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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
23.1.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 24 

 вестници, от които: 4 

 - национални 2 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 20 

Общо за деня 25 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 22.01.2013  
Източник: ТВ7  
Предаване: Добро утро, България  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 0,20  
Брой думи: 63  
 
 
Резюме: МИЕТ стартира процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 
развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България. 
Процедурата е част от ОП „Развитие на конкурентоспособност на българската икономика” в 
периода от 2007 до 2013 г.  
 
Текст: МИЕТ стартира процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 
развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България. 
Процедурата е част от ОП „Развитие на конкурентоспособност на българската икономика” в 
периода от 2007 до 2013 г. По нея могат да кандидатстват изследователски организации. 
Общият бюджет по програмата е 10 млн.евро, а минималната сума, за която може да 
кандидатства всеки проект, е 100 хил.лв.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 23.01.2013  
Източник: в. Жълт Труд  
Страница: 7  
Брой думи: 1236  
 
 
Резюме: Световната търсачка номер 1 Google отбеляза 150 години от рождението на Алеко 
Константинов в логото си, като по оригинален начин показа нацията ни в цялото й великолепие. 
Авторът си седи от едната страна на купето, чете книжка, а от другата героят му Бай Ганьо е 
разхвърлял куфари, кашкавал, дебела наденица и кесията на пода, като последното, разбира се, 
няма как да се случи. Търсачката сериозно се е объркала. Бай Ганьо никога няма да си остави 
кесията току-така. Могат да му я вземат, да я метнат в гьола на "Беляне", но той сам - никога.  
 
Заглавие: Бай Ганьо, чалгата и цаците  
Подзаглавие: Изплискваме европарите от басейна с гордия си вик "Булгар, булгар"  
Автор: Светослав ПИНТЕВ  
Текст: Световната търсачка номер 1 Google отбеляза 150 години от рождението на Алеко 
Константинов в логото си, като по оригинален начин показа нацията ни в цялото й великолепие. 
Авторът си седи от едната страна на купето, чете книжка, а от другата героят му Бай Ганьо е 
разхвърлял куфари, кашкавал, дебела наденица и кесията на пода, като последното, разбира се, 
няма как да се случи. Търсачката сериозно се е объркала. Бай Ганьо никога няма да си остави 
кесията току-така. Могат да му я вземат, да я метнат в гьола на "Беляне", но той сам - никога.  
Google разполага или с ясновидци, или с гениални анализатори и разузнавачи, защото веднага 
след това избухна новината, че гуруто на чалгата у нас инж. Митко Димитров е спечелил над 2 
милиона европари за проект по програма "Конкурентоспособност", предназначени за 
високотехнологично развитие на телевизия "Планета". Помислих, че от някой сайт, от тези, които 
пародират официалните медии, са си направили гавра и го написах в социалната мрежа. 
Услужлива дама във фейсбук веднага ми пусна линк към официалния сайт за евро-проектите... 
Всичко стана безпощадно ясно. Интелектуалците също го разбраха, изреваха като ранени 
пантери, чалгата и тя се вдигна на оружие.  
Образно казано, Бай Ганьо скочи трупешката в басейна с европарите и гордо извика: "Булгар, 
булгар". Изплиска го, скоро ще разберем с колко точно.  
Човекът с мускалите розово масло вече е крупен капиталист, който прибира пари от Европа. Ако 
не е успял, беснее срещу тези, които са го направили, и настоява незабавно да се спре кранчето. 
А то ще пресъхне за всички, ако нещата продължават така. Бай Ганьо на новия век се 
мултиплицира по невероятен начин, като във фантазия на Анди Уорхол. Видяхме го в образа на 
чалгаджия, известен театрален режисьор, музикант, социолог.  
Стана страшно. Дотам, че Харалан Александров, който сам се определя като социален 
антрополог, изкова в движение термина "континуитет на чалгата", като не пропусна да припомни, 
че има изкуство на долницата на човешкото тяло, което воюва с изкуството на горницата. Нещо, 
с което всеки учил хуманитарни дисциплини, прочел нещичко от автора на тази теория Михаил 
Бахтин, е що-годе запознат. Харалан обаче никога не пропуска да смае широките народни маси с 
това епохално откритие и да го развие творчески, пригаждайки го към фолка, политиката, 
духовата музика, за каквото там са го поканили да говори по телевизията.  
Дебатът за АЕЦ умря, да живее дебатът за чалгата. Първия медиите се опитват да съживят с 
изкуствено дишане, вторият им диша във врата. Бушува навсякъде, а социалните мрежи се  
нажежиха до червено от писмените дуели по темата. Харалан е прав за едно. В нашето изкуство 
воюват задникът и главата, като така са се оплели, че понякога не можеш да различиш едното от 
другото. Първият естествено е по-миризлив и безочлив, такава му е природата. Неговият най-
виден представител,който се идентифицира с това понятие, не пропусна да се изкаже просташки 
по темата. Ето какво написа собственоръчно Азис в социалната мрежа:  
"Ало ТЕАТРАЛИТЕ... Спите ли.или се друсате или пак тревичка сте запалили или пак сте 
налягали пред някой театрален салон. Уж репетирате, пък сте с пластмасова бутилка бира в 
ръка и с мръсни дънки клечите по первази, тротоари...  
Пушите една цигара 10 души и си разказвате колко е ниска културата на народа ни защото слуша 
чалга.  
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Ами направете нещо де, стига с тези наркотични зависимости... Подгответе проект който да бъде 
забелязан от ЕВРОПА!!! - ТЕДИ МОСКОВ, ИЗКЪПИ СЕ!!!!!"  
Не е ли нагъл кралят на задника, пардон на фолка. Той е такъв, защото обществото ни му 
позволи да прави гадост след гадост, за да печели от това. Старата история със зелника.  
Прочути наши режисьори, а и всякакви културни дейци, поеха ръкавицата със същата страст и 
започна задочният дуел с Азис. Някои бяха съвсем точни в сравненията си. "Все едно да ториш 
плевели", обясни ситуацията китаристът Иван Лечев. "Аз съм против онези хора с цедката, които 
наливат пари в нещо, което вече ни е заляло", добави той. Това, което казва, е факт.  
Инж. Митко Димитров обясни, че няма намерение да пропука мангизите за силикон, както го 
обвиниха.  
Той се защити така: "Парите са предназначени за високотехнологично развитие на тв "Планета". 
Това са камери, обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление. Дотук ние 
сме направили огромна инвестиция със собствени средства... 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".  
Това също е вярно. Но е само част от истината...  
Започнаха да се вадят хората и фирмите, усвояващи европари, предимно в телевизиите. Сред 
тях са "Интерактив медиа сървисиз" - компанията, която обезпечава SMS гласуванията в тв 
игрите и риалити предаванията. Ще грабнат 2 457 934 лв. безвъзмездна помощ, като стойността 
на целия проект е 4 096 557 лв. Тук е продуцентската компания на "Комиците" - "Дрийм тийм 
прадакшън", която ще получи от Европа около половин милион лева за техническо оборудване 
за производство на филми.  
Най-големият проект в киното е този на "Ню Бояна филм", на обща стойност 2 874 793 лв. От тях 
ЕС дава "само" 1 724 876 лв. Маститите продуценти Димитър Гочев и Димитър Митовски с 
тяхната "Камера" прибират 1 милион. Стойността на проекта им е 1 450 381 лв. Иван и Андрей, 
известни също като Опосумите, са спечелили проект за финансиране за технологично 
излъскване на фирмата си "Междинна станция" за 679 244 лв., от които европарите са 475 471 
лв. Продуцентската компания "Телеман", която твори предаванията "Горещо" и "Отечествен 
фронт", прибира 220 226 лв.  
Има и други, да не ви досадим. Общото между тях е, че всички са сред акулите в бранша. Така, 
да видим как се казваше програмата, по която текат мангизите. Точното й име е "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика".  
Опа. По тази програма се тъпчат акулите, за да схрускат по-лесно малките риби, доколкото 
изобщо са останали. Няма да намерите сред спечелилите конкурентите им, дребните цаци, които 
имат блестящи идеи, но им трябват пари, за да ги реализират. Те нямат никакъв шанс да докопат 
и пукнат евроцент. Войната не е между чалгата и истинското изкуство, както се опитват да ни 
убедят, а между монополистите на ефира и останалите. Което пак си е борба на долницата с 
горницата.  
Като сме на морска вълна, се сетих за варненеца Николай Цветков, който вече от 6 години насам 
курдисва портрети на кмета си Кирил Йорданов в улични дупки. Последния път добавил и 
елхичка за разкош. Екип на местното Второ районно полицейско управление моментално го 
посетил и го предупредил"да не извършва дейности, които унижават честта на Кирил Йорданов". 
А също - да не разгласява позорни обстоятелства и да не приписва престъпление на кмета на 
Варна. Цветков бил предупреден също, че няма право "публично да обсъжда длъжностни лица и 
представители на обществеността по повод изпълнение на служебните им функции". И цацата я 
грози глоба от 105 000 лева, т.е. по-добре направо да легне в консервата с надпис "Копърка".  
Това е наглост, с каквато дори Азис не може да се похвали. Властта, в този случай местната, 
безцеремонно мачка малкия човек, позволил си невинна демонстрация, която да покаже, че 
кметът не си е свършил работата. Каква е връзката с Пайнера, ще кажете. Много е проста. Това 
е същото като с европарите, поход на акулите срещу цаците, който естествено е с предизвестен 
край. До окончателното им унищожение. Трагедията е в това, че нито Европа, нито българската 
държава си дава труда да опази цацата, поне като изчезващ вид. Не, спонсорират акулите...  
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Резюме: Инж. Димитър Димитров, по-известен като Пайнера, е роден на 15 март 1953 г. в 
Димитровград. Завършва "Технология на машиностроенето" във ВМЕИ-Варна. Работил е 11 
години като машинен конструктор и 6 лета като главен механик. И така, от инженер-механик той 
се превръща в личност с безспорно влияние в българския шоубизнес. Женен е, има две деца. 
Синът му Христо Димитров е един от най-добрите български фотографи.  
 
Заглавие: Митко Димитров - Пайнера: Мисля да се отказвам вече от тези пари! Считам ги 
за прокълнати!  
Подзаглавие:  
Автор: Анелия ПОПОВА  
Текст: Инж. Димитър Димитров, по-известен като Пайнера, е роден на 15 март 1953 г. в 
Димитровград. Завършва "Технология на машиностроенето" във ВМЕИ-Варна. Работил е 11 
години като машинен конструктор и 6 лета като главен механик. И така, от инженер-механик той 
се превръща в личност с безспорно влияние в българския шоубизнес. Женен е, има две деца. 
Синът му Христо Димитров е един от най-добрите български фотографи.  
Името на Митко Димитров наскоро беше замесено в мега скандал - компанията му "Пайнер 
Медиа" ООД спечели почти два милиона лева по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика"! Босът на "Пайнер" много рядко дава 
интервюта. За "ШОУ" обаче направи изключение, провокиран от въпросите ни.  
- "Всичко, което правим, е с чисти помисли"... Хващам се за тази ваша реплика и започвам 
разговора ни с въпроса винаги ли действате по съвест?  
- Винаги действам по честен начин. Честен и добронамерен съм към хората и към бизнесмените, 
и към конкуренцията. И затова и работата ми спори. Идеята ми в бизнеса е да има коректност и 
честност. Второто нещо е да има качество и прецизиране - във всяко нещо, което се прави. Всеки 
на неговото си работно място да е най-добрият. Третото нещо е да имаш пазарна ниша в това, 
което правиш. Да имаш пазарен нюх. Ние правим нашата музика за пазара. И не се срамуваме. 
Такъв е пазарът. Печелим от него, държавата също печели, защото си плащаме данъците, 
осигуровките. И четвъртото - инвестициите. Така си мисля - от всичките тези разговори и цялата 
тази помия, която се излива върху нас... Защо и хората не изповядват подобни философии й, дай 
Боже, да преуспеят по този начин?! Защото преуспялата страна се крепи на преуспели фирми, 
преуспели хора.  
- Какво правите, когато установите, че някой от хората ви не подхожда с тази лоялност в 
отношенията, за която говорите?  
- Подхождам справедливо. Или просто го отстранявам, или му казвам, че трябва да си помисли и 
му давам последен шанс.  
- Компромис някога със себе си налагало ли ви се е да правите?  
- В името на човешкото аз мога да правя компромиси.  
Не се смятам за безпогрешен човек  
Естествено. Със съвестта си обаче компромис не съм правил! Нямам гузна съвест!  
- В големия бизнес по-големите риби винаги изяждат по-малките. А вие май сте от големите! 
Значи, че сте оборили доста конкуренти... Хищник ли сте?  
- (усмихва се) Интересен въпрос. Не, не съм хищник! Аз си позиционирам перспективата много 
правилно, без да се съобразявам и да мачкам конкуренти. Нищо подобно не ми е и за цел. Правя 
това, което считам, че е добре. Не се съобразявам с конкуренцията. Съвсем не изповядвам 
принципи от типа - дай да санираме тази или онази фирма, защото ни е конкурент. Ние се 
развиваме, гледаме си в нашето канче - да сме най-добрите, да сме с качество, да имаме 
пазарен успех. Това е.  
- Били ли сте изнудван някога за нещо? Принуждаван?...  
- Сега например ми идва да се откажа от тези пари, честно ви казвам. Но! Ще го коментират като 
"той го прави, защото е гузен"! После ще кажат: "той се уплаши, че ще бъде проверяван". Нищо 
подобно! Проектът ни е толкова предварително проверяван, че ще ми бъде интересно да открият 
някакъв пропуск евентуално сега. Няма от какво да се плаша. Ако аз се откажа, ще изискам да се 
направят пълни проверки, да се излезе пред народа и да се кажат резултатите! Вече тия пари ги 
считам като прокълнати! След всичко това...  
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- Покрай скандалната ситуация около спечелените европари казахте, че се чувствате 
"дискриминиран в собствената си страна".  
- Точно така! Защото с тази техника, за която става дума, ще се заснеме фолклора - защото 
имаме цяла телевизия "Планета фолк", която единствено и само това излъчва. Искахме с тази 
техника да представим българския фолклор с най-висока резолюция, с най-добро качество. Да 
покажем също и историческите ценности на България пред целия свят с най-добро качество. И 
последното, което дразни всички - защо да отразяваме комерсиалната музика с подобна 
техника?  
Аз се чувствам дискриминиран от това, че трябва да печеля проект, в който да декларирам, че 
трябва да заснемаме всички други неща, без комерсиалната си музика - от която пък печелим, за 
да я има и възможността да се прави другото. А го правя другото, защото се чувствам българин! 
Искам хората по света да видят колко е хубава и красива България! И нашият фолклор 
включително. Но печелим от комерсиалната музика - попфолк ли ще я наречеш, чалга ли ще я 
наречеш... Аз не се срамувам от тази музика, която продуцирам. Не се срамувам нито от песните 
на Ивана, нито от тези на Глория или на Преслава, или на Гергана, или Анелия. Не се срамувам! 
И от нито една песен не се срамувам! Нито дори от "Кристали" -Монтана, на които наскоро им 
издадохме албум с най-добрите ромски песни. Какво лошо има в това? Да, чалга има, но от 
всичкото това, което правим, от чалгата, която продуцираме, излиза, че заради този проект сега, 
всички ние стоим в една огромна чалга - в цялата ни държава.  
Това е вече гадната чалга в цялата ни държава!  
Пълно е със злоба! И един ден сигурно България ще се раздели на две -на озлобени и 
преуспели. Така, както върви...  
- Обвързаха ви в един момент дори политически - пояснявайки, че трупате милионите си от... 
ГЕРБ?!  
- Да! И това е третото нещо, заради което се чувствам дискриминиран в тая страна. Заради 
моите лични политически убеждения. Аз съм член на ГЕРБ и считам, че няма нищо лошо в това 
да изповядваш тезата "Гражданин за европейско развитие на България". Нашият шанс сега е да 
усвояваме тези европейски фондове. Нито икономика ни се движи, нито нещо друго. Имаме този 
уникален шанс и трябва да се организираме всички. Хайде, моят проект, и да отпадне - той е 
капка в морето. Това се отнася за всички българи. По-вече и пречим, злобеем един към друг. 
Това е жалко!  
Но политическата ми убеденост, че аз съм член на ГЕРБ, съвсем не означава, че и фирмата ми е 
член на ГЕРБ! Какви милиони трупам от ГЕРБ? Що за абсурд?! Ако съм имал някакви 
политически протекции от ГЕРБ, щяхме да бъдем класирани още на първия, не на втория - при 
това сме класирани на 6-о място в резервите, представете си?! Това е просто нелепо! Направо 
си мисля да се отказвам от тия пари вече, честно ви казвам!  
- Споменахте сам думата "чалга", но тя вече стана нарицателно не само за пошла музика, но и за 
пошло общуване, пошло мислене, пошли взаимоотношения!  
- Под думата "чалга" наистина се има предвид нещо пошло и нещо гадно. Това е лошото. В 
отношенията ни наистина има гадни моменти. Това е чалга! В политиката ни също има гадни 
моменти. Това също е чалга! Гадно, гадно, гадно... Това са гадните отношения в държавата 
между хората. А тази музика, която я правим, я правим за целия народ. Трябва ли да се 
срамуваме от това? От това, че има повече силикон в гърдите някоя певица ли трябва да се 
срамуваме? Просто това е объркване в пластичната хирургия. Нито аз искам да е така, нито пък 
тя самата е искала. По някой път не могат да се определят правилно пропорциите и се получават 
фрапиращи случаи. Аз съм радетел на естествения чар и когато това се получи с някоя от 
певиците, какво да правя?  
Пак ли да я пращам под ножа?.  
- Всъщност как създадохте империята "Пайнер"? Не допускам, когато сте били малък това да е 
била мечтата ви. като пораснете...  
- Не, разбира се. Всичко е било поетапно с перспективно мислене в инвестициите. Изобщо - 
правилен усет в бизнеса. Нито ми е било детска мечта, нито нищо. Дойде поетапно.  
- Обикновено се говори за първи милион, след който е тръгнало всичко. И при вас ли клишето не 
изневерява?  
- Първият ми милион ми беше кредит 90 година и ние добре го развихме. Върнахме си кредита, а 
тогава бяха години, в които се търсеха аудиокасетките, тази музика, и се купуваше. Нямаше го 
още интернет. Това бяха години, когато хората имаха пари, а нямаше стока на пазара. И който 
съумее добре да се организира, и да представя някаква стока, тя се купуваше. И имаше хубави 
печалби. По този начин успяхме да върнем първите си кредити, да продължим и нататък с добър 
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старт. - Разбрах, че в колата си слушате ретромузика. евъргрийни. Може би това ще учуди доста 
хора. А какво е личното ви отношение към т.нар. чалга?  
- Аз слушам с удоволствие и моята си музика, само че като я слушам в колата и по всяко друго 
време, аз имам чувството, че съм на работа. Не че ми тежи, но в крайна сметка си сверявам 
часовника, като слушам хубавата музика отпреди 40 години. Времето на моята младост, на 
моето детство... Сега тези песни, които правим, се харесват, това е положението.  
- Постоянно се говори за плейбек. силиконова слава, леки момичета и т.н. в бранша...  
- Аз не казвам, че ние сме идеални. Или перфектни. Но поне се стремим да бъдем такива. Не 
винаги става, но усилието е в тази посока. И друг случай -обстоятелства всякакви, 
изпълнителката е с вирус, болна - как да пее по този начин пред публиката?  
Да им грачи на живо?  
По-добре да си пусне плейбека и да им говори. Има такива случаи, но избягваме. Случва се 
обаче на всички. Нашите изпълнители пеят добре - и попфолк, и фолклор. Едно от условията, 
които имам, когато подписвам договорите си, е да има обаяние в гласа, гальовност, вярно пеене. 
Това е много пеене. Другото - красотата, чарът, е отделно, но и то работи много. Всички харесват 
красивите изпълнители.  
- Как гледате на писанията и коментарите за специални тарифи на певиците? Прави се откровен 
аналог с най-древната професия!  
- В договорите, които подписваме с тях, има точки, според които изпълнителите са длъжни на 
публични места да се държат така, че да не уронват престижа и имиджа както на фирмата, така и 
техния. А иначе кой какво прави извън това, не мога да кажа. Не мога да ги следя. Или да сложа 
охрана персонално на всеки 24 часа в денонощието. Дали имат, или нямат тарифи... Не мога да 
знам всичките тези неща. - Имали ли сте случай.  
в който сте разбирали за такива неща, но сте си затваряли очите?  
- Ако разбирам за нещо такова, веднага провеждам разговор с конкретния изпълнител. 
Обсъждаме как е решил да прави бизнес - с тялото или с пеенето си. И къде се намираме ние 
като компания в такъв случай?! Имиджът на нашата компания е имиджът на нашите 
изпълнители. И когато някой прави нещо подобно, по-добре да бъде отлъчен, да не е в тази 
компания. Това става.  
- Певиците ви често са във война една с друга. Правят изкуствени скандали. Как се справяте с 
това?  
- За съжаление е така. Напрежението е голямо, понякога изпадат в стрес. Аз ги задължавам да 
ходят на фитнес, на участия, на интервюта, снимане на клипове. Организацията им трябва да е 
пълна. Напрежението наистина е голямо. И понякога ескалира в спорове. Винаги възникват, за 
съжаление. Опитвам се да говоря с тях и по тези въпроси.  
- Имате ли слабост към конкретни изпълнителки или изпълнителка?  
- Аз ги чувствам всички като деца на една майка, както се казва. От всички печеля, във всички 
инвестирам, каквото трябва. Предоставям им каквото е нужно. Каквото са заслужили. Давам 
шанс - включително на младите изпълнители. Не деля песните, които се правят. Не деля и 
изпълнителите. Нямам интерес да работя с един или двама, фирмата ми е голяма.  
- Някои определят Ивана като царицата на попфолка. Имаше период обаче, в който Глория го 
приемаше едва ли не като обида! Чия е короната?  
- Ще ви кажа за това... Мисля, че опира до нюанси в характера. Хората са определили, че на 
Ивана трябва да го кажат и са го казали. На Глория трябва да й го кажат по друг начин. Процесът 
трудно се диктува.  
Хората виждат и си назовават нещата с техните имена  
Не можем да се сърдим.  
- И до ден-днешен не коментирате ситуацията с Рени. Защо? Какво ви притеснява? Припомням, 
че тя сподели в интервю, че е напуснала .Лайнер", защото там са я подтиквали към проституция!  
- Аз спокойно мога да я осъдя за тези думи! Как може да говори такива неща?! Няма такова нещо 
и към никой изпълнител не съм подхождал по такъв начин!  
- Г-н Димитров, имате ли страхове - но не като бизнесмен, а като човек?  
- Когато на един човек съвестта му е чиста, както е моята, от какво да се страхува?! От помията, 
която идва към него ли?! От злобата навсякъде ли?! Не! Аз събирам своите сили. Технически 
човек съм - машинен инженер. Виждате, че не давам и много интервюта, не там е силата ми.  
Наистина - не ме е страх от нищо!  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 18.01.2013  
Източник: в. Старозагорски Новини  
Страница: 8  
Брой думи: 243  
 
 
Резюме: Министърът на културата Вежди Рашидов определи като "непочтена и жълта" 
дискусията за получените от фирма "Пайнер" евросредства. Преди дни стана ясно, че "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" и ще получи близо два милиона лева.  
 
Заглавие: Вежди Рашидов въвежда ред по споровете около евроларите за "Пайнер"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на културата Вежди Рашидов определи като "непочтена и жълта" дискусията 
за получените от фирма "Пайнер" евросредства. Преди дни стана ясно, че "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" и ще получи близо два милиона лева.  
Последваха ожесточени коментари относно това трябва или не именно "Пайнер" да е 
бенефициент по подобна програма.  
Пред БНР Вежди Рашидов изтъкна, че няма закон, който да забранява едно или друго изкуство 
при проектите по оперативни програми. Той изброи имената на редица продуценти, които също 
са били финансирани от тях.  
"И Халваджиян е взимал средства по тази програма, и Митовски е взимал, и братя Чучкови са 
взимали. Тази дискусия отново е жълта, медийна и непочтена. И не е вярно, че то пренебрегва 
или пък взима местото на голямото изкуство", заяви министърът на културата.  
В тази връзка Вежди Рашидов посочи, че "по медиите всяка сутрин всички канали говорят за 
нови премиери, за нови филми, за нови музеи". "Върнахме дебата в сериозното изкуство. Оттук 
нататък влизат на пазара, връщат се агресивно. Ами хленченето води до силата на чалгата", 
продължи с коментарите Рашидов. "Има закони в държавата, не е честно подборно да 
обстрелваме и да убиваме хора. Ако има нарушение там, нека да се осъдят. Това е друго. Но той 
ги взима за техника, а не за художествент1родукт и това направете тази разлика", изтъкна още 
министърът на културата.  
18.01.2013 г.  
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Дата: 18.01.2013  
Източник: в. Знаме, Пазарджик  
Страница: 12  
Брой думи: 215  
 
 
Резюме: След продължителни преговори "Телекабел" АД постигна споразумение за 
разпространение В кабелните си мрежи на 6-те канала на В TV медия груп - В TV, BTV екшън, 
BTV синема, BTV лейди, BTV комеди и Ринг БГ. Споразумението е със срок 2 години, което 
гарантира безпроблемното и непрекъсваемо разпространение на програмите до края на 2014 г. В 
началото на годината се наложи Телекабел' да спре каналите на BTV медия груп поради 
прекратяване на договора от страна на BTV.  
 
Заглавие: Съобщение  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: След продължителни преговори "Телекабел" АД постигна споразумение за 
разпространение В кабелните си мрежи на 6-те канала на В TV медия груп - В TV, BTV екшън, 
BTV синема, BTV лейди, BTV комеди и Ринг БГ. Споразумението е със срок 2 години, което 
гарантира безпроблемното и непрекъсваемо разпространение на програмите до края на 2014 г. В 
началото на годината се наложи Телекабел' да спре каналите на BTV медия груп поради 
прекратяване на договора от страна на BTV.  
В действията си "Телекабел" се водеше от желанието да защити в максимална степен 
интересите на своите клиенти, като не допусне увеличение на цените на кабелна телевизия.- 
Поднасяме своите извинения на всички наши клиенти за причиненото им неудобство. 
Програмите на BTV са възстановени на същите позиции в цифровата и аналоговата телевизия, 
на които са били преди тяхното спиране. При затруднение клиентите може да се обръщат към 
Центъра за връзка с клиенти на телефон 034/919-999. През изминалата година "Телекабел" 
намали цените на всички свои пакети, включващи кабелна телевизия и интернет. Същевременно 
увеличи броя на предлаганите канали, като сега те са над 180. В момента Телекабел" въвежда 
най-съвременната технология за достъп до интернет чрез пасивна оптична мрежа. Благодарение 
на реализирането на два проекта по ОП "Конкурентоспособност" на Европейския съюз 
предстои пълното цифровизиране на кабелната телевизия за всички клиенти на фирмата.  
18.01.2013 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 22.01.2013  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: 
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D1%83
%D1%87%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%
BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_l.a_i.409812_a
t.1.html  
Брой думи: 301  
 
 
Резюме: Държавата ще контролира качеството на газта от 2016 г. 3.4% от горивата са 
некачествени. Това е заключението на инспекторите от Държавната агенция за метрологичен и 
технически контрол за миналата година (ДАМТН). Ситуацията е променена значително през 
последните няколко години. През 2010 г. 10% от горивата са били некачествени, а през 2009 г. 
делът им е бил 15%.  
 
Заглавие: Случаите на некачествени горива намаляват  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Държавата ще контролира качеството на газта от 2016 г.  
3.4% от горивата са некачествени. Това е заключението на инспекторите от Държавната агенция 
за метрологичен и технически контрол за миналата година (ДАМТН). Ситуацията е  
променена значително през последните няколко години. През 2010 г. 10% от горивата са били 
некачествени, а през 2009 г. делът им е бил 15%.  
За над 1 милион лева са наложените през миналата година глоби за некачествени горива. „За 
нас няма големи, няма малки. Правим си изпитвания, има и при големите вериги, и при единични  
бензиностанции и при малки вериги", заяви Петър Костадинов. Той ръководи дирекцията, която 
изследва горивата в ДАМТН.  
Ако в лабораторията горивото се окаже некачествено, глобата за бензиностанцията започва от 
10 хиляди лева за всеки показател извън нормата и стига до 100 хиляди лева, информира bTV.  
Държавата ще започне да следи качеството на пропан-бутана, продаван у нас, най-рано през 
2016 г. Тогава се очаква Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която 
проверява дизела и  
бензина, да има лаборатория за контрол на газта. Все още не е ясно дали и кога под надзора й 
ще попаднат въглищата.  
Техниката за изследването на пропан-бутана ще бъде купена с 1,5 млн. лв. от Оперативна 
програма “Конкурентоспособност”. Лабораторията трябва да да е готова през 2015 г., но 
акредитирането ще отнеме  
още година. В нея трябва да се изследват показатели като октаново число, съдържание на сяра, 
на сероводород, както и мириса на пропан-бутана, информира в. "Труд".  
Все още не е ясно кога агенцията ще има правото и техниката да контролира и въглищата. От 
2011 г. екоминистерството обяснява как твърдите горива трябва да бъдат следени, защото са 
основен  
замърсител на въздуха с прах. Заради прекомерната му концентрация ЕК откри наказателна 
процедура срещу България. Все още няма предложение за промяна на законодателството или за 
осигуряване на пари  
за техника за контрол на въглищата.  
 

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_l.a_i.409812_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_l.a_i.409812_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_l.a_i.409812_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_l.a_i.409812_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_l.a_i.409812_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_l.a_i.409812_at.1.html
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1740578  
Брой думи: 118  
 
 
Резюме: Благоевград. Информационна среща за популяризиране на добра практика по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност" се проведе в община Благоевград, предаде 
репортер на Радио "Фокус" - Пирин.  
 
Заглавие: Зам.-кметът на Благоевград инж. Стоян Благоев участва в информационна 
среща по ОП „Конкурентоспособност “  
Подзаглавие:  
Автор: Любомира ХАМБАРДЖЙИСКА  
Текст: Благоевград. Информационна среща за популяризиране на добра практика по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност" се проведе в община Благоевград, предаде 
репортер на Радио "Фокус" - Пирин. Фирма с бенефициент по ОП „Конкурентоспособност“ 
представи своя опит в производството на електронни изделия, с реализация както на българския, 
така и на международния пазар. Участници в настоящата среща представиха своя опит по ОП 
„Конкурентоспособност“, представяйки вече реализирани проекти, и заявиха готовност за 
бъдещо сътрудничество с организациите на територията на община Благоевград по изготвянето 
и реализирането на техни проекти за енергийна ефективност. За тази цел бяха дошли и хора, 
които направиха презентации и нагледни демонстрации. На срещата присъстваше и инж. Стоян 
Благоев, зам.-кмет по строителството в община Благоевград, който внимателно проследи цялата 
състояла се информационна среща.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1740578
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1740668  
Брой думи: 226  
 
 
Резюме: София. Не е мой подписът, с който проектът на „Пайнер Медиа” става факт. Това каза в 
интервю за Агенция „Фокус” Евгени Ангелов, съветник на президента по икономика и иновации. 
По думите му - проектът е одобрен за финансиране и договорът е сключен през юли 2012 
година. „Тогава фактически е приключила процедурата, започнала 2011 година. През септември 
2011 г., когато беше публикувано класирането по процедурата за технологична модернизация, 
тогава аз отговарях за OП „Конкурентоспособност”, „Пайнер Медиа” ООД е извън одобрения 
списък с компаниите, с които трябва да бъде сключен договор, и остава в т.нар. „резервен 
списък” – каза Евгени Ангелов.  
 
Заглавие: Евгени Ангелов: Подписът, с който проектът на "Пайнер Медиа" става факт, не е 
мой  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Не е мой подписът, с който проектът на „Пайнер Медиа” става факт. Това каза в 
интервю за Агенция „Фокус” Евгени Ангелов, съветник на президента по икономика и иновации. 
По думите му - проектът е одобрен за финансиране и договорът е сключен през юли 2012 
година. „Тогава фактически е приключила процедурата, започнала 2011 година. През септември 
2011 г., когато беше публикувано класирането по процедурата за технологична модернизация, 
тогава аз отговарях за OП „Конкурентоспособност”, „Пайнер Медиа” ООД е извън одобрения 
списък с компаниите, с които трябва да бъде сключен договор, и остава в т.нар. „резервен 
списък” – каза Евгени Ангелов.  
По думите му - очевидно между класирането на основата на доклада на Оценителната комисия 
през септември 2011 г. и подписването на договора с бенефициента, в случая „Пайнер”, през юли 
2012 г. има промяна в обстоятелствата.  
„Причините да бъдат подписани договори с фирми от резервния списък могат да бъдат няколко, 
както и министър Добрев вече поясни в телевизионно интервю. Най-често някои от класираните 
фирми се отказват или бюджетът по процедурата се преразпределя или увеличава. При всички 
положения това е решение на управляващите програмата към края на процедурата, когато 
става ясно какви допълнителни ресурси могат да се отделят. Цялата информация за този и за 
всички други проекти по програмата може да се проследи в детайли на интернет страницата на 
ОП "Конкурентоспособност" където се публикуват всички решения”, каза още Евгени Ангелов.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1740668
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12883039  
Брой думи: 170  
 
 
Резюме: Областен информационен център - Пловдив (ОИЦ) представи процедура “Развитие на 
приложните изследвания в изследователските организации в България“ по оперативна програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. По този начин показа как 
средствата от Европейския съюз у нас чрез оперативните програми могат да бъдат от голяма 
полза както на академичните среди, така и на бизнеса.  
 
Заглавие: Оперативните програми в подкрепа на научно-изследователските среди в 
Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областен информационен център - Пловдив (ОИЦ) представи процедура “Развитие на 
приложните изследвания в изследователските организации в България“ по оперативна 
програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ . По този начин 
показа как средствата от Европейския съюз у нас чрез оперативните програми могат да бъдат от 
голяма полза както на академичните среди, така и на бизнеса. Това стана по време на 
информационен семинар “ДА работим заедно“ в Пловдив, организиран от ОИЦ - Пловдив и 
събрал много представители на висши учебни заведения в града, преподаватели и медии. 
“Такива информационни събития са особено полезни и важни, защото много учебни заведения 
досега работеха предимно по линия на свои вътрешни фондове или чрез чуждестранни 
фондации. Вижда се обаче, че има възможности за кандидатстване с проекти и по оперативни 
програми, което е шанс за науката“, коментира зам.-ректорът на Аграрен университет - Пловдив 
проф. д-р Красимир Иванов. “Радващо е, че оперативните програми вече дават добри 
възможности на отделни факултети във висшите учебни заведения да кандидатстват 
самостоятелно с проектни предложения. Защото всеки един факултет си има свои приоритети и 
цели.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12883039
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=638524  
Брой думи: 113  
 
 
Резюме: Благоевград. Днес от 10:30ч. в зала 101 на Община Благоевград ще се проведе 
информационна среща за популяризиране на добра практика по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“. Т  
 
Заглавие: В Благоевград ще се проведе днес информационна среща по ОП 
"Конкурентоспособност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Благоевград. Днес от 10:30ч. в зала 101 на Община Благоевград ще се проведе 
информационна среща за популяризиране на добра практика по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“. Това съобщиха от пресцентъра на Областния информационен център 
– Благоевград. На срещата, фирма с бенефициент по ОП „Конкурентоспособност“ ще 
представи своя опит в работата си по проект, реализиран по процедура „Покриване на 
международно признати стандарти“, както и високотехнологичните си иновативни продукти, 
чието производство се осъществява по проект „LED осветлението – осветление на бъдещето“ по 
процедура „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и 
предоставяне на иновативни услуги“. Ще бъде представен и проект „Интелигентна система за 
управление на светодиодни осветителни системи (ИСУСОС)”, осъществен по процедура на 
Националния иновационен фонд.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=638524
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=638632  
Брой думи: 122  
 
 
Резюме: Благоевград. Информационна среща за популяризиране на добра практика по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност “ се проведе в община Благоевград, предаде 
репортер на Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин .  
 
Заглавие: Зам. кметът инж. Стоян Благоев присъства на състоялата се информационна 
среща в община Благоевград  
Подзаглавие:  
Автор: Любомира ХАМБАРДЖЙИСКА  
Текст: Благоевград. Информационна среща за популяризиране на добра практика по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“ се проведе в община Благоевград, предаде 
репортер на Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин . Фирма с бенефициент по ОП „Конкурентоспособност“ 
представи своя опит в производството на електронни изделия, с пазар на реализация както на 
българския така и на международния. В настоящата среща те споделиха техния опит по ОП 
„Конкурентоспособност“, представяйки подбрани реализирани проекти и заявиха готовност за 
бъдещо сътрудничество с организациите на територията на община Благоевград по изготвянето 
и реализирането на техни проекти за енергийна ефективност. За тази цел бяха дошли и хора, 
които направиха презентации и нагледни демонстрации. На срещата присъстваше и Инж. Стоян 
Благоев зам. кмет по строителството в община Благоевград, който внимателно изслуша цялата 
състояла се информационна среща.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=638632
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg//410310.html  
Брой думи: 356  
 
 
Резюме: Областен информационен център - Пловдив (ОИЦ) представи процедура "Развитие на 
приложните изследвания в изследователските организации в България" по оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". По този начин показа как 
средствата от Европейския съюз у нас чрез оперативните програми могат да бъдат от голяма 
полза както на академичните среди, така и на бизнеса.  
 
Заглавие: Оперативните програми в подкрепа на научно-изследователските среди в 
Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областен информационен център - Пловдив (ОИЦ) представи процедура "Развитие на 
приложните изследвания в изследователските организации в България" по оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  По този начин 
показа как средствата от Европейския съюз у нас чрез оперативните програми могат да бъдат от 
голяма полза както на академичните среди, така и на бизнеса. Това стана по време на 
информационен семинар "ДА работим заедно" в Пловдив, организиран от ОИЦ - Пловдив и 
събрал много представители на висши учебни заведения в града, преподаватели и медии.  
"Такива информационни събития са особено полезни и важни, защото много учебни заведения 
досега работеха предимно по линия на свои вътрешни фондове или чрез чуждестранни 
фондации. Вижда се обаче, че има възможности за кандидатстване с проекти и по оперативни 
програми, което е шанс за науката", коментира зам.-ректорът на Аграрен университет - Пловдив 
проф. д-р Красимир Иванов.  
"Радващо е, че оперативните програми вече дават добри възможности на отделни факултети 
във висшите учебни заведения да кандидатстват самостоятелно с проектни предложения. 
Защото всеки един факултет си има свои приоритети и цели. Тази новост е нещо много 
положително, дава ни нови възможности за реализацията на проектни предложения. Ето, 
например, по схемата за развитие на електронни и дистанционни форми на обучение, наскоро 
подадохме 8 проектни предложения", допълни доц. д-р инж. Димо Зафиров, ръководител на 
Център за проекти и програми към Технически университет - София, филиал - Пловдив.  
В рамките на семинара бе дадена информация за следващия програмен период 2014-2020 
година, както и за приоритетите в бъдещата Кохезионна политика и оперативните програми в 
България.  
След информационното събитие, в индивидуални срещи, експертите от ОИЦ Пловдив дадоха 
информация и за други актуални възможностите за финансиране.  
С този информационен семинар Областен информационен център - Пловдив стартира първия за 
2013 година информационен цикъл събития, който ще проведе на територията на 18-те общини в 
Пловдивска област.  
Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за 
популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата 
подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 "Изграждане на 
областен информационен център в гр.Пловдив".  
Източник: News.Plovdiv24.bg  
 

http://news.plovdiv24.bg/410310.html
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1731165  
Брой думи: 241  
 
 
Резюме: 3,4% от изследваните горива през 2012 г. са били некачествени, заяви вчера Петър 
Костадинов, шеф на дирекцията за контрол на качеството на течните горива в Агенцията за 
метрологичен и технически надзор.  
 
Заглавие: Хванали само 3,4% некачествени горива  
Подзаглавие:  
Автор: Марияна Бойкова  
Текст: 3,4% от изследваните горива през 2012 г. са били некачествени, заяви вчера Петър 
Костадинов, шеф на дирекцията за контрол на качеството на течните горива в Агенцията за 
метрологичен и технически надзор.  
В началото на контрола, което е поставено през 2003 г., делът им бил 18-20%. На България са й 
трябвали 10 г., за да достигне 3,4 на сто, докато в Европа това станало за 3-4 години. Дизелът и 
бензините обикновено се смесват с масла, керосин, горива с нискооктаново число, газови 
кондензати, разтворители.  
През 2012 г. дирекцията е направила 500 проверки на бензиностанции. Санкциите са за 1,410 
млн. лева. От пазара са изтеглени 32 000 л некачествени горива.  
Очаква се след промените в Закона за водите агенцията да контролира и язовирните стени, каза 
Ангелов. След приемане на промените в Закона за туризма ангажимент на агенцията ще бъде и 
състоянието на басейните.  
След 2 г. качеството на пропан-бутанът и въглищата ще бъдат проверявани от метрологията, 
каза вчера Ангел Ангелов, председател на агенцията по метрология.  
През април ще бъде обявена поръчка за доставка на оборудване за изследване на пропан-
бутана. Финансирането на новата лаборатория е по програма "Конкурентоспособност". Очаква 
се тя да заработи през 2015 г.  
С Министерството на околната среда се обсъжда възможността в същия срок да се въведе и 
контрол на качеството на твърдите горива, ползвани от гражданите. Засега обаче финансиране с 
европари не е осигурено. Ангелов се безпокои, че за контрола на въглищата ще бъде нужно 
назначаването на много експерти за цялата страна.  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1731165
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.big.bg  
Връзка: http://big.bg/modules/news/article.php?storyid=86909  
Брой думи: 133  
 
 
Резюме: До 10 дни ще станат ясни резултатите от проверката на проектите, с които са 
кандидатствали за европейско финансиране продуцентски фирми в българския шоубизнес. Ако 
бъдат открити нередности, може да се наложи корекция във финансирането и дори прекратяване 
на договора. Това съобщи вчера министърът по управление на еврофондовете Томислав 
Дончев.  
 
Заглавие: Европарите за чалгата и киното ясни до 10 дни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До 10 дни ще станат ясни резултатите от проверката на проектите, с които са 
кандидатствали за европейско финансиране продуцентски фирми в българския шоубизнес. Ако 
бъдат открити нередности, може да се наложи корекция във финансирането и дори прекратяване 
на договора. Това съобщи вчера министърът по управление на еврофондовете Томислав 
Дончев.  
По думите му проектът не е получавал финансиране до момента, не е даден нито цент под 
формата на авансово плащане.  
„Един от моите експерти и двама от ведомството на Делян Добрев проверяват детайлите, а 
именно за какво ще се използва закупеното с тези пари оборудване. Формално погледнато обаче 
няма нищо нередно в тези проекти. Има ясни правила и те са спазени стриктно”, заяви още 
Дончев по повод отпуснатите близо 2 млн. евро на фирма в сферата на попфолка по ОП 
„Развитие конкурентоспособността на българската икономика”.  
 

http://big.bg/modules/news/article.php?storyid=3D86909
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.manager.bg  
Връзка: http://www.manager.bg/news/ministar-dobrev-rabotim-za-promyana-na-definitsiyata-za-
golyamo-predpriyatie  
Брой думи: 881  
 
 
Резюме: "2013 година няма да бъде една от най-леките години, но ще бъде по-добра от 2012." 
Такава прогноза направи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по 
време на среща с представители на гръцкия бизнес в България в столичния хотел "Шератон" 
днес. Срещата бе организирана от гръцкия бизнес съвет - Hellenic Business Council in Bulgaria под 
надслов "Икономическата ситуация в България през 2013 г. Инвестиционна политика. Енергийна 
стратегия. Инфраструктурни проекти."  
 
Заглавие: Министър Добрев: Работим за промяна на дефиницията за голямо предприятие  
Подзаглавие:  
Автор: Невена Любенова  
Текст: "2013 година няма да бъде една от най-леките години, но ще бъде по-добра от 2012." 
Такава прогноза направи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по 
време на среща с представители на гръцкия бизнес в България в столичния хотел "Шератон" 
днес. Срещата бе организирана от гръцкия бизнес съвет - Hellenic Business Council in Bulgaria под 
надслов "Икономическата ситуация в България през 2013 г. Инвестиционна политика. Енергийна 
стратегия. Инфраструктурни проекти."  
"От средата на миналата година половин Европа е в криза. България е малка, но отворена за 
износ икономика. За радост, в последните месеци се увеличава експорта ни към трети страни за 
сметка на този за Европейския съюз. Правителството ни ще направи всичко възможно да 
останем в топ 3 в ЕС по отношение на бюджетния дефицит, външния дълг и 
макроикономическите показатели. Това със сигурност не радва българското общество, но вие 
със сигурност ще го оцените", каза министър Добрев пред аудиторията от изпълнителни 
директори и инвеститори, представители на гръцките фирми у нас.  
Срещата бе открита със статистика, от която стана ясно, че 50 хиляди души се трудят в гръцки 
предприятия в България. Общо 3 милиарда евро са инвестициите на южната ни съседка в 
страната ни, разпределени във финансовия сектор, металургията, стъкларската и циментова 
индустрия, производството на хранителни стоки.  
"Имаме 2256 сключени договора по Оперативна програма "Конкурентоспособност" и сме 
контрактували около 1 милиард евро от общо отпуснати 1,176 милиарда", посочи Делян Добрев. 
Той обясни, че в следващите 6 месеца ще се планира следващия програмен период за 2014 г. 
Вече са определени приоритетните сфери от икономиката, които да получат целенасочена 
подкрепа. Те са следните:  
*внедряване на иновации  
*енергийна ефективност (българските фирми харчат за нея към пет пъти повече)  
*целенасочена подкрепа за експортно ориентираните предприятия. „В последните години 
видяхме, че те са двигател на българската икономика. Затова ще им помогнем да навлязат на 
нови пазари“, посочи Добрев.  
*подкрепа за предприятията, които обработват метали. Погледът върху външнотърговския 
баланс на България сочи, че първите четири пера от износа са от сферата на суровините и 
металите.  
Държавата ще работи да промени дефиницията за "голямо предприятие" през следващия 
програмен период, защото според ЕС не повече от 20% от средствата по оперативната 
програма могат да бъдат усвоени от големи фирми. Понятията "голяма" и "малка" фирма, за 
разлика от в чужбина, се определят според административния капацитет. Тоест, от броя на 
служителите, не от оборота. „Ето защо, на мен ми се е случвала абсурдната ситуация една 
компания да ми казва, че ако трябва ще съкрати 20 души, от които има нужда, за да падне броят 
на служителите й до 250 и тя да се преименува на средно предприятие, което да се бори за 
финансиране."  
„Най-големият ни приоритет по отношение на енергетиката е енергийната ефективност – не само 
тази на жилищата, но и дейността на компаниите за пренос на енергия. Енергийната 
ефективност ще направи предприятията конкурентоспособни", каза министърът.  
Той разказа пред гръцкия бизнес за дейността на консорциума, който изследва блока "Хан 
Аспарух" в Черно море за наличие на нефт и газ. Проучването ще продължи още 4,5 години. Ако 

http://www.manager.bg/news/ministar-dobrev-rabotim-za-promyana-na-definitsiyata-za-golyamo-predpriyatie
http://www.manager.bg/news/ministar-dobrev-rabotim-za-promyana-na-definitsiyata-za-golyamo-predpriyatie
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такова находище бъде открито, 30% от средствата от добива ще влизат в държавния бюджет 
като приходи. И добитият газ ще бъде 35% по-евтин.  
Освен това министър Добрев говори за промените в новия Закон за насърчаване на 
инвестициите. В тях е посочено, че инвеститорите от клас А и Б ще получават от държавата 
обратно осигуровките през първите две години. "Така ще можете да си спестите 17,5% от 
разхода за човешки ресурси през тази две години", каза той.  
Очаква се туризмът през 2013 г. да отчете ръст между 6 и 9%. "7 милиона туристи посещават 
България годишно, колкото е броят на населението ни. Това показва, че сме туристически 
ориентирана държава", добави Добрев. В последните няколко месеца туроператори от страната 
ни са били представени на туристически изложения в Япония, Индия и Китай. Над 1 милион 
гърци са посетили България през 2012 г.  
През 2013 г. се очаква ръст на икономиката малко под 2%. Бюджетният дефицит ще бъде около 
0,48%, което би било постижение на фона на останалите икономики в Европейския съюз.  
Очаква се инфлацията да остане на нивото си от 2012 г. Не се очакват сериозни промени в цента 
на енергийните услуги и газа.  
Нивото на безработицата ще остане приблизително като през миналата година. Не се очаква тя 
да се увеличи, освен ако не се случи нещо драстично в ЕС. Най-вероятно няма и да намалее.  
Всички резерви в бюджета ще бъдат събрани, за да може да се получи технически увеличение 
на пенсиите и възнагражденията на учители, военни и други професионалисти. Така по план 
трябва да се увеличи потреблението. Съчетано с ръст в туризма и износа, това увеличение 
трябва да допринесе за по-голям растеж на икономиката.  
По отношение на вида на инвестициите, в момента държавата насърчава вложенията в реалния 
сектор. "През 2007 и 2008 г. инвестициите у нас са били в пъти повече, но над 70% от тях са били 
в областта на недвижимите имоти и финансови сектор. Миналата година почти 100% от 
инвестициите са били в реалното производство. Потенциалът на недвижимите имоти бързо се 
изчерпва“, каза още Добрев.  
Във връзка с приватизационната политика, следващото предприятие, което ще бъде 
приватизирано, е Пловдивският панаир. Той ще бъде пуснат на Българската фондова борса. 
Това трябва да даде допълнителен стимул за търговията й, имайки предвид, че оборотът й на 
моменти е по-малък от заплатите на някои от големите, чуждестранни изпълнителни директори у 
нас, например.  
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.insmarket.bg  
Връзка: 
http://insmarket.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%
BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-3-4-
%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%
BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_l.a_at.4_i.421944.html  
Брой думи: 250  
 
 
Резюме: От пазара са изтеглени 32 000 л некачествени горива 3,4% от изследваните горива през 
2012 г. са били некачествени, заяви вчера Петър Костадинов, шеф на дирекцията за контрол на 
качеството на течните горива в Агенцията за метрологичен и технически  
надзор.  
 
Заглавие: Хванали само 3,4% некачествени горива  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От пазара са изтеглени 32 000 л некачествени горива  
3,4% от изследваните горива през 2012 г. са били некачествени, заяви вчера Петър Костадинов, 
шеф на дирекцията за контрол на качеството на течните горива в Агенцията за метрологичен и 
технически надзор. В началото на контрола, което е поставено през 2003 г., делът им бил 18-
20%. На България са й трябвали 10 г., за да достигне 3,4 на сто, докато в Европа това станало за 
3-4 години. Дизелът и бензините обикновено се смесват с масла, керосин, горива с 
нискооктаново число, газови кондензати, разтворители. През 2012 г. дирекцията е направила 500 
проверки на бензиностанции. Санкциите са за 1,410 млн. лева. От пазара са изтеглени 32 000 л 
некачествени горива.  
Очаква се след промените в Закона за водите агенцията да контролира и язовирните стени, каза 
Ангелов. След приемане на промените в Закона за туризма ангажимент на агенцията ще бъде и 
състоянието на басейните. След 2 г. качеството на пропан-бутанът и въглищата ще бъдат 
проверявани от метрологията, каза вчера Ангел Ангелов, председател на агенцията по 
метрология. През април ще бъде обявена поръчка за доставка на оборудване за изследване на 
пропан-бутана. Финансирането на новата лаборатория е по програма "Конкурентоспособност". 
Очаква се тя да заработи през 2015 г. С Министерството на околната среда се обсъжда 
възможността в същия срок да се въведе и контрол на качеството на твърдите горива, ползвани 
от гражданите. Засега обаче финансиране с европари не е осигурено. Ангелов се безпокои, че за 
контрола на въглищата ще бъде нужно назначаването на много експерти за цялата страна.  
 

http://insmarket.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-3-4-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_l.a_at.4_i.421944.html
http://insmarket.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-3-4-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_l.a_at.4_i.421944.html
http://insmarket.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-3-4-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_l.a_at.4_i.421944.html
http://insmarket.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-3-4-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_l.a_at.4_i.421944.html
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: 
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9A%D0%BE%D0%B9-
%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-_l.a_c.382_i.254936.html  
Брой думи: 222  
 
 
Резюме: Бившият зам.-министър, отговарящ за "Конкурентоспособност", не е подписвал  
Не е мой подписът, с който проектът на "Пайнер Медиа” става факт. Това Евгени Ангелов, 
съветник на президента по икономика и иновации и бивш зам.-министър в икономическото 
министерство.  
 
Заглавие: Кой е подписал за парите за "Пайнер"?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бившият зам.-министър, отговарящ за "Конкурентоспособност", не е подписвал  
Не е мой подписът, с който проектът на "Пайнер Медиа” става факт. Това Евгени Ангелов, 
съветник на президента по икономика и иновации и бивш зам.-министър в икономическото 
министерство.  
Проектът е одобрен за финансиране и договорът е сключен през юли 2012 година. "Тогава 
фактически е приключила процедурата, започнала 2011 година. Ангелов посочва, че през 
септември 2011 г., когато беше публикувано класирането по процедурата за технологична 
модернизация, е отговарял за OП "Конкурентоспособност”.  
"Пайнер Медиа" е била извън одобрения списък с компаниите, с които трябва да бъде сключен 
договор, и остава в т.нар. "резервен списък, обясни Ангелов. Очевидно между класирането на 
основата на доклада на Оценителната комисия през септември 2011 г. и подписването на 
договора с бенефициента, в случая "Пайнер”, през юли 2012 г. има промяна в обстоятелствата, 
посочва той.  
"Причините да бъдат подписани договори с фирми от резервния списък могат да бъдат няколко. 
Най-често някои от класираните фирми се отказват или бюджетът по процедурата се 
преразпределя или увеличава, обясни бившият зам.-министър.  
При всички положения това е решение на управляващите програмата към края на процедурата, 
когато става ясно какви допълнителни ресурси могат да се отделят, добави той.  
Шефът на "Пайнер" Митко Димитров обясни, че, когато са кандидатствали по проекта, от 
музикалната компания са били шести в списъка. Причината да спечелят, е била, че други фирми 
са се оказали.  
 

http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9A%D0%BE%D0%B9-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-_l.a_c.382_i.254936.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9A%D0%BE%D0%B9-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-_l.a_c.382_i.254936.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9A%D0%BE%D0%B9-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-_l.a_c.382_i.254936.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9A%D0%BE%D0%B9-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-_l.a_c.382_i.254936.html
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=370277  
Брой думи: 133  
 
 
Резюме: До 10 дни ще станат ясни резултатите от проверката на проектите, с които са 
кандидатствали за европейско финансиране продуцентски фирми в българския шоубизнес. Ако 
бъдат открити нередности, може да се наложи корекция във финансирането и дори прекратяване 
на договора. Това съобщи вчера министърът по управление на еврофондовете Томислав 
Дончев.  
 
Заглавие: Европарите за чалгата и киното ясни до 10 дни  
Подзаглавие:  
Автор: МАРИАНА ТОДОРОВА  
Текст: До 10 дни ще станат ясни резултатите от проверката на проектите, с които са 
кандидатствали за европейско финансиране продуцентски фирми в българския шоубизнес. Ако 
бъдат открити нередности, може да се наложи корекция във финансирането и дори прекратяване 
на договора. Това съобщи вчера министърът по управление на еврофондовете Томислав 
Дончев.  
По думите му проектът не е получавал финансиране до момента, не е даден нито цент под 
формата на авансово плащане.  
„Един от моите експерти и двама от ведомството на Делян Добрев проверяват детайлите, а 
именно за какво ще се използва закупеното с тези пари оборудване. Формално погледнато обаче 
няма нищо нередно в тези проекти. Има ясни правила и те са спазени стриктно”, заяви още 
Дончев по повод отпуснатите близо 2 млн. евро на фирма в сферата на попфолка по ОП 
„Развитие конкурентоспособността на българската икономика”.  
 

http://www.monitor.bg/article?id=370277
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.glasove.com  
Връзка: http://www.glasove.com/proektut-na-payner-bil-v-rezervniya-spisuk-no-nastupila-nyakakva-
promyana-v-obstoyatelstvata-24962  
Брой думи: 232  
 
 
Резюме: Не е мой подписът, с който проектът на „Пайнер Медиа” става факт, каза пред Агенция 
„Фокус” Евгени Ангелов, съветник на президента по икономика и иновации. По думите му 
проектът е одобрен за финансиране и договорът е сключен през юли 2012 г. Ангелов посочва, че 
през септември 2011 г. проектът е бил в т.нар. „резервен списък" и междувременно явно е имало 
"промяна в обстоятелствата".  
 
Заглавие: Проектът на "Пайнер" бил в резервния списък, но настъпила някаква "промяна 
в обстоятелствата"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Не е мой подписът, с който проектът на „Пайнер Медиа” става факт, каза пред Агенция 
„Фокус” Евгени Ангелов, съветник на президента по икономика и иновации. По думите му 
проектът е одобрен за финансиране и договорът е сключен през юли 2012 г. Ангелов посочва, че 
през септември 2011 г. проектът е бил в т.нар. „резервен списък" и междувременно явно е имало 
"промяна в обстоятелствата".  
През септември 2011 г., когато беше публикувано класирането по процедурата за технологична 
модернизация, тогава аз отговарях за OП „Конкурентоспособност”, „Пайнер Медиа” ООД е 
извън одобрения списък с компаниите, с които трябва да бъде сключен договор, и остава в т.нар. 
„резервен списък”, обяснява Евгени Ангелов.  
Според него очевидно между класирането на основата на доклада на Оценителната комисия 
през септември 2011 г. и подписването на договора с бенефициента, в случая „Пайнер”, през юли 
2012 г. има промяна в обстоятелствата.  
Причините да бъдат подписани договори с фирми от резервния списък могат да бъдат няколко, 
както и министър Добрев вече поясни в телевизионно интервю. Най-често някои от класираните 
фирми се отказват или бюджетът по процедурата се преразпределя или увеличава. При всички 
положения това е решение на управляващите програмата към края на процедурата, когато 
става ясно какви допълнителни ресурси могат да се отделят. Цялата информация за този и за 
всички други проекти по програмата може да се проследи в детайли на интернет страницата на 
ОП "Конкурентоспособност" където се публикуват всички решения, каза още Евгени Ангелов.  
 

http://www.glasove.com/proektut-na-payner-bil-v-rezervniya-spisuk-no-nastupila-nyakakva-promyana-v-obstoyatelstvata-24962
http://www.glasove.com/proektut-na-payner-bil-v-rezervniya-spisuk-no-nastupila-nyakakva-promyana-v-obstoyatelstvata-24962
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57401  
Брой думи: 336  
 
 
Резюме: Договарянето на многогодишната финансова рамка и бъдещите оперативна програми 
за периода 2014 – 2020 г. с ЕС ще остане за следващото правителство  
 
Заглавие: Кандидатстваме с типовата документация за обществени поръчки, финансирани 
от еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договарянето на многогодишната финансова рамка и бъдещите оперативна програми за 
периода 2014 – 2020 г. с ЕС ще остане за следващото правителство  
Типовата документация за кандидатстване за обществени поръчки, финансирани от 
еврофондовете вече е готова, съобщи министърът по управление на еврофондовете Томислав 
Дончев. С това се прави опит да се сложи край на свободното творчество, което проявяват 
общински и държавни структури с цел да нагласят условията, за да спечели определен кандидат. 
Освен намаляване на корупцията, целта е да се спре и с обжалването на търговете заради 
заложените дискриминационни условия, съобщава klassa.bg.  
Това е една от причините изпълнението на оперативна програма “Околна среда” да напредва 
изключително бавно, а близо половината от проектите по “Регионално развитие”, които са за 
около един милиард лева, да бъдат в графата рискови. Новите правила са разработени от 
европейската инициатива “Джаспърс”. В момента тече преглед на документацията от страна на 
ресорните министерства. След това предстои обсъждането им с професионалните организации 
на строителите, архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, поясни министър 
Дончев.  
Договарянето на многогодишната финансова рамка и бъдещите оперативна програми за периода 
2014 – 2020 г. с Европейския съюз ще остане за следващото правителство. Целта е тези 
документи да бъдат договорени до края на годината и от 2014 г. да имаме готови програми, по 
които да започне работа веднага, каза министър Дончев. Той посочи, че през февруари предстои 
поредния кръг преговори с представителите на Брюксел.  
Засега е ясна единствено бъдещата програма “Региони в растеж”. В напреднала фаза са 
“Транспорт” и “Околна среда”. В етап на търсене е “демаркационната линия” между новата 
“Наука и образование” и старите “Конкурентоспособност” и “Човешки ресурси”, от които в 
момента върви финансирането на образованието и иновациите.  
Със сигурност инвестициите в иновации на бизнеса ще се финансират с ваучерна схема след 
2014 г.. Все още обаче няма яснота обаче по коя от двете програми ще става това. Приемането 
на Закона за управление на еврофондовете също остава за следващото правителство. 
Причината е, че той зависи от новите регламенти на ЕС, които се очаква да бъдат готови най-
рано през юни, посочи министър Дончев.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57401
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995  
Брой думи: 33  
 
 
Резюме: Информация за изпълнението на ОП "Конкурентоспособност", Управляващ орган на ОП 
„Конкурентоспособност”  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 3 часа  
Информация за изпълнението на ОП "Конкурентоспособност"  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Представяме на Вашето внимание информация за изпълнението на ОП 
"Конкурентоспособност" към 18.01.2013 г. по години и по приоритетни оси:  
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D
0%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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 168  
 
 
Резюме: Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор 
на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на 
клъстерите в България” - 18/01/2013  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 8 часа  
Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на 
проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на 
клъстерите в България” - 18/01/2013  
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен 
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за 
развитието на клъстерите в България”. На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. 
Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за 
кандидатстване и пакет документи към тях по открита процедура за конкурентен подбор на 
проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на 
клъстерите в България”. Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се 
изпращат в срок до 17.30 ч. на 28.01.2013 г. (включително) на следната електронна поща: 
public.consultation@mee.government.bg.  
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=661  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен 
подбор на проекти с определен срок за  
 

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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D
0%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%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 183  
 
 
Резюме: В периода 23 – 30 януари 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия организира секторни специализирани семинари в Пловдив, Русе и 
Плевен.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 3 часа  
В периода 23 – 30 януари 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия организира секторни специализирани семинари в Пловдив, Русе и Плевен.  
Специализираните семинари се организират за представителите на българските малки и средни 
предприятия от секторите: производство на медицински, прецизни и оптични апарати и 
инструменти; производство на текстил и изделия от текстил; производство на метални изделия, 
без машини и оборудване.  
По време на семинарите българските производители от съответния сектор ще се информират по 
теми, свързани с намирането на външни пазари за своите продукти. Ще се дискутират 
нормативната уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на 
преговори, участие в международни панаири и изложби.  
В Пловдив - за производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти. Ще се 
проведе на 23.01.2013  
(сряда), 10.00 ч. в Хотел „Империал”, конферентна зала „Пловдив”.  
Специализираните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е 
институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.  
Харесвам · · Сподели  
 

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%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D
0%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%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 389  
 
 
Резюме: ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В ПОДКРЕПА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ 
СРЕДИ В ПЛОВДИВ  
22.01.2013  
Областен информационен център - Пловдив (ОИЦ) представи процедура „Развитие на 
приложните изследвания в изследователските организации в България" по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 9 часа  
ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В ПОДКРЕПА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ СРЕДИ В 
ПЛОВДИВ  
22.01.2013  
Областен информационен център - Пловдив (ОИЦ) представи процедура „Развитие на 
приложните изследвания в изследователските организации в България" по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  По този начин 
показа как средствата от Европейския съюз у нас чрез оперативните програми могат да бъдат от 
голяма полза както на академичните среди, така и на бизнеса. Това стана по време на 
информационен семинар „ДА работим заедно" в Пловдив, организиран от ОИЦ - Пловдив и 
събрал много представители на висши учебни заведения в града, преподаватели и медии.  
 „Такива информационни събития са особено полезни и важни, защото много учебни заведения 
досега работеха предимно по линия на свои вътрешни фондове или чрез чуждестранни 
фондации. Вижда се обаче, че има възможности за кандидатстване с проекти и по оперативни 
програми, което е шанс за науката", коментира зам.-ректорът на Аграрен университет - Пловдив 
проф. д-р Красимир Иванов.  
 „Радващо е, че оперативните програми вече дават добри възможности на отделни факултети 
във висшите учебни заведения да кандидатстват самостоятелно с проектни предложения. 
Защото всеки един факултет си има свои приоритети и цели. Тази новост е нещо много 
положително, дава ни нови възможности за реализацията на проектни предложения. Ето, 
например, по схемата за развитие на електронни и дистанционни форми на обучение, наскоро 
подадохме 8 проектни предложения", допълни доц. д-р инж. Димо Зафиров, ръководител на 
Център за проекти и програми към Технически университет - София, филиал - Пловдив.  
В рамките на семинара бе дадена информация за следващия програмен период 2014 - 2020 
година, както и за приоритетите в бъдещата Кохезионна политика и оперативните програми в 
България.  
След информационното събитие, в индивидуални срещи, експертите от ОИЦ - Пловдив дадоха 
информация и за други актуални възможностите за финансиране.  
С този информационен семинар Областен информационен център - Пловдив стартира първия за 
2013 година информационен цикъл събития, който ще проведе на територията на 18-те общини в 
Пловдивска област.  
Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за 
популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата 
подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 „Изграждане на 
областен информационен център в гр.Пловдив".  
 
За допълнителна информация:  

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%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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Митя ИВАНОВ,  
експерт „Комуникация и информация",  
телефон 032/656-407, 032/ 262-000  
e-mail: oic.plovdiv@gmail.com  
1Харесвам · · Сподели  
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Дата: 22.01.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D
0%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%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%
B4/342443139168177  
Брой думи: 251  
 
 
Резюме: ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА  
Екипът на Областен информационен център – Благоевград взе участие в информационна среща 
в подкрепа на бизнеса, която се проведе на 22.01.2013г. (вторник) от 10:30ч. в зала 101 на 
Община Благоевград.  
На срещата, фирма бенефициент по ОП „Конкурентоспособност“ представи своя опит в работата 
си по проект, реализиран по процедура „Покриване на международно признати стандарти“, както 
и високотехнологичните си иновативни продукти, чието производство се осъществява по проект 
„LED осветлението – осветление на бъдещето“ по процедура „Подкрепа за внедряване в 
производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Благоевград сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 5 часа  
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА  
Екипът на Областен информационен център – Благоевград взе участие в информационна среща 
в подкрепа на бизнеса, която се проведе на 22.01.2013г. (вторник) от 10:30ч. в зала 101 на 
Община Благоевград.  
На срещата, фирма бенефициент по ОП „Конкурентоспособност“ представи своя опит в 
работата си по проект, реализиран по процедура „Покриване на международно признати 
стандарти“, както и високотехнологичните си иновативни продукти, чието производство се 
осъществява по проект „LED осветлението – осветление на бъдещето“ по процедура „Подкрепа 
за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни 
услуги“. Представен беше и проект „Интелигентна система за управление на светодиодни 
осветителни системи (ИСУСОС)”, осъществен по процедура на Националния иновационен фонд.  
С оглед приоритетите за новия програмен период 2014-2020г. на Кохезионната политика на ЕС в 
България - постигането на устойчив растеж именно чрез подобряване на енергийната и ресурсна 
ефективност, както и разпространението на нови, ниско-въглеродни процеси, технологии и 
продукти, бизнесът от региона имаше възможност да види как могат успешно да се 
материализират в проект и да получат финансова подкрепа техни бъдещи, иновативни, зелени 
идеи.  
Областен информационен център предостави допълнително информационни материали за 
актуални възможности за бизнеса по останалите Оперативни програми, както и по други 
хоризонтални програми на ЕС. Експертите на центъра бяха на разположение във времето за 
дискусии за отговори на всякакви въпроси, свързани с финансиране на проекти по линия на 
Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.  
http://bnt.bg/bg/productions/141/edition/28718/bylgarija_12_30_novinite_na_bnt2_22_januari_2013  
Българска национална телевизия - БНТ Продукции - БНТ2 Новини - България 12:30 - новините на 
БНТ2, 2  
bnt.bg 
 

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%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
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%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
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%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
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%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
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%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
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%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177

