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Медиен мониторинг – обобщение
31.1.2013 г. г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

1



Телевизии

1



Радиостанции

0
10

вестници, от които:

5

- национални

5

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

5



Общо за деня

11
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 30.01.2013
Източник: ТВ7
Предаване: Добро утро, България
Място на материала:
Продължителност в мин.: 0,50
Брой думи: 67
Резюме: През 2010 г. фирма „Датекс” печели европейско финансиране по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 към МИЕТ. Фирмата е
специализирана в производството на касови апарати, принтери и терминали за разплащане. По
оперативната програма фирмата кандидатства с проект за модернизиране на цех за монтаж на
печатни платки на стойност 2 млн.лв. С новата техника производственият процес е съкратен
тройно и компанията печели за клиент „Епъл”.
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Текст: През 2010 г. фирма „Датекс” печели европейско финансиране по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 към МИЕТ. Фирмата е
специализирана в производството на касови апарати, принтери и терминали за разплащане. По
оперативната програма фирмата кандидатства с проект за модернизиране на цех за монтаж
на печатни платки на стойност 2 млн.лв. С новата техника производственият процес е съкратен
тройно и компанията печели за клиент „Епъл”.
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Национални печатни медии
Дата: 31.01.2013
Източник: в. 24 часа, Второ издание
Страница: 4
Брой думи: 173
Резюме: "Пайнер медиа" обяви вчера, че се отказва от европейското финансиране.
Звукозаписната компания се оказа в центъра на скандал, след като бе съобщено, че е получила
финансиране по европейската програма "Конкурентоспособност".
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Заглавие: "Пайнер" се отказа от европарите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Пайнер медиа" обяви вчера, че се отказва от европейското финансиране.
Звукозаписната компания се оказа в центъра на скандал, след като бе съобщено, че е получила
финансиране по европейската програма "Конкурентоспособност".
От кабинета на министъра по еврофондовете Томислав Дончев са съобщили, че документите
за отказ са депозирани в управляващия орган по програма "Конкурентоспособност". "Пайнер
медиа" е намерила "дипломатична" формулировка за отказа. В писмо се обяснява, че
компанията ще закупи сама нужното студийно оборудване, защото не може да чака парите от
еврофонда. "Това би отнело значително време, с което тя не разполага, за да реализира
фирмените си цели."
Проектът, по който кандидатства фирмата на Митко Димитров, бе за близо 3,2 млн. лв. Парите
бяха предназначени за обновяване на звукозаписна техника и въпреки че проектът й се оказа
формално безупречно подготвен, избухна голямо обществено възмущение, че пари на
европейските и българските данъкоплатци се дават в подкрепа на чалгата. Шумът стигна до
Брюксел и по адрес на България се изляха иронични забележки. Тя влезе в списъка на най"фрапантните" проекти в Европа, взели пари от фондовете на общността.
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Дата: 31.01.2013
Източник: в. Стандарт
Страница: 5
Брой думи: 159
Резюме: Пайнера отказа евромилионите. Димитър Димитров обяви, че няма да се възползва
от проекта по ОП "Конкурентоспособност", който предизвика скандал и проверка от
Еврокомисията. В управляващия орган на програмата е получено писмо, с което бизнесменът
се отказва от европомощта, съобщиха от екипа на министър Томислав Дончев. Мотивите на
Димитров са, че компанията му се нуждае спешно от техниката за развитие на музикалната
компания и телевизионния фолк канал, която трябваше да бъде закупена с пари от Брюксел.
Ако тя обаче бъде доставена за целите на проекта, това ще отнеме време и ще попречи на
фирмените цели на компанията, се обяснява в писмото. Затова и управляващият орган
прекратил проекта. Вътрешната проверка, назначена от министър Дончев, показа, че проектът
отговаря на всички изисквания съгласно насоките за кандидатстване и критериите за избор.
Скандалът избухна, след като стана ясно, че "Пайнер" е спечелила европроект за 3,2 млн. лв,
като 1,6 млн. лв. трябваше да дойдат от Брюксел, а малко над 287 хиляди лева от хазната.
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Заглавие: Пайнера отказа евромилионите
Подзаглавие:
Автор: Наталия МАЛЧЕВА
Текст: Пайнера отказа евромилионите. Димитър Димитров обяви, че няма да се възползва от
проекта по ОП "Конкурентоспособност", който предизвика скандал и проверка от
Еврокомисията. В управляващия орган на програмата е получено писмо, с което бизнесменът
се отказва от европомощта, съобщиха от екипа на министър Томислав Дончев. Мотивите на
Димитров са, че компанията му се нуждае спешно от техниката за развитие на музикалната
компания и телевизионния фолк канал, която трябваше да бъде закупена с пари от Брюксел.
Ако тя обаче бъде доставена за целите на проекта, това ще отнеме време и ще попречи на
фирмените цели на компанията, се обяснява в писмото. Затова и управляващият орган
прекратил проекта. Вътрешната проверка, назначена от министър Дончев, показа, че проектът
отговаря на всички изисквания съгласно насоките за кандидатстване и критериите за избор.
Скандалът избухна, след като стана ясно, че "Пайнер" е спечелила европроект за 3,2 млн. лв,
като 1,6 млн. лв. трябваше да дойдат от Брюксел, а малко над 287 хиляди лева от хазната.
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Дата: 31.01.2013
Източник: в. Телеграф
Страница: 11
Брой думи: 229
Резюме: Собственикът на най-голямата музикална компания у нас "Пайнер" инж. Митко
Димитров се е отказал от евросубсидията от 3,2 млн. лв., която спечели по програма
"Конкурентоспособност" на ЕК, научи "Телеграф".
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Заглавие: Пайнера се отказа от европарите
Подзаглавие: Проверката на проекта приключи, няма нарушения
Автор: Лео БОГДАНОВСКИ
Текст: Собственикът на най-голямата музикална компания у нас "Пайнер" инж. Митко Димитров
се е отказал от евросубсидията от 3,2 млн. лв., която спечели по програма
"Конкурентоспособност" на ЕК, научи "Телеграф".
Той е пратил официално писмо до министъра на еврофондовете Томислав Дончев, с което
обявява отказа си. Новината бе потвърдена и от офиса на министъра.
Декларация
Димитров е декларирал пред управляващия отпускането на субсидията орган, че неговата
фирма "Пайнер" се нуждае спешно от музикална техника и ако тя бъде доставена по
европроекта, това ще отнеме време и ще попречи на целите му. Затова и от ведомството на
Дончев са взели решение да уважат искането му.
Междувременно приключи вътрешната проверка по проекта на "Пайнер". Тя беше назначена от
Томислав Дончев и показа, че няма нарушения със спечелването на европарите за чалга
империята.
Скандал
На няколко пъти, откакто гръмна скандалът, Митко Пайнера заяви, че е готов да се откаже от
европейската субсидия заради обвиненията на изтъкнати творци и част от обществото, че
парична помощ получава една от найпечелившите фирми у нас. "Кой ще ми гарантира, че това
ще ги успокои? Тогава сигурно ще си кажат "Ето, съвестта му е гузна" или "Уплаши се от
предстоящите проверки". На такива хора угаждане няма. Какво смятам да правя? Естествено,
да развия проекта точно по предназначението. А в него много ясно и точно е упоменато какво
ще се направи", заяви в интервю за "Телеграф" инж. Митко Димитров.
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Дата: 31.01.2013
Източник: в. Труд
Страница: 10
Брой думи: 271
Резюме: Компанията "Пайнер медиа" се е отказала сама от еврофинансирането, което спечели
по оперативната програма "Конкурентоспособност". фирмата, която е собственик и на попфолк
телевизията "Планета", спечели 1,9 млн. лв. за нова техника.
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Заглавие: "Пайнер" отказа пари от Брюксел
Подзаглавие: Проверка не откри нарушения в проекта на компанията, тя иска да купи
техниката по-бързо
Автор: Зорница ЛАТЕВА
Текст: Компанията "Пайнер медиа" се е отказала сама от еврофинансирането, което спечели
по оперативната програма "Конкурентоспособност". фирмата, която е собственик и на
попфолк телевизията "Планета", спечели 1,9 млн. лв. за нова техника.
Еврофинансирането за"Пайнер" предизвика недоволство в културните среди, а българските
власти започнаха проверка на проекта.
"В деня на изготвяне на финалния доклад от проверката в Главна дирекция "Европейски
фондове за конкурентоспособност" към Министерството на икономиката е получено писмо от
"Пайнер медиа", в което компанията заявява желание договорът за безвъзмездна финансова
помощ да бъде прекратен", съобщиха вчера от кабинета на министъра по управление на
евросредствата Томислав Дончев. Мотивът на компанията е, че купуването на оборудването по
проекта ще отнеме прекалено много време, "с което тя не разполага, за да реализира
фирмените си цели". Още при избухването на скандала около европарите за "Пайнер"
собственикът на компанията Митко Димитров заяви готовност да се откаже от парите от ЕС.
Вчера "Труд" отново го потърси за коментар, но до редакционното приключване на броя
Димитров не беше открит.
Иначе проверката на проекта на собственика на телевизия "Планета" продължи десетина дни.
Тя трябваше да установи за какво "Пайнер" ще използва техниката, която смята да купи с
европари -дали за тв канала си с традиционен фолклор, или за този с попфолк.
Вчера от кабинета на министър Дончев обясниха, че ревизията на проекта не е открила никакви
проблеми. Предложението на компанията отговаря на изискванията за кандидатстване по
схемата за технологична модернизация. При сключването на договора за отпускане на
европарите са предоставени всички нужни документи. Няма нарушаване и на основни принципи
на ЕС като антидискриминация, равенство на половете, човешки права.
До момента "Пайнер" не е получила и лев по проекта си.
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Дата: 31.01.2013
Източник: в. Репортер
Страница: 2
Брой думи: 38
Резюме: "Пайнер Медиа" се отказва сама от европроекта за обновяване на звукозаписните
студиа, който бе одобрен, съобщиха от кабинета на министъра на еврофондовете Томислав
Дончев. Документите за отказ вече са входирани в деловодството на управляващия орган по
ОП "Конкурентоспособност".
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Заглавие: Пайнер се отказа от европарите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Пайнер Медиа" се отказва сама от европроекта за обновяване на звукозаписните
студиа, който бе одобрен, съобщиха от кабинета на министъра на еврофондовете Томислав
Дончев. Документите за отказ вече са входирани в деловодството на управляващия орган по
ОП "Конкурентоспособност".
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 30.01.2013
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=640680
Брой думи: 47
Резюме: Шумен. От 14,00 ч. Областният информационен център в Шумен ще представи
актуалните процедури за кандидатстване по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ и
„Развитие на човешките ресурси“ през 2013г.
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Заглавие: ОИЦ- Шумен представя актуални процедури по две Оперативни програми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Шумен. От 14,00 ч. Областният информационен център в Шумен ще представи
актуалните процедури за кандидатстване по Оперативна програма „Конкурентоспособност“
и „Развитие на човешките ресурси“ през 2013г. Това съобщиха от институцията. На срещата,
която ще се проведе в офиса на Центъра са поканени представители на университети, колежи
и фирми.
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Дата: 30.01.2013
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=640736
Брой думи: 361
Резюме: Шумен. Около 30 представители на микро-, малкия и средния бизнес присъстваха на
информационната среща, организирана от Областен информационен център (ОИЦ) – Шумен,
предаде репотер на Радио „Фокус”-Шумен. Срещата бе открита от Галина Минчева,
ръководителна ОИЦ, а експертите Беркант Адилов и Анатоли Стоянов представиха схеми по
ОП „Конкурентоспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“.
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Заглавие: ОИЦ Шумен представи актуални процедури за кандидатстване през 2013 г.
Подзаглавие:
Автор: Ивелина ИВАНОВА
Текст: Шумен. Около 30 представители на микро-, малкия и средния бизнес присъстваха на
информационната среща, организирана от Областен информационен център (ОИЦ) – Шумен,
предаде репотер на Радио „Фокус”-Шумен. Срещата бе открита от Галина Минчева,
ръководителна ОИЦ, а експертите Беркант Адилов и Анатоли Стоянов представиха схеми по
ОП „Конкурентоспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“. Най-силен интерес
предизвика процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика“, която дава възможност
на бизнеса да инвестира европейски средства в санирането на производствени помещения,
машини и технологии, с цел повишаване на енергийната ефективност. Проектите по
процедурата са на стойност до 2 млн.лв., а безвъзмездната помощ е от 30% до 50%, в
зависимост от това дали е необходимо извършването на енергиен одит по проекта.
Кандидатства се до 31 октомври 2013 г. Представители на фирми, които извършват енергиен
одит по проекта отговориха на въпроси на бизнеса, свързани с допустимостта на разходите за
закупуване на оборудване и саниране на помещения. По представената процедура за
„Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България“,
бенефициенти от научни звена – факултети към университети задаваха въпроси, свързани с
допустимостта на разходите за закупуване на оборудване с включена към него застраховка.
Размерът на проектите по тази процедура е от 100 000 лв. до 4 000 000 лв., а срокът за
кандидатстване е до 15 март, 2013 г. В рамките на работната среща бяха представени и две
актуални процедури по ОП „ Развитие на човешките ресурси“ – „ На път“ и „ Насърчаване
стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – компонент II“. По
първата процедура проекти се подават в Бюрата по труда до 8 февруари, а размерът на
безвъзмездната финансова помощ за проект е между 20 000 – 390 000 лв. Финансират се
дейности за организиране на транспорт до и от работното място за заети в съответното
предприятие лица. Втората процедура подпомага дейности по стартиране на самостоятелен
бизнес за безработни лица, преминали обучение по Компонент I. Финансират се дейности по
изготвяне на стратегии и стартиране на собствено предприятие, обучение на наетия персонал,
първоначално закупуване на материали, на оборудване, извършване на ремонтни работи,
трудови възнаграждения. Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ по
проектите и 20 000 лв. Крайния срок за кандидатстване е 31 май 2013 г.
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Дата: 30.01.2013
Източник: www.bta.bg
Връзка:
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%
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Брой думи: 441

Заглавие: В три оперативни програми има договорени средства за образование и наука
за периода 2007-2013, казва проф. Камен Велев
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Би Ти Ви, "Тази сутрин", 30 януари 2013 година, 8.50 часа
Водещ Виктор Николаев: А сега е време за право на отговор заради. . .
Водеща Анна Цолова: Пак свързан. . .
Водещ: . . . твърдения от предишната седмица от бившия министър на образованието вече
Сергей Игнатов.
Водеща: Пак е свързано правото на отговор с образование. Миналата седмица в петък Сергей
Игнатов беше тук, в студиото, така, доведен от премиера Бойко Борисов, и обяви, че за
периода 2007-2013 година екипът на Меглена Кунева не е договорил и една стотинка от
европейските фондове за българското образование и наука. Екипът на Меглена Кунева поиска
право на отговор. Вижте го.
Репортерка: Вече бившият министър на образованието беше доведен в студиото на "Тази
сутрин" от премиера Бойко Борисов, за да опровергае думите на Меглена Кунева, че по време
на управлението на ГЕРБ не е договорен и изразходен нито един лев за образование и наука от
европейските фондове.
(запис)
Сергей Игнатов: Вижте тук, европейските пари, Централна и Източна Европа, ако можете да ги
видите, договорените от нея средства за 2007-2013 година, оградил съм го, България е
единствената страна с нула лева, нула стотинки, договорени за наука и изследвания,
единствената страна в Европейския съюз. Освен това, ако искате допълнение към това нещо,
България не е договорила пари и за здраве, и за енергия. . .
(край на записа)
Репортерка: От екипа на Кунева реагираха веднага.
проф. Камен Велев:
Това е абсолютно невярно. В три оперативни програми има средства за образование и наука.
Първата, това е "Човешки ресурси", в която има две приоритетни оси. Едната е "Подобряване
качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда
за изграждане на икономика, основана на знанието" с 242 милиона 774 хиляди евро. Втората
приоритетна ос е "Подобряване на достъпа до образование и обучение" с предвидени средства
от 194 милиона 220 хиляди евро. Или общо 437 милиона евро само за образование по тази
оперативна програма. Следваща оперативна програма, в която има предвидени средствата,
това е оперативна програма "Регионално развитие". В Приоритетна ос 1 "Устойчиво
интегрирано градско развитие", която е с много пари, но само една операция касае всъщност
образователната инфраструктура, това е Операция 1.1 "Социална инфраструктура", в която
има около 100 милиона евро, предвидени за образователна инфраструктура. И третата
оперативна програма това е "Конкурентоспособност", в която има Приоритетна ос 1 "Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности" с общо 240 милиона и
500 хиляди евро. Или това са от порядъка на 750 милиона евро.
Репортерка:
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Резюме: Би Ти Ви, "Тази сутрин", 30 януари 2013 година, 8.50 часа
Водещ Виктор Николаев: А сега е време за право на отговор заради. . .
Водеща Анна Цолова: Пак свързан. . .
Водещ: . . . твърдения от предишната седмица от бившия министър на образованието вече
Сергей Игнатов.

14

Медиен мониторинг | 1/31/2013

От "Движение България на гражданите" уточняват, че от 12 новоприсъединени страни към
Европейския съюз единствено Чехия е договорила целево средства за наука и образование, а
Словакия само за образование.
/БТА/РБ/МТ
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Дата: 30.01.2013
Източник: www.trud.bg
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1747099
Брой думи: 205
Резюме: Компанията "Пайнер Медиа" е заявила, че се отказва от евросубсидията, около която
се вдигна скандал в последния месец. Новината бе потвърдена пред "Труд" от министъра на
еврофондовете Томислав Дончев. Той обясни, че до края на тази седмица е трябвало да
приключи проверка на проекта, но малко преди това е получено писмо от "Пайнер Медиа", с
което тя се отказва от субсидията. Документите за отказ вече са входирани в деловодството на
Управляващия орган на програма "Конкурентноспособност".
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Заглавие: "Пайнер Медиа" се отказва от евросубсидията
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Компанията "Пайнер Медиа" е заявила, че се отказва от евросубсидията, около която се
вдигна скандал в последния месец. Новината бе потвърдена пред "Труд" от министъра на
еврофондовете Томислав Дончев. Той обясни, че до края на тази седмица е трябвало да
приключи проверка на проекта, но малко преди това е получено писмо от "Пайнер Медиа", с
което тя се отказва от субсидията. Документите за отказ вече са входирани в деловодството на
Управляващия орган на програма "Конкурентноспособност". В писмо до органа фирмата
заява, че ще купи със собствени средства техниката за модернизацията на студиата, тъй като
те са от "изключителна важност за дейността на компанията". "Фирмата счита, че ако
оборудването се закупува по проекта, това би отнело значително време, с което тя не
разполага, за да реализира фирмените си цели", заявяват от "Пайнер".
Преди ден стана ясно, че "Пайнер Медиа" може да загуби евросубсидията, тъй като
Европейската комисия е разпоредила проверка на проекта. Информацията дойде в деня, в
който министърът по еврофондовете Томислав Дончев и колежката му по регионалното
развитие Лиляна Павлова разговаряха с еврокомисаря Йоханес Хан. Не е ясно дали
проверката е причина за отказа на фирмата. Или компанията е решила да си спести понататъшни удари по своята репутация. Повече по темата четете в утрешния брой на "Труд".

16

Дата: 30.01.2013
Източник: www.agencia-sliven.com
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=98858
Брой думи: 292
Резюме: Музикално-продуцентската къща “Пайнер медиа” ООД може да се размине със
субсидията от 1 милион евро от програма “Конкурентоспособност”, научи “Труд” от информиран
източник в Брюксел. Информацията дойде в деня, в който министърът по еврофондовете
Томислав Дончев и колежката му по регионалното развитие Лиляна Павлова разговаряха с
еврокомисаря Йоханес Хан. След срещата Дончев каза, че темата “Пайнер” не е обсъждана и
че проверката на българските власти по случая не е приключила.
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Заглавие: „ПАЙНЕР” МОЖЕ ДА ИЗГУБИ СУБСИДИЯТА
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Музикално-продуцентската къща “Пайнер медиа” ООД може да се размине със
субсидията от 1 милион евро от програма “Конкурентоспособност”, научи “Труд” от
информиран източник в Брюксел. Информацията дойде в деня, в който министърът по
еврофондовете Томислав Дончев и колежката му по регионалното развитие Лиляна Павлова
разговаряха с еврокомисаря Йоханес Хан. След срещата Дончев каза, че темата “Пайнер” не е
обсъждана и че проверката на българските власти по случая не е приключила.
Източникът на “Труд” не бе съвсем ясен за мотивите, с които финансирането за “Пайнер” може
да бъде спряно. Ако това стане, комисията няма да осребри разходите на фирмата за покупка
на оборудване. На 15 януари Брюксел поиска от българските власти “да разследват доколко са
спазени изискванията на грантовата схема”.
Според източника най-вероятно е да се окаже, че “ЕС не може да финансира създаване на
съдържание със сексистки подтекст”. Мнозина смятат, че продукцията на “Пайнер” представя
жената предимно като сексуален обект, а мъжа - като мачо. Това не съвпада с идеологията на
ЕС за равенството между половете. Според запознати това е само официалният претекст да се
спрат пари в навечерието на преговорите за следващия многогодишен бюджет на ЕС на 7 и 8
февруари. Държавите нетни донорки гледат под лупа всеки цент, отделян за Европа, докато са
принудени да режат националните си бюджети. За тях е политически несмилаемо да
субсидират подобен род продукция.
Дончев и Павлова дойдоха вчера в Брюксел с далеч по-сериозни тревоги, които имат и другите
нови страни нетни получателки от бюджета на ЕС. Забавянето на преговорите за следващата
многогодишна финансова рамка означава, че новите регламенти за еврофондовете ще са
готови през лятото - твърде късно за правителствата да направят програмите си. Двамата са
разговаряли за изпълнението на оперативните програми и за финансирането за магистрала
“Струма”, научи “Труд” от кабинета на еврокомисаря Хан.
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