Движение България на гражданите” Калин Томов коментира, че
ВМЗ-Сопот е стигнал дотук, защото не е решен въпросът с пазарите. “Армията не е правила
обществена поръчка, печелена от ВМЗ-Сопот от поне 10 години. В същото време, по
официални данни, над 60% от обществените поръчки в страната са с нарушения. ГЕРБ закриха
през 2010 г. половината посолства, а сега искат външни пазари. Това е некадърност и
неспособност да се управлява. За да дойде инвеститор във ВМЗ-Сопот, това не трябва да
зависи от настроението на премиера, а от създаването на предвидима среда за правенето на
бизнес”, категоричен беше Томов.
Меглена Кунева коментира, че средствата от ОП “Конкурентоспособност” не трябва да се
разпределят за музикална продукция, а за предприятия. “В изминалите 3-4 години България
трябваше да отбележи ръст в усвояването на европейски средства, договорени по време на
преговорите, но това не стана”, допълни Кунева и отново попита образователния министър
Сергей Игнатов дали знае, че има 800 млн.евро договорени за наука и иновации в програмния
период 2007-2013 г.
Меглена Кунева съобщи, че партията ще изпрати писмо до министър-председателя, с което ще
иска отговори на въпросите за “мъртвите души” в избирателните списъци и какви гаранции ще
бъдат дадени, че предстоящите избори ще са честни.
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Резюме: “Уморих се да коментирам безвкусица – от пържолките до материала. Вече ми е
неловко. Нядявам се премиерът да си прочете думите втори път и да види какво е казал. Това
не могат да бъдат думи на български партиен и държавен лидер. Не всички политици са такива.
Когато човек, който е премиер, не може да владее емоциите и енергията си, това е за сметка на
всички в държавата“. Това каза на пресконференция в Стара Загора председателят на
“Движение България на гражданите” Меглена Кунева в отговор на въпрос за изказването на
министър-председателя Бойко Борисов по адрес на служителка на ВМЗ-Сопот.
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
https://www.facebook.com/groups/257231861054271/320862934691163/?notif_t=group_activity
Брой думи: 64
Резюме: Viktoria Marinova:
Избран е асистент по проект BG161PO003-2.3.02 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА
ИКОНОМИКА”
Регионален център - Варна
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Заглавие: Областен информационен център - Варна
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Viktoria Marinova:
Избран е асистент по проект BG161PO003-2.3.02 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА
ИКОНОМИКА”
Регионален център - Варна
Пламен Панайотов
гр. Варна, п. к. 9000,
бул. Приморски №53
052/ 61 62 64
climaventa@abv.bg
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=660
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO003-2.3.02
„Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии –
Рувекс“
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
Брой думи: 67
Резюме: Проекти по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ lвече се подават
в офисите на Асистента по проекта
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
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Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проекти по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ lвече се подават в
офисите на Асистента по проекта
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO003-2.3.02
„Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии –
Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта. Договорът е сключен в края на миналата година
след проведена процедура по За...
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: http://www.facebook.com/oic.silistra
Брой думи: 50
Резюме: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO003-2.3.02
„Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии –
Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта. Договорът е сключен в края на миналата година
след проведена процедура по За...
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Заглавие: Областен Информационен Център Силистра сподели връзка
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO003-2.3.02
„Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии –
Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта. Договорът е сключен в края на миналата година
след проведена процедура по За...
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431
Брой думи: 287
Резюме: От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от
„Консорциум ТУ-Технологии – Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта. Договорът е
сключен в края на миналата година след проведена процедура по Закона за обществените
поръчки. Проекти ще могат да се подават в 8 офиса на Асистента по проекта – централен в
София и регионални в Благоевград, Бургас, Варна, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе.
Заглавие: Областен Информационен Център-Смолян сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO0032.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУТехнологии – Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта. Договорът е сключен в края на
миналата година след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Проекти ще
могат да се подават в 8 офиса на Асистента по проекта – централен в София и регионални в
Благоевград, Бургас, Варна, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе.
Асистентът по проекта ще осъществява приемането на проектните предложения, извършването
на проверка и становище относно съответствие с техническите изисквания за допустимите
категории проекти по процедура, проверка на съответствието на проведените процедури за
избор на изпълнители съобразно конкретните изисквания на процедурата и изискванията на
ПМС № 55/2007, предоставяне на информационни услуги на потенциалните бенефициенти по
процедурата; участие в информационни кампании, поддържане и актуализиране на интернетбазирана база данни и на интернет страницата по процедурата.
С цел облекчаване на кандидатстването, оптимизиране на времето за проверка и осигуряване
на прозрачност и проследимост на процеса на проверката, Асистентът по проекта е въвел
електронна система за регистриране и обработка на постъпващата документация. При
регистрирането на проектното предложение, освен регистрационен номер, се генерира и
уникален идентификационен цифров код, който позволява по всяко време през интернет да се
проследява статуса на проектното предложение в процеса на проверката.
Информация за контактите и адресите на Асистента по проекта е публикувана на интернет
страницата
на
процедуратаhttp://www.beeciff.org/
и
на
Управляващия
орган
http://www.opcompetitiveness.bg/.
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http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=660
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO003-2.3.02
„Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии –
Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта. Договорът е сключен в края на миналата година
след проведена процедура по За..
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA/11550727526
0906
Брой думи: 92
Резюме: От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от
„Консорциум ТУ-Технологии – Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта.
Информация за контактите и адресите на Асистента по проекта е публикувана на интернет
страницата
на
процедуратаhttp://www.beeciff.org/
и
на
Управляващия
орган
http://www.opcompetitiveness.bg/.
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
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Заглавие: Областен информационен център - Пазарджик сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO0032.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУТехнологии – Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта.
Информация за контактите и адресите на Асистента по проекта е публикувана на интернет
страницата
на
процедуратаhttp://www.beeciff.org/
и
на
Управляващия
орган
http://www.opcompetitiveness.bg/.
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO003-2.3.02
„Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии –
Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта. Договорът е
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
Брой думи: 56
Резюме: Проекти по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ се подават в
офисите на Асистента по проекта
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=660
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
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Заглавие: Областен информационен център- Сливен сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проекти по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ се подават в
офисите на Асистента по проекта
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=660
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO003-2.3.02
„Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии –
Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта. Договорът е
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: http://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrGrAmbol
Брой думи: 64
Резюме: Проекти по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ се подават в
офисите на Асистента по проекта
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”

Медиен мониторинг | 1/17/2012

Заглавие: Областен информационен център гр.Ямбол сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проекти по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ се подават в
офисите на Асистента по проекта
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO003-2.3.02
„Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии –
Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта. Договорът е сключен в края на миналата година
след проведена процед
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.factor-news.net
Връзка: http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=1&id=30148
Брой думи: 274
Резюме: ГОРД с остра реакция пред ЕК за безобразното харчене на европейските пари
Във връзка с информацията, че телевизия „Планета” ще получи 2 млн.лв. по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, за да популяризира
попфолка у нас и в чужбина, намираме за особено скандално участието на държавата в този
проект.
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Заглавие: До кога ГЕРБ ще захранва партийните си функционери с европейски пари?
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ГОРД с остра реакция пред ЕК за безобразното харчене на европейските пари
Във връзка с информацията, че телевизия „Планета” ще получи 2 млн.лв. по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, за да
популяризира попфолка у нас и в чужбина, намираме за особено скандално участието на
държавата в този проект.
Освен логистичната подкрепа за спечелването на проекта, правителството е взело решение да
участва в него с 287 000лв под формата на съфинансиране.
В родината на Николай Гюров, Гена Димитрова, Райна Кабаиванска и още толкова много
забележителни творци от различни сфери на българската култура, управляващите решиха за
много важно да подкрепят един частен проект със съмнителни качества. Това е поредното
доказателство, че Борисов превръща опростачването в държавна политика.
Във време, в което бяха съкратени щатни дейци на културата в театри, музикални оркестри и
други културни институции с оправданието за липса на средства, във време, в което беше
съсипан и разорен българския бизнес, а хората във ВМЗ „Сопот” гладуват, държавата се
занимава с обслужване на частни интереси и щедро финансира чалгата от нашия джоб.
Ние от ГОРД подкрепяме позицията на общественици и безспорни авторитети, като
Александър Морфов, Теди Москов, Антон Дончев и много други, които протестират срещу
поредното безумие.
В качеството си на зам. - председател и член на бюрото на групата на „Европа на Свободата и
Демокрацията” в Европейски парламент Слави Бинев ще изиска от правителството официална
информация по какъв критерий е избран проекта на „Пайнер” и защо правителството не дава
толкова пари за други сфери на културния живот на България. Финансирането на този проект
представлява загуба на европейски средства не само хората на културата в България, но е и
загуба за общоевропейското културно богатство.
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Дата: 16.01.2013
Източник: www.factor-news.net
Връзка: http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=1&id=30158
Брой думи: 452

Заглавие: Меглена Кунева: Уморих се да коментирам безвкусиците на премиера
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Надявам се този път да осъзнае какво е казал, допълни председателят на “Движение
България на гражданите”
“Уморих се да коментирам безвкусица – от пържолките до материала. Вече ми е неловко.
Нядявам се премиерът да си прочете думите втори път и да види какво е казал. Това не могат
да бъдат думи на български партиен и държавен лидер. Не всички политици са такива. Когато
човек, който е премиер, не може да владее емоциите и енергията си, това е за сметка на всички
в държавата“. Това каза на пресконференция в Стара Загора председателят на “Движение
България на гражданите” Меглена Кунева в отговор на въпрос за изказването на министърпредседателя Бойко Борисов по адрес на служителка на ВМЗ-Сопот.
По думите на Кунева ВМЗ-Сопот е пример за близо “четири изгубени години на управлението
на ГЕРБ, които година след година не могат да поставят диагноза и решение, нито да проведат
една успешна политика до край”. “Не може от един човек в държавата да зависи всичко. Не, не
зависи. Няма такава демократична държава. В тоталитарните е така, но ние сме забравили, че
сме демократична държава”, категорична бе Кунева. Според лидера на Движението е
недопустимо да се нарежда на когото и да било да купува завод, както това се е случило в
Мадан, да купува футболен отбор, да построи магистрала и т.н. Така не се произвежда
действие, не става “по заповед на щуката”. “Премиерът не може да се меси в работата на
президента, парламента и съдебната система”, допълни Кунева и попита защо строежът на
Иракли все още не е спрян.
Организационният секретар на “Движение България на гражданите” Калин Томов коментира, че
ВМЗ-Сопот е стигнал дотук, защото не е решен въпросът с пазарите. “Армията не е правила
обществена поръчка, печелена от ВМЗ-Сопот от поне 10 години. В същото време, по
официални данни, над 60% от обществените поръчки в страната са с нарушения. ГЕРБ закриха
през 2010 г. половината посолства, а сега искат външни пазари. Това е некадърност и
неспособност да се управлява. За да дойде инвеститор във ВМЗ-Сопот, това не трябва да
зависи от настроението на премиера, а от създаването на предвидима среда за правенето на
бизнес”, категоричен беше Томов.
Меглена Кунева коментира, че средствата от ОП “Конкурентоспособност” не трябва да се
разпределят за музикална продукция, а за предприятия. “В изминалите 3-4 години България
трябваше да отбележи ръст в усвояването на европейски средства, договорени по време на
преговорите, но това не стана”, допълни Кунева и отново попита образователния министър
Сергей Игнатов дали знае, че има 800 млн.евро договорени за наука и иновации в програмния
период 2007-2013 г.
Меглена Кунева съобщи, че партията ще изпрати писмо до министър-председателя, с което ще
иска отговори на въпросите за “мъртвите души” в избирателните списъци и какви гаранции ще
бъдат дадени, че предстоящите избори ще са честни.
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Резюме: Надявам се този път да осъзнае какво е казал, допълни председателят на “Движение
България на гражданите”
“Уморих се да коментирам безвкусица – от пържолките до материала. Вече ми е неловко.
Нядявам се премиерът да си прочете думите втори път и да види какво е казал. Това не могат
да бъдат думи на български партиен и държавен лидер. Не всички политици са такива. Когато
човек, който е премиер, не може да владее емоциите и енергията си, това е за сметка на всички
в държавата“. Това каза на пресконференция в Стара Загора председателят на “Движение
България на гражданите” Меглена Кунева в отговор на въпрос за изказването на министърпредседателя Бойко Борисов по адрес на служителка на ВМЗ-Сопот.
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