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Медиен мониторинг – обобщение
18.3.2013 г. г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

1



телевизии

1



радиостанции

0
0

вестници, от които:
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 17.03.2013
Източник: ТВ7
Предаване: Предаването
Място на материала:
Продължителност в мин.: 3
Брой думи: 591

Текст: Водещ: Валя Червеняшка е тук, но преди това Гамизов се разбесня на нашите
телефони. Имаш 4 минути Гамизов. Кажи онова, което те възмути в разговора с Овчаров.
Стефан Гамизов: Всъщност нямам представа как е протекъл този разговор, защото аз в
неделя следобед си имам семейни задължения, но просто във Facebook профила ми
експлодира от гневни постинги по посока на г-н Овчаров.
Водещ: Това не е причина да... давай, кажи конкретно сега това, което знаеш, което разбра и
което ..
Стефан Гамизов: Не, не така. Какво значи това, което знаеш – прокуратурата трябва да знае
това, което аз знам и надявам се да ме изслуша. Това, което аз ще кажа ще бъде кратко и
бързо. Искам да благодаря на г-н Овчаров за самопризнанията, които е направил отново
днеска публично и също така бих желал да го помоля, това е особено важна молба, да признае
всичко. Защото скрива много важна част от това, което е извършил, а документа е срещу мен.
Водещ: Какво скрива?
Стефан Гамизов: И ще бъда принуден аз да го обявя публично въпросното нещо, което той
крие. А то е не по-малко скандално, всъщност от въпроса със залагането на сметките на
хората.
Водещ: Какво крие Овчаров, кажи?
Стефан Гамизов: Няма да кажа. Искам да му дам възможност да си признае самичък, защото
след като е могъл да обижда всичките български граждани с наглото си поведение във вашето
предаване, би трябвало да има и силата да си признае.
Водещ: Така, това са твоите квалификации. И тук изскочи нещо, което ще питам теб. Овчаров
каза, че Делян Добрев много добре е знаел за този документ, който прави залог върху
бъдещите приходи...
Стефан Гамизов: Няма да влизам в какъвто и да е спор с г-н Овчаров, защото той се доказа
като един човек, който не казва истината. Не искам да казвам как се нарича такъв човек, защото
това е обидно. Това, което ще кажа и е особено важно за всички граждани – надявам се г-н
Цацаров да е изгледал много внимателно както е казал г-н Овчаров и се надявам веднага, още
тази седмица да разберем, че е разпоредил процесуални действия за разследване на
умишлени престъпления по служба, довели до вреди в особено големи размери. И следващото
нещо, което го моля вече г-н Цацаров е да предизвика международно криминално разследване
на всичките тези сделки. Защото без него няма да стигнем до истинската справедливост на
нещата, ако не му достига ресурс за това нещо в прокурорите около него искам да му кажа
нещо – че малката гражданска организация, която ръководя още преди една година внесе
писмо при освободената вече отново г-жа Галина Тонева, която третира точно да се
подпомогне прокуратурата да разследва ето тези неща, за които говорим в момента.
Водещ: Гамизов, благодаря много за това обаждане.
Стефан Гамизов: И накрая, свършвам, защото доколкото знам ще бъде при вас Трайчо
Трайков, нали така?
Водещ: Да. Казвай.
Стефан Гамизов: Когато влезе Трайчо Трайков при вас го попитайте от мен може ли да даде
смислено обяснение от името на бившия си заместник-министър и сегашен реален министър на
енергетиката
Евгени
Ангелов
какво
правят
200
млн.
евро
от
програмата
Конкурентоспособност в Люксембургска банка, а не в БНБ. Нали ме разбрахте внимателно
какво го питам.
Водещ: Разбрах. 200 млн.евро в люксембургска банка какво правят.
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Резюме: Водещ: Валя Червеняшка е тук, но преди това Гамизов се разбесня на нашите
телефони. Имаш 4 минути Гамизов. Кажи онова, което те възмути в разговора с Овчаров.
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Стефан Гамизов: Така, тази седмица ако той при вас не даде смислено обяснение за това
нещо, аз ще извадя името на банката и ще го питам публично. Пожелавам ви приятен ден на
всички и ви благодаря.
Водещ: Те негови ли са тия 200... всеки ни дава акъл какво да питаме Трайчо Трайков. Явно
това е госта днеска.

5

Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии

Медиен мониторинг | 3/18/2013

Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания

Медиен мониторинг | 3/18/2013

Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове

Медиен мониторинг | 3/18/2013

Няма намерена информация.
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