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Телевизии и радиостанции
Дата: 20.04.2013
Източник: ТВ7
Предаване: Факторът Кошлуков
Място на материала:
Продължителност в мин.: 20
Брой думи: 3295
Резюме: Тема: Политики и изборите
Гост: Ивайло Московски, кандидат-депутат на ГЕРБ
Водещ: Дами и господа тук вече е Ивайло Московски, министърът на транспорта от предишния
кабинет. Казва добър ден.
Ивайло Московски: Добър ден.
Водещ: Водач сте на листата на ГЕРБ в район, в който водачи са Кунева, Костов и Желю
Бойчев…
Ивайло Московски: Точно така.
Водещ: … напрегнат район, напрегната битка.
Ивайло Московски: И още в една листа участвам, тя е в 15-ти МИР в град Плевен.
Водещ: Където също няма да е толкова лесно.
Ивайло Московски: Не е лесно, да.
Водещ: Да ви попитам: критиките срещу управлението особено в последните дни стават
изключително остри и покрай скандалите и покрай ревизията, която върви. Ще се справите ли с
дебатите? Чувствате ли се уверен, че можете да застанете срещу обиграни полици, не може да
не кажем, че тези хора… Костов е от… Те с Ахмед Доган… Доган вече напусна, Костов остана.
Те са от край време в парламента. Мислите ли, че ще се справите на дебатите?
Ивайло Московски: Чувствам се подготвен. Разбира се, важно е каква ще е темата на дебата,
тъй като едва ли мога да изкажа толкова компетентно мнение по темите, които се разискват от
последните няколко дни и, които са свързани, разбира се, със случаите в МВР и СРС-ата, но по
общи политики и по направеното дотук съм абсолютно компетентен и нямам притеснения да
срещна, който и да е в дебат.
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срещна, който и да е в дебат.
Водещ: Какво ви е мнението за новия министър Кристиан Кръстев, който ви замести? Как
смятате, че продължава политиката във вашето министерство?
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Ивайло Московски: Едва ли мога да дам толкова обективна оценка, тъй като не следя в
детайли какво се случва там. Имаше няколко важни неща, които трябваше да бъдат
довършени, за съжаление виждам, че не са се случили, а именно изменението на ОП, което
чакаше в Брюксел. Там трябва да се осигурят средства за така нареченото наддоговаряне,
което сме направили. Има ги тези средства, те са по рамковия заем с Европейска
инвестиционна банка. До момента не е направено, обяснявам каква щета може да нанесе това.
Водещ: Каква?
Ивайло Московски: Това може да забави или в по-тежък случай да спре изпълнението на
някои от важните проекти в държавата, именно – продължаването на софийското метро,
няколко железопътни проекта, които са в частта „инфраструктура”. Така че това е много важно
да се случи, не знам защо не са го довършили. Там трябваше…
Водещ: Какво трябва да направят, за да вземат тези пари?
Ивайло Московски:Значи, те трябва да посочат перо, а именно – рамка от споразумение с
Европейска инвестиционна банка в Брюксел да убедят колегите там, че средствата от този
рамков заем ще се използват за наддоговорените и много важно нещо – подготовката на
проектите за следващия програмен период, защото те са в работна фаза недостигат
средства…
Водещ: До кога е тази фаза, до кога трябва да се подготвят?
Ивайло Московски: Трябва да стане всеки момент това, защото, ако не се случи ЕК няма да
одобри изменението на ОП, което означава, че ще се забавят тези проекти. Комисията иска да
е убедена, че са осигурени всички средства за подготовка на проекти за следващия програмен
период, които пък и са стартирали даже и тогава ще одобри изменението на програмата така че
да бъдат изпълнени тези проекти.
Водещ: Добре, но да ви питам малко по-конкретни неща. Той уволни Владимир Владимиров,
който ръководеше БДЖ. Синдикатите бяха на нож с него, вие имахте проблеми. Има смяна на
ръководството. Видях някъде изказвания, че може би приватизация вече не се налага, че може
би може да се оздрави БДЖ – коренно различна теза от вашата. Вие сте казвали тук, в това
студио и винаги сте защитавали позицията, че е пред фалит.
Ивайло Московски: То е във фалит.
Водещ: То е във фалит. Те казват може да бъде печелившо и да работи.
Ивайло Московски: Считам, че това е грешка. Смяната на Владимиров не мога да коментирам
това е лично негово решение. Но, доколкото чух аргументите са, че той нямал нормално
говорене или нямал желание за комуникация с кредиторите, макар че не е така. Аз съм бил
свидетел, че беше постоянно в контакт с кредиторите. Искам да попитам пък това ново
ръководство, което е назначено колко пъти се срещна с тези кредитори и какъв е резултатът от
тази смяна? Всъщност резултат няма и не мога да си обясня защо се правят тези неща, има поважни действия, които…
Водещ: Има, но тази тема ще стане важна в изборите. Ето, въпросите на зрителите ни от
Фейсбук вижте: Таньо Танев: От кой му бе наредено да съсипе БДЖ? Нали разбирате, че за
голяма част от българите БДЖ е свещена крава като, де да знам, като АЕЦ-овете? Това е
нашият транспорт, как голямо предприятие, българско защо искат да го приватизират, за да го
оправят, фалират го нарочно. Не веднъж, такива /…/ грабителски са ставали в България.
Ивайло Московски: Бих призовал хората да се запознаят с истината и с фактологията, а тя е,
че когато ние започнахме работа 2009-а година дълговете на компанията бяха 840 милиона
лева, към днешна дата, тоест в деня, в който подадохме оставката бяха намалени именно от
този уволнен директор Владимиров бяха намалени на 720 милиона лева, тоест около 120
милиона намалихме дълговете общите…
Водещ: Не е кой знае какво.
Ивайло Московски: Ако мислите, че има такива мениджъри, които са период от 2-3 години да
намалят по 120 милиона загуби… Това е общата, а иначе оперативната загуба, тъй като то
всяка година генерираше загуба от по 70 милиона беше намалена на 20 милиона. Така че
всички хора, които коментират тази тема е хубаво първо да се запознаят с хронологията и
фактите и тогава да изказват мнение.
Водещ: Добре, защо се стигна до това бедствено положение в железниците?
Ивайло Московски: Защото всички преди нас са взимали безотговорно кредити с пълното
съзнание, че няма как да се връщат и винаги са разчитали, че ще се намеси в определен
момент държавата…
Водещ: И ще ги плати.
Ивайло Московски: … и ще ги плати.
Водещ: Какви кредити са взимани, колко?

6

Медиен мониторинг | 4/21/2013

Ивайло Московски: Двата големи кредита, които тежат, единият е известен, той е около 320
милиона за закупуване на влаковете „Сиеменс”, а другият кредит е така наречения
облигационерски заем. Там са няколко банки, които са взимани, той е също голям кредит от
порядъка на над 300 милиона. Те са взимани за модернизация, за всякакви дейности…
Водещ: И не е направена тази модернизация, не се е случила?
Ивайло Московски: Както виждате не е направена. Всъщност, разликата в логиката, която
влагаме е доста голяма, тоест ние казваме нека първо да се инвестира в инфраструктура и
след това да се закупят новите влакове, защото няма логика, ако скоростта, инфраструктурата
не ви позволяват осъществяване на тази услуга, а се движите със скорост 40-60 км. за какво са
ви нови влакове.
Водещ: Но те са били купени?
Ивайло Московски: Били са купени с много ясното съзнание, че никога няма това дружество
да има такива пари, че да ги върне.
Водещ: Протестиращите също се обявиха против приватизацията. Очевидно за хората
въпросът или не ясен, или имат друго мнение. Те казват БДЖ е наша компания,
приватизацията е далавера. Добре, ако…
Ивайло Московски: „Товарни превози” никога не е било на печалба, това трябва да е ясно.
Единственият момент, в който видимо е работело по-добре е било, когато е функционирало
„Кремиковци”. В момента, в който „Кремиковци” изпада във фалит дружеството с 42% намалява
товарооборота си. Сами си давате сметка какво означава за една компания…
Водещ: Те казват: може да возим от Турция за Европа, тук сме на стратегическо място.
Ивайло Московски: Ако можеше щеше да стане.
Водещ: Защо не става? Може би не преговарят добре или не дават добри цени, не знам. Жп
транспортът в цял свят работи.
Ивайло Московски: Пак ви казвам първо тази услуга въобще не е конкурентна на
автомобилния превоз, тъй като влаковете се движат с 40 км/ч. средно за територията на
страната. На второ място приватизацията изисква, от който и да дойде… Първо защо е
необходима? Защото нито може да се приложи план за преструктуриране на съществуващите
заеми, ако дружеството няма самоучастие в тази приватизация, както беше договорено със
Световна банка. На второ място това е единственият вариант да бъдат удовлетворени по
някакъв начин съществуващите кредитори. Другият начин, но това пак държавна помощ и не
знам как може да стане толкова лесно, по-скоро не би могло, ръководството сега да излезе и да
обясни на всички български граждани, че те трябва да платят тези 700 милиона дългове.
Водещ: Аз съм категоричен противник на това да плащам от моя джоб и от моите данъци пари
на някой, който не може да си управлява компанията и не може да работи добре.
Ивайло Московски: Не сте сам. Предполагам, че голяма част от обществото е „против”…
Водещ: Не, не протестиращи хора, коментари във форумите БДЖ, та БДЖ.
Ивайло Московски: Добре. На всички трябва да им е ясно, че ако искат в това състояние така
да съществува тази компания трябва от някъде да дойдат 720 милиона и да се затвори темата.
Водещ: Добре. Другото, което беше при вас, другото голямо предприятие нереформирано са
„Български пощи”. Тази тема е деликатна, защото и там работят хиляди българи, както и в
БДЖ. Те също не са реформирани, изостават от конкурентните услуги на… има хиляди частни
компании вече за куриерски, доставчици и така нататък. Какво е състоянието реалното на
„Български пощи”?
Ивайло Московски: Състоянието е стабилизирано в пощите. Опитвам се винаги да кажа какво
ние направихме и какво предстои да се прави по нашите стратегии и се опитвам умишлено да
не се връщам назад да цитирам предишните управления, но в тези особено
структуроопределящи компании няма как да стане без да спомена защо пощите са поставени в
ситуация, в която генерират всяка година загуба. Причината е една единствена – парламентът
на Тройната коалиция гласува закон за либерализация на пощенската услуга, а крайният срок е
2015-а година. Не знам защо са решили 2008-а година, че пощите са достатъчно конкурентни и
ще се либерализира пазарът. В момента, в който това се случва влизат частни оператори, в
което няма нищо лошо, разбира се, но пощата не може да реагира адекватно на тези
конкурентни взаимоотношения на пазара и започва да…
Водещ: Заради това, че законът определя нейната цена…
Ивайло Московски: Точно така.
Водещ: Тя не може да играе на търговете.
Ивайло Московски: Сега, дали това е било правилно, или грешно нека пак хората да преценят
аз твърдя, че това е било изключително грешна политика, изключително грешен момент за
въвеждане на тази либерализация и то е показателно. Тъй като от 27 държави в Европа само 5
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са си либерализирали пощенската услуга. Какво направихме ние всъщност и то е факт вече.
Пощите изработиха методология, с която доказват, че голяма част от тяхната дейност е
социална. Тоест населени места, където частен оператор никога няма да отиде да работи,
защото няма икономическа изгода…
Водещ: Не се изплаща.
Ивайло Московски: … там стоят пощите. И пощите доказаха чрез тази нова методология,
оценена от независимия регулатор необходимостта от държавна помощ. Разбира се тя е много
по-голяма, тя е в размер на 22 милиона. Съмнявам се, че държавата някога ще даде в пълен
размер тази държавна помощ, но би могла поне да покрие част от оперативните загуби на
пощите. На второ място, започнахме работа и се надявам сегашното ръководство на
министерството активно да продължи в тази дейност, пощите реално биха могли да бъдат и
думата бенефициент не я познават много и хората, но ползвател на евросредства от 1 януари
2014-а година. Това на практика ще ги постави на съвсем друга плоскост. Те могат да
изпълняват функции и други. 2500 пощенски станции се намират в селските райони, няма
никакъв проблем пощите да бъдат един активен играч на ползването на фондовете за селските
райони, за всякакви дейности, включително…
Водещ: Тоест, какво – там да са централите, в които хората да ходят, да подават документи?
Ивайло Московски: Разбира се, могат да се направят информационните бюра, които…
Водещ: Защо не го направихте това нещо?
Ивайло Московски: Започнали сме и то ще бъде факт. Направихме го в ОП, която ще
стартира 2014-а, тъй като това не беше заложено в 2007-2013-а програмния период, нямаше
как пощите да бъдат вкарани…
Водещ: Използвани за това.
Ивайло Московски: Точно така.
Водещ: Вашата гордост е ОП „Транспорт”. Имаме ги цифрите, обяснете какво постигнахте там,
защото критикуват ви, че не сте работили добре?
Ивайло Московски: Аз искрено се надявам политическият дебат да преминава действително в
горене към хората на политики, стратегии и реални конкретни действия, за съжаление виждам
точно обратното и много съжалявам, че е така, тъй като… между другото хората го виждат и го
преценяват.
Водещ: Дайте ги цифрите от юли 2009 г. финансова помощ…
Ивайло Московски: ОП „Транспорт” от 2007 до 2009 г., когато управляваха предишната
политическа формация Тройната коалиция можеше да бъде толкова успешна, колкото беше и
по наше време, защо? Защото преди 2007-а година те са разполагали с един огромен ресурс от
предприсъединителните фондове ИСПА, които са били точно за това да си подготвят
проектите, стартирайки 2007-а година. Не са го направили и всъщност са боксували две години.
2007-2009 година договорените средства бяха 11% от програмата, а разплатените 0,4%. За три
години и половина успяхме, договорихме 98% от програмата, почти 100%. Имайте предвид, че
това са малко над 4 милиарда лева, а реално изплатените пари вече доближават 50% от
програмата, тоест това са средства, които реално са влезли в българска икономика, реално са
минали през доставчици, изпълнители, подизпълнители, реално са генерирали ефекта, който
искаме. Това трябва да продължи, разбира се, защото и до ден днешен и продължаваме да
вярваме, че това е правилната политика. А и в говоренето за бъдещ икономически растеж без
базова инфраструктура няма как да стане. Когато всички неглижират това, което се случваше,
защото пак всички говорят, че асфалт не се яде, еми, добре така да бъде, само че ако те си
бяха свършили работата по времето, когато те имаха възможност и управляваха всъщност сега
ние щяхме да надграждаме, а нямаше да създаваме основата. Така че това трябва да
продължи и хубаво, само да добавя, че хубавото, е че има места, където вече крайният
резултат от тази инфраструктура се вижда и хората го ползват, примерът е град София, както
всички знаете, примерът е град Бургас и още много други места, където хората виждат. Тоест
ние не сме популисти, не сме излъгали хората „обещаваме ви и ще го направим”, напротив – то
е факт.
Водещ: Да де, казвате инфраструктура чудесно, обаче заминаха 100 хиляди малки фирми и
предприятия фалираха, 400 хиляди безработни. Очевидно тази инвестиция в инфраструктурата
не дърпа икономиката толкова, колкото се очаква…
Ивайло Московски: Създава обаче предпоставки икономиката да започне да расте.
Водещ: Аз съм съгласен, но през това време и другите неща трябваше да се развиват.
Ивайло Московски: Разбира се, ние точно за това казваме, че има места, където се
забавихме, има места, където допуснахме грешки. ОП „Конкурентоспособност”, която
трябваше действително да даде свежа кръв на малкия и среден бизнес закъсня определено.
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Водещ:Тя закъсня, даде странни пари на странни компании.
Ивайло Московски: Тя запозна да се развива 2 години по-късно 2009-а година, така че там…
Водещ: Извлякохте ли си поуките? Виждаме, че министри като Трайчо, като Миро Найденов и
другите не са в листите. Очевидно сте направили някаква преоценка на дейността на вашите
колеги. Извлякохте ли си поуките?
Ивайло Московски: Разбира се, че сме ги извлекли. Това са нормални процеси. Винаги, когато
човек работи в екип с много хора се допускат и пропуски от такова естество, но това, което
трябва да продължи да се прави е записано в нашите програми. В интерес на истината, аз даже
неудобно ми става и не искам да влизам в такъв дебат… Понеже имах възможността да
наблюдавам гостуването на господин Ангел Найденов при вас, няколко пъти го питате: добре
де, как ще отворите 250 хиляди работни места и той няколко пъти не казва как, а казва те
понеже закриха 400 хиляди няма проблеми ние да открием 250 хиляди. Всъщност това са
несериозни неща и хората ги виждат.
Водещ: Електронното правителство: има вече министерство и министър на електронното
правителство в служебния кабинет, то беше при вас преди. Кажете ми оценката – трябва ли да
има такова министерство, първо? Трябва ли да има министър и министерство на електронно
правителство?
Ивайло Московски: Точно в служебния кабинет мисля, че беше някаква по-скоро някакъв
експеримент това нещо, едва ли ще доведе до някакви резултати. Аз предния път казах, че този
човек сигурно за два месеца няма да изчете това, което сме изработили ние през тези години.
Успяхме и те към днешна дата са факт двата най-големи проекта, които дават базата за
надграждане. Електронното управление включва в себе си електронно правителство,
електронни общини, електронно здравеопазване, електронно правосъдие и много други такива
сектори. Електронното правителство, което сега направиха министерство нямам абсолютно
никаква представа какви функции и каква цел има, но има логика да има министерство. Защо?
Защото това е хоризонтален въпрос и когато ние имахме тази функция за нас беше много
трудно да убеждаваме другите министерства чисто административно, че трябва да отделят
ресурси да въвеждат услуги, които са в електронен вид. Когато имаме министерство това може
да стане и по вертикална структура и да, както се казва, там да се направят екипите…
Водещ: Добре, но за два месеца какво ще направят?
Ивайло Московски: Нищо не могат да направят, ако толкова имаше желание президентът
можеше да си вземе съветник или някаква друга структура, която да му дава идеи и някакъв
план за това развитие. Просто като министерство нямам обяснение, не знам, може би трябва
да попитате други хора за това нещо.
Водещ: Мислите ли, че скандалите с подслушванията и проблемите в МВР ще се отразят на
резултатите на ГЕРБ и на вас лично, във вашия район?
Ивайло Московски: Не, не мисля…
Водещ: Имате ли въпроси? Плащате ли цена вече, спират ли ви хора да казват: абе, как може
такива работи, какво е ставало?
Ивайло Московски: Аз по-скоро гледам от другата страна на нещата и виждам, че няма
служба, няма държавна администрация в света, която да не е похвалила и да не е наградила
работата на МВР през последните няколко години.
Водещ: /…/ операции, залавяне на банди, наркотрафиканти, търговци на бели робини - това,
което касае Америка и Европа.
Ивайло Московски: Вижте, господин Кошлуков, разберете, че това са доста сложни неща. Не
може да ги приемаме, че нали това е като някаква детска игра и изведнъж нашите служби са
станали партньори на другите служби и са заловили някаква банди. Разбира се, че това е
ужасен труд, който…
Водещ: Напротив, казвам, че МВР се справя брилянтно включително и в българската тежка
престъпност, /…/ отвличанията…
Ивайло Московски: Как може МВР да работи с целия свят или с всички наши партньорски
служби добре изведнъж да е кошмар за българското население – не вярвам в тези неща.
Водещ: В такъв случай какъв е този скандал?
Ивайло Московски: Аз приемам, че това са компромати, които… И всъщност показват го и
фактите. Нашите опоненти не говорят в момента за политики, не говорят към хората за реални
действия, които ще им подобрят живота. Вадят се компромати и се разчита да създадат
негативизъм…
Водещ: Ама, за да се създаде този компромат хванати са подслушвания, прокуратурата го
прави не е БСП.
Ивайло Московски: ОК, добре.
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Водещ: Цацаров каза „да, има…”. Повдигнаха обвинения на хора в МВР, не е току така.
Ивайло Московски: Не съм компетентен в детайли, но мога да кажа, че и сме го доказали в
работата си, когато някой носи вина за нещо и ръководството на партията и по принцип,
доколкото познавам господин Борисов винаги е безкомпромисен към тези неща…
Водещ: Това е така, вие пък сте реагирали винаги при критики.
Ивайло Московски: Нека да минат тези проверки и да се види всъщност дали има хора, които
носят конкретна вина. Всъщност аз съм убеден, че господин Борисов няма да направи
компромис.
Водещ: Благодаря ви за това участие. Желая ви успях на изборите. Труден район, обиграни
политици.
Ивайло Московски: За София даже мисля, че не е необходимо и толкова да се говори на
хората, достатъчно е да им се покаже.
Водещ: Дано това да помага.
Ивайло Московски: Благодаря ви.
Водещ: Желая ви успях.
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Заглавие: Цецка Цачева: 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Плевен. 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме
още 32 млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в
социални дейността. Това обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с
работещите във фирма “Унипос” в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло
Московски, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ. Кандидатът за депутат Ивайло Московски
очерта конкретните мерки, чрез които ще се постигне ускореното развитие на региона. Само за
година от избирането на кмет на Плевен от ГЕРБ са усвоени 80 милиона лева, проекти за близо
половин млрд. лева са приключени и в процес на изпълнение, което неминуемо ще доведе до
подобряване качеството на живот в региона, стана ясно на срещата. „За краткото време от
управлението на ГЕРБ в Плевен са спечелени проекти за нов воден цикъл на стойност 120
милиона лева, за купуване на 40 нови тролейбуса, за реконструиране на централния площад за
още 5 милиона лева. Предстои изграждане и на нова мултифункционална спортна зала”,
допълни Ивайло Московски.„Още в първи 2 години като министър търсих многократно
Зеленогорски с предложения да кандидатства с проекти, които могат да докарат пари в Плевен,
но той предпочете да тегли кредит, дълг, който се плаща от вашите данъци”, коментира
Московски. „Популистките обещания на опонентите за вдигане на доходите могат да се
реализират само ако вземат тези пари от бизнеса, в случая от вашия работодател, който пак
ще трябва да ги вземе от вас. И така до една година ще настъпи хаос”, категоричен бе Ивайло
Московски. „Другият начин е, чрез вземане на държавен заем, който ще зароби децата и
внуците ни”, допълни Цецка Цачева. „Всички пазим спомена за Плевен като огромен
индустриален град”, каза Ивайло Московски изразявайки увереност, че градът ще се превърне
в логистичен център на приоритетно развиващата се Северна България. „Доказателство за
категоричното намерение да се инвестира в развитие на региона са договорените 1.3 млрд.
лева от ЕС за изграждане на магистрала „Хемус“, допълни Цецка Цачева. Реалистична, а не
популистка мярка срещу високите сметки за ток, предприема ГЕРБ в следващия мандат.
„Изработена е Националната стратегия за енергийна ефективност, чрез която държавата ще
финансира 100% санирането на фирмени и жилищни сгради”, информира Московски. „В израз
на категоричното ни намерение да бъдем реални и да даваме решения, а не обещания е
кампанията за писмено поставяне на въпроси от срещите ни с граждани. Пример за
ефективността на този модел е, че въпрос поставен на среща в „Екомебел“ за откриване на
автобусна линия, бе решен само за два дни на среща с превозвачи от региона”, заяви Цецка
Цачева. След разговора с работниците ръководството на фирмата демонстрира пред кандидатдепутатите нова производствена линия, финансирана с 1.5 милиона по програма
„Конкурентоспособност“. По думите им програмата „Конкурентоспособност“, започната от
правителството на ГЕРБ, им е дала възможност да стъпят трайно на международните пазари. В
резултат на това днес „Унипос“ реализира продукцията си в 45 държави от целия свят.
Срещите на Цецка Цачева и отбора кандидат-депутати от Плевен продължиха в село Обнова.
Местните хора посрещнаха кандидатите за народни представители на обновения, по проект на
кмета на селото от партия ГЕРБ, площад. Тя каза на местните добрата за региона новина, че
Северна България е приоритет за ГЕРБ.
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Резюме: Плевен. 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме
още 32 млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в
социални дейността. Това обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с
работещите във фирма “Унипос” в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло
Московски, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.
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Дата: 20.04.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1773865
Брой думи: 271
Резюме: Мездра. Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в
правителството на ГЕРБ, еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в
икономиката ще влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да
могат малките и средни предприятия да модернизират производството и да разкрият нови
работни места във времена на световна криза. Това каза председателят на ПП ГЕРБ Бойко
Борисов на среща с работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун“ край
Мездра, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.
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Заглавие: Бойко Борисов: Осигурихме 1 милиард евро за модернизация на българския
бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Мездра. Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в
правителството на ГЕРБ, еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в
икономиката ще влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да
могат малките и средни предприятия да модернизират производството и да разкрият нови
работни места във времена на световна криза. Това каза председателят на ПП ГЕРБ Бойко
Борисов на среща с работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун“ край
Мездра, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ. „По времето на Тройната коалиция по ОП
„Конкурентоспособност“ Станишев са усвоили едва под 5% от парите за България. Само за 6
месеца нашият министър на икономиката Делян Добрев разплати към българския бизнес
повече пари, отколкото са платени за 6 години. И сега няма да успеем да усвоим всички 1,2
милиарда лв. само защото по времето на Тройната коалиция еврофондовете бяха спрени
заради далавери от типа „Батко и братко“, коментира Борисов.
Собствениците и работниците от фирмата благодариха на Бойко Борисов, че миналата година
им е съдействал предприятието да не остане без достъп до пътя заради административни
неуредици покрай реконструкция на пътното трасе. От „Йотов стоун“ заявиха пред Борисов, че
откакто е преструктурирана оперативната програма и са намалени сроковете за изплащане
на евросредствата към бизнеса, фирмата, която се занимава с обработка на камък, успешно е
приключила проект по „Конкурентоспособност“ и веднага е кандидатствала и била одобрена
за втори проект и вече го изпълнява успешно. „Благодарение на евросредствата успяхме да
намалим разходите и да си закупим по-модерни машини. Сега обработваме по-големи
количества камък и по-прецизно, продаваме в чужбина и с печалбите успяхме да открием нови
работни места“, обясни Димчо Йотов.
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Дата: 20.04.2013
Източник: www.news.bg
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_197426213
Брой думи: 195
Резюме: Паралел между стореното от Тройната коалиция и ГЕРБ по отношение на бизнеса
направи експремиерът Борисов по време на среща в Мездра с работниците от предприятието
„Йотов стоун".
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Заглавие: Дадохме толкова много на българския бизнес, обяви Борисов в Мездра
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Паралел между стореното от Тройната коалиция и ГЕРБ по отношение на бизнеса
направи експремиерът Борисов по време на среща в Мездра с работниците от предприятието
„Йотов стоун".
Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на ГЕРБ,
еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще влязат
един милиард евро, изтъкна лидерът на ГЕРБ.
Тези пари, обясни той, сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и средни
предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във времена
на световна криза.
Бившият премиер сравни, че „по времето на Тройната коалиция по
ОП
„Конкурентоспособност" Станишев са усвоили едва под 5% от парите за България".
Само за 6 месеца, подчерта той, нашият министър на икономиката Делян Добрев разплати към
българския бизнес повече пари, отколкото са платени за 6 години.
Борисов изрази и притеснението си, че сега няма да успеем да усвоим всички 1,2 милиарда лв.
само защото по времето на Тройната коалиция еврофондовете са били спрени заради
далавери от типа „Батко и братко".
Борисов все още не е коментирал поредния скандал в МВР, свързан с разследването срещу
Станимир Флоров, издигнат за шеф на ГДБОП от кабинета на ГЕРБ.
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Дата: 20.04.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13686564
Брой думи: 524

Заглавие: Цецка Цачева: 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността. Това обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с
работещите във фирма “Унипос” в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло
Московски.
Кандидатът за депутат Ивайло Московски очерта конкретните мерки, чрез които ще се постигне
ускореното развитие на региона. Само за година от избирането на кмет на Плевен от ГЕРБ са
усвоени 80 милиона лева, проекти за близо половин млрд. лева са приключени и в процес на
изпълнение, което неминуемо ще доведе до подобряване качеството на живот в региона, стана
ясно на срещата.
«За краткото време от управлението на ГЕРБ в Плевен са спечелени проекти за нов воден
цикъл на стойност 120 милиона лева, за купуване на 40 нови тролейбуса, за реконструиране на
централния площад за още 5 милиона лева. Предстои изграждане и на нова
мултифункционална спортна зала”, допълни Ивайло Московски.
«Още в първи 2 години като министър търсих многократно Зеленогорски с предложения да
кандидатства с проекти, които могат да докарат пари в Плевен, но той предпочете да тегли
кредит, дълг, който се плаща от вашите данъци”, с огорчение коментира Московски.
«Популистките обещания на опонентите за вдигане на доходите могат да се реализират само
ако вземат тези пари от бизнеса, в случая от вашия работодател, който пак ще трябва да ги
вземе от вас. И така до 1 година ще настъпи хаос”, категоричен бе Ивайло Московски.
«Другият начин е, чрез вземане на държавен заем, който ще зароби децата и внуците ни” ,
допълни Цецка Цачева. «Всички пазим спомена за Плевен като огромен индустриален град”,
сподели Ивайло Московски изразявайки увереност, че градът ни ще се превърне в логистичен
център на приоритетно развиващата се Северна България.
«Доказателство за категоричното намерение да се инвестира в развитие на региона са
договорените 1.3 млрд. лева от ЕС за изграждане на магистрала «Хемус“, допълни Цецка
Цачева. Реалистична, а не популистка мярка срещу високите сметки за ток, предприема ГЕРБ в
следващия мандат. «Изработена е Националната стратегия за енергийна ефективност, чрез
която държавата ще финансира 100% санирането на фирмени и жилищни сгради”, информира
Московски.
«В израз на категоричното ни намерение да бъдем реални и да даваме решения,а не обещания
е кампанията за писмено поставяне на въпроси от срещите ни с граждани. Пример за
ефективността на този модел е, че въпрос поставен на среща в «Екомебел“ за откриване на
автобусна линия, бе решен само за 2 дни на среща с превозвачи от региона”, заяви Цецка
Цачева.
След разговора с работниците ръководството на фирмата с гордост демонстрира пред
кандидат-депутатите нова производствена линия, финансирана с 1.5 милиона по програма
«Конкурентоспособност“. По думите им програмата «Конкурентоспособност“ стартирана
от правителството на ГЕРБ им е дала възможност да стъпят трайно на международните
пазари. В резултат на това днес «Унипос“ реализира продукцията си в 45 държави от целия
свят. Срещите на Цецка Цачева и отбора кандидат-депутати от Плевен продължиха в село
Обнова. Местните хора посрещнаха кандидатите за народни представители на обновения, по
проект на кмета на селото от партия ГЕРБ, площад. Тя сподели с местните добрата за региона
новина, че Северна България е приоритет за ГЕРБ.
BLITZ
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Резюме: 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността. Това обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с
работещите във фирма “Унипос” в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло
Московски.
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Дата: 20.04.2013
Източник: www.standartnews.com
Връзка:
http://www.standartnews.com/izbori_2013/tsacheva_24_mlrd_leva_privleche_ot_evropa_gerb185097.html
Брой думи: 521

Заглавие: Цачева: 24 млрд. лева привлече от Европа ГЕРБ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Плевен. 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме
още 32 млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в
социални дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с
работещите във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло
Московски.
Кандидатът за депутат Ивайло Московски очерта конкретните мерки, чрез които ще се постигне
ускореното развитие на региона. Само за година от избирането на кмет на Плевен от ГЕРБ са
усвоени 80 милиона лева, проекти за близо половин млрд. лева са приключени и в процес на
изпълнение, което неминуемо ще доведе до подобряване качеството на живот в региона, стана
ясно на срещата.
"За краткото време от управлението на ГЕРБ в Плевен са спечелени проекти за нов воден
цикъл на стойност 120 милиона лева, за купуване на 40 нови тролейбуса, за реконструиране на
централния площад за още 5 милиона лева. Предстои изграждане и на нова
мултифункционална спортна зала", допълни Ивайло Московски.
"Още в първи 2 години като министър търсих многократно Зеленогорски с предложения да
кандидатства с проекти, които могат да докарат пари в Плевен, но той предпочете да тегли
кредит, дълг, който се плаща от вашите данъци", с огорчение коментира Московски.
"Популистките обещания на опонентите за вдигане на доходите могат да се реализират само
ако вземат тези пари от бизнеса, в случая от вашия работодател, който пак ще трябва да ги
вземе от вас. И така до 1 година ще настъпи хаос", категоричен бе Ивайло Московски.
"Другият начин е, чрез вземане на държавен заем, който ще зароби децата и внуците ни" ,
допълни Цецка Цачева.
"Всички пазим спомена за Плевен като огромен индустриален град", сподели Ивайло Московски
изразявайки увереност, че градът ще се превърне в логистичен център на приоритетно
развиващата се Северна България.
"Доказателство за категоричното намерение да се инвестира в развитие на региона са
договорените 1.3 млрд. лева от ЕС за изграждане на магистрала "Хемус", допълни Цецка
Цачева.
Реалистична, а не популистка мярка срещу високите сметки за ток, предприема ГЕРБ в
следващия мандат. "Изработена е Националната стратегия за енергийна ефективност, чрез
която държавата ще финансира 100% санирането на фирмени и жилищни сгради", информира
Московски.
"В израз на категоричното ни намерение да бъдем реални и да даваме решения, а не обещания
е кампанията за писмено поставяне на въпроси от срещите ни с граждани. Пример за
ефективността на този модел е, че въпрос поставен на среща в "Екомебел" за откриване на
автобусна линия, бе решен само за 2 дни на среща с превозвачи от региона", заяви Цецка
Цачева.
След разговора с работниците ръководството на фирмата демонстрира пред кандидатдепутатите нова производствена линия, финансирана с 1.5 милиона по програма
"Конкурентоспособност". По думите им програмата "Конкурентоспособност" стартирана от
правителството на ГЕРБ им е дала възможност да стъпят трайно на международните пазари. В
резултат на това днес "Унипос" реализира продукцията си в 45 държави от целия свят.
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Резюме: Плевен. 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме
още 32 млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в
социални дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с
работещите във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло
Московски.
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Срещите на Цецка Цачева и отбора кандидат-депутати от Плевен продължиха в село Обнова.
Местните хора посрещнаха кандидатите за народни представители на обновения, по проект на
кмета на селото от партия ГЕРБ, площад. Тя сподели с местните добрата за региона новина, че
Северна България е приоритет за ГЕРБ.
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Дата: 20.04.2013
Източник: www.standartnews.com
Връзка:
http://www.standartnews.com/izbori_2013/borisov_osigurihme_1_miliard_evro_za_modernizatsiya_na
_balgarskiya_biznes-185118.html
Брой думи: 179
Резюме: Мездра. "Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в
правителството на ГЕРБ , еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в
икономиката ще влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да
могат малките и средни предприятия да модернизират производството и да разкрият нови
работни места във времена на световна криза", заяви Бойко Борисов по време на среща с
работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун" край Мездра в петък.
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Заглавие: Борисов: Осигурихме 1 милиард евро за модернизация на българския бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Мездра. "Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в
правителството на ГЕРБ , еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в
икономиката ще влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да
могат малките и средни предприятия да модернизират производството и да разкрият нови
работни места във времена на световна криза", заяви Бойко Борисов по време на среща с
работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун" край Мездра в петък.
„По времето на Тройната коалиция по ОП „Конкурентоспособност" Станишев са усвоили едва
под 5% от парите за България. Само за 6 месеца нашият министър на икономиката Делян
Добрев разплати към българския бизнес повече пари, отколкото са платени за 6 години. И сега
няма да успеем да усвоим всички 1,2 милиарда лв. само защото по времето на Тройната
коалиция еврофондовете бяха спрени заради далавери от типа „Батко и братко", коментира
Борисов.
Собствениците и работниците от фирмата благодариха на Бойко Борисов, че миналата година
им е съдействал предприятието да не остане без достъп до пътя заради административни
неуредици покрай реконструкция на пътното трасе.
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Дата: 20.04.2013
Източник: www.blitz.bg
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/194920
Брой думи: 523

Заглавие: Цецка Цачева: 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ
Подзаглавие: В Плевен са спечелени проекти за нов воден цикъл на стойност 120 милиона
лева, добави Ивайло Московски
Автор:
Текст: 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността. Това обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с
работещите във фирма “Унипос” в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло
Московски.
Кандидатът за депутат Ивайло Московски очерта конкретните мерки, чрез които ще се постигне
ускореното развитие на региона. Само за година от избирането на кмет на Плевен от ГЕРБ са
усвоени 80 милиона лева, проекти за близо половин млрд. лева са приключени и в процес на
изпълнение, което неминуемо ще доведе до подобряване качеството на живот в региона, стана
ясно на срещата.
„За краткото време от управлението на ГЕРБ в Плевен са спечелени проекти за нов воден
цикъл на стойност 120 милиона лева, за купуване на 40 нови тролейбуса, за реконструиране на
централния площад за още 5 милиона лева. Предстои изграждане и на нова
мултифункционална спортна зала”, допълни Ивайло Московски.
„Още в първи 2 години като министър търсих многократно Зеленогорски с предложения да
кандидатства с проекти, които могат да докарат пари в Плевен, но той предпочете да тегли
кредит, дълг, който се плаща от вашите данъци”, с огорчение коментира Московски.
„Популистките обещания на опонентите за вдигане на доходите могат да се реализират само
ако вземат тези пари от бизнеса, в случая от вашия работодател, който пак ще трябва да ги
вземе от вас. И така до 1 година ще настъпи хаос”, категоричен бе Ивайло Московски.
„Другият начин е, чрез вземане на държавен заем, който ще зароби децата и внуците ни” ,
допълни Цецка Цачева. „Всички пазим спомена за Плевен като огромен индустриален град”,
сподели Ивайло Московски изразявайки увереност, че градът ни ще се превърне в логистичен
център на приоритетно развиващата се Северна България.
„Доказателство за категоричното намерение да се инвестира в развитие на региона са
договорените 1.3 млрд. лева от ЕС за изграждане на магистрала „Хемус“, допълни Цецка
Цачева. Реалистична, а не популистка мярка срещу високите сметки за ток, предприема ГЕРБ в
следващия мандат. „Изработена е Националната стратегия за енергийна ефективност, чрез
която държавата ще финансира 100% санирането на фирмени и жилищни сгради”, информира
Московски.
„В израз на категоричното ни намерение да бъдем реални и да даваме решения,а не обещания
е кампанията за писмено поставяне на въпроси от срещите ни с граждани. Пример за
ефективността на този модел е, че въпрос поставен на среща в „Екомебел“ за откриване на
автобусна линия, бе решен само за 2 дни на среща с превозвачи от региона”, заяви Цецка
Цачева.
След разговора с работниците ръководството на фирмата с гордост демонстрира пред
кандидат-депутатите нова производствена линия, финансирана с 1.5 милиона по програма
„Конкурентоспособност“. По думите им програмата „Конкурентоспособност“ стартирана от
правителството на ГЕРБ им е дала възможност да стъпят трайно на международните пазари. В
резултат на това днес „Унипос“ реализира продукцията си в 45 държави от целия свят.
Срещите на Цецка Цачева и отбора кандидат-депутати от Плевен продължиха в село Обнова.
Местните хора посрещнаха кандидатите за народни представители на обновения, по проект на
кмета на селото от партия ГЕРБ, площад. Тя сподели с местните добрата за региона новина, че
Северна България е приоритет за ГЕРБ.
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Резюме: 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността. Това обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с
работещите във фирма “Унипос” в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло
Московски.
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Дата: 20.04.2013
Източник: www.blitz.bg
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/194954
Брой думи: 269
Резюме: Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ , еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и
средни предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във
времена на световна криза. Това каза председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов по време на
среща с работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун“ край Мездра в петък.
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Заглавие: Бойко Борисов: Осигурихме 1 милиард евро за модернизация на българския
бизнес
Подзаглавие: - За 6 месеца Добрев плати към българския бизнес повече пари, отколкото са
платени за 6 години
Автор:
Текст: Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ , еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и
средни предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във
времена на световна криза. Това каза председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов по време на
среща с работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун“ край Мездра в петък.
„По времето на Тройната коалиция по ОП „Конкурентоспособност“ Станишев са усвоили едва
под 5% от парите за България. Само за 6 месеца нашият министър на икономиката Делян
Добрев разплати към българския бизнес повече пари, отколкото са платени за 6 години. И сега
няма да успеем да усвоим всички 1,2 милиарда лв. само защото по времето на Тройната
коалиция еврофондовете бяха спрени заради далавери от типа „Батко и братко“, коментира
Борисов.
Собствениците и работниците от фирмата благодариха на Бойко Борисов, че миналата година
им е съдействал предприятието да не остане без достъп до пътя заради административни
неуредици покрай реконструкция на пътното трасе. От „Йотов стоун“ заявиха пред Борисов, че
откакто е преструктурирана оперативната програма и са намалени сроковете за изплащане
на евросредствата към бизнеса, фирмата, която се занимава с обработка на камък, успешно е
приключила проект по „Конкурентоспособност“ и веднага е кандидатствала и била одобрена
за втори проект и вече го изпълнява успешно.
„Благодарение на евросредствата успяхме да намалим разходите и да си закупим по-модерни
машини. Сега обработваме по-големи количества камък и по-прецизно, продаваме в чужбина и
с печалбите успяхме да открием нови работни места“, обясни Димчо Йотов.
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Дата: 20.04.2013
Източник: www.bulgaria-news.bg
Връзка: http://www.bulgaria-news.bg/category/bulgaria/politics/article/post79084.html
Брой думи: 267
Резюме: “Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ , еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и
средни предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във
времена на световна криза”, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с
работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун" край Мездра.
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Заглавие: БОЙКО БОРИСОВ: БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДОВЕРИЕТО НА БРЮКСЕЛ КЪМ
НАШЕТО УПРАВЛЕНИЕ, ЩЕ ВЛЯЗАТ 1 МЛРД ЕВРО ДА КРАЯ НА ГОДИНАТА
Подзаглавие: Парите са осигурени и ще бъдат използвани за модернизиране на
производството на малки и средни предприятия
Автор:
Текст: “Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ , еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и
средни предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във
времена на световна криза”, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с
работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун" край Мездра.
Борисов допълни, че по времето на Тройната коалиция по ОП “Конкурентоспособност" са
усвоени едва под 5% от парите за България. “Само за 6 месеца нашият министър на
икономиката Делян Добрев разплати към българския бизнес повече пари, отколкото са платени
за 6 години. И сега няма да успеем да усвоим всички 1,2 милиарда лв. само защото по времето
на Тройната коалиция еврофондовете бяха спрени заради далавери от типа „Батко и братко",
коментира Борисов.
Собствениците и работниците от фирмата благодариха на Бойко Борисов, че миналата година
им е съдействал предприятието да не остане без достъп до пътя заради административни
неуредици покрай реконструкция на пътното трасе. От „Йотов стоун" заявиха пред Борисов, че
откакто е преструктурирана оперативната програма и са намалени сроковете за изплащане
на евросредствата към бизнеса, фирмата, която се занимава с обработка на камък, успешно е
приключила проект по „Конкурентоспособност" и веднага е кандидатствала и била одобрена
за втори проект и вече го изпълнява успешно.
„Благодарение на евросредствата успяхме да намалим разходите и да си закупим по-модерни
машини. Сега обработваме по-големи количества камък и по-прецизно, продаваме в чужбина и
с печалбите успяхме да открием нови работни места", обясни Димчо Йотов.
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Дата: 20.04.2013
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/428378.html
Брой думи: 521

Заглавие: Цецка Цачева: 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.
Кандидатът за депутат Ивайло Московски очерта конкретните мерки, чрез които ще се постигне
ускореното развитие на региона. Само за година от избирането на кмет на Плевен от ГЕРБ са
усвоени 80 милиона лева, проекти за близо половин млрд. лева са приключени и в процес на
изпълнение, което неминуемо ще доведе до подобряване качеството на живот в региона, стана
ясно на срещата. "За краткото време от управлението на ГЕРБ в Плевен са спечелени проекти
за нов воден цикъл на стойност 120 милиона лева, за купуване на 40 нови тролейбуса, за
реконструиране на централния площад за още 5 милиона лева.
Предстои изграждане и на нова мултифункционална спортна зала", допълни Ивайло
Московски."Още в първи 2 години като министър търсих многократно Зеленогорски с
предложения да кандидатства с проекти, които могат да докарат пари в Плевен, но той
предпочете да тегли кредит, дълг, който се плаща от вашите данъци", с огорчение коментира
Московски."Популистките обещания на опонентите за вдигане на доходите могат да се
реализират само ако вземат тези пари от бизнеса, в случая от вашия работодател, който пак
ще трябва да ги вземе от вас. И така до 1 година ще настъпи хаос", категоричен бе Ивайло
Московски. "Другият начин е, чрез вземане на държавен заем, който ще зароби децата и
внуците ни" , допълни Цецка Цачева. "Всички пазим спомена за Плевен като огромен
индустриален град", сподели Ивайло Московски изразявайки увереност, че градът ни ще се
превърне
в
логистичен
център
на
приоритетно
развиващата
се
Северна
България."Доказателство за категоричното намерение да се инвестира в развитие на региона
са договорените 1.3 млрд. лева от ЕС за изграждане на магистрала "Хемус", допълни Цецка
Цачева. Реалистична, а не популистка мярка срещу високите сметки за ток, предприема ГЕРБ в
следващия мандат. "Изработена е Националната стратегия за енергийна ефективност, чрез
която държавата ще финансира 100% санирането на фирмени и жилищни сгради", информира
Московски. "В израз на категоричното ни намерение да бъдем реални и да даваме решения,а
не обещания е кампанията за писмено поставяне на въпроси от срещите ни с граждани.
Пример за ефективността на този модел е, че въпрос поставен на среща в "Екомебел" за
откриване на автобусна линия, бе решен само за 2 дни на среща с превозвачи от региона",
заяви Цецка Цачева. След разговора с работниците ръководството на фирмата с гордост
демонстрира пред кандидат-депутатите нова производствена линия, финансирана с 1.5
милиона
по
програма
"Конкурентоспособност".
По
думите
им
програмата
"Конкурентоспособност" стартирана от правителството на ГЕРБ им е дала възможност да
стъпят трайно на международните пазари. В резултат на това днес "Унипос" реализира
продукцията си в 45 държави от целия свят. Срещите на Цецка Цачева и отбора кандидатдепутати от Плевен продължиха в село Обнова. Местните хора посрещнаха кандидатите за
народни представители на обновения, по проект на кмета на селото от партия ГЕРБ, площад.
Тя сподели с местните добрата за региона новина, че Северна България е приоритет за ГЕРБ..
Източник: News.Plovdiv24.bg
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Резюме: "24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.
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Резюме: Бойко Борисов: Осигурихме 1 млрд. евро за модернизация на българския бизнес
Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на ГЕРБ,
еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще влязат
един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и средни
предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във времена
на световна криза. Това каза председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с
работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун" край Мездра в петък.
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Заглавие: Бойко Борисов: Осигурихме 1 млрд. евро за модернизация на българския
бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ, еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и
средни предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във
времена на световна криза. Това каза председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов по време на
среща с работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун" край Мездра в петък.
„По времето на Тройната коалиция по ОП „Конкурентоспособност" Станишев са усвоили едва
под 5% от парите за България. Само за 6 месеца нашият министър на икономиката Делян
Добрев разплати към българския бизнес повече пари, отколкото са платени за 6 години. И сега
няма да успеем да усвоим всички 1,2 милиарда лв. само защото по времето на Тройната
коалиция еврофондовете бяха спрени заради далавери от типа „Батко и братко", коментира
Борисов.
Собствениците и работниците от фирмата благодариха на Бойко Борисов, че миналата година
им е съдействал предприятието да не остане без достъп до пътя заради административни
неуредици покрай реконструкция на пътното трасе. От „Йотов стоун" заявиха пред Борисов, че
откакто е преструктурирана оперативната програма и са намалени сроковете за изплащане
на евросредствата към бизнеса, фирмата, която се занимава с обработка на камък, успешно е
приключила проект по „Конкурентоспособност" и веднага е кандидатствала и била одобрена
за втори проект и вече го изпълнява успешно.
„Благодарение на евросредствата успяхме да намалим разходите и да си закупим по-модерни
машини. Сега обработваме по-големи количества камък и по-прецизно, продаваме в чужбина и
с печалбите успяхме да открием нови работни места", обясни Димчо Йотов.
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Заглавие: Цачева: 24 млрд. лева привлече от Европа ГЕРБ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.
Кандидатът за депутат Ивайло Московски очерта конкретните мерки, чрез които ще се постигне
ускореното развитие на региона. Само за година от избирането на кмет на Плевен от ГЕРБ са
усвоени 80 милиона лева, проекти за близо половин млрд. лева са приключени и в процес на
изпълнение, което неминуемо ще доведе до подобряване качеството на живот в региона, стана
ясно на срещата.
"За краткото време от управлението на ГЕРБ в Плевен са спечелени проекти за нов воден
цикъл на стойност 120 милиона лева, за купуване на 40 нови тролейбуса, за реконструиране на
централния площад за още 5 милиона лева. Предстои изграждане и на нова
мултифункционална спортна зала", допълни Ивайло Московски.
"Още в първи 2 години като министър търсих многократно Зеленогорски с предложения да
кандидатства с проекти, които могат да докарат пари в Плевен, но той предпочете да тегли
кредит, дълг, който се плаща от вашите данъци", с огорчение коментира Московски.
"Популистките обещания на опонентите за вдигане на доходите могат да се реализират само
ако вземат тези пари от бизнеса, в случая от вашия работодател, който пак ще трябва да ги
вземе от вас. И така до 1 година ще настъпи хаос", категоричен бе Ивайло Московски.
"Другият начин е, чрез вземане на държавен заем, който ще зароби децата и внуците ни" ,
допълни Цецка Цачева.
"Всички пазим спомена за Плевен като огромен индустриален град", сподели Ивайло Московски
изразявайки увереност, че градът ще се превърне в логистичен център на приоритетно
развиващата се Северна България.
"Доказателство за категоричното намерение да се инвестира в развитие на региона са
договорените 1.3 млрд. лева от ЕС за изграждане на магистрала "Хемус", допълни Цецка
Цачева.
Реалистична, а не популистка мярка срещу високите сметки за ток, предприема ГЕРБ в
следващия мандат. "Изработена е Националната стратегия за енергийна ефективност, чрез
която държавата ще финансира 100% санирането на фирмени и жилищни сгради", информира
Московски.
"В израз на категоричното ни намерение да бъдем реални и да даваме решения, а не обещания
е кампанията за писмено поставяне на въпроси от срещите ни с граждани. Пример за
ефективността на този модел е, че въпрос поставен на среща в "Екомебел" за откриване на
автобусна линия, бе решен само за 2 дни на среща с превозвачи от региона", заяви Цецка
Цачева.
След разговора с работниците ръководството на фирмата демонстрира пред кандидатдепутатите нова производствена линия, финансирана с 1.5 милиона по програма
"Конкурентоспособност". По думите им програмата "Конкурентоспособност" стартирана от
правителството на ГЕРБ им е дала възможност да стъпят трайно на международните пазари. В
резултат на това днес "Унипос" реализира продукцията си в 45 държави от целия свят.
Срещите на Цецка Цачева и отбора кандидат-депутати от Плевен продължиха в село Обнова.
Местните хора посрещнаха кандидатите за народни представители на обновения, по проект на
кмета на селото от партия ГЕРБ, площад. Тя сподели с местните добрата за региона новина, че
Северна България е приоритет за ГЕРБ. /standartnews.com
Днес+
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Резюме: "24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.
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Заглавие: Борисов: Осигурихме 1 милиард евро за модернизация на българския бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ , еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и
средни предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във
времена на световна криза. Това каза председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов по време на
среща с работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун“ край Мездра в петък.
„По времето на Тройната коалиция по ОП „Конкурентоспособност“ Станишев са усвоили едва
под 5% от парите за България. Само за 6 месеца нашият министър на икономиката Делян
Добрев разплати към българския бизнес повече пари, отколкото са платени за 6 години. И сега
няма да успеем да усвоим всички 1,2 милиарда лв. само защото по времето на Тройната
коалиция еврофондовете бяха спрени заради далавери от типа „Батко и братко“, коментира
Борисов. Собствениците и работниците от фирмата благодариха на Бойко Борисов, че
миналата година им е съдействал предприятието да не остане без достъп до пътя заради
административни неуредици покрай реконструкция на пътното трасе. От „Йотов стоун“ заявиха
пред Борисов, че откакто е преструктурирана оперативната програма и са намалени
сроковете за изплащане на евросредствата към бизнеса, фирмата, която се занимава с
обработка на камък, успешно е приключила проект по „Конкурентоспособност“ и веднага е
кандидатствала и била одобрена за втори проект и вече го изпълнява успешно. „Благодарение
на евросредствата успяхме да намалим разходите и да си закупим по-модерни машини. Сега
обработваме по-големи количества камък и по-прецизно, продаваме в чужбина и с печалбите
успяхме да открием нови работни места“, обясни Димчо Йотов.
blitz.bg
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Резюме: Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ , еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и
средни предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във
времена на световна криза. Това каза председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов по време на
среща с работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун“ край Мездра в петък.
„По времето на Тройната коалиция по ОП „Конкурентоспособност“ Станишев са усвоили едва
под 5% от парите за България. Само за 6 месеца нашият министър на икономиката Делян
Добрев разплати към българския бизнес повече пари, отколкото са платени за 6 години. И сега
няма да успеем да усвоим всички 1,2 милиарда лв. само защото по времето на Тройната
коалиция еврофондовете бяха спрени заради далавери от типа „Батко и братко“, коментира
Борисов. Собствениците и работниците от фирмата благодариха на Бойко Борисов, че
миналата година им е съдействал предприятието да не остане без достъп до пътя заради
административни неуредици покрай реконструкция на пътното трасе. От „Йотов стоун“ заявиха
пред Борисов, че откакто е преструктурирана оперативната програма и са намалени сроковете
за изплащане на евросредствата към бизнеса, фирмата, която се занимава с обработка на
камък, успешно е приключила проект по „Конкурентоспособност“ и веднага е кандидатствала и
била одобрена за втори проект и вече го изпълнява успешно. „Благодарение на евросредствата
успяхме да намалим разходите и да си закупим по-модерни машини. Сега обработваме поголеми количества камък и по-прецизно, продаваме в чужбина и с печалбите успяхме да
открием нови работни места“, обясни Димчо Йотов.
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Заглавие: Цецка Цачева: 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.
Кандидатът за депутат Ивайло Московски очерта конкретните мерки, чрез които ще се постигне
ускореното развитие на региона. Само за година от избирането на кмет на Плевен от ГЕРБ са
усвоени 80 милиона лева, проекти за близо половин млрд. лева са приключени и в процес на
изпълнение, което неминуемо ще доведе до подобряване качеството на живот в региона, стана
ясно на срещата. "За краткото време от управлението на ГЕРБ в Плевен са спечелени проекти
за нов воден цикъл на стойност 120 милиона лева, за купуване на 40 нови тролейбуса, за
реконструиране на централния площад за още 5 милиона лева.
Предстои изграждане и на нова мултифункционална спортна зала", допълни Ивайло
Московски."Още в първи 2 години като министър търсих многократно Зеленогорски с
предложения да кандидатства с проекти, които могат да докарат пари в Плевен, но той
предпочете да тегли кредит, дълг, който се плаща от вашите данъци", с огорчение коментира
Московски."Популистките обещания на опонентите за вдигане на доходите могат да се
реализират само ако вземат тези пари от бизнеса, в случая от вашия работодател, който пак
ще трябва да ги вземе от вас. И така до 1 година ще настъпи хаос", категоричен бе Ивайло
Московски. "Другият начин е, чрез вземане на държавен заем, който ще зароби децата и
внуците ни" , допълни Цецка Цачева. "Всички пазим спомена за Плевен като огромен
индустриален град", сподели Ивайло Московски изразявайки увереност, че градът ни ще се
превърне
в
логистичен
център
на
приоритетно
развиващата
се
Северна
България."Доказателство за категоричното намерение да се инвестира в развитие на региона
са договорените 1.3 млрд. лева от ЕС за изграждане на магистрала "Хемус", допълни Цецка
Цачева. Реалистична, а не популистка мярка срещу високите сметки за ток, предприема ГЕРБ в
следващия мандат. "Изработена е Националната стратегия за енергийна ефективност, чрез
която държавата ще финансира 100% санирането на фирмени и жилищни сгради", информира
Московски. "В израз на категоричното ни намерение да бъдем реални и да даваме решения,а
не обещания е кампанията за писмено поставяне на въпроси от срещите ни с граждани.
Пример за ефективността на този модел е, че въпрос поставен на среща в "Екомебел" за
откриване на автобусна линия, бе решен само за 2 дни на среща с превозвачи от региона",
заяви Цецка Цачева. След разговора с работниците ръководството на фирмата с гордост
демонстрира пред кандидат-депутатите нова производствена линия, финансирана с 1.5
милиона
по
програма
"Конкурентоспособност".
По
думите
им
програмата
"Конкурентоспособност" стартирана от правителството на ГЕРБ им е дала възможност да
стъпят трайно на международните пазари. В резултат на това днес "Унипос" реализира
продукцията си в 45 държави от целия свят. Срещите на Цецка Цачева и отбора кандидатдепутати от Плевен продължиха в село Обнова. Местните хора посрещнаха кандидатите за
народни представители на обновения, по проект на кмета на селото от партия ГЕРБ, площад.
Тя сподели с местните добрата за региона новина, че Северна България е приоритет за ГЕРБ..
Източник: News.Varna24.bg
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Резюме: "24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.
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Заглавие: Цецка Цачева: 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.
Кандидатът за депутат Ивайло Московски очерта конкретните мерки, чрез които ще се постигне
ускореното развитие на региона. Само за година от избирането на кмет на Плевен от ГЕРБ са
усвоени 80 милиона лева, проекти за близо половин млрд. лева са приключени и в процес на
изпълнение, което неминуемо ще доведе до подобряване качеството на живот в региона, стана
ясно на срещата. "За краткото време от управлението на ГЕРБ в Плевен са спечелени проекти
за нов воден цикъл на стойност 120 милиона лева, за купуване на 40 нови тролейбуса, за
реконструиране на централния площад за още 5 милиона лева.
Предстои изграждане и на нова мултифункционална спортна зала", допълни Ивайло
Московски."Още в първи 2 години като министър търсих многократно Зеленогорски с
предложения да кандидатства с проекти, които могат да докарат пари в Плевен, но той
предпочете да тегли кредит, дълг, който се плаща от вашите данъци", с огорчение коментира
Московски."Популистките обещания на опонентите за вдигане на доходите могат да се
реализират само ако вземат тези пари от бизнеса, в случая от вашия работодател, който пак
ще трябва да ги вземе от вас. И така до 1 година ще настъпи хаос", категоричен бе Ивайло
Московски. "Другият начин е, чрез вземане на държавен заем, който ще зароби децата и
внуците ни" , допълни Цецка Цачева. "Всички пазим спомена за Плевен като огромен
индустриален град", сподели Ивайло Московски изразявайки увереност, че градът ни ще се
превърне
в
логистичен
център
на
приоритетно
развиващата
се
Северна
България."Доказателство за категоричното намерение да се инвестира в развитие на региона
са договорените 1.3 млрд. лева от ЕС за изграждане на магистрала "Хемус", допълни Цецка
Цачева. Реалистична, а не популистка мярка срещу високите сметки за ток, предприема ГЕРБ в
следващия мандат. "Изработена е Националната стратегия за енергийна ефективност, чрез
която държавата ще финансира 100% санирането на фирмени и жилищни сгради", информира
Московски. "В израз на категоричното ни намерение да бъдем реални и да даваме решения,а
не обещания е кампанията за писмено поставяне на въпроси от срещите ни с граждани.
Пример за ефективността на този модел е, че въпрос поставен на среща в "Екомебел" за
откриване на автобусна линия, бе решен само за 2 дни на среща с превозвачи от региона",
заяви Цецка Цачева. След разговора с работниците ръководството на фирмата с гордост
демонстрира пред кандидат-депутатите нова производствена линия, финансирана с 1.5
милиона
по
програма
"Конкурентоспособност".
По
думите
им
програмата
"Конкурентоспособност" стартирана от правителството на ГЕРБ им е дала възможност да
стъпят трайно на международните пазари. В резултат на това днес "Унипос" реализира
продукцията си в 45 държави от целия свят. Срещите на Цецка Цачева и отбора кандидатдепутати от Плевен продължиха в село Обнова. Местните хора посрещнаха кандидатите за
народни представители на обновения, по проект на кмета на селото от партия ГЕРБ, площад.
Тя сподели с местните добрата за региона новина, че Северна България е приоритет за ГЕРБ..
Източник: News.Burgas24.bg

Медиен мониторинг | 4/21/2013

Резюме: "24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.
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Заглавие: Цецка Цачева: 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.
Кандидатът за депутат Ивайло Московски очерта конкретните мерки, чрез които ще се постигне
ускореното развитие на региона. Само за година от избирането на кмет на Плевен от ГЕРБ са
усвоени 80 милиона лева, проекти за близо половин млрд. лева са приключени и в процес на
изпълнение, което неминуемо ще доведе до подобряване качеството на живот в региона, стана
ясно на срещата. "За краткото време от управлението на ГЕРБ в Плевен са спечелени проекти
за нов воден цикъл на стойност 120 милиона лева, за купуване на 40 нови тролейбуса, за
реконструиране на централния площад за още 5 милиона лева.
Предстои изграждане и на нова мултифункционална спортна зала", допълни Ивайло
Московски."Още в първи 2 години като министър търсих многократно Зеленогорски с
предложения да кандидатства с проекти, които могат да докарат пари в Плевен, но той
предпочете да тегли кредит, дълг, който се плаща от вашите данъци", с огорчение коментира
Московски."Популистките обещания на опонентите за вдигане на доходите могат да се
реализират само ако вземат тези пари от бизнеса, в случая от вашия работодател, който пак
ще трябва да ги вземе от вас. И така до 1 година ще настъпи хаос", категоричен бе Ивайло
Московски. "Другият начин е, чрез вземане на държавен заем, който ще зароби децата и
внуците ни" , допълни Цецка Цачева. "Всички пазим спомена за Плевен като огромен
индустриален град", сподели Ивайло Московски изразявайки увереност, че градът ни ще се
превърне
в
логистичен
център
на
приоритетно
развиващата
се
Северна
България."Доказателство за категоричното намерение да се инвестира в развитие на региона
са договорените 1.3 млрд. лева от ЕС за изграждане на магистрала "Хемус", допълни Цецка
Цачева. Реалистична, а не популистка мярка срещу високите сметки за ток, предприема ГЕРБ в
следващия мандат. "Изработена е Националната стратегия за енергийна ефективност, чрез
която държавата ще финансира 100% санирането на фирмени и жилищни сгради", информира
Московски. "В израз на категоричното ни намерение да бъдем реални и да даваме решения,а
не обещания е кампанията за писмено поставяне на въпроси от срещите ни с граждани.
Пример за ефективността на този модел е, че въпрос поставен на среща в "Екомебел" за
откриване на автобусна линия, бе решен само за 2 дни на среща с превозвачи от региона",
заяви Цецка Цачева. След разговора с работниците ръководството на фирмата с гордост
демонстрира пред кандидат-депутатите нова производствена линия, финансирана с 1.5
милиона
по
програма
"Конкурентоспособност".
По
думите
им
програмата
"Конкурентоспособност" стартирана от правителството на ГЕРБ им е дала възможност да
стъпят трайно на международните пазари. В резултат на това днес "Унипос" реализира
продукцията си в 45 държави от целия свят. Срещите на Цецка Цачева и отбора кандидатдепутати от Плевен продължиха в село Обнова. Местните хора посрещнаха кандидатите за
народни представители на обновения, по проект на кмета на селото от партия ГЕРБ, площад.
Тя сподели с местните добрата за региона новина, че Северна България е приоритет за ГЕРБ..
Източник: News.Ruse24.bg

Медиен мониторинг | 4/21/2013

Резюме: "24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.

30

Дата: 20.04.2013
Източник: www.24chasa.bg
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1932837
Брой думи: 521

Заглавие: Цачева: ГЕРБ привлече 24 млрд. лева от Европа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.
Кандидатът за депутат Ивайло Московски очерта конкретните мерки, чрез които ще се постигне
ускореното развитие на региона. За година от избирането на кмет на Плевен от ГЕРБ са
усвоени 80 милиона лева, проекти за близо половин млрд. лева са приключени и в процес на
изпълнение, което неминуемо ще доведе до подобряване качеството на живот в региона, стана
ясно на срещата. „За краткото време от управлението на ГЕРБ в Плевен са спечелени проекти
за нов воден цикъл на стойност 120 милиона лева, за купуване на 40 нови тролейбуса, за
реконструиране на централния площад за още 5 милиона лева. Предстои изграждане и на нова
мултифункционална спортна зала", допълни Ивайло Московски.
„Още в първи 2 години като министър търсих многократно Зеленогорски с предложения да
кандидатства с проекти, които могат да докарат пари в Плевен, но той предпочете да тегли
кредит, дълг, който се плаща от вашите данъци", с огорчение коментира
Московски.„Популистките обещания на опонентите за вдигане на доходите могат да се
реализират само ако вземат тези пари от бизнеса, в случая от вашия работодател, който пак
ще трябва да ги вземе от вас. И така до 1 година ще настъпи хаос", заяви Ивайло Московски.
„Другият начин е, чрез вземане на държавен заем, който ще зароби децата и внуците ни" ,
допълни Цецка Цачева. „Всички пазим спомена за Плевен като огромен индустриален град",
сподели Ивайло Московски изразявайки увереност, че градът ни ще се превърне в логистичен
център на приоритетно развиващата се Северна България.„Доказателство за категоричното
намерение да се инвестира в развитие на региона са договорените 1.3 млрд. лева от ЕС за
изграждане на магистрала „Хемус", допълни Цецка Цачева. Реалистична, а не популистка
мярка срещу високите сметки за ток, предприема ГЕРБ в следващия мандат. „Изработена е
Националната стратегия за енергийна ефективност, чрез която държавата ще финансира 100%
санирането на фирмени и жилищни сгради", информира Московски.
„В израз на категоричното ни намерение да бъдем реални и да даваме решения,а не обещания
е кампанията за писмено поставяне на въпроси от срещите ни с граждани. Пример за
ефективността на този модел е, че въпрос поставен на среща в „Екомебел" за откриване на
автобусна линия, бе решен само за 2 дни на среща с превозвачи от региона", заяви Цецка
Цачева.
След разговора с работниците ръководството на фирмата с гордост демонстрира пред
кандидат-депутатите нова производствена линия, финансирана с 1.5 милиона по програма
„Конкурентоспособност". По думите им програмата „Конкурентоспособност" стартирана от
правителството на ГЕРБ им е дала възможност да стъпят трайно на международните пазари. В
резултат на това днес „Унипос" реализира продукцията си в 45 държави от целия свят.
Срещите на Цецка Цачева и отбора кандидат-депутати от Плевен продължиха в село Обнова.
Местните хора посрещнаха кандидатите за народни представители на обновения, по проект на
кмета на селото от партия ГЕРБ, площад. Тя сподели с местните добрата за региона новина, че
Северна България е приоритет за ГЕРБ.
24 часа онлайн

Медиен мониторинг | 4/21/2013

Резюме: Цачева: ГЕРБ привлече 24 млрд. лева от Европа
„24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32 млрд.
лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.
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Резюме: Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ , еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и
средни предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във
времена на световна криза. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с
работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун" край Мездра в петък.

Медиен мониторинг | 4/21/2013

Заглавие: Борисов: Осигурихме 1 милиард евро за модернизация на българския бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ , еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и
средни предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във
времена на световна криза. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с
работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун" край Мездра в петък.
„По времето на Тройната коалиция по ОП „Конкурентоспособност" Станишев са усвоили едва
под 5% от парите за България. Само за 6 месеца нашият министър на икономиката Делян
Добрев разплати към българския бизнес повече пари, отколкото са платени за 6 години. И сега
няма да успеем да усвоим всички 1,2 милиарда лв. само защото по времето на Тройната
коалиция еврофондовете бяха спрени заради далавери от типа „Батко и братко", коментира
Борисов.
Собствениците и работниците от фирмата благодариха на Бойко Борисов, че миналата година
им е съдействал предприятието да не остане без достъп до пътя заради административни
неуредици покрай реконструкция на пътното трасе. От „Йотов стоун" заявиха пред Борисов, че
откакто е преструктурирана оперативната програма и са намалени сроковете за изплащане
на евросредствата към бизнеса, фирмата, която се занимава с обработка на камък, успешно е
приключила проект по „Конкурентоспособност" и веднага е кандидатствала и била одобрена
за втори проект и вече го изпълнява успешно.
„Благодарение на евросредствата успяхме да намалим разходите и да си закупим по-модерни
машини. Сега обработваме по-големи количества камък и по-прецизно, продаваме в чужбина и
с печалбите успяхме да открием нови работни места", обясни Димчо Йотов.
24 часа онлайн
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Заглавие: Цачева: ГЕРБ привлече 24 млрд. лева от Европа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.
Кандидатът за депутат Ивайло Московски очерта конкретните мерки, чрез които ще се постигне
ускореното развитие на региона. За година от избирането на кмет на Плевен от ГЕРБ са
усвоени 80 милиона лева, проекти за близо половин млрд. лева са приключени и в процес на
изпълнение, което неминуемо ще доведе до подобряване качеството на живот в региона, стана
ясно на срещата. „За краткото време от управлението на ГЕРБ в Плевен са спечелени проекти
за нов воден цикъл на стойност 120 милиона лева, за купуване на 40 нови тролейбуса, за
реконструиране на централния площад за още 5 милиона лева. Предстои изграждане и на нова
мултифункционална спортна зала", допълни Ивайло Московски.
„Още в първи 2 години като министър търсих многократно Зеленогорски с предложения да
кандидатства с проекти, които могат да докарат пари в Плевен, но той предпочете да тегли
кредит, дълг, който се плаща от вашите данъци", с огорчение коментира
Московски.„Популистките обещания на опонентите за вдигане на доходите могат да се
реализират само ако вземат тези пари от бизнеса, в случая от вашия работодател, който пак
ще трябва да ги вземе от вас. И така до 1 година ще настъпи хаос", заяви Ивайло Московски.
„Другият начин е, чрез вземане на държавен заем, който ще зароби децата и внуците ни" ,
допълни Цецка Цачева. „Всички пазим спомена за Плевен като огромен индустриален град",
сподели Ивайло Московски изразявайки увереност, че градът ни ще се превърне в логистичен
център на приоритетно развиващата се Северна България.„Доказателство за категоричното
намерение да се инвестира в развитие на региона са договорените 1.3 млрд. лева от ЕС за
изграждане на магистрала „Хемус", допълни Цецка Цачева. Реалистична, а не популистка
мярка срещу високите сметки за ток, предприема ГЕРБ в следващия мандат. „Изработена е
Националната стратегия за енергийна ефективност, чрез която държавата ще финансира 100%
санирането на фирмени и жилищни сгради", информира Московски.
„В израз на категоричното ни намерение да бъдем реални и да даваме решения,а не обещания
е кампанията за писмено поставяне на въпроси от срещите ни с граждани. Пример за
ефективността на този модел е, че въпрос поставен на среща в „Екомебел" за откриване на
автобусна линия, бе решен само за 2 дни на среща с превозвачи от региона", заяви Цецка
Цачева.
След разговора с работниците ръководството на фирмата с гордост демонстрира пред
кандидат-депутатите нова производствена линия, финансирана с 1.5 милиона по програма
„Конкурентоспособност". По думите им програмата „Конкурентоспособност" стартирана от
правителството на ГЕРБ им е дала възможност да стъпят трайно на международните пазари. В
резултат на това днес „Унипос" реализира продукцията си в 45 държави от целия свят.
Срещите на Цецка Цачева и отбора кандидат-депутати от Плевен продължиха в село Обнова.
Местните хора посрещнаха кандидатите за народни представители на обновения, по проект на
кмета на селото от партия ГЕРБ, площад. Тя сподели с местните добрата за региона новина, че
Северна България е приоритет за ГЕРБ.
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Резюме: „24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.

33
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Източник: www.trud.bg
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1932983
Брой думи: 268
Резюме: Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ , еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и
средни предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във
времена на световна криза. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с
работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун" край Мездра в петък.
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Заглавие: Борисов: Осигурихме 1 милиард евро за модернизация на българския бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ , еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и
средни предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във
времена на световна криза. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с
работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун" край Мездра в петък.
„По времето на Тройната коалиция по ОП „Конкурентоспособност" Станишев са усвоили едва
под 5% от парите за България. Само за 6 месеца нашият министър на икономиката Делян
Добрев разплати към българския бизнес повече пари, отколкото са платени за 6 години. И сега
няма да успеем да усвоим всички 1,2 милиарда лв. само защото по времето на Тройната
коалиция еврофондовете бяха спрени заради далавери от типа „Батко и братко", коментира
Борисов.
Собствениците и работниците от фирмата благодариха на Бойко Борисов, че миналата година
им е съдействал предприятието да не остане без достъп до пътя заради административни
неуредици покрай реконструкция на пътното трасе. От „Йотов стоун" заявиха пред Борисов, че
откакто е преструктурирана оперативната програма и са намалени сроковете за изплащане на
евросредствата към бизнеса, фирмата, която се занимава с обработка на камък, успешно е
приключила проект по „Конкурентоспособност" и веднага е кандидатствала и била одобрена
за втори проект и вече го изпълнява успешно.
„Благодарение на евросредствата успяхме да намалим разходите и да си закупим по-модерни
машини. Сега обработваме по-големи количества камък и по-прецизно, продаваме в чужбина и
с печалбите успяхме да открием нови работни места", обясни Димчо Йотов.
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Дата: 20.04.2013
Източник: www.blagoevgrad24.bg
Връзка: http://www.blagoevgrad24.bg/news/428382.html
Брой думи: 521

Заглавие: Цецка Цачева: 24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.
Кандидатът за депутат Ивайло Московски очерта конкретните мерки, чрез които ще се постигне
ускореното развитие на региона. Само за година от избирането на кмет на Плевен от ГЕРБ са
усвоени 80 милиона лева, проекти за близо половин млрд. лева са приключени и в процес на
изпълнение, което неминуемо ще доведе до подобряване качеството на живот в региона, стана
ясно на срещата. "За краткото време от управлението на ГЕРБ в Плевен са спечелени проекти
за нов воден цикъл на стойност 120 милиона лева, за купуване на 40 нови тролейбуса, за
реконструиране на централния площад за още 5 милиона лева.
Предстои изграждане и на нова мултифункционална спортна зала", допълни Ивайло
Московски."Още в първи 2 години като министър търсих многократно Зеленогорски с
предложения да кандидатства с проекти, които могат да докарат пари в Плевен, но той
предпочете да тегли кредит, дълг, който се плаща от вашите данъци", с огорчение коментира
Московски."Популистките обещания на опонентите за вдигане на доходите могат да се
реализират само ако вземат тези пари от бизнеса, в случая от вашия работодател, който пак
ще трябва да ги вземе от вас. И така до 1 година ще настъпи хаос", категоричен бе Ивайло
Московски. "Другият начин е, чрез вземане на държавен заем, който ще зароби децата и
внуците ни" , допълни Цецка Цачева. "Всички пазим спомена за Плевен като огромен
индустриален град", сподели Ивайло Московски изразявайки увереност, че градът ни ще се
превърне
в
логистичен
център
на
приоритетно
развиващата
се
Северна
България."Доказателство за категоричното намерение да се инвестира в развитие на региона
са договорените 1.3 млрд. лева от ЕС за изграждане на магистрала "Хемус", допълни Цецка
Цачева. Реалистична, а не популистка мярка срещу високите сметки за ток, предприема ГЕРБ в
следващия мандат. "Изработена е Националната стратегия за енергийна ефективност, чрез
която държавата ще финансира 100% санирането на фирмени и жилищни сгради", информира
Московски. "В израз на категоричното ни намерение да бъдем реални и да даваме решения,а
не обещания е кампанията за писмено поставяне на въпроси от срещите ни с граждани.
Пример за ефективността на този модел е, че въпрос поставен на среща в "Екомебел" за
откриване на автобусна линия, бе решен само за 2 дни на среща с превозвачи от региона",
заяви Цецка Цачева. След разговора с работниците ръководството на фирмата с гордост
демонстрира пред кандидат-депутатите нова производствена линия, финансирана с 1.5
милиона
по
програма
"Конкурентоспособност".
По
думите
им
програмата
"Конкурентоспособност" стартирана от правителството на ГЕРБ им е дала възможност да
стъпят трайно на международните пазари. В резултат на това днес "Унипос" реализира
продукцията си в 45 държави от целия свят. Срещите на Цецка Цачева и отбора кандидатдепутати от Плевен продължиха в село Обнова. Местните хора посрещнаха кандидатите за
народни представители на обновения, по проект на кмета на селото от партия ГЕРБ, площад.
Тя сподели с местните добрата за региона новина, че Северна България е приоритет за ГЕРБ..
Източник: News.Blagoevgrad24.bg
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Резюме: "24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32
млрд. лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева при срещата си с работещите
във фирма "Унипос" в града заедно с кандидата за народен представител Ивайло Московски.
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Дата: 20.04.2013
Източник: www.inews.bg
Връзка: http://www.inews.bg/България/Борисов-се-хвали-1-млрд-евро-влизат-в-икономиката-нитази-година-_l.a_c.327_i.281415.html
Брой думи: 271
Резюме: "Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ, еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и
средните предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във
времена на световна криза".
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Заглавие: Борисов се хвали: 1 млрд. евро влизат в икономиката ни тази година
Подзаглавие: Добрев разплатил повече пари за 6 месеца, отколкото са платени за 6 години
Автор:
Текст: "Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ, еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат един милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и
средните предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във
времена на световна криза".
Това каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с работниците и собствениците на
предприятието "Йотов стоун" край Мездра, съобщават от пресцентъра на партията.
Борисов изтъкна, че по времето на "Тройната коалиция" по ОП "Конкурентоспособност" са
усвоени едва под 5% от парите за България. "Само за 6 месеца нашият министър на
икономиката Делян Добрев разплати към българския бизнес повече пари, отколкото са платени
за 6 години. И сега няма да успеем да усвоим всички 1,2 милиарда лв. само защото по времето
на "Тройната коалиция" еврофондовете бяха спрени заради далавери от типа "Батко и братко",
коментира Борисов.
Собствениците и работниците от фирмата благодариха на Бойко Борисов, че миналата година
им е съдействал предприятието да не остане без достъп до пътя заради административни
неуредици покрай реконструкция на пътното трасе.
От "Йотов стоун" заявиха пред Борисов, че откакто е преструктурирана оперативната
програма и са намалени сроковете за изплащане на евросредствата към бизнеса. Фирмата,
която се занимава с обработка на камък, успешно е приключила проект по
"Конкурентоспособност" и веднага е кандидатствала и била одобрена за втори проект и вече
го изпълнява успешно. "
Благодарение на евросредствата успяхме да намалим разходите и да си закупим по-модерни
машини. Сега обработваме по-големи количества камък и по-прецизно, продаваме в чужбина и
с печалбите успяхме да открием нови работни места", обясни Димчо Йотов.
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Дата: 20.04.2013
Източник: www.dartsnews.bg
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/46056
Брой думи: 269
Резюме: Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ, еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат 1 милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и средни
предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във времена
на световна криза. Това каза председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов на среща с
работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун“ край Мездра, съобщиха от
пресцентъра на ПП ГЕРБ. „По времето на Тройната коалиция по ОП „Конкурентоспособност“
Станишев са усвоили едва под 5% от парите за България. Само за 6 месеца нашият министър
на икономиката Делян Добрев разплати към българския бизнес повече пари, отколкото са
платени за 6 години. И сега няма да успеем да усвоим всички 1,2 милиарда лв. само защото по
времето на Тройната коалиция еврофондовете бяха спрени заради далавери от типа „Батко и
братко“, коментира Борисов.
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Заглавие: Борисов: Осигурили сме 1 млрд. евро за България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ, еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат 1 милиард евро. Тези пари сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и средни
предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във времена
на световна криза. Това каза председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов на среща с
работниците и собствениците на предприятието „Йотов стоун“ край Мездра, съобщиха от
пресцентъра на ПП ГЕРБ. „По времето на Тройната коалиция по ОП „Конкурентоспособност“
Станишев са усвоили едва под 5% от парите за България. Само за 6 месеца нашият министър
на икономиката Делян Добрев разплати към българския бизнес повече пари, отколкото са
платени за 6 години. И сега няма да успеем да усвоим всички 1,2 милиарда лв. само защото по
времето на Тройната коалиция еврофондовете бяха спрени заради далавери от типа „Батко и
братко“, коментира Борисов.
Собствениците и работниците от фирмата благодариха на Бойко Борисов, че миналата година
им е съдействал предприятието да не остане без достъп до пътя заради административни
неуредици покрай реконструкция на пътното трасе. От „Йотов стоун“ заявиха пред Борисов, че
откакто е преструктурирана оперативната програма и са намалени сроковете за изплащане
на евросредствата към бизнеса, фирмата, която се занимава с обработка на камък, успешно е
приключила проект по „Конкурентоспособност“ и веднага е кандидатствала и била одобрена
за втори проект и вече го изпълнява успешно. „Благодарение на евросредствата успяхме да
намалим разходите и да си закупим по-модерни машини. Сега обработваме по-големи
количества камък и по-прецизно, продаваме в чужбина и с печалбите успяхме да открием нови
работни места“, обясни Димчо
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Брой думи: 132
Резюме: Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ, еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат 1 млрд. евро. С тези пари малките и средни предприятия ще могат да модернизират
производството и да разкрият нови работни места. Това заяви подалият оставка премиер Бойко
Борисов по време на среща с работници от предприятие за обработване на варовик в Мездра.

Медиен мониторинг | 4/21/2013

Заглавие: ГЕРБ вля 1 млрд. евро влизат в икономиката, похвали се Борисов
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ, еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат 1 млрд. евро. С тези пари малките и средни предприятия ще могат да модернизират
производството и да разкрият нови работни места. Това заяви подалият оставка премиер Бойко
Борисов по време на среща с работници от предприятие за обработване на варовик в Мездра.
„По времето на Тройната коалиция по Оперативна програма „Конкурентоспособност"
Станишев са усвоили под 5% от парите за България. Само за шест месеца нашият министър на
икономиката Делян Добрев разплати към българския бизнес повече пари, отколкото са платени
за шест години”, коментира още Борисов.
Той за пореден път подчерта, че парите от Брюксел за страната са били спрени заради
„далавери от типа „батко и братко”.
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Брой думи: 143
Резюме: "Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ, еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат един милиард евро", изтъкна лидерът на ГЕРБ.
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Заглавие: Борисов се похвали от Мездра: Дадохме много на бизнеса
Подзаглавие: Преимиерът Бойко Борисов заяви в Мездра, че той и ГЕРБ са дали много на
бизнеса в България.
Автор:
Текст: "Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на
ГЕРБ, еврофондовете за България бяха размразени и до края на 2013 г. в икономиката ще
влязат един милиард евро", изтъкна лидерът на ГЕРБ.
Тези пари, обясни той, сме ги договорили и осигурили, за да могат малките и средни
предприятия да модернизират производството и да разкрият нови работни места във времена
на световна криза.
Бившият премиер сравни, че „по времето на Тройната коалиция по
ОП
„Конкурентоспособност" Станишев са усвоили едва под 5% от парите за България".
Само за 6 месеца, подчерта той, нашият министър на икономиката Делян Добрев разплати към
българския бизнес повече пари, отколкото са платени за 6 години.
Борисов изрази и притеснението си, че сега няма да успеем да усвоим всички 1,2 милиарда лв.
само защото по времето на Тройната коалиция еврофондовете са били спрени заради
далавери от типа „Батко и братко".
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