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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
11.05.2013 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 42 

 вестници, от които: 6 

 - национални 2 

 - регионални 4 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 36 

Общо за деня 43 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 10.05.2013  
Източник: БТВ  
Предаване: Тази сутрин  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 50  
Брой думи: 256  
 
 
Резюме: Бойко Борисов: За радост, сега, когато обикалям страната, и по програма 
„Конкурентоспособност”, това излезе най-идеалната програма, където безвъзмездно се дават 
на фирми, малкия и средния бизнес, за машини, за енергийна ефективност, огромни пари, и 
това е голяма заслуга на Делян Добрев, виждам такива заводи вече, че просто ако с това темпо 
продължава държавата, ще видите след две-три години икономиката как рязко ще дръпне. И 
ако се направи, разбира се, инфраструктура до тях…  
 
Текст: (...)  
Бойко Борисов: Аз като бях кмет на София Станишев отчита 20 милиарда инвестиции, нали 
така? 75 % от тези инвестиции са в София по времето, когато аз съм бил кмет. Защото съм 
добър кмет. Така че как ще си ги припише той? А това, от което трябва и двамата да се 
срамуваме, е, че тези инвестиции са в спекулативното строителство, главно в големите 
градове, предимно София и морските курорти. Още стоят офиси и сгради, където пише, че се 
продава и се търсят клиенти. Тогава цената беше стигала до 3-4 хиляди евро на квадратен 
метър в София. Огромни пари се изсипаха и естествено, когато пазарът се сви, много компании 
фалираха. Така че инвестициите бяха в молове, инвестициите бяха в мобилни оператори, 
инвестициите бяха в ерепета. В това бяха инвестициите.  
Водещ: Един въпрос…  
Бойко Борисов: За радост, сега, когато обикалям страната, и по програма 
„Конкурентоспособност”, това излезе най-идеалната програма, където безвъзмездно се 
дават на фирми, малкия и средния бизнес, за машини, за енергийна ефективност, огромни 
пари, и това е голяма заслуга на Делян Добрев, виждам такива заводи вече, че просто ако с 
това темпо продължава държавата, ще видите след две-три години икономиката как рязко ще 
дръпне. И ако се направи, разбира се, инфраструктура до тях…  
Водещ: Ще дадете някакво финално обещание, дълго изречение. Преди това, за да затворим 
онази тема. Лично с вас какво ще стане? Хората, които ще гласуват за вас, може би си задават 
въпроса дали ще ви бъде повдигано обвинение, дали имунитетът…  
Бойко Борисов: За какво? Че са ме подслушвали незаконно в дома ми?  
(...)  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 11.05.2013  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 4,5,6  
Брой думи: 2921  
 
 
Резюме: Състоянието на здравеопазването и финансирането за този сектор е казус не само в 
България. С еволюцията на информационните и комуникационните технологии, и в медицината 
и зъболечението навлизат авангардни информационни системи и все по-съвършени апарати, 
които имат за цел да облекчат лекарите в изпълнението на ежедневните им задължения, да 
гарантират ефективно лечение и качествено обслужване и процедурите на пациентите, както и 
да осигурят максимална точност и бързина на резултатите от изследванията. Не всички 
болнични заведения обаче са в състояние да си позволят да инвестират в най-новите 
технологии. Все пак иновациите навлизат все по-уверено и в българските здравни заведения.  
 
Заглавие: Съвременните технологии и техника променят облика на здравеопазването  
Подзаглавие:  
Автор: Констанца ГРИГОРОВА  
Текст: Състоянието на здравеопазването и финансирането за този сектор е казус не само в 
България. С еволюцията на информационните и комуникационните технологии, и в медицината 
и зъболечението навлизат авангардни информационни системи и все по-съвършени апарати, 
които имат за цел да облекчат лекарите в изпълнението на ежедневните им задължения, да 
гарантират ефективно лечение и качествено обслужване и процедурите на пациентите, както и 
да осигурят максимална точност и бързина на резултатите от изследванията. Не всички 
болнични заведения обаче са в състояние да си позволят да инвестират в най-новите 
технологии. Все пак иновациите навлизат все по-уверено и в българските здравни заведения.  
Проблемите  
Според инж. Светлан Георгиев, директор на Дирекция "Информационно обслужване и 
сигурност на информацията“ в Токуда Болница София, проблемите пред използването на 
информация и информационни системи в болниците у нас са следните:  
- Регулаторните стандарти изискват поддържането на хартиени записи със съответните 
реквизити, което създава объркване в някои медицински лица за необходимостта от 
регистрирането на медицински данни в болничните информационни системи (Hospital 
Information System - HIS). Хартиените документи изискват администриране на високоразходни 
задачи по създаване, управление и съхранение;  
- Здравната реформа налага чести промени в правилата за отчитане, което отнема ресурс за 
прилагане на промените в HIS, обучение и дори води до административни промени в 
болничното лечебно заведение;  
- Техническото обезпечаване и събирането на повече информация води до необходимост от 
използване на все повече устройства от медицинския персонал, но с бума на мобилните 
технологии в последните години това препятствие е значително по-лесно за преодоляване.  
Предизвикателствата  
Най-голямото предизвикателство пред лечебните заведения в страната е налагането на 
информационната сигурност в болниците, което произтича от промените в Закона за здравето и 
в Закона за защита на личните данни, убеден е инж. Йордан Илиев, ръководител на Отдел 
"Информационен" в "Специализирана болница за активно лечение по онкология" (СБАЛО).  
Законът за здравето въвежда цял раздел "Здравна информация и документация" . Според 
нормативния акт, лечебните и здравните заведения, РЦЗ, РИОКОЗ, лекарите, лекарите по 
дентална медицина, фармацевтите и другите медицински специалисти, както и немедицинските 
специалисти с висше немедицинско образование, работещи в националната система за 
здравеопазване, събират, обработват, използват и съхраняват здравна информация. Те са 
длъжни да осигурят защита на съхраняваната от тях здравна информация от неправомерен 
достъп. Според разпоредбите на ЗЗ, като пациент всеки има право на защита на данните, 
отнасящи се до неговото здравословно състояние, сигурност и безопасност на диагностичните 
и лечебните процедури, провеждани по време на лечението му.  
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Според инж. Светлан Георгиев, директор на Дирекция "Информационно обслужване и 
сигурност на информацията“ в Токуда Болница София, предизвикателствата пред въвеждането 
на ИС в болниците са:  
Интегриране на цялата информация за лечението на пациента.  
Събирането и съхранението на все повече информация, свързана с лечението на пациента в 
HIS, изисква от лечебните заведения да преосмислят нуждата от ИТ бюджети и техните 
размери, произвеждане на съответните специалисти, които трябва да познават връзките между 
отделните ИТ системи и приложените работни процеси в тях в рамките на ЛЗ.  
Административни и управленски ползи от изготвяне на бързи отчети, необходими при 
вземането на управленски решения. Намаляване или премахване на повтарящи се задачи.  
Намаляване на разходи за услуги като кодиране, фактуриране, отчитане и др., което 
същевременно сваля оперативните разходи с увеличаване темпото на информационния поток.  
Предизвикателство към  
ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ в лечебните заведения, които също се явяват 
администратори на лични данни, са и изискванията на Наредбата за минималното ниво на 
технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, приета на 30 
януари 2013 г. от Комисията за защита на личните данни, категоричен е инж. Йордан Илиев от 
СБАЛО. В срок до 6 месеца от влизане на наредбата в сила администраторът е длъжен да 
определи нивото на въздействие на обработваните от него регистри.  
За регистрите с лични данни, водени към момента на влизане в сила на новата наредба, се 
определят следните срокове за изпълнение на мерките за защита, считано от момента на 
определяне на нивото на въздействие:  
за ниско ниво - до 6 месеца;  
за средно ниво - до 9 месеца;  
високо и изключително високо ниво - до 1 година.  
Всяка болница определя в кое от тези три нива попада и предприема съответните мерки с цел 
защита на личните данни, уточни инж. Илиев. Необходимо е и изготвяне на първоначална 
оценка от одитираща компания за предприетите мерки по спазване на изискванията на 
наредбата. Отделно, всяка болница следва да представи и доказателства за ефективност на 
въведените защитни мерки.  
Сериозно предизвикателство пред използването на ИТ в болниците според инж. Йордан Илиев, 
ръководител на Отдел "Информационен" в СБАЛО, е  
ИНТЕГРАЦИЯТА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ СИСТЕМИ.  
“В момента най-популярната дума в сектора на здравеопазването е информационна система, 
тъй като всички искат да се модернизират, което неизменно води до предизвикателства пред 
ИТ отделите в няколко насоки. Първо, това е интегрирането на отделните информационни 
системи (ИС) в болниците или т.нар. интегрирани ИС, които да управляват бизнес процесинга в 
даденото лечебно заведение. Това са ИС, състоящи се от множество модули, които са 
интегрирани с обща база данни, като целта им е те да обхванат изцяло всички бизнес процеси 
в лечебното заведение - диагностична дейност, стационарен блок, лаборатории, стопански 
двор, счетоводство, финанси, човешки ресурси, труд и работна заплата (ТРЗ), и всички 
периферни спомагателни звена - ТЕЛК, и т.н., включително предоставяне на услуги за самите 
пациенти, например достъп до лабораторни резултати през онлайн проверки, смята инж. Илиев 
- Рядкост са ИС, които обхващат всички звена, т.е. често наблюдавана практика е лечебните 
заведения да въвеждат ИС за диагностично-лечебната дейност, както и финанси и човешки 
ресурси. Така се стига до ситуация, в която една ИС се използва за болницата, друга - за ТРЗ и 
човешки ресурси, трета - за счетоводство. Това създава предпоставки за трудности пред 
интеграцията и миграцията на данните, защото всяка система трябва да има предвиден входен 
и изходен интерфейс за връзка с останалите, данните в отделните системи са структурирани по 
различен начин, а базите данни следва да са релативни и идентични, иначе се налагат 
допълнителни трансформации."  
Според д-р Бойко Пенков, изпълнителен директор на МБАЛ “Софиямед", трябва да се изгради 
единна информационна система, като “единна" не означава “една". “Всяко болнично заведение 
е инвестирало в дадено решение, което отговаря на неговите нужди. Ние трябва да защитим 
тези инвестиции, да ги интегрираме и да им позволим да си говорят. Ползите от изграждането 
на подобна система са огромни. Те ще се почувстват от институциите, държавата, която 
контролира здравната система, пациентите, лекарите. Тя включва много полезни елементи като 
е-рецепта, е-направление, запазване на час в здравно заведение и други. Освен това идва 
времето на младите хора, които са запознати с информационните технологии и ги търсят във 
всяка сфера на своя живот", обясни д-р Бойко Пенков.  
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Това, което трябва да се случи, е да се изгради архитектура на системата преди всичко 
останало, твърди д-р Пенков. По думите му, тя трябва да е базирана на анализ на 
съществуващата ситуация. Но, чакайки това да се случи, бизнесът и държавните и общинските 
лечебни заведения започват да решават сами проблемите, като внедряват информационни 
решения на различни доставчици. Някои от тях са по-често използвани, други - по-рядко. За да 
се свържат всички те и “да си говорят помежду си", държавата трябва да приеме здравно-
информационни стандарти, посочи д-р Бойко Пенков.  
Според инж. Йордан Илиев от СБАЛО, идеалният вариант би бил ако се тръгне от т. нар. "гола 
поляна", т.е. когато лечебното заведение реши да въвежда ИС, да има цялостна стратегия за 
изграждането и развитието на бизнес процесите, или т.нар. enterprise architecture. При 
наличието на подобна визия за развитие през следващите 20 г. и когато системите се 
структурират правилно, внедряването на различни технологии не би било пречка, тъй като 
всички процеси ще бъдат описани, предварително ще се знае кой модул или коя система по 
какъв начин комуникира с другата, така че когато се наложи въвеждане на нова система, да има 
готов поглед, интерфейси, и цялостното внедряване ще протече много гладко.  
Сред големите предизвикателства пред въвеждането на болнични информационни системи 
(HIS), които изтъкна инж. Йорданов, е интеграцията между основната ИС с други медицински 
софтуери, като например радиологичните ИС (Radiology Information System - RIS), които 
обхващат всички диагностични и лечебни апарати за образна диагностика. Специфичното при 
тях е, че медицинската апаратура ползва световния стандарт за пренос и архивиране на 
медицински образни данни Digital Imaging and Communications in Medicine - DICOM, включващ 
мрежов протокол и файлов формат, или другояче казано, това е езикът, на който си говорят 
апаратите.  
Апаратите работят и с т.нар. Picture Archiving and Communication System - PACS - система за 
обработка и архивиране на изображенията. PACS обработва образите от апаратите чрез 
DICOM. Връзката между двете е изключително важна, за да се обвържат данните на пациента 
от регистратурата с отделните системи, които отговарят за различните процедури и процеси - 
преглед, консултация, изследвания. Когато пациентът трябва да бъде планиран за образно 
изследване, ако няма интеграция между HIS и PACS или RIS системите, не е възможно от 
регистратурата или от съответния кабинет да бъде изпратена заявка директно на апарата. В 
такива случаи се налага ръчно изпращане към отделението, оттам - регистрация на локалната 
регистратура, и ръчно въвеждане на данните в апарата. Това е предпоставка за допълнителен 
риск от грешки и се забавя изследването. Интеграцията между тези две системи предоставя 
възможността пациентът директно да бъде изпратен на апарата, на който ще бъде проведено 
изследването с всички данни, заредени предварително в машината.  
В общия случай HIS поддържа Health Level 7 - HL7 - международен стандарт за обмен на данни 
между ИТ системите в здравеопазването, а PACS или RIS системата да поддържа DICOM 
протокол. За да бъдат интегрирани двете системи, е нужно да има "превод" между двата 
протокола, който се извършва чрез работен лист (work list). Работният лист може да бъде 
поддържан както в HIS, така и в RIS, обясни инж. Илиев.  
ТЕНДЕНЦИИ  
Инж. Светлан Георгиев от Токуда Болница София наблюдава следните тенденции:  
- Мобилност на потребителите и все по-тясна работа с HIS;  
- Регистриране на всички действия, свързани с лечението на пациента в HIS;  
- Сваляне на данните от всички медицински апарати, чието разнообразие се увеличава 
постоянно.  
ПЕРСПЕКТИВИ  
Телемедицината е припозната като насока на бъдещо технологично развитие на сектора на 
здравеопазването от инж. Йордан Илиев от СБАЛО и от д-р Бойко Пенков от МБАЛ 
“Софиямед".  
“Елемент от е-здравеопазването е телемедицината. Без значение къде се намира, пациентът 
може да получи консултация от най-добрия специалист. Въвеждайки подобни стандарти за 
пренос на информация, които включват компресиране, пренасяне и декомпресиране със 
същото качество на друго място - се премахват географските ограничения. Специалистът може 
да се намира на конгрес в Хонконг и оттам да даде диагноза на пациента.", уточни д-р Пенков.  
Инж. Светлан Георгиев от Токуда Болница София посочва следните перспективи пред сектора:  
С по-широкото използване на HIS в здравеопазването се създават условия за по-лесно 
управление, споделяне и защитаване на цялата информация в рамките на лечебните 
заведения;  
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По-добро управление на риска, като с помощта на HIS се осигурява по-последователно 
прилагане на медицинските протоколи. Бързото разпространение на информация и 
наличността й 24x7 допринася значително за по-добро вземане на решения;  
Подобряване на качеството на здравните грижи. Консолидирането и интегрирането на 
информация за пациента е ключът към качествени грижи за пациентите. Възможността за 
създаване на подходящ достъп до данни на пациентите, като същевременно се запазят 
изискванията за поверителност се осигуряват навременни решения за клинично лечение.  
НЯКОИ ДОБРИ ПРАКТИКИ  
"СБАЛ по онкология"  
"СБАЛ по онкология" работи с цялостно PACS решение. Системата обхваща всички 
необходими модули и сървъри. От май официално започва интеграцията между HIS и PACS 
системите, като работният лист ще бъде в HIS, а не в RIS, и над него работи разработчикът на 
информационната система в СБАЛО, обясни инж. Йордан Илиев, ръководител на Отдел 
"Информационен" в "Специализирана болница за активно лечение по онкология". Това е 
идеалният случай, за да може работният лист да поддържа всякакви PACS системи. ИТ 
компанията ще изгради HL7 протокола със собствен работен лист, допълни експертът.  
В България интегрирането на двете системи ще бъде сериозно предизвикателство пред 
болничните заведения, смята инж. Илиев.  
“В последните месеци във връзка с проекти по преустройство на клиники и отделения, 
реализирани в СБАЛО, наложи преустройство и на мрежата, посочи инж. Йордан Илиев - То се 
изразява с изграждане на допълнителни оптични трасета, подмяна на активно оборудване, 
създаване на резервираност (redundancy) на активното оборудване, сегментиране на мрежата. 
Обмисляме и преминаване към хибридни централи - аналогови и цифрови, с VoIP поддръжка. 
Продължаваме и с интеграцията на HIS с PACS системите, по която работи софтуерният екип 
на фирмата, която поддържа болничната информационна система. Вече извършваме 
автоматизирано изпращане на данни за пациента за образно изследване, сега работим и над 
автоматизация на изпращането на данните за изследването на пациента директно в апарата за 
терапевтични процедури. Така данните за планировката постъпват в апарата и той се зарежда 
с плана на облъчване и с графика за провеждане на процедурите", посочи инж. Илиев.  
С финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие" СБАЛО изгражда и 
съвременен двуетажен лъчетерапевтичен комплекс с модерна апаратура за 10,235 млн. лв.  
МБАЛ “Софиямед" работи с болничната информационна система GAMMA HIS, обясни Мартин 
Войнов, ръководител на звено ИТ в МБАЛ “Софиямед". Модулите, които болничното заведение 
използва - за болнично хранене, за управление на медицинския център и болницата, вещевия 
склад, болничната аптека и лабораториите - са интегрирани помежду си и съобразени с 
изискванията на НЗОК и МЗ, както и съществуващите наредби по Закона за счетоводството. 
Системата проследява целия престой на един пациент в болницата, като описва историята на 
заболяването, използваните косумативи, храната и други. Решението дава възможност за 
архивиране на пациентската информация и осигурява бърз достъп до нея. Пациентите могат 
дистанционно чрез потребителско име и парола, издадени им от болницата, да проверяват 
онлайн резултатите от изследванията си.  
Въпреки че внедряването на GAMMA HIS е приключило, ИТ отделът на болницата и фирмата 
внедрител продължават да добавят доработки, за да отговарят напълно на нуждите на МБАЛ 
“Софиямед". Според Мартин Войнов, най-голямото предизвикателство за успешната 
експлоатация на системата е адаптирането на служителите към нея.  
В МБАЛ “Софиямед" е въведено и решение за контрол на достъпа. Болницата разполага и с 
камери за предаване на операции в реално време. ИТ екипът работи по изграждане на условия 
за провеждане на конферентна връзка с отдалечени места, обясни Мартин Войнов. Системата 
ще бъде използвана за обучения, демонстрация и консултации. Сградата разполага и с 24-
часово видеонаблюдение.  
Разработва се и система, чрез която ще се напомня на пациентите за контролни прегледи чрез 
SMS и имейл. Също така в процес на разработка е "ticket“ система, чрез която целият 
медицински и административен персонал в болницата и медицинския център ще може да 
съобщава за всякакви проблеми и въпроси относно поддръжката на сградата, медицинската 
апаратура, офис техника, софтуер и т.н.  
МБАЛ “Софиямед" планира въвеждането на таблети, които ще се използват за разнообразни 
цели в помощ на лекарите и пациентите.  
Токуда Болница София  
В Токуда Болница София в момента в ход е "Електронното медицинско досие“ с въвеждането 
му, като с въвеждането му ще се постигне работен процес, лишен от нуждата да се използват 
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хартиени документи в рамките на ЛЗ и се гарантира безопасността на пациента, както и на 
самия персонал, посочи инж. Светлан Георгиев, директор на Дирекция "Информационно 
обслужване и сигурност на информацията“ в Токуда Болница София.  
Работи се по подобряване на качеството на предоставените здравни грижи, като се въведе :  
Следване на предварително одобрени вградени клинични насоки;  
Стандартизирани процедури основани на доказани практики - като се опише не само какво 
трябва се направи но и как да стане това.  
Проследяването на предварително одобрени вградени клинични насоки, както и с прилагането 
на стандартизирани процедури, основани на дългогодишно доказани практики чрез описание не 
само на процеса, но и детайли какво би трябвало да се направи и практически указания - как да 
стане това.  
"Сити Хоспитал енд Клиникс Груп"  
"Сити Хоспитал енд Клиникс Груп" разполага с авангардно оборудване в новата си болница в 
София, която отвори врати в края на 2012 г. Тя използва цялостно решение, съчетаващо 
последно поколение апаратура за образна диагностика, най-модерното оборудване за 
сърдечно-съдови манипулации, цялостен болничен пакет и висококачествено осветление. 
Голяма част от тази апаратура беше представена в страната за първи път.  
Новата болница разполага с център за активно болнично лечение с 90 легла и оборудван 
диагностичен център, предоставяйки широка гама медицински услуги от магнитно-резонансна и 
компютърна томография до интервенционално лечение при сърдечно-съдови заболявания. 
Центърът работи със специализиран пакет от иновативни решения за образна диагностика, 
включващ компютърен томограф, който позволява на клиничния специалист да управлява и 
персонализира качеството на изображението съобразно нуждите на пациента при ниски дози. 
Пакетът е допълнен от система за магнитно-резонансен томограф (МРТ) с първия от този вид 
цифров широколентов МРТ, осигуряваща изключително качество и модулиране на 
изображението, ефективност на сканирането и и ускорен процес на диагностика и радиологично 
наблюдение. В отделението по МРТ е инсталирано и решение, фокусирано върху всички 
сетивни възприятия на пациента, което интегрира архитектура, дизайн, технологии за 
динамично осветление, видео проекции и звук. В общите части и специализираните отделения 
на болницата е осигурено модерно и качествено осветление, което осигурява по-ниски нива на 
разходи за електричество и въглероден отпечатък на болницата и допринася за спестяване на 
около 50% от консумацията на електроенергия в сравнение с конвенционалното осветление.  
МБАЛ "Национална кардиологична болница“  
На 27.03.2013 г. Многопрофилната болница за активно лечение "Национална кардиологична 
болница“ (МБАЛ “НКБ") завърши изпълнението на проект "Модерно управление на здравните 
услуги в НКБ - София“. В рамките на проекта беше внедрена съвременна система за 
разглеждане и управление на изображения (PACS), подпомагаща диагностичната и 
терапевтична дейност на лечебното заведение, която беше интегрирана по стандарта HL7 със 
съществуващата болнична информационна система (HIS), която работи в болницата от над 10 
г. Общата стойност на проекта е 422 842,28 лв. с ДДС, като безвъзмездната финансова помощ 
възлиза на 75% от допустимите разходи. Инициативата "Модерно управление на здравните 
услуги в НКБ - София“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, 
съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния 
бюджет на Република България.  
Повече за ползите от внедряване на интегрирана HIS - PACS система в управлението на МБАЛ 
“НКБ" четете в следващия брой на вестника.  
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Дата: 11.05.2013  
Източник: в. Капитал  
Страница: 32,33  
Брой думи: 1318  
 
 
Резюме: Случвало ли ви се е в продължение на половин час безуспешно да търсите нещо по 
рафтовете в супермаркета? Мляко например. Започва издирване на някой, който да ви 
помогне. Намирате служител на магазина, молите го да слезе от стълбата, върху която се е 
качил, за да подреди горните рафтове. Оказва се, че той отговаря за електротехниката в 
магазина. Изчаквате го, докато намери кой да ви помогне... Горе-долу така изглежда една 
одисея в търсене на млякото.  
 
Заглавие: Клиентът има думата  
Подзаглавие: Два екипа, финансирани от LAUNCHub и от Eleven, ще помагат на бизнеса да 
общува с потребителите  
Автор:  
Текст: Случвало ли ви се е в продължение на половин час безуспешно да търсите нещо по 
рафтовете в супермаркета? Мляко например. Започва издирване на някой, който да ви 
помогне. Намирате служител на магазина, молите го да слезе от стълбата, върху която се е 
качил, за да подреди горните рафтове. Оказва се, че той отговаря за електротехниката в 
магазина. Изчаквате го, докато намери кой да ви помогне... Горе-долу така изглежда една 
одисея в търсене на млякото.  
А всъщност може да е съвсем различна. Не успявате да намерите млякото. Изпращате смс, 
който всички служители в магазина получават на компютрите или телефоните си, и веднага 
получавате отговор. А може би, докато си пазарувате нещо друго, чаканото мляко вече е било 
преместено от склада на рафта. Това се случва на цената на един смс. Ако пък имате "умен 
телефон", може да сканирате QR код, разположен на плакати в магазина, и да си общувате с 
персонала през мобилен уебсайт.  
Така функционира TxtFeedback - проект, който цели да помогне на бизнеса да разбира по-добре 
клиентите си. Той се разработва от румънците Драгош Андроник и Богдан Орос и преди 
няколко месеца получиха 30 хил. евро от фонда за дялови инвестиции по JEREMIE - 
LAUNCHub, за да работят върху платформата. Тя представлява уеб приложение за директна 
обратна връзка между клиентите и бизнеса, което комбинира различни технологии за 
комуникации чрез sms или чрез мобилен чат.  
Подобно решение на проблема с лесната и бърза обратна връзка между клиентите и бизнеса 
предлага и друг проект. Това е kaji.bg, който пък получи 50 хил. евро от другия фонд за 
финансиране на стартиращи компании - Eleven. Crowd Sense Technologies - компанията, която 
го разработва, също иска да даде на бизнеса начин да получава конструктивна критика и 
обратна връзка от хората, а на последните - платформа, през която да изразят мнението си. Те 
разработват уеб приложение, с което лесно да можеш да дадеш оценка от 1 до 100 на почти 
всичко - от телевизионно предаване до кафето в заведението.  
За всеки по нещо  
Драгош и Богдан работят върху TxtFeedback от около година и вече предлагат продукта си на 
няколко континента. В момента услугата вече е достъпна във Великобритания, Испания, 
Германия, Унгария, Румъния и всички северноевропейски страни, а също и в САЩ и Канада. 
Вече са започнали да навлизат и в Австралия. Един от най-скорошните им клиенти е един от 
големите магазини за техника в Румъния - Altex. Смятат в скоро време да стъпят и на 
българския пазар, за което вече водят разговори с местни ресторанти.  
На западните пазари локалната конкуренция е доста по-сериозна, отколкото тук. На пазара на 
продукти, които позволяват на бизнеса с лекота да комуникира с клиентите си, дори вече има 
сигнали, че идеята е ценна. През пролетта на 2011 г. Google придоби един от бизнесите в 
бранша - TalkBin. По времето на сделката TalkBin съществува от около половин година. Няма 
публично обявена цена на сделката.  
Основната таргет група на TxtFeedback са кафенета, ресторанти и магазини на дребно, но 
продуктът се ползва и от един театър, разказва Драгош. Те ползват услугата, за да разберат 
дали на зрителите им е харесало дадено представление. Това обаче е по-скоро изключение от 
фокуса на младата компания. За разлика от kaji.bg, които пък са избрали за свой първи пазар 
именно медийния. "В момента водим преговори с няколко национални телевизии", обяснява 
Радо. През платформата зрителите ще могат по всяко време, докато вървят новините или 
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някой сериал например, да отговарят на конкретни въпроси от водещия и да оценяват доколко 
им допадат предаванията. Това ще може да става през всякакво устройство - смартфон, таблет 
или компютър.  
Екипът сравнява проекта си с дистанционно управление, но за хората по телевизията, т.е. за 
съдържанието на това, което виждат. "Отваряме телевизионното изживяване, като го правим 
интерактивно. Като използват платформата, хората ще могат не само веднага да изразят 
мнението си за това, което виждат и чуват по телевизията, но и да се почувстват като част от 
група с всички, които гледат същата програма", казва Радо. Причината е, че самите 
потребители ще могат да виждат част от данните - какво мислят за дадена програма техните 
връстници или приятелите им във Facebook например. Донякъде идеята прилича на писмената 
комуникация в Twitter, когато група хора коментират някаква обща тема или събитие със 
съответно хаштаг. Разбира се, при Twitter липсва моментът с даването на рейтинг.  
Предизвикателство на техния първи пазар обаче е, че той има сериозна алтернатива - 
рейтингът на телевизиите, но екипът смята, че добавената стойност от техния продукт е много 
по-висока. "Сегашните рейтинг системи показват броя хора, гледащи дадена програма. Нашият 
инструмент прави така, че и гледащите програмата, и продуцентите, да виждат в реално време 
как и с какво око се гледа на програмата", обяснява Радо.  
Екипът на kaji.bg e набелязал телевизионните медии като свои първи евентуални клиенти, но 
таргетът им е на практика всеки вид бизнес. Например в заведенията ще има разположени QR 
кодове за смартфоните или уебадрес. Така потребителите ще могат да дадат оценка дори след 
като се приберат вкъщи, а срещу това е възможно бизнесът да им предлага награди за брой 
получени отговори. От друга страна, според Радо мениджърите ще могат да проверят как 
хората реагират на продуктите им с лекотата, с която могат да проверят какво ще е времето 
днес. В момента обаче платформата все още не е активна, а по думите на екипа бета-версията 
на продукта ще е готова до месец.  
Не те познавам, но ценя мнението ти  
Общото между двата проекта е, че докато дават на бизнеса ценна информация за това какво 
наистина иска клиентът, запазват идентичността на последния в тайна. TxtFeedback например 
не разкрива телефонния номер, през който клиентът изпраща своя въпрос или обратна връзка, 
защото служителите отговарят през системата. Това спестява и доста неприятности по 
веригата, в случай че искаш да се оплачеш директно на мениджъра, който също ще може да 
види оплакването. Клиентът прави първата стъпка към комуникацията с магазина. След това, 
разбира се, екипът на магазина може да продължи да води диалог с клиентите. През системата 
те могат да отговорят по всяко време. Но не могат да изпращат спам, обяснява Драгош. Освен 
директната комуникация за бизнес добавената стойност е най-вече сдъвканият анализ на 
цялата информация. "Ние трансформираме получената обратна връзка в нещо, което е 
смилаемо," казва Драгош от TxtFeedback.  
Kaji.bg пък не позволява директен контакт с клиента, но също анализира данните за хората, 
които ползват платформата - възраст, образование, в кой град живеят. Това е възможно, 
защото потребителите се логват с Facebook, а ако влизат в платформата като гости, 
предоставят тази информация. Тя обаче е само със статистическа цел и потребителите остават 
анонимни.  
Безплатно за хората, платено за бизнеса  
Бизнес моделът и на двата проекта е сходен и почива на презумцията, че информацията, и то 
обработената, е най-ценният актив, за който бизнесът е склонен да плати.  
TxtFeedback всъщност вече продават своя продукт, като месечната абонаментна такса зависи 
от броя обекти (например брой магазини на една и съща верига). Клиентите, които започват 
първи да ползват продукта, разбира се, ще търсят много добра сделка. Затова сега целта е да 
продават възможно най-много и възможно най-бързо, обяснява Драгош. А след като привлекат 
много клиенти, ще имат възможност и за печалба.  
Екипът на kaji.bg пък смята, че монетизацията на продукта им ще започне веднага след 
пускането на уебприложението. По думите на Радо големите компании например ще могат да 
заплатят за самия софтуер, а малките и средните ще могат да платят за обем данни - например 
на хиляда отговора. Всъщност те вече имат договорки с бизнеси в търговията на дребно, 
бързооборотните потребителски стоки и хотели, ресторанти и кафенета.  
Двата бизнес ориентирани проекта поглеждат проблема с комуникацията между бизнес и 
клиенти от два различни ъгъла. TxtFeedback позволява анонимна, но все пак лична 
комуникация с всеки един клиент и се стреми да реши проблема му на място. Kaji.bg, от друга 
страна, ще бъде ориентиран към това да нарисува за бизнеса голямата картина. Успехът им ще 
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зависи от много фактори, включително от това дали потребителите ще си намерят млякото 
чрез тях, или ще останат разочаровани че и така гласът им не е бил чут.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 10.05.2013  
Източник: в. Новинар Юг, Хасково  
Страница: 4,6  
Брой думи: 2287  
 
 
Резюме: - Г-н Стойнев, в края на кампанията кажете чуха ли се важните неща, имаше ли 
реален дебат?  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Без икономика няма социална политика, ние предлагаме и 
двете  
Подзаглавие:  
Автор: Спас ИВАНОВ  
Текст: - Г-н Стойнев, в края на кампанията кажете чуха ли се важните неща, имаше ли реален 
дебат?  
- Гневен съм, че темите на кампанията стигнаха до флашки и подслушване в тоалетната. ГЕРБ 
се спаси от дебата за сринатата икономика и размазващата беност. Сценката за добрия Бойко 
и лошите, които са и свои, и чужди, е срамна и унизителна. Борисов има проблем и го осъзнава 
- в този скандал и той, и Цветан Цветанов, и Мирослав Найденов са еднакво изцапани. Атакува 
БСП, за да извади напрежението от собствените си редици. Проблемът обаче е в тоталния 
срив на държавността, в удара срещу образа на България.  
- Честни ли ще бъдат изборите?  
- Масовото слушане е само върхът на айсберга: ако слезете надолу, ще видите как една партия 
е превзела държавата. Основни системи в страната са или окупирани, или блокирани от ГЕРБ. 
Говоря за сигурността чрез МВР, за данъчната система чрез НАП, социалната система е 
напълно задушена, икономически живот няма, общините са буквално без въздух. Добре са само 
нашите - това е порочната конструкция на ГЕРБ, която ги държеше на власт. Сега се опитват да 
се върнат пак чрез нея. Вече пуснахме няколко жалби до РИК, в които се вижда как работи 
системата - кметове, които използват административен ресурс за натиск, които дори не са 
излезли в отпуск. Имаме информация, че кметските наместници в община Димитровград са 
събирани и натискани да работят за ГЕРБ на изборите, в противен случай ги заплашвало 
отстраняване.  
- Защо не пожелахте - вашата партия, а и основните участници във вота, да пуснете ГЕРБ в 
паралелното преброяване?  
- Представете си кое може да обедини ДСБ и БСП, “Атака" и ДПС - опасенията, че ГЕРБ 
манипулира изборите. ГЕРБ чрез политиката си на натиск, на използване на структури на 
държавната администрация събра в едно пълни противоположности. Общият фронт срещу 
ГЕРБ е символ колко голяма е заплахата от опорочаване на изборите.  
Да ви припомня ли как депутати от ГЕРБ носиха чували, пълни с бюлетини, в НДК по време на 
местните избори. Дали някой се съмнява, че Цветан Цветанов още има влияние над МВР? 
Шефът на данъчните пък е в листата на ГЕРБ и то тук, в Хасково. Вълкът е в кошарата и ние 
искаме да го извадим от там. Хората трябва да гласуват спокойно и честно.  
- Готова ли е БСП да носи отговорност за следващото управление? Колкото повече се 
приближаваме до изборите, толкова все по-често се чува тезата, че май властта ще е тежко 
бреме…  
- Основният говорител по темата е Борисов, явно за него властта е тежко бреме. Целта му е 
демотивация. Показването на мускули обаче очевидно не помага - вижте резултатите от 
социологическите проучвания. Борисов е в тежка ситуация. Продължавайки да защитава 
Цветан Цветанов, той се стреми да запази твърдото ядро на ГЕРБ. Хората не са слепи - ГЕРБ е 
една раздирана от противоречия партия. Вижте каква лавина от самопризнания и вътрешни 
компромати по страната, включително в Хасковско, започна след разклащането на Цветанов.  
БСП е готова да управлява. Ние сме единствената партия, която посочи кой ще е нейният 
премиер. Имаме конкретна програма и в икономиката, и в социалната политика - сферите, в 
които трябва да има незабавни действия.  
- Интересен е сблъсъкът в Хасково - бивш министър на икономиката срещу бивш шеф на 
социалната комисия в парламента. Повече икономика или повече социална политика - между 
това ли ще избираме?  
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- Не в това е изборът - избирате между две различни философии за управление на държавата. 
Без икономика няма социална политика. Това са две взаимосвързани системи. Ние предлагаме 
и двете - икономически растеж, заетост и умно управление на държавните пари в социалната 
система. При ГЕРБ социална политика липсва. Схващането, че се взема от бюджета и се дава 
на безработни, на майки, на пенсионери и тези пари потъват, е твърде опростено.  
Поставям и един въпрос, от който другите партии бягат. Къде е ролята на държавата? Бизнесът 
иска предвидимост, стабилност, ясни правила и държавна подкрепа. Не вярвам в силата на 
пазара, който се саморегулира. Трябва да има и държава, която да носи отговорността за 
макрорамката на бизнессредата, да подкрепя пазарите и да бъде много активен играч в 
търсенето на нови извън страната. Външната ни политика трябва да се икономизира.  
Диалогът по проблемите се води по-скоро отгоре надолу. А би трябвало да е обратно. Всяко 
политическо решение трябва да бъде обект на предварителни и детайлни обсъждания с 
отделните браншове, всяка законодателна инициатива трябва да подлежи на оценка за 
въздействието ѝ върху реалния сектор. И нещо много важно за европейското финансиране - 
ако няма национални приоритети, които да го канализират, има риск то да бъде провалено. 
Примерите са много - провалът на програма “Конкурентоспособност" е само един от тях.  
- Обещавате индексиране на пенсиите по швейцарското правило, увеличение на минималната 
работна заплата, по-високи майчински - все мерки, които изискват много пари. Откъде ще ги 
вземете?  
- Пари в държавата има, но отиват не където е необходимо. ГЕРБ трябва да отговори на 
въпросите защо корупцията в държавната администрация стига до 30-40%, защо не бяха 
запушени контрабандните канали и колко загуби държавният бюджет, защо 100 млн. лв. 
отидоха официално за подслушване, а не за социална политика. Бюджетът няма да се продъни 
от парите за социални мерки, той е ощетен с милиарди заради отказа на държавата да запуши 
дупките.  
- От ГЕРБ твърдят, че вие предлагате увеличение на доходите на хората чрез 
преразпределение на парите в бюджета. Така ли е?  
- Икономиката, социалната система и доходите са вързани. Елементарно е обяснението, че ние 
вземаме от изтънелия бюджет, за да увеличаваме пенсии и заплати. БСП има много конкретна 
програма как да възстанови икономиката, за да могат да бъдат гарантирани доходите и 
социалните плащания. Най-спешната мярка е държавата да престане да получава безлихвено 
финансиране от бизнеса. Дължимото на фирмите трябва да бъде плащано в рамките на 30 дни, 
каквито са и европейските правила. Огромните забавяния често са причина за фалити и за нови 
попълнения в армията от безработни. Тук е и проблемът със задържане на ДДС - повече от 
3000 фирми в България имат да получават над 364 млн. лв. от държавата от ДДС към края на 
февруари. Задълженията на общините към бизнеса пък са близо 174 млн. лв.  
- Казвате, че бюджетът няма да се продъни от социални мерки, но при въвеждане на 
прогресивния данък, който обещавате, се очаква приходите да паднат с около 350 млн. лв. Как 
ще компенсирате това?  
- Тези пари няма да изчезнат. Вместо в бюджета, те ще останат у хората, а от там - в 
икономиката. Тази мярка ще насърчи потреблението. Близо 1 000 000 души, които вземат 
минимална работна заплата, няма да плащат данък върху дохода си. Тези пари ще останат в 
семейния им бюджет, а после ще отидат в магазина, за други услуги и ще са един от 
инструментите за съживяване на малкия бизнес.  
- Как ще разкриете 250 000 нови работни места, които обещавате? Това временна заетост ли 
е?  
- Това са реални работни места. Преценили сме, че можем да постигаме 1.9 % ръст на 
заетостта годишно, което прави 250 000 работни места до края на мандата. Те няма да дойдат 
по програми, както обещават ГЕРБ, а ще са резултат от реалната икономика. Близо 300 000 
фирми фалираха през последните 4 години, дейността на част от тях ще бъде възстановена 
чрез държавна политика и подкрепа. Аз съм един от авторите на идеята за увеличаване 
капитала на Българската банка за развитие с 500 млн. лв. Те са недостатъчни в сегашната 
ситуация, така че ще вдигнем капитала и ще променим правилата, за да може малкият и 
средният бизнес да работят директно с банката. Очакванията ми са в сектора чрез тази 
финансова инжекция да бъде привлечен допълнителен ресурс от 2-3 млрд. лв., основно от 
европейски и частни източници.  
Виждам, че моят опонент в Хасковско Делян Добрев представя оперативна програма 
“Конкурентноспособният" като основен акцент в програмата на ГЕРБ. Само че тази програма 
не е на ГЕРБ. Това са европейски средства, които за съжаление те не успяха да овладеят. 
Фонд “Джереми" бе създаден, но не работи и бизнесът не е усетил тези пари. Така че - да, има 
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един ресурс в размер на 260 млн. евро за малък и среден бизнес, но трябва и да се осигурят 
условия той да заработи.  
- Говорите за съживяване на икономиката, а в същото време стимулирате младите майки да си 
останат вкъщи по-дълго, вместо да се върнат по-бързо на работа. Не е ли по-добре да 
инвестирате в ясли, вместо да обещавате увеличение на майчинските за отглеждане на деца 
от 1 до 2 години? В развитите страни майчинството е средно 6 месеца.  
- Ние стимулираме раждаемостта, а не седенето на жените вкъщи. И тези мерки не са само 
защото сме социална партия. Топим се като нация! Ако продължаваме в същия темп, след 20 
години ще останем около 4.5 милиона, а светът ще наближи 9.5 млрд. население, според 
доклада на ООН. Тогава какъв фактор ще сме, каква икономика ще правим? А иначе ви 
уверявам, че ако младите жени имат работа, те няма да стоят вкъщи. Пак казвам - ключът е в 
икономиката.  
- Какви данъци ще плащаме, ако БСП дойде на власт? Отказвате ли се от плоския данък?  
- Ще плащаме справедливи данъци. Най-бедните, най-уязвимите няма да плащат налози. 
Плоският данък допринесе за ръст на приходите в бюджета и в период на икономически растеж 
даде добър резултат. Свидетелства за това могат да се намерят както в официалната 
статистика за държавните приходи, така и по отношение на потреблението. Голямата грешка на 
ГЕРБ бе, че решиха нищо да не правят! С едни и същи инструменти искаха да постигнат високи 
резултати в коренно различна икономическа и социална конюнктура.  
В областта на данъчната политика предвиждаме въвеждането на необлагаем минимум за 
всички хора, чиито доходи са до нивото на минималната работна заплата. Останалите доходи 
до 4500 лв. ще се облагат с 10% данък. Горницата над 4500 лв. предлагаме да бъде обложена 
с 20%. По този начин ще подкрепим хората, които получават минимални доходи, а за 
преобладаваща част от данъкоплатците ще се запази пропорционалният данък. Обвиняват ни, 
че така бюджетът ще “загуби", но пък ще намалим работещите бедни и ще стимулираме 
потреблението.  
- Организирахте среща с представители на местната власт. Защо поискахте да видите преди 
изборите кметове, общински съветници, включително и от други партии? Какво ви казаха те?  
- Националната политика е голям длъжник на местните власти. Ние много говорим за кризата, 
за мерки за противодействие за национални програми, но забравяме мястото на общините в 
този процес. Те са буферът, който поема голяма част от напрежението. Т.е. сега те трябва да 
бъдат силните институции, които да помагат на гражданите, а се оказват с вързани ръце.  
В хода на кампанията не чух ясно темите за отношенията централна-местна власт. Като че ли 
националните политици бягат публично да говорят по тях, а проблемите стоят, решават се на 
парче. Тази игра с наши и ваши общини е изключително вредна. Затова поканих на този 
разговор всички от областта, независимо от политическата окраска. За съжаление не всички се 
отзоваха.  
Ако едно управление има национални политики, които декларира, че са приоритетни, нека да 
проследим как те се реализират чрез общините, чрез общинските бюджети. Справката за 
делегирани държавни дейности в периода 2009-2013 г. за Хасковска област показва, че в 
здравеопазването например бюджетите са намалени с близо 6 милиона лева. Как от една 
страна ГЕРБ твърдят, че то е приоритет, а от друга централно се режат парите за него? Значи 
не е приоритет. И не е само здравеопазването. Намалението на цялостните бюджети на 
общините за 2010, 2011, 2012 г. е факт.  
Кметовете поискаха от мен държавата да се бори да се променят условията за плащане при 
следващата финансова рамка на ЕС, да има 60-70% авансово плащане към тях, каквато е 
масовата практика в ЕС. Поискаха при приемането на всеки законопроект той да подлежи на 
оценка за въздействие върху местната власт. Смятам, че това са разумни искания и ще ги 
подкрепя в следващия парламент.  
- Очаквате ли нови избори в края на годината?  
- Смятам, че БСП ще има стабилно представяне, което ще постави в основата на следващото 
правителство. Внушението - не ходете да гласувате сега, защото пак ще има избори, цели 
демотивация на хората. То е неморално, нечестно. Кой има интерес да принизява избора, да 
смъква активността? Тезата за избори наесен е много опасна. Ако държавата продължи да 
съществува в безвремие, ситуацията и за бизнеса, и за хората ще стане още по-тежка. Едно 
временно правителство е с ограничени правомощия. Бюджетът за следващата година започва 
да се готви тази. Ако отложим този процес във времето, рискуваме дестабилизация на 
държавата.  
- Ще се коалирате ли с ДПС?  
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- БСП получи несправедливо огромен негатив от тройната коалиция. Коалиционни 
споразумения ще правим само на принципна основа. Както се прави в Европа - договор между 
партии по конкретни политики и мерки - от икономика, до здравеопазване, който да е публичен 
за гражданите. Ако националният интерес изисква коалиция, тя трябва да е около ясни, 
конкретни и най-вече публични приоритети. Нашата цел е да сме първа политическа сила, за 
да реализираме програмата си.  
- Дебатът ви е основно с ГЕРБ, май си отиде противопоставянето ляво-дясно?  
- Съжалявам за дясното, съжалявам и че няма дебат ляво-дясно. В България няма силно 
дясно, има отделни десни политици с качества. Никой от тях обаче не притежава основното 
качество - на обединител. Смятам, че политическият дебат губи от това. Ето, в Хасково ДСБ 
издигна интелигентна кандидатура, но дали тя ще бъде подкрепена от СДС, от “Единство", 
доколкото го има? Нека да видим и как ще се държат десните след изборите.  
- Като едно от младите лица в листите на БСП какви амбиции имате?  
- Моята сила е в парламента и в работата в избирателния ми район. Искам да правя качествени 
закони. Често съм чувал, че съм много детайлен, че влизам надълбоко в цифрите, че 
политиците трябвало да говорят на едро. Създаването на един закон обаче е отговорен труд, 
нагледах се на закони, писани на коляно и пускани по бързата писта в миналия парламент.  
10.05.2013 г.  
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Дата: 09.05.2013  
Източник: Форум Север, Русе  
Страница: 1  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев откри второто за 
България изложение "Агропродукти Експо 2013", което се проведе във Велико Търново. 
Първото подобно изложение бе само седмици по-рано в Пловдив. На изложението 
производители на хранителни продукти се срещнаха с представителите на големите търговски 
вериги и хипермаркети и обсъдиха възможностите за бизнес партньорство и контакти.  
 
Заглавие: Има цени, които са неоправдани и не отговарят на реалността  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев откри второто за 
България изложение "Агропродукти Експо 2013", което се проведе във Велико Търново. 
Първото подобно изложение бе само седмици по-рано в Пловдив. На изложението 
производители на хранителни продукти се срещнаха с представителите на големите търговски 
вериги и хипермаркети и обсъдиха възможностите за бизнес партньорство и контакти.  
При откриването на изложението министър Асен Василев каза, че се надява то да бъде 
първата стъпка към разпространението на българските стоки на международните пазари. 
"Нашата задача като министерство бе да съберем добрите идеи и да ги организираме. Оттук 
нататък бизнесът трябва да поеме по своя път. Където трябва, ние малко ще помогнем, но 
всичко е във ваши ръце каза министърът. Той съобщи още, че над 200 млн.лв. col тръгнали към 
българския бизнес от началото на мандата на служебното правителство. От тях 150 млн.лв. си 
нисколихвени кредити по финансовия инструмент Jeremie - Съвместни европейски ресурси за 
микро, малки и средни предприятия. Голяма част от разплащанията са факт, в това число и по 
ОП "Конкурентоспособност", както и от държавния бюджет. Министър Василев не отговори 
дали смята, че в България има картели, тъй като било от компетенцията на Комисията за 
защита на конкуренции ята. Сподели обаче, че според неговите лични наблюдения, във всички 
пазарни сфери у нас имало изкривявания и цени, които са неоправдани и не отговарят на 
реалността^ Някои договори, по които имало неравнопоставеност между големите и малките 
играчи на пазара, също вече се преразглеждали.  
09.05.2013 г.  
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Дата: 09.05.2013  
Източник: Форум Север, Русе  
Страница: 13  
Брой думи: 605  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката енергетиката и туризма Асен Василев откри второто за 
България изложение "Агропродукти Експо 2013", което се проведе във Велико Търново. 
Първото подобно изложение бе само седмица по-рано в Пловдив.  
 
Заглавие: Министър Асен Василев откри хранително изложение в Търново  
Подзаглавие: У нас имало изкривявания и цени, които са неоправдани и не отговарят на 
реалността  
Автор: Иван ГЕОРГИЕВ  
Текст: Министърът на икономиката енергетиката и туризма Асен Василев откри второто за 
България изложение "Агропродукти Експо 2013", което се проведе във Велико Търново. 
Първото подобно изложение бе само седмица по-рано в Пловдив.  
На изложението производители на хранителни продукти се срещнаха с представителите на 
големите търговски вериги и хипермаркети и обсъдиха възможностите за бизнес партньорство 
и контакти.  
При откриването на изложението министър Асен Василев каза, че се надява то да бъде 
първата стъпка към разпространението на българските стоки на международните пазари. 
"Нашата задача като министерство бе да съберем добрите идеи и да ги организираме. Оттук 
нататък бизнесът трябва да поеме по своя път. Където трябва, ние малко ще помогнем, но 
всичко е във ваши ръце", каза министърът. Той съобщи още, че над 200 млн. лв. са тръгнали 
към българския бизнес от началото на мандата на служебното правителство. От тях 150 
млн.лв. са нисколихвени кредити по финансовия инструмент Jeremie - Съвместни европейски 
ресурси за микро, малки и средни предприятия. Голяма част от разплащанията са факт, в това 
число и по ОП "Конкурентоспособност", както и от държавния бюджет. Министър Василев не 
отговори дали смята, че в България има картели, тъй като било от компетенцията на Комисията 
за защита на конкуренцията. Сподели обаче, че според неговите лични наблюдения във всички 
пазарни сфери у нас имало изкривявания и цени, които са неоправдани и не отговарят на 
реалността. Някои договори, по които имало неравнопоставеност между големите и малките 
играчи на пазара също вече се преразглеждали.  
Според Асен Василев оглавяваното от него министерство трябвало да се раздели на две 
отделни - на икономиката и на енергетиката. "В енергетиката проблемите са по-големи и по-
спешни. Изненадан съм от инертността в този ресор и чувството на много хора в него, че 
нещата може да продължават така. Те трябва обаче да са наясно, че обществеността няма да 
го допусне и това, че хората сега не са на улицата, не означава, че утре няма отново да 
излязат, ако промените не станат факт", каза още министър Василев. Той обясни, че един от 
приоритетите на служебното правителство е подпомагането на малките и средните 
предприятия в условията на криза-_ та. Българските предприятия трябвало да получават 
повече информация за стандартите, на които трябва да отговарят продуктите им, за да могат 
да бъдат продавани в големите търговски вериги у нас и в чужбина.  
Всъщност някои от участниците в изложението вече отдавна бяха намерили път към 
международните пазари. Пламен Петричев от Варна е шеф в компания, произвеждаща 
традиционни български туршии и сладка от горски плодове. Повече от 20 години фирмата 
изнася продукцията си предимно в Западна Европа и Северна Америка. Туршиите и сладката 
се купуват от българските, руските и румънските емигранти в Англия, Канада, Италия, Испания, 
Кипър. Братушките, живеещи на Албиона и в Канада, си умирали за българските кисели 
краставички, имамбаялдъ, икра и мариновани домати. Румънците в Испания пък купували 
зелеви и лозови листа за сърми и зелени домати. Работещите в Кипър и Гърция българи също 
много търсели родното производство.  
На изложението в Търново бяха представени екологични зеленчуци, сладкарски изделия, 
месни продукти и колбаси и десетки видове хляб. Хлебозаводът в Казанлък се представи с 
пълнозърнест хляб със сушени зеленчуци - моркови, чушки, домати, примеси на овесени ядки и 
различни семена. Бяха представени и продукти, произведени на билкова основа. Изключителен 
интерес предизвикаха печените слънчогледови семки на софийска фирма с вкус на лютеница и 
кисели краставички. Шефът та фирмата Диян Милков обясни, че продуктът им е само на два 
месеца и това е първото изложение, на което го представят. Печените семки са от хибридни 
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вносни семена, които понижават вредния холестерол в човешкия организъм. Освен това 
предлаганите от тях семки са с по-голяма трайност и не са обработвани с изкуствени аромати, 
а само с натурални.  
09.05.2013 г.  
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Дата: 09.05.2013  
Източник: Форум Север, Русе  
Страница: 14  
Брой думи: 264  
 
 
Резюме: Информационна среща на представители от малките и средни предприятия с банките 
организира Областният информационен център в Арт център - Плевен със съдействието на 
Общината. Целта на форума бе да се представят пред нашите бизнесмени възможностите за 
финансиране на дейностите им чрез средства по финансовия инструмент Jeremie съвместни 
европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия/, който се реализира чрез 
търговските банки. С детайлите на инструмента за гарантиране дългово и дялово финансиране 
бяха запознати повече от 35 представители на фирми от Плевен и региона. Съобщено бе, че 
холдинговият фонд "Джереми България" ЕАД управлява средства в размер на 563 милиона 
евро.  
 
Заглавие: Банките подават ръка на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор: Величка БОЖИКОВА  
Текст: Информационна среща на представители от малките и средни предприятия с банките 
организира Областният информационен център в Арт център - Плевен със съдействието на 
Общината. Целта на форума бе да се представят пред нашите бизнесмени възможностите за 
финансиране на дейностите им чрез средства по финансовия инструмент Jeremie съвместни 
европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия/, който се реализира чрез 
търговските банки. С детайлите на инструмента за гарантиране дългово и дялово финансиране 
бяха запознати повече от 35 представители на фирми от Плевен и региона. Съобщено бе, че 
холдинговият фонд "Джереми България" ЕАД управлява средства в размер на 563 милиона 
евро.  
От тях 199 милиона евро са публични ресурси, осигурени от ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика", а останалата част са частни ресурси, 
набрани от банките и дружествата - финансови посредници. В първата част на събитието 
управителят на ОИЦ - Плевен Йонка Янакиева презентира актуалните възможности за 
финансиране по оперативните програми и предстоящите до края на програмния период. След 
това банките-посредници с кратки свои презентации насочиха вниманието на присъстващите 
към специфичните особености на банковите продукти, подпомагащи малкия и среден бизнес.  
Втората част на срещата премина под формата на импровизирани работни ателиета, в които 
бизнесмените в директен контакт с банкерите получиха конкретна и съобразена с техните 
изисквания и нужди информация от банковите експерти.  
Участниците в събитието и от страна на бизнеса, и от страна на финансовите институции, бяха 
впечатлени от взаимния интерес едни към други и изразиха задоволството си от състоялата се 
среща. Те се надяват, че в скоро време ще се срещнат отново, за да споделят резултати от 
вече успешно реализирани съвместни проекти.  
09.05.2013 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 10.05.2013  
Източник: www.actualno.com  
Връзка: http://politics.actualno.com/Borisov-Vinagi-sym-si-priznaval-greshkite-
news_424017.html#cmnt  
Брой думи: 475  
 
 
Резюме: Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето 
управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес. Това каза лидерът на ГЕРБ 
Бойко Борисов по време на конгреса на младежката организация на Европейската народна 
партия (ЕНП) – YEPP, който се провежда в София, предаде „Фокус”.  
 
Заглавие: Борисов: Винаги съм си признавал грешките  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава Ушатова  
Текст: Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето 
управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес. Това каза лидерът на ГЕРБ 
Бойко Борисов по време на конгреса на младежката организация на Европейската народна 
партия (ЕНП) – YEPP, който се провежда в София, предаде „Фокус”.  
Борисов обясни, че в следващите година и половина от управлението по ОП 
„Конкурентоспособност” са били взети мерки за средния и малък бизнес и тези мерки са дали 
резултати. „Проблемите в България дойдоха от това, че в тези 20 години беше проведена 
разбойническа приватизация. Според икономисти над 30-40 млрд. лв. трябваше да са влезли в 
държавата. Авиокомпания „Балкан” беше продадена така, че се дадоха пари, за да я купят”, 
заяви Борисов.  
На въпрос на делегат от Белгия за това как ще продължи политиката на финансова 
дисциплина, Борисов отговори: „Това е и една от нашите грешки. Финансовата дисциплина е 
важна. Сега предлагаме да разделим Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
на две – Министерство на енергетиката и Министерство на икономиката, за да можем да 
обърнем внимание на всяка малка фирма и да създадем условия за развитие”. „Грешката и на 
много други държави, които тръгват да пазят финансовата дисциплина, ако нямат мощна 
икономика, веднага води до обществено недоволство. Има слоеве в обществото, които очакват 
държавата да се грижи за тях. Трябва да направим разлика между популизъм и реални 
възможности”, заяви лидерът на ГЕРБ.  
Много мръсна кампания се проведе в България, допълни Борисов. „Ние като демократична 
партия сме готови да управляваме, но сме готови и да бъдем опозиция. Но този, който 
управлява, трябва да е наясно, че трябва да се спазват правилата”, посочи Бойко Борисов. 
Според него по време на предизборната кампания не се е говорило по важните въпроси. „Едни 
ще вдигат данъци, други – ще национализират”, коментира той.  
„България е втора по нисък дълг и сме трети или четвърти по нисък дефицит. Всичко, което 
мине над 3% дефицит, води до тежки последствие. Ние си направихме пенсионната система. 
Допуснахме грешки, които можем да поправим”, посочи Бойко Борисов.  
„Към днешна дата, всички социологически агенции в България, и тези, за които се знае, че са 
яркочервени, дават, че ГЕРБ е първа политическа сила. В най-тежката икономическа криза, не 
дадохме друга партия да ни изпревари. Вашето присъствие и всички тези млади хора ми дават 
основание да вярвам, че има хора и ще има хора, които няма да допуснат да катастрофираме. 
Иначе няма да можем да удържим конкуренцията нито на САЩ, нито на Русия и Китай в 
битката за пазари”, посочи Борисов.  
Според него кризата в Сирия е фактор, който може да повлияе на стабилността не само в 
България, но и в Европа. България е сигурна граница на ЕС, каза Борисов.  
Бойко Борисов се обърна към младежите на конгреса с думите: „Надявам се, че София ви 
харесва. Животът на 20 години е много оптимистичен. Аз съм угрижен, защото не виждам 
надежди за растежа”.  
 

http://politics.actualno.com/Borisov-Vinagi-sym-si-priznaval-greshkite-news_424017.html#cmnt
http://politics.actualno.com/Borisov-Vinagi-sym-si-priznaval-greshkite-news_424017.html#cmnt
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/izbori-2013/2013/05/10/vinagi-sym-si-priznaval-greshkite-otseche-
borisov.187639  
Брой думи: 228  
 
 
Резюме: Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето 
управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес. Това призна лидерът на 
ГЕРБ Бойко Борисов по време на конгреса на младежката организация на Европейската 
народна партия (ЕНП) – YEPP, който се провежда в София, цитиран от агенция „Фокус“.  
 
Заглавие: Винаги съм си признавал грешките, отсече Борисов  
Подзаглавие: „Година и половина нищо не направихме за малкия бизнес“  
Автор:  
Текст: Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето 
управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес. Това призна лидерът на 
ГЕРБ Бойко Борисов по време на конгреса на младежката организация на Европейската 
народна партия (ЕНП) – YEPP, който се провежда в София, цитиран от агенция „Фокус“.  
След това обаче в следващите година и половина от управлението на ГЕРБ по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност” са били взети мерки за средния и малък бизнес, които са 
дали резултатите, стана ясно от думите на бившият премиер. „Проблемите в България дойдоха 
от това, че в тези 20 години беше проведена разбойническа приватизация. Според икономисти 
над 30-40 млрд. лв. трябваше да са влезли в държавата“, коментира обаче той.  
На въпрос на делегат от Белгия за това как ще продължи политиката на финансова 
дисциплина, Борисов отговори: „Това е и една от нашите грешки. Финансовата дисциплина е 
важна. Сега предлагаме да разделим Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
на две – Министерство на енергетиката и Министерство на икономиката, за да можем да 
обърнем внимание на всяка малка фирма и да създадем условия за развитие”.  
„Грешката и на много други държави, които тръгват да пазят финансовата дисциплина, ако 
нямат мощна икономика, веднага води до обществено недоволство. Има слоеве в обществото, 
които очакват държавата да се грижи за тях. Трябва да направим разлика между популизъм и 
реални възможности”, заяви лидерът на ГЕРБ.  
 

http://www.dnes.bg/izbori-2013/2013/05/10/vinagi-sym-si-priznaval-greshkite-otseche-borisov.187639
http://www.dnes.bg/izbori-2013/2013/05/10/vinagi-sym-si-priznaval-greshkite-otseche-borisov.187639
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1781508  
Брой думи: 234  
 
 
Резюме: София. Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от 
нашето управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес. Това каза лидерът 
на ГЕРБ Бойко Борисов по време на конгреса на младежката организация на Европейската 
народна партия (ЕНП) – YEPP, който се провежда в София, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”. Борисов обясни, че в следващите година и половина от управлението по ОП 
„Конкурентоспособност” са били взети мерки за средния и малък бизнес и тези мерки са дали 
резултати.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Винаги съм си признавал грешките  
Подзаглавие:  
Автор: Екатерина ПАНОВА  
Текст: София. Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от 
нашето управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес. Това каза лидерът 
на ГЕРБ Бойко Борисов по време на конгреса на младежката организация на Европейската 
народна партия (ЕНП) – YEPP, който се провежда в София, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”. Борисов обясни, че в следващите година и половина от управлението по ОП 
„Конкурентоспособност” са били взети мерки за средния и малък бизнес и тези мерки са дали 
резултати. „Проблемите в България дойдоха от това, че в тези 20 години беше проведена 
разбойническа приватизация. Според икономисти над 30-40 млрд. лв. трябваше да са влезли в 
държавата. Авиокомпания „Балкан” беше продадена така, че се дадоха пари, за да я купят”, 
заяви Борисов.  
На въпрос на делегат от Белгия за това как ще продължи политиката на финансова 
дисциплина, Борисов отговори: „Това е и една от нашите грешки. Финансовата дисциплина е 
важна. Сега предлагаме да разделим Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
на две – Министерство на енергетиката и Министерство на икономиката, за да можем да 
обърнем внимание на всяка малка фирма и да създадем условия за развитие”. „Грешката и на 
много други държави, които тръгват да пазят финансовата дисциплина, ако нямат мощна 
икономика, веднага води до обществено недоволство. Има слоеве в обществото, които очакват 
държавата да се грижи за тях. Трябва да направим разлика между популизъм и реални 
възможности”, заяви лидерът на ГЕРБ.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1781508
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1781498  
Брой думи: 178  
 
 
Резюме: с. Шемшево. Зам.-председателят на ПП ГЕРБ и председател на предизборния щаб на 
партията Цветан Цветанов откри новоизградена детска площадка във великотърновското село 
Шемшево, предаде репортер на Радио "Фокус" – Велико Търново. Площадката е изградена със 
средства на ПП ГЕРБ и е на стойност 20 000 лв. Цветанов се ангажира в рамките на 10 дни да 
бъдат положени и плочки, и площадката да бъде завършена изцяло. В Шемшево Цветанов 
заяви, че се води кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, 
но ГЕРБ няма да влезе в този диалог.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов откри детска площадка във великотърновското село 
Шемшево  
Подзаглавие:  
Автор: Надежда КРЪСТЕВА  
Текст: с. Шемшево. Зам.-председателят на ПП ГЕРБ и председател на предизборния щаб на 
партията Цветан Цветанов откри новоизградена детска площадка във великотърновското село 
Шемшево, предаде репортер на Радио "Фокус" – Велико Търново. Площадката е изградена със 
средства на ПП ГЕРБ и е на стойност 20 000 лв. Цветанов се ангажира в рамките на 10 дни да 
бъдат положени и плочки, и площадката да бъде завършена изцяло. В Шемшево Цветанов 
заяви, че се води кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, 
но ГЕРБ няма да влезе в този диалог. По неговите думи опонентите на ГЕРБ нямат програма и 
идеи, те се интересуват от нестабилността на държавата. Цветанов заяви, че България се 
нуждае от стабилност. Той благодари на жителите на Шемшево за подкрепата, която са 
оказали през 2009 г. на изборите за народни представители и през 2011 г. за изборите за 
местна власт, и призова да го подкрепят отново. След това Цветанов посети предприятие за 
пластмасови изделия „Рита Плас Агро” в селото. Той се запозна с производствения процес и с 
директора на предприятието обсъди възможностите за финансиране по програма 
„Конкурентоспособност”.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1781498
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=f24493  
Брой думи: 8581  
 
 
Резюме: Бойко Борисов - лидер на ПП ГЕРБ, в интервю за предаването на бТВ „Тази сутрин"  
Водещ: Последно политическо интервю в ефира на „Тази сутрин”, преди да се видим в неделя в 
17,30 вечерта, когато започва нашето изборно студио. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов 
ни е на гости. Добре дошли.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Ако партиите в център дясно са в парламента и имаме 
възможност да направим правителство с тях, ще направим  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бойко Борисов - лидер на ПП ГЕРБ, в интервю за предаването на бТВ „Тази сутрин"  
Водещ: Последно политическо интервю в ефира на „Тази сутрин”, преди да се видим в неделя в 
17,30 вечерта, когато започва нашето изборно студио. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов 
ни е на гости. Добре дошли.  
Водещ: Добро утро и добре дошли.  
Бойко Борисов: Добре заварили.  
Водещ: Цяла лавина около вас в последните дни и седмици, по време на цялата кампания. 
Въпроси, които не намериха отговори, въпроси, заради които ви викаха в прокуратурата. Да 
започнем с този запис, който вие не сте го коментирали по същество дали ви уличава в 
извършване на престъпление в опит да спасите от затвора ваш човек, привиквайки прокурор 
градски. Няма разделение на властите очевидно, има задкулисие.  
Бойко Борисов: Добър ден на вашите зрители. Нека не се впускаме отново в…  
Водещ: Много е важно това…  
Бойко Борисов: … празни приказки. Аз не случайно съм казал, няколко пъти, когато има нещо 
незаконно, то не се коментира. Така постъпиха и правителството и на САЩ, и Европейският 
съюз, когато излязоха придобитите документи по незаконен начин в „Уикилийкс”. Първо, аз съм 
обикновен гражданин в момента, както вас, както всеки един. Не съм премиер. Второ, кой си 
позволява да влиза в домовете на хората и незаконно да ги подслушва, аз съм истински 
заинтересован, както и всички вие предполагам да разберем кой е. И трето, когато не съм на 
никакъв пост, кой идва в дома ми или във вашия дом, си е лично моя работа.  
Водещ: Не е такава интерпретацията обаче, г-н Борисов.  
Бойко Борисов: Аз не се интересувам от интерпретацията и не коментирам незаконни 
разговори.  
Водещ: Фактът е, че градският прокурор на София идва и разговаря във вашия дом, 
подслушван незаконно…  
Бойко Борисов: Откъде знаете, че е разговарял?  
Водещ: Чухме, това е вашият глас…  
Бойко Борисов: А откъде знаете, че е истинен, откъде знаете, че е направено по надлежния 
начин, чрез…  
Водещ: То не е по надлежния начин.  
Бойко Борисов: Ами като не е, тогава няма да го коментирам.  
Водещ: Съдържанието е…  
Водеща: Все пак имало ли е опит да се …  
Водещ: … говори за престъпление.  
Водеща: … смачка дело срещу вас министър?  
Бойко Борисов: Не, категорично не, категорично не. Нито каквато и да е информация съм 
получавал от Кокинов. По простата причина, че нищо до този момент и от проверката, и от това, 
което се говори, че се прави, аз не съм запознат, не съм убеден, че е правено…  
Водещ: Нима не помните какво е станало сутринта, когато сте извикали предишната вечер…  
Бойко Борисов: Не, не помня. Хиляди хора идват в дома ми.  
Водещ: Това беше скоро.  
Бойко Борисов: Колко да е било скоро? Всеки ден при мен идват десетки хора.  
Водеща: Какви?  
Водещ: Моля ви, не избягвайте отговора.  

http://www.focus-news.net/?id=f24493
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Бойко Борисов: Не, няма да говоря повече на тази тема. По незаконна тема аз не говоря. Ако 
искате друго да говорим, да.  
Водещ: Ще говорим и за друго, имаме достатъчно време.  
Бойко Борисов: Приключвам, не, не искам да разговарям на тема…  
Водещ: Много е тежко твърдението, че прокуратурата се отчита…  
Бойко Борисов: Кой го твърди това?  
Водещ: Ами чува се, на записа се чува.  
Бойко Борисов: Аз не го знам този запис, не го слушам, не чета. Който иска, да го слуша. Това е 
свободата на медиите, могат да го пускат, да го четат…  
Водещ: Дойде ли г-н Кокинов при вас? Дойде, нали?  
Бойко Борисов: Така че няма да коментирам тази тема. Мога да уверя само вашите зрители, че 
абсолютно никаква информация, никакъв, по какъвто и начин не е препятствано абсолютно 
нищо, свързано с дело или с течащи в момента проверки.  
Водещ: Изтича информация сутринта от разговор по телефона…  
Бойко Борисов: Не изтича абсолютно никаква информация…  
Водещ: … с Цветанов очевидно какво ще излезе няколко часа по-късно.  
Бойко Борисов: Ама вие много знаете, откъде знаете?  
Водещ: Чу се записът.  
Водеща: Предполагаме.  
Бойко Борисов: А откъде предполагате, че е Цветанов?  
Водещ: Ами логично е.  
Бойко Борисов: Откъде знаете, че след…  
Водещ: А с кого е този разговор, в който се разказва какво…  
Бойко Борисов: Ама това е моя работа с кой ще си говоря по телефона, това не е ваша.  
Водеща: Добре, с кой си говорите по телефона, наистина е ваша работа…  
Бойко Борисов: Ами, разбира се, че е моя…  
Водеща: … но кой ви каза какво ще съдържа докладът на прокуратурата, който беше изнесен 
същия ден няколко часа по-късно, и това е същественият въпрос, дали има теч на 
информация…  
Бойко Борисов:… и оттам нататък…  
Водеща: …от прокуратурата към бивш премиер.  
Бойко Борисов:… Ако мен ме е интересувал докладът на…, да, и отговарям: Ако ме е 
интересувало какво са правили прокурорите и какъв е ходът на проверката, тя е приключила в 
петък. В понеделник вече е обявена пресконференция. Това да се обяви пресконференция 
означава, че всички материали са минали по надлежния ред, одобрени са от началниците, 
приключили са като проверка и просто ще излязат да ги обявят по телевизията.  
Водещ: Но вие преимуществено имате информация, казвате, 13 прокурори са се подписали, 
това никак не звучи добре как служител от СДОТО си напуска рождения ден и отива да …  
Бойко Борисов: Това го казаха прокурорите една седмица или две преди това.  
Водещ: Не, докладът беше оповестен…  
Водеща: … същия ден.  
Бойко Борисов: Не, остави доклада. Това, че е излизал човек с отвертка, манипулирал техника 
и всичко останало, беше казано няколко дена…  
Водеща: … в същия ден беше казано, няколко часа по-късно.  
Бойко Борисов: Не е казано, излязоха прокурорите и обясниха как Радко ли беше?  
Водещ: Да.  
Бойко Борисов: … е ходил с отвертка посред нощ…  
Водещ: Вие това го разбирате преди всички.  
Бойко Борисов: Моля?  
Водещ: И се обаждате да предупредите за реакция може би…  
Бойко Борисов: Не, аз не предупреждавам никой. Това вече е приключило и чака само да бъде 
обявена информацията.  
Водещ: Защото тогава Кокинов трябваше да…  
Бойко Борисов: Добре, аз ви благодаря за тази тема, няма да коментирам повече незаконни 
записи.В противен случай аз и няколко пъти предупредих: всеки от този момент нататък ще 
търси незаконни записи да направи на който и да е, за да го дискредитира…  
Водещ: Ама то се случи.  
Бойко Борисов: … Аз не искам да участвам. Факт е, че един месец всички обясняват, че по 
време на министър Цветанов са правени подслушванията, но до ден днешен, ето, последния 
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ден на кампанията освен за ГЕРБ, за мен не излезе нито един запис. Хайде вие пък си 
обяснете защо това е така.  
Водещ: Неговият глас никъде го няма, в нито един запис. Това как ви звучи?  
Бойко Борисов: Същото. Аз съм им важния човек да го торпилират.  
Водещ: И той е важен, нали партията е негова.  
Бойко Борисов: Партията е негова? Той е моторът на партията, работи за структурите и 
организациите, но ако ме няма мен ГЕРБ…  
Водещ: Вярвате ли му?  
Водеща: Кое ви накара да му повярвате?  
Бойко Борисов: Вярвам му, да, така че да приключим с тази тема.  
Водеща: Кое ви накара да повярвате на Цветан Цветанов? Мирослав Найденов беше 
отстранен от листите още преди те да бъдат официално обявени, защото беше повдигнато 
обвинение срещу него. Не е ли същото положението и на Цветан Цветанов?  
Бойко Борисов: На Цветан Цветанов му го повдигат няколко дни преди изборите, в момента, в 
който кампанията тече с пълна сила. Аз не виждам никаква разлика дали вчера, в четвъртък 
или примерно в понеделник биха викнали Цветанов на разпит. Просто учудващо е малко за 
мен, че в последната седмица толкова активно се работи само по хора от ГЕРБ. Но това е 
демокрацията, надявам се институциите да продължат да работят…  
Водещ: Нали вие си го избрахте.  
Бойко Борисов: Ами ето, това е поредната лъжа, поредната манипулация, че ние сме избирали 
който и да било.  
Водеща: Кокинов казва, че вие си го избрахте, в този запис.  
Бойко Борисов: Моля?  
Водеща: Кокинов казва: ти си го избра.  
Бойко Борисов: Аз не искам да коментирам нещо, което, Бог ми е свидетел, нито съм слушал, 
нито ще чета, нито ще го слушам някога.  
Водещ: Вие ли избрахте Сотир Цацаров?  
Бойко Борисов: Вижте, в ход е една гигантска манипулация, която върви от няколко месеца. 
Рано или късно ще излезе наяве цялата истина. То се говореше, че съм диктатор. Върнах 
властта на хората да проведат избори отново, спряха да го говорят. Говореше се, че имаме 
контрол върху медиите. Сега се оказа, че не само че нямаме никакъв контрол, най-яростни 
срещу нас и само ние нямаме контрол над тях. Безспорен факт. С една дума, всички маски 
паднаха, стана безпощадно ясно, че всъщност срещу нас е работено през цялото време 
манипулативно, за да ни дискредитират.  
Водеща: От кого?  
Бойко Борисов: От цяла група и от бизнеса, и от политически партии, която не желае ние да 
имаме /…/  
Водещ: Защо?  
Бойко Борисов: Е, как защо? Как за първи път се махнаха тримата посредници за газ?  
Водещ: Ще стане дума за това, не сме приключили със записа…  
Бойко Борисов: Не, не, то ще стане, нали вашата колежка ми зададе въпрос „защо”?  
Водещ: Само да уточним, да приключим темата с…  
Бойко Борисов: Аз приключих със записа.  
Водещ: Не, не сме приключили. Само да отговорите имало ли е такава среща? Това е 15 април, 
съвсем скоро, чува се записа дори, че е пуснат телевизора и върви нашия сутрешен блок…  
Бойко Борисов: Как да коментирам нещо, което не знам?  
Водещ: Как да не знаете дали при вас е идвал Кокинов и човек от разузнаването?  
Бойко Борисов: При мен са идвали много хора, включително и Кокинов, включително и други 
прокурори и съдии, и други полицаи…  
Водещ: С Мирослав Найденов заедно за да обсъждате делата срещу Мирослав Найденов и 
неговия…  
Бойко Борисов: Не, категорично не.  
Водещ: … ужас, че те няма как да бъдат спрени.  
Бойко Борисов: Такъв разговор по такава тема не е имало.  
Водещ: А това монтаж ли е, което чухме?  
Бойко Борисов: Не ме интересува какво е. След като е незаконно, няма да го коментирам.  
Водещ: Но това, че нещо е незаконно придобито по смисъла на закона за СРС, не означава, че 
като факт, като случка, като житейски обстоятелства не се е състояла.  
Бойко Борисов: Питате ме за четвърти път. Като факт аз ви казвам, че по никакъв начин не е 
влияно на каквото и да е дело. И ако е верен въпросът, а не е манипулативен, че ние и аз съм 
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избрал главния прокурор, защо ще викам Кокинов, а няма да отида или да извикам главния 
прокурор? Виждате ли как ви се бият темите?  
Водещ: Не, това са въпроси, те не се бият.  
Бойко Борисов: Защото Кокинов ми е приятел, той има много тежкоболна съпруга и аз съм му 
помагал за нейното лечение.  
Водещ: Разговорът обаче не е на тази тема, а е на тема какво става с делата…  
Бойко Борисов: Откъде знаете, че не е на тази тема? Откъде знаете, че след Кокинов или след 
други хора не са идвали и други, след като е окичен домът ми с подслушвателна апаратура 
незаконно, няма да излязат и да се наслагват всякакви разговори? Видяхте ли онзи ден какво 
излезе пак? Че сме говорили по обществени поръчки. А това е един семинар в Правец, мисля, 
че това е училище за млади политици. И мисля, че след мен тогава и Доган, и други са ходили. 
Лекторите, дето канят. И аз им обяснявах тогава на младите политици как по време на тройната 
коалиция са правени бордовете на държавните и общински дружества. По схемата 3-5-8. Трима 
от ДПС, 5 от НДСВ и 8 от…  
Водещ: Ами текстът е такъв.  
Бойко Борисов: … И някой е записвал, прехвърлял, накълцвал, правил и манипулирал.  
Водеща: Кой ви записа в дома ви?  
Бойко Борисов: Не знам, надявам се да се установи това.  
Водещ: А би трябвало.  
Водеща: А имате ли подозрения кой ви записа в дома ви?  
Бойко Борисов: Аз имам подозрения, но за разлика от другите аз говоря, когато имам 
доказателства.  
Водеща: Имате ли подозрения за Мирослав Найденов?  
Бойко Борисов: Не, нямам подозрения към никого.  
Водеща: Че той е записал умишлено, знаейки.  
Бойко Борисов: Не, нямам.  
Водеща: Не.  
Бойко Борисов: Мирослав Найденов е идвал много пъти в …  
Водещ: Не, не, ние говорим за конкретна вина.  
Бойко Борисов: Господине, аз не мога да знам за конкретни, вие, ако знаете за конкретни, аз 
през тази кампания са при утвърждаване на листите, сложете една листа средно по 30 души за 
30 областни града, това са близо 1000 души са минали през нас.  
Водещ: Това е друго.  
Бойко Борисов: Не, не е друго. Това са разговори, разговори, разговори. Хора, министри, 
бивши, всякакви, които са минали…  
Водещ: Такава среща е имало, нали така? Имало е такава среща, незаконно са ви записали, 
това също е факт, но съдържанието не ви ли смущава и към днешна дата, г-н Борисов?  
Бойко Борисов: И пети път да ми зададете един и същи въпрос не ме смущава поради простата 
причина, че абсолютно нищо, свързано с тези дела, аз не съм направил. Абсолютно нищо.  
Водещ: А че сте се опитвали?  
Бойко Борисов: И въобще не съм се опитвал  
Водещ: … осигурявайки среща…  
Бойко Борисов: Защо ще се опитвам в понеделник, когато е назначена пресконференция? Това 
е приключило като проверка.  
Водещ: За Найденов става дума.  
Бойко Борисов: И за Найденов. Какво да му помагам?  
Водещ: Да се измъкне от правосъдието.  
Бойко Борисов: Министър Найденов, бившият министър Найденов още преди три години и 
половина, когато това дело неговото тръгна, аз съм го пращал и съм му казвал: отиваш при 
главния прокурор, подаваш си ти сигнал и си изясняваш това положение. Не е нормално за 
една седмица нас да ни викат три пъти за три години и половина да не ти се прекрати или 
повдигне обвинение.  
Водещ: Не са смеели.  
Бойко Борисов: От кой да са смеели? Борис Велчев не е смял от кой? Как са смели да 
прекратят 12 дела в енергетиката? Как четири години ние чакаме…  
Водещ: Не са смеели не да ги прекратят, а да ги довършат до съдебна зала, това имам 
предвид.  
Бойко Борисов: От кого?  
Водещ: Как от кого?  
Бойко Борисов: От кого не са смеели?  
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Водещ: Ами от вас, от ГЕРБ, от властта. Притеснявали са се и са се държали така.  
Бойко Борисов: Защо говорите ей-така, наизуст? Тогава беше главен прокурор Борис Велчев.  
Водещ: Добре, приключваме с тази тема.  
Водеща: С какво искате да приключим тази тема и да преминем към следващата?  
Бойко Борисов: За вашите зрители мога да кажа, че по никакъв начин не съм препятствал 
каквато и да е проверка, не знам нищо повече от това, което публично е изнесено, и с истинско 
нетърпение чакам да видя, като обвинят Цветанов кого е подслушвал, как е подслушвал, кои са 
хората, които са го извършили, защото той пред мен твърди, че това е абсолютна манипулация. 
Толкоз по тази тема.  
Водеща: А, г-н Борисов, отговорихте ли си въпроса защо ваш приближен министър, сочен за 
един от най-успешните, Мирослав Найденов в хода на предизборната кампания излезе и обяви, 
че неговият колега Цветан Цветанов е подслушвал незаконно всички министри и ги е държал на 
къса каишка?  
Бойко Борисов: В ГЕРБ не важи мафиотското правило, което има в БСП за мълчанията, така че 
всеки, който желае, може да излезе и да каже това, което мисли.  
Водеща: Истина ли е това, което казвате?  
Водещ: Не, не, то е твърдение.  
Водеща: Той го твърдеше. Истина ли е това, което каза Мирослав Найденов?  
Бойко Борисов: Повтарям, всеки може да твърди каквото си иска.  
Водещ: Вие бяхте ли изненадан от тези негови твърдения. Пак да ви кажа, в хода на 
предизборна кампания.  
Бойко Борисов: Изненадан съм, защото той няколко дена преди това беше на рожден ден на 
Цветанов. И съм изненадан, пак повтарям, получихме доста удари, понаучих доста неща.  
Водеща: Какво?  
Бойко Борисов: Това е нещо, което се надявам за в бъдеще да избегнем, направил съм си 
своите изводи.  
Водеща: Какво научихте?  
Бойко Борисов: Така че ще бъда много по-внимателен, пестелив в оценките. И вече, за 
съжаление, резултатът от всичко това, което стана в публичното пространство, е факт. Всеки, 
който идва в нас, почва да ме пита сега тука къде се подсушва…  
Водещ: И да се чуди какво ли говорите за него примерно.  
Бойко Борисов: Да и да отива в тоалетната или където и да било. Аз като разговарям, говоря 
така, че все едно давам интервю. Просто това е недопустимо да се случи.  
Водещ: Самият вие не дадохте ли тон в едно интервю тук в това студио, при Ани, на тема за 
подслушванията? Казвате това е прозрачното управление, няма от какво да се страхуват 
министрите, нека да се…  
Бойко Борисов: Да, когато е законно, да.  
Водещ: … види за какво става дума. И сега ставате жертва, да, незаконно, но пак на 
подслушване, пак на записан разговор без знанието на участниците.  
Бойко Борисов: Но факт е, че освен за мен за друг не излиза. Това означава, че или другите са 
абсолютно стерилни, или просто няма интерес към тях.  
Водеща: Направихте ли своята проверка и през годините правили ли сте я дали Цветан 
Цветанов се е възползвал от техническите средства на МВР за нерегламентирано 
подслушване?  
Бойко Борисов: Ами ако се е възползвал, сега медиите щяха да бъдат залети с компромати 
срещу Станишев, Доган, Местан и кой ли не. И тези въпроси щяха да бъдат: ама вие като 
управляващи явно сте придобили информация и сега я разгласявате. А то е точно обратното. 
Вие видяхте, че, и както и в момента, аз съм донесъл програма, по всяка тема съм се 
подготвил, ние вече колко, 20-30 минути говорим за, 30 минути, говорим за …  
Водещ: Защото това е /…/  
Водеща: Кампанията беше /…/  
Бойко Борисов: Ама това е сценария. Сценарият да не се говори за проблеми, да не се говори 
за как ще бъдат решавани. 30 дни да се говори по тези теми.  
Водещ: Няколко пъти казахте, че сте учуден от факта, че прокуратурата в хода на предизборна 
кампания, и то седмицата в предизборната кампания, привиква хора на ГЕРБ.  
Бойко Борисов: Ако знаех, че 30 минути ще говорим за незаконната дейност на някой и да му я 
легитимирам по този начин, просто…  
Водещ: Ако е незаконна, е важно да бъде изобличена, нали така?  
Водеща: Аз говоря за сигнала на Станишев.  
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Бойко Борисов: Станишев беше във вашата телевизия за 16 часа два пъти, беше в „Лице в 
лице”, на сутринта при вас и сега очаквам в „Кухнята на Звездев” да дойде, само там не е бил.  
Водещ: Не, там не сме го поканили.  
Водеща: Само да ви кажа нещо.  
Бойко Борисов: Не е добре дошъл.  
Водеща: Само да ви кажа какво държа в ръцете си. Покани до лидерите на големите партии – 
най-голямата ГЕРБ…  
Бойко Борисов: Не, не, аз не искам от вас, госпожо, вие сте преценили, вие сте го направили…  
Водещ: Не, аз зрителите трябва да обясня…  
Бойко Борисов: Но аз ви казвам, мълчах си 30-40 дена…  
Водещ: Г-н Борисов…  
Бойко Борисов: И ако знаех, че 31 минута ще говоря за незаконната дейност на организирана 
престъпна група…  
Водещ: Говори се, че има незаконна дейност и в този разговор, че това също е незаконно.  
Водещ: Може ли да постъпите кавалерски и да обясня нещо за зрителите…  
Бойко Борисов: В моя дом, г-н Николаев, какво правя, си е лично моя работа. И моят дом, аз 
съм се родил там, си е моя крепост. Аз съм се родил там и никой няма право да идва и 
незаконно да ми поставя…  
Водещ: Затова темата с подслушванията е важна.  
Бойко Борисов: Затова нека да оставим прокуратурата на спокойствие, оказа се, че е 
достатъчно независима и организирана и бърза. Аз такова нещо, толкова бърза прокуратура в 
мечтите си не съм виждал, защото четири години хората ни питаха няма ли някой от тройната 
коалиция да влезе в затвора, няма ли да бъде разпитан?  
Водеща: Със съмнение ли го казвате? Със съмнение…  
Бойко Борисов: В четири години. Времето минал. Но ето сега…  
Водеща: Със съмнение за морала на прокуратурата ли казвате последното?  
Бойко Борисов: Точно обратното. Надявам се със същата скорост да продължи и сега по всички 
сигнали, които има там. Включително и вчера от Цветанов, от Яне Янев, от толкова много хора 
са завели. Делян Добрев, ако си спомняте, по енергийната мафия огромни дела, за милиарди. 
Да им дойде време и на тях.  
Водеща: Една скоба. Поисках си това време. Благодаря, че мога да обясня как БТВ в лицето на 
предаването „Лице в лице”, в лицето на предаването „Тази сутрин” и предаване по избор на 
съответния лидер е отправило покана до вас и всички останали лидери на големи партии. Вие 
не сте възползвахте от възможността да сте в „Лице в лице”, Станишев се възползва да бъде и 
там, и тук. Това е.  
Бойко Борисов: Не, не, аз не искам да отида в предавания, които…  
Водеща: Имахте възможност и трето предаване да отидете, ето ви поканите. Затварям скобата. 
В името на истината.  
Бойко Борисов: ... възможността всички други партии да имат повече възможност да се 
показват, да говорят…  
Водещ: Напротив, вие не сте ощетен, имате право на избор.  
Бойко Борисов: Не, не, изобщо, аз с чувство на хумор го казвам, че само в „Кухнята на Звездев” 
не съм го видял да мине през предаването. Това не е упрек към вас, това просто му 
подсказвам, че има още едно място, където не е бил.  
Водещ: Жокер давате.  
Водеща: Сега продължаваме нататък. Свърши вече, приключи предизборната кампания, утре е 
време за размисъл. Продължаваме нататък. Гледам, че сте си донесли, хвърлям око на това, 
което сте си донесли. Това са последните социологически изследвания, пет или шест…  
Бойко Борисов: Не.  
Водеща: Не са ли това?  
Бойко Борисов: Не.  
Водещ: Ние надникнахме.  
Водеща: Пет или шест социологически проучвания ви дават преднина от половин процент или 
явно не виждам добре, ще трябва да си сложа очила.  
Бойко Борисов: Ето, аз, за да не кажете, че съм фокусник, така се опитват да ми надникват и в 
дома и след това интерпретират по същия начин. Това е информация от Европейската комисия 
за сивата икономика в България за периода 2003-2012 г. от брутния вътрешен продукт. Защото 
част от клиповете и обясненията и на Орешарски, и на Станишев са по тази тема. И аз взел 
колко е била сивата икономика. 2003 -35, 2004 -35, 2005- 34, 2006 -34, 2007-32, 2008 -32, 2009- 
32, 2010 -32, 2011 -32, 2012 -31.  
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Водещ: Е, добре ли е това?  
Бойко Борисов: С една дума, в годините тя пада, но се вижда, че нито нас могат да ни упрекнат, 
нито себе си, би трябвало да има някаква колегиалност. И това го има във всички страни. 
Между другото за контрабандата на цигари. От 41 % 2009 т., 25, 17, 16 % в момента. За Литва 
днес официално е 45, за Франция е 36.  
Водеща: Вашите основни опозиционери твърдят, че половината от цигарите са контрабандни. 
От БСП.  
Водещ: Както и Иван Петров, който говори за прикриване на контрабандни цигари, източване на 
ДДС. Иван Петров  
Водеща: Бивш депутат от ГЕРБ.  
Бойко Борисов: И аз затова съм донесъл цифрите, които показват как са се движели през 
годините. А доклад на КРИБ казва, че през 2007-2008 г. според работодателите, сивата 
икономика в периода 2007-2008 е между 50 и 70 %. Ето я тази информация, ще ви я оставя, 
като ви дойдат някои от…  
Водещ: За инвестициите данните обаче не са така добри.  
Бойко Борисов: Така.  
Водещ: Какво бихте казали за това?  
Бойко Борисов: С една дума, целият клип на Орешарски, това, което обяснява, ето ги данните, 
спокойно може да ги види как са се справяли те и като казва как ще напълни бюджета през 
следващата година, как се справят другите държави също е видно. Защото просто има една, за 
да бъде ограничено 100 %, трябва да заработи електронното управление, както направихме в 
горивата. В момента всеки литър гориво от бензиностанцията до рафинерията минава през 
електронните системи на НАП, на Агенцията за приходите и митниците.  
Водещ: Част от тези сиви проценти …  
Бойко Борисов: Само в нашето правителство беше отнет лицензът на "Лукойл". Само. И беше 
принуден да постави измервателни уреди за над 100 милиона на всичките си инсталации в 
рафинерията. Само по време на нашето правителство.  
Водеща: Защо обаче ваш бивш колега твърди, че напротив, случва се обратното…  
Водещ: Контрабандни цигари, източване на ДДС. Ако част от тези сиви, макар и вие казахте 
намаляващи проценти, са част от това, за което говори човек отвътре, пак човек от кухнята.  
Бойко Борисов: Аз преди малко казах. Преди време Татяна Дончева говореше и Цвятко 
Цветков, Бог да го прости, говореха за червени куфарчета, че това е един митни. Сигурно в този 
бизнес се печелят пари, но аз не знам и въпреки резултатите никого не бих обвинил Станишев, 
Орешарски за тяхното управление, че те са част от тази организация, защото няма как да 
бъдат.  
Водещ: А тука ваш човек го твърди.  
Бойко Борисов: И ние не сме. Така че г-н Петров е имал четири години, достатъчно време и 
като депутат, и като излезе, всичко това да го каже. Когато вече не си в партията, лесно се 
говори. Има право да го говори. Аз поддържам отношения и с него, и с Емил Димитров.  
Водещ: С Емил Димитров – група за „мокри” поръчки, казва той, че едва ли не съществува 
вътре.  
Бойко Борисов: Попитах го и него, онзи ден се чухме, на Великден.  
Водещ: Крие се със семейството си, уплашен…  
Бойко Борисов: Не се крие, ние си говорим. Даже с Ицо на Великден се чухме, също им честитя 
и на Ицо, и на Стефка новите постове в Олимпийския комитет.  
Водещ: А Емил Димитров защо крие семейството си в чужбина?  
Бойко Борисов: Иван Петров, завчера мина през Банкя, за да види къде се записва и как се 
говори.  
Водеща: И какво им казвате на тези хора, след като 5 дни по-рано са обвинили…  
Бойко Борисов: Вижте, във всяка една фирма, всяка една организация, дори ако щете в една 
фамилия, както и в една фамилия има хора, които не се обичат, има хора, които се ненавиждат.  
Водеща: Защо всички не обичат Цветанов обаче?  
Бойко Борисов: Защото Цветанов държи партията да бъде стегната. И в някои случаи 
прекалява със своята мнителност.  
Водещ: Как например?  
Водеща: Мнителност?  
Бойко Борисов: И аз съм му се карал на тази тема, че вече като се фиксира в някой човек и 
оттам нататък много трудно му се влияе и чак трябва да се намесвам аз.  
Водещ: Значи хората ги е страх от него?  
Бойко Борисов: Моля?  
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Водеща: Да не би от някакви подобни негови действия да се страхуват Емил Димитров и 
Мирослав Найденов? Защото Мирослав Найденов стана защитен свидетел, после май го 
отрекоха, но така или иначе му беше назначена охрана от МВР?  
Водещ: И той изведе семейството си в чужбина.  
Водеща: Да не би от подобни фиксации и мнителност и стъпки, които следват тези фиксации и 
мнителност от страна на Цветан Цветанов, да има от какво да се страхуват едни хора?  
Бойко Борисов: Нека да минат изборите и ще си направим ревизия и на партийната работа. 
Така, както, за съжаление, аз много малко време на партийната работа съм отделял, но явно 
ще трябва там да вникна повече.  
Водеща: Това означава ли, че сте изпуснал лоста и Цветанов го държи, на управление на 
партията?  
Бойко Борисов: Не. Партията е монолитна, партията знае кой е лидерът, знае кой е 
заместникът, дава дължимото на всеки един от нас. Вярно е, че аз съм бил винаги 
концентриран винаги в управлението и винаги партийната работа ми е била дори досадна да я 
върша.  
Водещ: Достатъчно ли е да го видите в очичките и да му повярвате?  
Бойко Борисов: До сега не ме е подвеждал.  
Водеща: И му вярвате?  
Бойко Борисов: И му вярвам.  
Водещ: А цената – това концентриране на недоволството, от всички посоки, спрямо един човек 
– в слу чая Цветанов, ще ви накара ли да направите това, което сте правили много други пъти с 
други хора, дори да сте убеден, че не са съгрешили, да се разделите?  
Бойко Борисов: Вижте, аз не виждам какво другите партии ги интересува как е устроена и какво 
правим ние в нашата партия, как се управлява и кой е човекът там? Ако правим правителство, 
ако водим разговори, тогава може да поставят условия.  
Водещ: И да се съобразите с някакво условие – без този, без онзи, в името на нещо.  
Бойко Борисов: До този момент никой нито ми е предлагал условия, нито ми е казвал каквото и 
да било. Напротив, в публичното пространство това, което тече, за мен, горе-долу е ясна 
формулата на коалиционно правителство след изборите. Разбира се, аз съм щастлив, че днес, 
последния ден, всички социологически агенции, които прочетохте и няколкото червени, които са 
ярко, партийно оцветени, дават предимство на ГЕРБ. След 4 години управление, хората 
продължават да вярват най-много на нас. Други дават 10, дават 5, няма значение. Всички до 
една дават предимство – от 0,5 до еди колко си. Така че нека да минат изборите, нека хората 
да се произнесат, нека хората да си направят изводи – защо само нас мачкат? Дали може така 
диктатор да се мачка? Дали за тези глупости, които изговарях. Нека ще си зададат сега 
въпросът – как Иван Костов се прегърна толкова силно с БСП и ДПС? Как Волен Сидеров се 
прегърна с ДПС? И във вашите предавания каза, че ще си постави подписа. Те говорят за 
програмно правителство, което аз също бих казал – добре, да направим програмно 
правителство, но как? БСП казва – ще вдигаме данъците…  
Водещ: Вие с никого не можете да направите, на този етап.  
Бойко Борисов: Момент. Аз и не искам. Политиката, според мен, както и в спорта, и във всяко 
едно състезание и между телевизиите, ако щете… Вие защо не направите една обща 
телевизия, примерно, с Нова телевизия и Канал 3? Сигурно ще стане по-силна телевизия.  
Водещ: Примерът не е точен, но както и да е.  
Бойко Борисов: Как да не е точен?  
Водещ: Разбира се, че не е.  
Бойко Борисов: Защо? С кое не е точен?  
Водещ: Защото всяка една телевизия може поотделно да си съществува, не може да има 5 
правителства едновременно, говорим за едно правителство.  
Бойко Борисов: Една партия за това е партия, за това получава държавни субсидии, за да бъде 
самостоятелна партия. Иначе защо не направим всички да се обединим и да управляваме? Е, а 
кой ще е опозиция? За това искам да кажа, че всяка партия е, както „всяка коза на своя крак”. 
Т.е. партия участва в изборите и се бори да получи най-големия резултат, защото 
Конституцията е казала ясно – първата партия получава мандат, ако може да направи 
правителство… Както ние в миналия парламент – нямахме мнозинство, но имахме 117 
депутати. Сиреч аз можеше да кажа – аз нямам възможност да направя правителство.  
Водещ: Да, но беше близко и както се видя – правителство на малцинството беше възможно. 
Обаче сега ситуацията каква ще бъде според вас?  
Бойко Борисов: Беше възможно, да, а и другите бяха много назад от нас. Сега, ако на нас не ни 
стигат гласовете да направим самостоятелно правителство или ние не знаем кои партии още 
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ще влязат в парламента, защото има по-малки партии, които ако влязат в парламента, би могло 
да се разговаря с тях.  
Водеща: Кои? С кои бихте разговаряли?  
Бойко Борисов: Нека да видим кой влиза в парламента. Защото те сега се изказват и партии, 
които почти сигурно е, че няма да влязат в парламента, но се изказват. Като видим какви са ни 
силите или какво ни е дал народът, тогава правим правителство. Ако не ни достигат, 
Конституцията пак го е казала – връщаш мандата, идва втората партия, тя прави правителство. 
Ако тя не може, идва третата партия.  
Водещ: Ако втората успее…  
Бойко Борисов: Помните ли колко комичен беше Станишев преди 8 години, когато не можа да 
направи правителство от първия път и после се говореха какви ли не неща, че са тичали с 
куфарчетата един глас да съберат? Помните ли?  
Водещ: Аз помня всичко, въпросът е кой как го тълкува в определената ситуация.  
Бойко Борисов: Не, така се тълкува – не можа да направи правителство от първия път и се 
пазариха след това. Понеже говорите за куфарчета – и аз чух, че са ходили с куфарчета тогава.  
Водещ: Не, за куфарчета, не. Уточнете, на въпроса не отговорихте – вие с кого бихте могли в 
тази променена ситуация, различна от тази на предишните избори, да направите нещо общо? 
Или директно отива при Станишев завъртането?  
Бойко Борисов: С който хората, в неделя, ще ни посочат.  
Водещ: Сам цитирахте социологията.  
Бойко Борисов: Да. И ако партиите в център дясно са в парламента и имаме възможност да 
направим с тях правителство, ще направим. Ако не ни стигат, връщаме мандата, идва 
следващата партия и тогава пак според социологията, могат да направят правителство.  
Водеща: Бихте ли водили разговори с „Атака”? Бихте ли водили разговори с Кунева?  
Бойко Борисов: Аз само апелирам техните лидери, ако се стигне да правят правителство, нека 
лидерите да си поемат отговорността. Да не тикат напред уж експерти, защото експертите 
трябва да ходят да ги питат тях, а това не е правилно.  
Водеща: Бихте ли водили разговори с „Атака” или с Кунева, ако процентите са такива, каквито 
ги цитирате – малка преднина за ГЕРБ и невъзможност да се състави самостоятелно 
управление? Бихте ли водили разговори на 13 май или, когато получите мандата...  
Бойко Борисов: Нека да мине 12-ти май, нека да преспим с резултатите, нека да ги обмислим, 
нека да ги видим какви хора по възраст, по професии, по региони са гласували за нас, това 
също има значение.  
Водещ: Няма значение това към въпроса на Ани.  
Бойко Борисов: Не, има огромно значение.  
Водещ: Дали ще разговаряте с Кунева, или с...  
Бойко Борисов: За разлика от другите всеядни партии, аз по никакъв начин не искам да бъда на 
власт на всяка цена. Точно обратното – ние взехме властта и я върнахме на хората, за да си 
проведат избори. А оттук нататък властта не ни е самоцел. Мен ме интересува и неслучайно, 
може би, някъде в интервютата съм го казвал, че ме е най-страх за България. Защото сутринта 
тръгвайки погледнах анонса, за да видя какво сте написали за нашето предаване и какво 
видях? Гърция – 67% безработица, във вашите новини сутринта.  
Водещ: Не ги гледах, готвих се за интервюто.  
Бойко Борисов: Испания – 60%, става ужасно време за Европа.  
Водещ: Може е за младежката това, не знам.  
Бойко Борисов: За младежката. Коя е най-важната? Младежката, защото това са младите хора, 
които очакват бъдеще и те са и най-активни. И когато има 67% от младежите на улицата, какво 
очакваш да се случи в една държава? Нали и демографския фактор пак зависи от тези 
младежи и те трябва да имат сигурност, трябва да имат работа, трябва да имат самочувствие 
за бъдещето. Това са много важни неща. Вижте какво стана в Кипър, вижте какво стана в 
Словения завчера. А в Португалия преди 4 дни – 30 хиляди накуп уволняват. Виждате във 
Франция – 3,5 млн. безработица. Нито една мярка във Франция не сработи, същото и в 
Испания – бунтове непрекъснато. Добре, ще кажете, ама, вие, ГЕРБ, не разбирате. Добре, не 
разбираме, ама, във Франция и в Португалия, и в Кипър, и в Гърция, и в Словения, да не 
говорим и в Румъния и Унгария какви са им в момента параметрите.  
Водеща: Заради кризата ли толкова хора останаха без работа?  
Бойко Борисов: Разбира се, че заради кризата и заради безумното харчене на предишното 
правителство.  
Водещ: Е?  
Бойко Борисов: Какво е?  



 

 

38 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/1
1
/2

0
1
3

 

Водещ: Станишев казва – 400 хиляди останаха без работа, вместо 200 хиляди новооткрити 
обещани работни места.  
Бойко Борисов: Не може да смята, защото ако можеше да смята, щеше да дойде, когато и аз 
винаги съм благодарил на Орешарски, че тогава може би се подведе и дойде – когато сдаваше 
Министерство на финансите, пред всички медии, вие го имате на вашите записи, той даде 
реалните параметри на държавата, когато дойдохме на власт. И тя беше потънала вече с над 
половин млрд. Половин млрд. пасив го разпределете като заплати и ще видите, че можеше да 
няма безработица, ако не беше харчил парите за „Цанков камък”, близо млрд. за 80 мегавата. 1 
милиард са ти повишение на пенсиите, 1,5 милиарда за „Белене”, 100 милиона за „Водно 
огледало”, 300 милиона за хеликоптери, 300 милиона още неплатени и повече за влакове. Като 
ги сметнеш всичките тези работи…  
Водеща: Господин Борисов, смятате ли, че днес, 2013-а година, хората слушат това по начина, 
по който го слушаха преди четири години, защото от четири години го говорите.  
Бойко Борисов: Ще слушате хората. Те, ако се подведат да изберат БСП в неделя ще го слушат 
още 40 години, защото ако започнат да строят „Белене” 40 години такива като мен ще идват и 
ще казват: „господа, няма как да се промени нещо”, тези 20 милиарда няма кой да ги върне и се 
връщат на програмата, която казват и как ще се подпишат. Защо казах всеядни, защото БСП 
казва ще вдигаме данъците - ДПС казвам няма да ги вдигаме, БСП казва ще строим „Белене” – 
ДПС казва няма го строим. Иван Костова казва няма да го строим, Волен Сидеров казва, че ще 
го строим. Примерно по основните теми за големите пари, които държавата като приоритети 
трябва да задели те… Публично в програмите…  
Водещ: Основната тема и всеки срещу ГЕРБ, така че при тях е по-възможно да направят нещо 
общо, отколкото при тях.  
Бойко Борисов: Да и хората нека да си задават въпроса защо всички са срещу ГЕРБ; защо тези, 
които, едните продаваха „Балкан”, „Мариците” и курортите другите другата част през тези 20 
години преход, сега всички са се обединили и са срещу нас.  
Водещ: Еднопартийно управление възможно ли е?  
Бойко Борисов: За мен еднопартийното управление е най-доброто за хората…  
Водеща: Възможно ли е?  
Бойко Борисов: … защото има политическа отговорност. За всичко, което ме питате днеска аз 
не мога да кажа: „вижте, тук е виновен коалиционният партньор или другият коалиционен 
партньор, или по формулата 3-5-8, или 2-6-7, или каквото и да било” носиш цялата отговорност. 
Казал си как виждаш управлението от А до Я в своята управленска програма, и ако хората я 
харесват ще се упражнява. Ако другите са дали по-добри програми, ако другите са убедили 
хората, че това ще бъде по-добре за тях това е демокрацията.  
Водещ: На опозиция готов ли сте, да стоите в парламента на банката?  
Бойко Борисов: Разбира се, че съм готов, това демокрацията. Ще им стисна ръката, ще ги 
поздравя и си отиваме в парламента…  
Водеща: Ще останете ли депутат?  
Бойко Борисов: Да…  
Водеща: Вие ще останете ли?  
Бойко Борисов: … този път ще бъда депутат, защото в предишните случаи аз н съм желал да 
бъда депутат и съм имал ясни цели. Но след четири години в най-жестокото време за света и… 
Аз знам, че, и всеки би ми казал в днешния ден трябва да си позитивен, да си оптимист, да 
казваш на хората „гласувайте, за да видите колко хубаво ще стане” аз само мога да им кажа, че 
много лошо ще става в следващите години.  
Водещ: Който и да е?  
Бойко Борисов: Който и да е и затова бих поздравил всеки, който се нагърби с тежестта да носи 
политическа отговорност. Не да посочва мюре, по което да стрелят и да го бият, както в случая 
Станишев. Ако Станишев победи на всички партии пожелавам успях, да застане на 12-ти 
вечерта, да си прави правителство. Ще го подкрепям в парламента за важни теми, ако имат 
нужда, но те ще си съберат депутати затова, което сме против и сме го казали… Защото вижте, 
какво казва Костов… ние направихме всичко, което десницата искаше – затворихме „Бургас-
Александруполис”, затворихме „Белене”, най-добрата финансова дисциплина, валутен борд, 
най-ниските данъци в ЕС – сиреч петте постулата на десните партии ние сме ги направили по 
най-добрия начин и безспорно.  
Водещ: Той казва ние направихме 99 километра магистрали, ГЕРБ – 118, това ли е им голямата 
гордост?  
Бойко Борисов: Къде е направил 99 километра магистрали?  
Водещ: В интервю това каза.  
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Бойко Борисов: Всеки може да си говори, каквото си иска. Безспорен факт е щом мен ме 
обвиняват, че правим магистрали, него /…/ обвиняват тогава. И безспорен факт е, че да към 
датата на падане на правителството, на подаването на оставка може да са били 180 
километра, но ако минеш сега на гара Яна ще видиш, че слагат мантинелите, сиреч в тези 2-3 
месеца ще излязат няколко лота, ще станат над 250 километра сигурно магистрали и то 
стратегически.  
Водещ: Общо.  
Бойко Борисов: Общо. Сиреч те… аз съм ги оставил. Или Дунав мост-2 те му слагаха кабелите, 
за да го осветяват нощно време, така съм го оставил от един абсолютно провален проект. Защо 
не построиха „Тракия” те като толкова много искат, във време, когато при Орешарски са 
оставали 3,5 -4 милиарда лева излишък на края на годината?  
Водещ: А при Дянков чудно ли беше?  
Бойко Борисов: Кое?  
Водещ: Това, за което говорите. Начинът, по който хората живеят, жизненият им стандарт, това, 
че все още сме на дъното на статистиките като пенсии, като заплати?  
Водещ: Коя ви беше най-голямата грешка?  
Бойко Борисов: Значи, вижте, ние сме спорили на тази тема. Спорили сме на тази тема дали 
малко да не вдигнем дефицита, но пък ниският дефицит прави лихвите по кредитите по-малко. 
България плаща огромни лихви по кредитите си на година – над милиард лева плащаме лихви. 
Сиреч, и ако сега дойдат хора, които се подведат, вземат големи заеми тези лихви 
продължават и всяко следващо поколение ще плаща тези заеми. Аз предпочетох нашето 
поколение да плати…  
Водещ: Въпросът е вече има ли поколения.  
Бойко Борисов: … а следващите поколения да надбавят. Вижте, във вашите студия сме си 
говорили преди години, помните, когато вадеха тук компроматите, защото през това студио кой 
ли не е минал – Татяна Дончева, Бриго Аспарухов, всеки с папки, с папки…  
Водещ: Всеки има право, демократична държава и на трибуна.  
Бойко Борисов: Не, не има предвид всеки срещу мен се явява с компромати през цялото време, 
ако си спомняте всички предизборни дебати.  
Водеща: Това не го обвързвате нещо с бТВ, нали? В смисъл, за да реагирам…  
Бойко Борисов: Не, не и в другия студия…  
Водеща: Добре, да, да и?  
Бойко Борисов: … в случая никакъв упрек нямам. Казвам, че винаги дойдат ли избори те не са 
излизали срещу мен с нещо направено, а винаги са излиза с компромати. В това студио като 
сме говорили за София, помните ли „Витошка” по какъв начин изглеждаше бул. „Витоша”, 
помните ли? С трафика, когато аз станах кмет, когато отидоха хората да протестират за 
магазините. Сега като минеш какъв разкош, каква красота и още по-красиво става. Помните ли, 
че нямаше подземен паркинг-гараж в София? Сега метро прекрасно с подземни паркинги за 
хиляди коли. Помните ли какво беше на Телевизионната кула? Помните ли околовръстното на 
Южната дъга?  
Водещ: Това са нормални неща, които ние…  
Бойко Борисов: Защо не са правени 20 години като са нормални неща?  
Водещ: … искаме да живеем нормално, защото сте ходили в Рим, в Париж, в Лондон, при 
Меркел като ходите и виждате и в Берлин какво е.  
Бойко Борисов: Да и по време на нашето управление станахме като Рим, Париж, Лондон, а 
преди това бяхме като, айде да не обидя някоя държава. Това са безспорни факти, които никой 
не може да ги отрече. И, ако тук водим сега дебат за кой какво е построил винаги ще го загубят, 
а когато водим за подслушване… Те са забрали…  
Водеща: А, когато се говори по тема „доходи”?  
Бойко Борисов: Моля?  
Водеща: По темата „доходи” кой ще го загуби?  
Бойко Борисов: По темата „доходи” от първия ден започнахме да вдигаме пенсиите, от първия 
ден, когато дойдохме, до последния ден от 1 април сме дигали пенсиите. И пак казвам…  
Водещ: Най-бедната държава сме, моля ви се.  
Бойко Борисов: На нас ни се падна…  
Водещ: Най-бедната държава с най-мизерна старост, с най-мизерни, с работещи бедни…  
Бойко Борисов: Безспорно и кой ги доведе до това?  
Водещ: Кой ги доведе до това?  
Бойко Борисов: Последните три години ли станаха най-бедни или 20 години…  
Водещ: Може би очакванията бяха, че това, което е натрупано ще се промени.  
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Бойко Борисов: Да, но дойде най-тежката криза в света. На мен ми се падна да управлявам в 
най-жестокото време, когато се разсипват държави, а при Орешарски е имало 3,5 милиарда 
излишък. Разбирате ли разликата? И понеже казахте за инвестициите, какви са били 
инвестициите? Колкото Станишев може да говори за инвестиции, толкова мога да говоря и аз.  
Водещ: Видях справка, че първите два месеца на тази година са 30-40 милиона, а са били…  
Бойко Борисов: Естествено.  
Водещ: … за предишната година…  
Бойко Борисов: Естествено, че ще бъдат така, когато няма стабилна политическа ситуация, 
когато всеки ден има протести на улицата, след като политиците вместо да водят предизборен 
дебат какво ще направят се замерват с компромати от сутрин до вечер. Кой инвеститор ще 
дойде в България?  
Водещ: Това е и за януари, когато нямаше протести.  
Бойко Борисов: Е как да нямаше? Как да нямаше? Всичко това се /…/ и се говореше във 
времето.  
Водещ: Февруари…  
Бойко Борисов: Аз като бях кмет на София Станишев отчита 20 милиарда инвестиции, нали 
така? 75 % от тези инвестиции са в София, по времето, когато аз съм бил кмет. Защото съм 
добър кмет. Така че как ще си ги припише той? А това, от което трябва и двамата да се 
срамуваме, е, че тези инвестиции са в спекулативното строителство, главно в големите 
градове, предимно София и морските курорти. Още стоят офиси и сгради, където пише, че се 
продава и се търсят клиенти. Тогава цената беше стигала до 3-4 хиляди евро на квадратен 
метър в София. Огромни пари се изсипаха и естествено, когато пазарът се сви, много компании 
фалираха. Така че инвестициите бяха в МОЛ-ове, инвестициите бяха в мобилни оператори, 
инвестициите бяха в ЕРП-а. В това бяха инвестициите.  
Водещ: Един въпрос…  
Бойко Борисов: За радост, сега, когато обикалям страната, и по програма 
„Конкурентоспособност”, това излезе най-идеалната програма, където безвъзмездно се 
дават на фирми, малкия и средния бизнес, за машини, за енергийна ефективност огромни пари 
и това е голяма заслуга на Делян Добрев, виждам такива заводи вече, че просто ако с темпо 
продължава държавата, ще видите след две-три години икономиката как рязко ще дръпне. И 
ако се направи, разбира се, инфраструктура…  
Водещ: Ще дадете някакво финално обещание, някакво дълго изречение. Преди това, за да 
затворим онази тема. Лично с вас какво ще стане? Хората, които ще гласуват за вас, може би 
си задават въпроса дали ще ви бъде повдигано обвинение, дали имунитетът…  
Бойко Борисов: За какво? Че са ме подслушвали незаконно в дома ми?  
Водеща: Имаше някакво твърдение на юристи, че има…  
Водещ: Очаквате ли такова нещо? Не знам за какво.  
Водеща: … състав на престъпление в разговора.  
Бойко Борисов: Не, не, просто аз не мога да допусна, че жертвата в случая, че са ми закичили и 
са ми оборудвали къщата да ме подслушват незаконно, от жертва ще ставам пак жертва. Нека 
да си свършат работата и да ги намерят тези хора.  
Водеща: И сте готов да управлявате, не да управлявате, а да бъдете в опозиция? Бойко 
Борисов, депутат в опозиция в 42-то Народно събрание?  
Бойко Борисов: Да, както считам, че съм в момента. И пак тези социологически проучвания 
показват, че хората кой предпочитат най-много за премиер от всички, които са изброени?  
Водеща Е, последното, да, вие и след това Орешарски.  
Бойко Борисов: Да. С една дума, това сме най-подготвените хора и аз считам, че след мен 
Станишев е следващият, който е подготвен. Бил е четири години, това е много време. Това е 
много опит, много знания и трябва той да си поеме отговорността. Не да праща някой на 
барикадата. И аз ще го поздравя, защото това е много отговорен ход. Това да поемеш в 
следващите месеци и години управлението на България в тази европейска криза е 
самоубийство за всяка една партия и нейния лидер.  
Водещ: Тогава защо искате да спечелите и тези избори включително, след като това е 
самоубийство?  
Бойко Борисов: Защото в края на краищата ние имаме много герои, които са си дали живота по 
време на войни, по време на тежки кризи, за да продължи България да съществува и да я има. 
И трябва да си понесем, така ни се е случило. На едни им се е случило по време на война, ние, 
ако трябва да понесем тази отговорност, ще я понесем във времето на най-тежката криза.  
Водеща: Г-н Борисов, ако искате, кажете нещо на хората, които…  
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Бойко Борисов: Хората очакват това по площадите, навсякъде са пълни. И аз благодаря на 
Канал 3, че дават директно всяко наше участие и моите думи може всяка вечер да се потвърдят 
и да се видят. Снощи беше страхотно в Бургас. И всички хора идват и казват, давайте, носете 
отговорност. Защото хората очакват някой, за съжаление, да носи отговорност и за тях.  
Водеща: Имате възможността да кажете нещо не на тези от площадите, с които сте си 
говорили, а на тези например, които се колебаят, една трета от българите…  
Водещ: Или са станали разколебани…  
Водеща: Абсолютно се колебаят.  
Бойко Борисов: На тези искам да им кажа, че сме жертва на огромна манипулация. Че винаги 
сме държали за сигурност, че ако сме ние, ще продължи България да има най-ниските данъци в 
ЕС – 10 % плосък данък и 20 % ДДС, финансова дисциплина, която е изключително важна за 
стабилността.  
Водеща: Това вече е мръсна дума – финансова дисциплина, в ушите на хората, чиито доходи 
са изключително ниски.  
Бойко Борисов: Аз продължавам да я казвам, защото всяка държава, която е приела, че 
финансова дисциплина е мръсна дума, след това като станат 67-80% безработицата, когато 
фалират публичните им финанси или банките като в Кипър, тогава всички ще се сетят за моите 
думи и ще кажат – всъщност той не е казал мръсната дума, а ни е посочил от какво трябва да 
се пазим. В края на краищата всеки народ сам си избира този, който го управлява и може да се 
подвежда, и може да не се подвежда.  
Водещ: Каним ви от сега в нашето предизборно студио за коментар.  
Бойко Борисов: Така че на тези хора им казвам – гледайте какво сме направили. Само в 
градовете, в които сме повторили мандата си. Примерно София каква беше, каква е в момента. 
Бургас какъв беше, какъв е в момента. Ако втори управленски мандат ни бъде даден, разбира 
се, дай Боже, аз с удоволствие бих влязъл в коалиция, но с партии, които по тези теми, които 
изброих – финансова дисциплина, енергийна ефективност, екология, биоземеделие...  
Водещ: Ако си променят позициите, бихте влезли в коалиция с…  
Бойко Борисов: Аз винаги съм разговарял открито с тях. Помните, че когато отивах в 
парламента и си тръгвах, винаги ходех да поздравя и Станишев, защото да си премиер в 
България е тежка работа, отговорна.  
Водещ: Остава само да влезете в коалиция, при съгласие по основни теми.  
Водеща: Това възможно ли е?  
Бойко Борисов: Не. Аз не виждам „Реал” и „Барселона” да направят общ отбор или „Левски” или 
ЦСКА да направят общ отбор. Но когато са силни или, когато единия е първи, другия втори – 
първенството, хората са доволни, гледат спектакъл, има идеи, могат да избират. За това аз си 
пожелавам – силни и отговорни партии, които да говорят не с компромати 30 дни, а да седнат и 
да обясняват. Да седнем и да кажем – добре, ето по цифрите – толкова са били, как да ги 
направим 25? Ето и при вас са били 32-31, дали 1%...  
Водеща: Имаше възможност да влезете в дебат с лидерите на останалите партии, но не се 
възползвахте.  
Бойко Борисов: Е, как да влезем? Да си говорим кой кого подслушвал.  
Водещ: Трябва да отговорите, понеже на някои от въпросите все пак за сега, не давате отговор, 
казвате – всичко ще стане ясно. Така че очакваме след изборите, след като твърдите, че това е 
гигантска манипулация и дори се съмнявате, че има такъв запис, да кажете повече.  
Бойко Борисов: Разбира се. И ако се окаже, че не е, пак ще вземем мерки.  
Водеща: Добре, финал.  
Бойко Борисов: Така че очаквам в края на краищата след 12-ти истинските резултати.  
Водещ: Благодарим.  
Водеща: Ще ви чакаме, живот и здраве, в нашето студио – 15:30 часа започваме в неделя.  
Бойко Борисов: Дано не съм бил неоптимистичен към хората, но просто искам да ги предпазя от 
еуфория.  
Водеща: Бойко Борисов беше наш гост.  
Водещ: Неделя – 17:30 ч. предизборното ни студио, каним ви и там за коментар като излязат 
първите резултати.  
Бойко Борисов: Сигурно няма да дойда, така че ви благодаря за поканата.  
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Резюме: Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, 
но ГЕРБ няма да влезе в този диалог. Това заяви заместник-председателят на ПП ГЕРБ и 
председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов, който откри 
новоизградена детска площадка във великотърновското село Шемшево.  
 
Заглавие: Цветанов: Води се кампания на омраза и противопоставяне, но ГЕРБ няма да 
влезе в този диалог  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, но 
ГЕРБ няма да влезе в този диалог. Това заяви заместник-председателят на ПП ГЕРБ и 
председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов, който откри 
новоизградена детска площадка във великотърновското село Шемшево.  
Площадката е изградена със средства на ПП ГЕРБ и е на стойност 20 000 лв. Цветанов се 
ангажира в рамките на 10 дни да бъдат положени и плочки, и площадката да бъде завършена 
изцяло. «Опонентите на ГЕРБ нямат програма и идеи, те се интересуват от нестабилността на 
държавата. България се нуждае от стабилност“, подчерта Цветан Цветанов.  
Зам.-председателят на ПП ГЕРБ благодари на жителите на Шемшево за подкрепата, която са 
оказали през 2009 г. на изборите за народни представители и през 2011 г. за изборите за 
местна власт. Цветан Цветанов посети и предприятие за пластмасови изделия «Рита Плас 
Агро” в селото. Той се запозна с производствения процес и обсъди с директора на 
предприятието възможностите за финансиране по програма «Конкурентоспособност”.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13856900
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13857360  
Брой думи: 473  
 
 
Резюме: Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето 
управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес. Това каза лидерът на ГЕРБ 
Бойко Борисов по време на конгреса на младежката организация на Европейската народна 
партия (ЕНП) YEPP, който се провежда в София, предаде Фокус.  
 
Заглавие: Борисов: Винаги съм си признавал грешките  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето 
управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес. Това каза лидерът на ГЕРБ 
Бойко Борисов по време на конгреса на младежката организация на Европейската народна 
партия (ЕНП) – YEPP, който се провежда в София, предаде „Фокус”. 
Борисов обясни, че в следващите година и половина от управлението по ОП 
„Конкурентоспособност” са били взети мерки за средния и малък бизнес и тези мерки са дали 
резултати. „Проблемите в България дойдоха от това, че в тези 20 години беше проведена 
разбойническа приватизация. Според икономисти над 30-40 млрд. лв. трябваше да са влезли в 
държавата. Авиокомпания „Балкан” беше продадена така, че се дадоха пари, за да я купят”, 
заяви Борисов. 
На въпрос на делегат от Белгия за това как ще продължи политиката на финансова 
дисциплина, Борисов отговори: „Това е и една от нашите грешки. Финансовата дисциплина е 
важна. Сега предлагаме да разделим Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
на две – Министерство на енергетиката и Министерство на икономиката, за да можем да 
обърнем внимание на всяка малка фирма и да създадем условия за развитие”. „Грешката и на 
много други държави, които тръгват да пазят финансовата дисциплина, ако нямат мощна 
икономика, веднага води до обществено недоволство. Има слоеве в обществото, които очакват 
държавата да се грижи за тях. Трябва да направим разлика между популизъм и реални 
възможности”, заяви лидерът на ГЕРБ. 
Много мръсна кампания се проведе в България, допълни Борисов. „Ние като демократична 
партия сме готови да управляваме, но сме готови и да бъдем опозиция. Но този, който 
управлява, трябва да е наясно, че трябва да се спазват правилата”, посочи Бойко Борисов. 
Според него по време на предизборната кампания не се е говорило по важните въпроси. „Едни 
ще вдигат данъци, други – ще национализират”, коментира той. 
„България е втора по нисък дълг и сме трети или четвърти по нисък дефицит. Всичко, което 
мине над 3% дефицит, води до тежки последствие. Ние си направихме пенсионната система. 
Допуснахме грешки, които можем да поправим”, посочи Бойко Борисов. 
„Към днешна дата, всички социологически агенции в България, и тези, за които се знае, че са 
яркочервени, дават, че ГЕРБ е първа политическа сила. В най-тежката икономическа криза, не 
дадохме друга партия да ни изпревари. Вашето присъствие и всички тези млади хора ми дават 
основание да вярвам, че има хора и ще има хора, които няма да допуснат да катастрофираме. 
Иначе няма да можем да удържим конкуренцията нито на САЩ, нито на Русия и Китай в 
битката за пазари”, посочи Борисов. 
Според него кризата в Сирия е фактор, който може да повлияе на стабилността не само в 
България, но и в Европа. България е сигурна граница на ЕС, каза Борисов. 
Бойко Борисов се обърна към младежите на конгреса с думите: „Надявам се, че София ви 
харесва. Животът на 20 години е много оптимистичен. Аз съм угрижен, защото не виждам 
надежди за растежа”. 
 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13857360
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13858645  
Брой думи: 431  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Готови сме да управляваме, но сме готови и да бъдем опозиция. Но 
този, който управлява, трябва да е наясно, че трябва да се спазват правилата. Това каза пред 
участниците в Деветия конгрес на младежката организация на ЕНП лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов.  
 
Заглавие: Борисов готов да бъде в опозиция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Готови сме да управляваме, но сме готови и да бъдем опозиция. Но 
този, който управлява, трябва да е наясно, че трябва да се спазват правилата. Това каза пред 
участниците в Деветия конгрес на младежката организация на ЕНП лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов.В свое изказване пред младежката организация на ЕНП той очерта допуснатите 
грешки в управлението на ГЕРБ.Винаги съм си признавал грешките и такава грешка е в първата 
година и половина от нашето управление, в която почти нищо не направихме за малкия и 
среден бизнес, коментира Борисов.Той поясни, че мерки са били взети в следващите година и 
половина от управлението по ОП «Конкурентоспособност“ и това е дало резултати. 
«Проблемите в България дойдоха от това, че в тези 20 години беше проведена разбойническа 
приватизация. Според икономисти над 30-40 млрд. лв. трябваше да са влезли в държавата. 
Авиокомпания «Балкан“ беше продадена така, че се дадоха пари, за да я купят“, коментира 
Борисов.Като друга грешка лидерът на ГЕРБ посочи политиката за финансова дисциплина. На 
въпрос на делегат от Белгия за това как ще продължи политиката на финансова дисциплина, 
Борисов отговори, че сега предложението им е да се раздели Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма на две - Министерство на енергетиката и Министерство на икономиката 
и така да се обърне внимание на всяка малка фирма и създадат условия за 
развитие.«Грешката и на много други държави, които тръгват да пазят финансовата 
дисциплина, ако нямат мощна икономика, веднага води до обществено недоволство. Има 
слоеве в обществото, които очакват държавата да се грижи за тях. Трябва да направим разлика 
между популизъм и реални възможности“, коментира Борисов.Лидерът се спря и на 
приключващата днес предизборна кампания, окачествявайки я като мръсна. Според него по 
време на предизборната кампания не се е говорило по важните въпроси. «Едни ще вдигат 
данъци, други - ще национализират“, коментира той.Лидерът на ГЕРБ посочи и последните 
социологически проучвания в последния ден на предизборната кампания, които по думите му 
показват ГЕРБ като първа политическа сила. «Към днешна дата, всички социологически 
агенции в България, и тези, за които се знае, че са яркочервени, дават, че ГЕРБ е първа 
политическа сила. В най-тежката икономическа криза, не дадохме друга партия да ни 
изпревари. Вашето присъствие и всички тези млади хора ми дават основание да вярвам, че 
има хора и ще има хора, които няма да допуснат да катастрофираме. Иначе няма да можем да 
удържим конкуренцията нито на САЩ, нито на Русия, Китай в битката за пазари“, коментира той 
пред младежката организация.Бойко Борисов се обърна към публиката си с думите: «Надявам 
се, че София ви харесва. Животът на 20 години е много оптимистичен. Аз съм угрижен, защото 
не виждам надежди за растежа“.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13858645
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: http://www.frognews.bg/news_54297/GERB_niama_da_igrae_po_tazi_svirka/  
Брой думи: 161  
 
 
Резюме: Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, 
но ГЕРБ няма да влезе в този диалог.  
Това заяви заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на Националния предизборен 
щаб на партията Цветан Цветанов, който откри новоизградена детска площадка във 
великотърновското село Шемшево.  
 
Заглавие: ГЕРБ няма да играе по тази свирка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, но 
ГЕРБ няма да влезе в този диалог.  
Това заяви заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на Националния предизборен 
щаб на партията Цветан Цветанов, който откри новоизградена детска площадка във 
великотърновското село Шемшево.  
Площадката е изградена със средства на ПП ГЕРБ и е на стойност 20 000 лв. Цветанов се 
ангажира в рамките на 10 дни да бъдат положени и плочки, и площадката да бъде завършена 
изцяло. „Опонентите на ГЕРБ нямат програма и идеи, те се интересуват от нестабилността на 
държавата. България се нуждае от стабилност“, подчерта Цветан Цветанов.  
Зам.-председателят на ПП ГЕРБ благодари на жителите на Шемшево за подкрепата, която са 
оказали през 2009 г. на изборите за народни представители и през 2011 г. за изборите за 
местна власт. Цветан Цветанов посети и предприятие за пластмасови изделия „Рита Плас 
Агро” в селото. Той се запозна с производствения процес и обсъди с директора на 
предприятието възможностите за финансиране по програма „Конкурентоспособност”.  
 

http://www.frognews.bg/news_54297/GERB_niama_da_igrae_po_tazi_svirka/
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/izbori_2013-
novini/tsvetanov_vodi_se_kampaniya_na_omraza_i_protivopostavyane-187609.html  
Брой думи: 161  
 
 
Резюме: Велико Търново. "Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите 
политически партии, но ГЕРБ няма да влезе в този диалог". Това заяви заместник-
председателят на ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан 
Цветанов, който откри новоизградена детска площадка във великотърновското село Шемшево.  
Площадката е изградена със средства на ГЕРБ и е на стойност 20 000 лв.  
 
Заглавие: Цветанов: Води се кампания на омраза и противопоставяне  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Велико Търново. "Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите 
политически партии, но ГЕРБ няма да влезе в този диалог". Това заяви заместник-
председателят на ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан 
Цветанов, който откри новоизградена детска площадка във великотърновското село Шемшево.  
Площадката е изградена със средства на ГЕРБ и е на стойност 20 000 лв. Цветанов се 
ангажира в рамките на 10 дни да бъдат положени и плочки, и площадката да бъде завършена 
изцяло.  
"Опонентите на ГЕРБ нямат програма и идеи, те се интересуват от нестабилността на 
държавата. България се нуждае от стабилност", подчерта Цветан Цветанов. Заместник-
председателят на ПП ГЕРБ благодари на жителите на Шемшево за подкрепата, която са 
оказали през 2009 г. на изборите за народни представители и през 2011 г. за изборите за 
местна власт. Цветан Цветанов посети и предприятие за пластмасови изделия „Рита Плас 
Агро" в селото. Той се запозна с производствения процес и обсъди с директора на 
предприятието възможностите за финансиране по програма „Конкурентоспособност".  
 

http://www.standartnews.com/izbori_2013-novini/tsvetanov_vodi_se_kampaniya_na_omraza_i_protivopostavyane-187609.html
http://www.standartnews.com/izbori_2013-novini/tsvetanov_vodi_se_kampaniya_na_omraza_i_protivopostavyane-187609.html
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=663682  
Брой думи: 168  
 
 
Резюме: Благоевград. На 08.05.2013г. Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ 
орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013 обяви процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване 
на иновации в предприятията”. П  
 
Заглавие: Започна прием на проекти по схемата „Внедряване на иновации в 
предприятията”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Благоевград. На 08.05.2013г. Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ 
орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013 обяви процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване 
на иновации в предприятията”. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира 
с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 
информираха от Областен информационен център Благоевград. Проектите ще се изпълняват 
на територията на Република България, като общият размер на безвъзмездната финансова 
помощ по процедурата е 88 012 350 лева. Пълният пакет документи и Насоките за 
кандидатстване са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: 
www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за 
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република 
България: www.eufunds.bg. Проектните предложения се подават на адреса на Управляващия 
орган – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност”: София 1000, ул. „6-ти септември” № 21. Крайният срок за 
подаване на проектни предложения по процедурата е 10.07.2013 г.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=663682
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=663710  
Брой думи: 178  
 
 
Резюме: с. Шемшево. Зам.-председателят на ПП ГЕРБ и председател на предизборния щаб на 
партията Цветан Цветанов откри новоизградена детска площадка във великотърновското село 
Шемшево, предаде репортер на Радио "Фокус" – Велико Търново. Площадката е изградена със 
средства на ПП ГЕРБ и е на стойност 20 000 лв. Цветанов се ангажира в рамките на 10 дни да 
бъдат положени и плочки, и площадката да бъде завършена изцяло. В Шемшево Цветанов 
заяви, че се води кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, 
но ГЕРБ няма да влезе в този диалог.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов откри детска площадка във великотърновското село 
Шемшево  
Подзаглавие:  
Автор: Надежда КРЪСТЕВА  
Текст: с. Шемшево. Зам.-председателят на ПП ГЕРБ и председател на предизборния щаб на 
партията Цветан Цветанов откри новоизградена детска площадка във великотърновското село 
Шемшево, предаде репортер на Радио "Фокус" – Велико Търново. Площадката е изградена със 
средства на ПП ГЕРБ и е на стойност 20 000 лв. Цветанов се ангажира в рамките на 10 дни да 
бъдат положени и плочки, и площадката да бъде завършена изцяло. В Шемшево Цветанов 
заяви, че се води кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, 
но ГЕРБ няма да влезе в този диалог. По неговите думи опонентите на ГЕРБ нямат програма и 
идеи, те се интересуват от нестабилността на държавата. Цветанов заяви, че България се 
нуждае от стабилност. Той благодари на жителите на Шемшево за подкрепата, която са 
оказали през 2009 г. на изборите за народни представители и през 2011 г. за изборите за 
местна власт, и призова да го подкрепят отново. След това Цветанов посети предприятие за 
пластмасови изделия „Рита Плас Агро” в селото. Той се запозна с производствения процес и с 
директора на предприятието обсъди възможностите за финансиране по програма 
„Конкурентоспособност”.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=663710
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/198726  
Брой думи: 175  
 
 
Резюме: - Опонентите ни нямат програма и идеи, те се интересуват от нестабилността на 
държавата  
Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, но ГЕРБ 
няма да влезе в този диалог.  
 
Заглавие: Цветанов: Води се кампания на омраза и противопоставяне, но ГЕРБ няма да 
влезе в този диалог  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: - Опонентите ни нямат програма и идеи, те се интересуват от нестабилността на 
държавата  
Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, но ГЕРБ 
няма да влезе в този диалог. Това заяви заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател 
на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов, който откри новоизградена 
детска площадка във великотърновското село Шемшево. Площадката е изградена със средства 
на ПП ГЕРБ и е на стойност 20 000 лв. Цветанов се ангажира в рамките на 10 дни да бъдат 
положени и плочки, и площадката да бъде завършена изцяло. „Опонентите на ГЕРБ нямат 
програма и идеи, те се интересуват от нестабилността на държавата. България се нуждае от 
стабилност“, подчерта Цветан Цветанов.  
Зам.-председателят на ПП ГЕРБ благодари на жителите на Шемшево за подкрепата, която са 
оказали през 2009 г. на изборите за народни представители и през 2011 г. за изборите за 
местна власт. Цветан Цветанов посети и предприятие за пластмасови изделия „Рита Плас 
Агро” в селото. Той се запозна с производствения процес и обсъди с директора на 
предприятието възможностите за финансиране по програма „Конкурентоспособност”.  
 

http://www.blitz.bg/news/article/198726
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/198717  
Брой думи: 356  
 
 
Резюме: Охранителите влязоха в кратки схватки с журналистите, обрулиха им слушалките  
В кратки схватки с репортери влязоха гардовете на НСО, които пазят експремиера Бойко 
Борисов пред Японския хотел в столицата, където той дойде за конференция на младежите на 
ЕНП.  
 
Заглавие: Гардовете на Борисов към репортери: Като животни ли ще се гоним?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Охранителите влязоха в кратки схватки с журналистите, обрулиха им слушалките  
В кратки схватки с репортери влязоха гардовете на НСО, които пазят експремиера Бойко 
Борисов пред Японския хотел в столицата, където той дойде за конференция на младежите на 
ЕНП. Въпреки множеството интервюта, които даде пред вестниците, както и обширната изява 
пред bTV в "Тази сутрин", Борисов отново бе нападнат с въпроси от репортери.Нямам какво да 
кажа, повтаряше Борисов, докато репортерите тичаха след него, подвиквайки: Г-н Борисов, 
били ли сте на разговор в Банкя с Кокинов и Найденов?  
Като животни ли ще се гоним? Не виждате ли, че не иска да говори с вас, обърнаха се грубо 
към журналистите яките гардове.  
Репортер от Канал 3 прекъсна връзка със студиото, тъй като гардовете му обрулиха 
слушалките и той така и не успя да ги открие.  
Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето 
управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес. Това каза лидерът на ГЕРБ 
Бойко Борисов по време на конгреса на младежката организация на Европейската народна 
партия (ЕНП) – YEPP.  
Борисов обясни, че в следващите година и половина от управлението по ОП 
„Конкурентоспособност” са били взети мерки за средния и малък бизнес и тези мерки са дали 
резултати. „Проблемите в България дойдоха от това, че в тези 20 години беше проведена 
разбойническа приватизация. Според икономисти над 30-40 млрд. лв. трябваше да са влезли в 
държавата. Авиокомпания „Балкан” беше продадена така, че се дадоха пари, за да я купят”, 
заяви Борисов.  
На въпрос на делегат от Белгия за това как ще продължи политиката на финансова 
дисциплина, Борисов отговори: „Това е и една от нашите грешки. Финансовата дисциплина е 
важна. Сега предлагаме да разделим Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
на две – Министерство на енергетиката и Министерство на икономиката, за да можем да 
обърнем внимание на всяка малка фирма и да създадем условия за развитие”.  
„Грешката и на много други държави, които тръгват да пазят финансовата дисциплина, ако 
нямат мощна икономика, веднага води до обществено недоволство. Има слоеве в обществото, 
които очакват държавата да се грижи за тях. Трябва да направим разлика между популизъм и 
реални възможности”, заяви лидерът на ГЕРБ. /БЛИЦ  
 

http://www.blitz.bg/news/article/198717
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1359598  
Брой думи: 439  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Готови сме да управляваме, но сме готови и да бъдем опозиция. Но 
този, който управлява, трябва да е наясно, че трябва да се спазват правилата. Това каза пред 
участниците в Деветия конгрес на младежката организация на ЕНП лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов.  
 
Заглавие: Борисов готов да бъде в опозиция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Готови сме да управляваме, но сме готови и да бъдем опозиция. Но 
този, който управлява, трябва да е наясно, че трябва да се спазват правилата. Това каза пред 
участниците в Деветия конгрес на младежката организация на ЕНП лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов.  
В свое изказване пред младежката организация на ЕНП той очерта допуснатите грешки в 
управлението на ГЕРБ.  
Винаги съм си признавал грешките и такава грешка е в първата година и половина от нашето 
управление, в която почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес, коментира Борисов.  
Той поясни, че мерки са били взети в следващите година и половина от управлението по ОП 
„Конкурентоспособност" и това е дало резултати. „Проблемите в България дойдоха от това, 
че в тези 20 години беше проведена разбойническа приватизация. Според икономисти над 30-
40 млрд. лв. трябваше да са влезли в държавата. Авиокомпания „Балкан" беше продадена така, 
че се дадоха пари, за да я купят", коментира Борисов.  
Като друга грешка лидерът на ГЕРБ посочи политиката за финансова дисциплина.  
На въпрос на делегат от Белгия за това как ще продължи политиката на финансова 
дисциплина, Борисов отговори, че сега предложението им е да се раздели Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма на две - Министерство на енергетиката и Министерство на 
икономиката и така да се обърне внимание на всяка малка фирма и създадат условия за 
развитие.  
„Грешката и на много други държави, които тръгват да пазят финансовата дисциплина, ако 
нямат мощна икономика, веднага води до обществено недоволство. Има слоеве в обществото, 
които очакват държавата да се грижи за тях. Трябва да направим разлика между популизъм и 
реални възможности", коментира Борисов.  
Лидерът се спря и на приключващата днес предизборна кампания, окачествявайки я като 
мръсна.  
Според него по време на предизборната кампания не се е говорило по важните въпроси.  
„Едни ще вдигат данъци, други - ще национализират", коментира той.  
Лидерът на ГЕРБ посочи и последните социологически проучвания в последния ден на 
предизборната кампания, които по думите му показват ГЕРБ като първа политическа сила. „Към 
днешна дата, всички социологически агенции в България, и тези, за които се знае, че са 
яркочервени, дават, че ГЕРБ е първа политическа сила. В най-тежката икономическа криза, не 
дадохме друга партия да ни изпревари. Вашето присъствие и всички тези млади хора ми дават 
основание да вярвам, че има хора и ще има хора, които няма да допуснат да катастрофираме. 
Иначе няма да можем да удържим конкуренцията нито на САЩ, нито на Русия, Китай в битката 
за пазари", коментира той пред младежката организация.  
Бойко Борисов се обърна към публиката си с думите: „Надявам се, че София ви харесва. 
Животът на 20 години е много оптимистичен. Аз съм угрижен, защото не виждам надежди за 
растежа".  
 

http://www.cross.bg/1359598
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-116232.html  
Брой думи: 472  
 
 
Резюме: Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето 
управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес. Това каза лидерът на ГЕРБ 
Бойко Борисов по време на конгреса на младежката организация на Европейската народна 
партия (ЕНП) YEPP, който се провежда в София, предаде Фокус.  
 
Заглавие: Борисов: Винаги съм си признавал грешките  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето 
управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес. Това каза лидерът на ГЕРБ 
Бойко Борисов по време на конгреса на младежката организация на Европейската народна 
партия (ЕНП) YEPP, който се провежда в София, предаде Фокус.  
Борисов обясни, че в следващите година и половина от управлението по ОП 
Конкурентоспособност са били взети мерки за средния и малък бизнес и тези мерки са дали 
резултати. Проблемите в България дойдоха от това, че в тези 20 години беше проведена 
разбойническа приватизация. Според икономисти над 30-40 млрд. лв. трябваше да са влезли в 
държавата. Авиокомпания Балкан беше продадена така, че се дадоха пари, за да я купят, заяви 
Борисов.  
На въпрос на делегат от Белгия за това как ще продължи политиката на финансова 
дисциплина, Борисов отговори: Това е и една от нашите грешки. Финансовата дисциплина е 
важна. Сега предлагаме да разделим Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
на две Министерство на енергетиката и Министерство на икономиката, за да можем да обърнем 
внимание на всяка малка фирма и да създадем условия за развитие. Грешката и на много други 
държави, които тръгват да пазят финансовата дисциплина, ако нямат мощна икономика, 
веднага води до обществено недоволство. Има слоеве в обществото, които очакват държавата 
да се грижи за тях. Трябва да направим разлика между популизъм и реални възможности, 
заяви лидерът на ГЕРБ.  
Много мръсна кампания се проведе в България, допълни Борисов. Ние като демократична 
партия сме готови да управляваме, но сме готови и да бъдем опозиция. Но този, който 
управлява, трябва да е наясно, че трябва да се спазват правилата, посочи Бойко Борисов. 
Според него по време на предизборната кампания не се е говорило по важните въпроси. Едни 
ще вдигат данъци, други ще национализират, коментира той.  
България е втора по нисък дълг и сме трети или четвърти по нисък дефицит. Всичко, което 
мине над 3% дефицит, води до тежки последствие. Ние си направихме пенсионната система. 
Допуснахме грешки, които можем да поправим, посочи Бойко Борисов.  
Към днешна дата, всички социологически агенции в България, и тези, за които се знае, че са 
яркочервени, дават, че ГЕРБ е първа политическа сила. В най-тежката икономическа криза, не 
дадохме друга партия да ни изпревари. Вашето присъствие и всички тези млади хора ми дават 
основание да вярвам, че има хора и ще има хора, които няма да допуснат да катастрофираме. 
Иначе няма да можем да удържим конкуренцията нито на САЩ, нито на Русия и Китай в 
битката за пазари, посочи Борисов.  
Според него кризата в Сирия е фактор, който може да повлияе на стабилността не само в 
България, но и в Европа. България е сигурна граница на ЕС, каза Борисов.  
Бойко Борисов се обърна към младежите на конгреса с думите: Надявам се, че София ви 
харесва. Животът на 20 години е много оптимистичен. Аз съм угрижен, защото не виждам 
надежди за растежа.  
 

http://news.myvidin.com/about-116232.html
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.bulgaria-news.bg  
Връзка: http://www.bulgaria-news.bg/category/bulgaria/politics/article/post79227.html  
Брой думи: 623  
 
 
Резюме: Лидерът на ГЕРБ каза, че дори не си е мечтал за толкова бърза прокуратура, а на 
Сергей Станишев препоръча да не пропусне да гостува и в кулинарното предаване на Иван 
Звездев  
 
Заглавие: БОЙКО БОРИСОВ: ЩЕ ПРАВИМ КОАЛИЦИЯ С ДЕСНО-ЦЕНТРИСТКИ ПАРТИИ , 
КОИТО ХОРАТА НИ ПОСОЧАТ В НЕДЕЛЯ НА ИЗБОРИТЕ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лидерът на ГЕРБ каза, че дори не си е мечтал за толкова бърза прокуратура, а на 
Сергей Станишев препоръча да не пропусне да гостува и в кулинарното предаване на Иван 
Звездев  
Лидерът на ГЕПРБ Бойко Борисов призна, че е готов да бъде в опозиция, като депутат. Той 
обаче бе откровен, че не може да каже оптимистични неща в последния ден преди вота в 
неделя и заяви, че след 4 години в най-жестокото време за света, ще става много лошо в 
следващите години и даде примери с гигантската безработица в Испания, Франция, 
Португалия. „Бих поздравил всеки, който се нагърби да на носи политическа отговорност", 
посочи той.  
Борисов обясни, че ще реши след резултатите на изборите какви действия ще предприеме 
партията му. „Като видим какви са ни силите и какво ни е дал народът тогава правим 
правителство. Ако не, в конституцията е казано - връщаш мандата и идва втората партия."  
Той допълни, че е готов и за коалиция, но ще се разбере в неделя, когато хората посочат кои 
партии да управляват. „Ако партиите в център-дясно са в парламента, и имаме възможност да 
направим с тях правителство, ще направим. За разлика от другите всеядни партии аз не искам 
да бъда на власт на всяка цена”, посочи Борисов пред bTV.  
Експремиерът бе категоричен, че за него еднопартийното управление е най-доброто, защото 
има политическа отговорност. По темата за срс-гейт Бойко Борисов заяви: "Когато има нещо 
незаконно, то не се коментира." Абсолютно нищо по никакво дело не е препятствано и допълни, 
че е в ход гигантска манипулация, която рано или късно ще излезе цялата истина. „Срещу нас е 
работено от цяла група, и от бизнеса и от политически партии”, посочи още Борисов.  
Той припомни, че Станишев се хвали и отчита 20 милиарда инвестиции като премиер, но 70% 
от тях са в София, когато Борисов е бил кмет. „Програма "Конкурентоспособност" излезе най-
идеалната програма, заслуга на Делян Добрев. Ако с това темпо продължава държавата, след 
2-3 години ще видите какво ще стане с икономиката”, коментира Борисов. Той не пропусна да 
иронизира политическия си противник с това, че Станишев е минал през всички предавания по 
всички телевизии и затова му препоръча да не пропусне и кулинарното на Иван Звездев.  
Експремиерът заяви, че не знае кой го е записал в дома му, но има подозрения. За разлика от 
другите, говоря когато имам доказателства, допълни той. Борисов съобщи, че е бил изненадан, 
че бившият министър на земеделието Мирослав Найденов в хода на кампанията е излязъл и е 
заявил, че Цветанов Цветанов е подслушвал колегите си. „Изненада ме, защото няколко дни 
преди това, беше на рожден ден на Цветанов.” На въпрос дали е направил своя проверка дали 
Цветан Цветанов се е възползвал от техническите средства на МВР Борисов заяви: - Ако се е 
възползвал, сега медиите щяха да бъдат залети с компромати срещу Станишев и Доган.  
В тази връзка Борисов каза, че толкова бърза прокуратура и в мечтите си не е виждал и 
допълни, че се надява със същата скорост да продължи да работи и по другите сигнали.  
За партийните дела Борисов бе категоричен, че ГЕРБ е монолитна, хората знаят кой е лидерът 
и кой е заместникът. За Цветанов Борисов посочи още, че досега не го е подвеждал. Лидерът 
на най-голямата партия каза, че не вижда какво другите партии ги интересува как е устроена и 
какво правят в тяхната партия. „Ако правим правителството, тогава могат да поставят условия”, 
посочи още той.  
„Ако хората се подведат да гласуват за БСП в неделя, те ще слушат още 40 години едно и 
също, защото такива като мен ще застанат срещу "Белене", каза той в отговор на въпрос от 
водещата дали не му е омръзнало 4 години да повтаря едно и също. Винаги, дойдат ли избори, 
БСП не са излизали срещу мен с нещо направено, а винаги с някакъв компромат.”  
 

http://www.bulgaria-news.bg/category/bulgaria/politics/article/post79227.html
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.bulgaria-news.bg  
Връзка: http://www.bulgaria-news.bg/category/bulgaria/politics/article/post79235.html  
Брой думи: 849  
 
 
Резюме: Лидерът на ГЕРБ, който бе гост на конгреса на младежката организация на 
европейската народна партия (ЕНП): Угрижен съм, защото не виждам растеж в публичните 
финанси на Европа  
 
Заглавие: БОРИСОВ ЩЕ РАЗДЕЛИ МИЕТ НА ДВЕ ОТДЕЛИ МИНИСТЕРСТВА – НА 
ИКОНОМИКАТА И НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ЗА ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ НА МАЛКИТЕ 
ФИРМИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лидерът на ГЕРБ, който бе гост на конгреса на младежката организация на 
европейската народна партия (ЕНП): Угрижен съм, защото не виждам растеж в публичните 
финанси на Европа  
„Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето 
управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес”, каза лидерът на ГЕРБ 
Бойко Борисов по време на 9-тата конференция на младежката структура на Европейската 
народна партия (ЕНП), която се провежда в София и на която гост е лично президентът на ЕНП 
Вилфрид Мартенс.  
Борисов обясни, че в следващите година и половина от управлението по ОП 
„Конкурентоспособност” са били взети мерки за средния и малък бизнес и тези мерки са дали 
резултати. „Проблемите в България дойдоха от това, че в тези 20 години беше проведена 
разбойническа приватизация. Според икономисти над 30-40 млрд. лв. трябваше да са влезли в 
държавата. Авиокомпания „Балкан” беше продадена така, че се дадоха пари, за да я купят”, 
заяви Борисов.  
На въпрос на делегат от Белгия за това как ще продължи политиката на финансова 
дисциплина, Борисов отговори: „Това е и една от нашите грешки. Финансовата дисциплина е 
важна. Сега предлагаме да разделим Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
на две – Министерство на енергетиката и Министерство на икономиката, за да можем да 
обърнем внимание на всяка малка фирма и да създадем условия за развитие”.  
„Грешката и на много други държави, които тръгват да пазят финансовата дисциплина, ако 
нямат мощна икономика, веднага води до обществено недоволство. Има слоеве в обществото, 
които очакват държавата да се грижи за тях. Трябва да направим разлика между популизъм и 
реални възможности”, заяви лидерът на ГЕРБ.  
Най-много работни места в краткосрочен план можели да излязат по линия на енергийната 
ефективност. Малките и средни фирми можело да живнат именно чрез санирането на 
"панелките и неизмазаните къщи по селата". "Искаме това да стане национален спорт, 
национално занимание - всеки да си стегне къщата", пожела Борисов. Биоземеделието бил 
друг неизползван ресурс на страната ни - хрупащи трева на нашите прекрасни пасища 
добичета можели да задоволяват с качествено месо огромния арабски пазар.  
"Учудвам се на опонентите си, че с такъв ентусиазъм се бият за властта. Много ясно трябва да 
отличаваме популизъм от създаване на работни места. При 60% безработица в Испания, при 
сриващи се силни икономики... Идват нелеки времена и не се вижда кризата да отминава", 
предупреди Борисов. И очерта, че който и да вземе властта, ще е изправен пред нелеката 
задача да каже на хората: "Още трябва да се свиваме, да пестим." Международното положение 
се утежнявало и от конфликта Сирия - Израел. "Ние сме граница на ЕС и това е още една 
причина, която задължава България да има силно правителство. Като отговорна партия ние 
сме готови да управляваме. Но който и да дойде, трябва да спазва правилата на Маастрихт - и 
дефицита, и всичко останало", очерта рамката Борисов. Той се уповавал на здравия разум на 
българина, който няма да допусне катастрофа на страната ни. Тръгне ли България в грешна 
посока, няма да устои на конкуренцията и ще потъне, убеден е лидерът на ГЕРБ. Той напомни, 
че при преговорите за следващия програмен период 2014-2020 г. е осигурил 25 милиарда лева 
чисти пари, след приспадане на вноските. С което България е влязла в топ 4 на държавите с 
увеличен ресурс насред кризата.  
"Лесно е да похарчиш взети назаем пари, но после трудно се връщат. Устискахме на дефицита 
и сега сме отличниците на Европа заедно с Швеция и Германия", отчете Борисов. Ако вземе пак 

http://www.bulgaria-news.bg/category/bulgaria/politics/article/post79235.html
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властта, ГЕРБ можело да прибегне до заем единствено за министерство на електронното 
управление, за да се вържат изградените модули на е-правителството в една платформа, която 
да заработи незабавно. "Това направим ли, ще улесним изключително много и хората, и 
бизнеса", категоричен е лидерът на ГЕРБ.  
Пред високия гост - президента на ЕНП и десните младежи от Европа той направи панорамен 
преглед на стореното през мандата. "В България ни се случиха неща, които дори в 
тоталитарната държава не са успели да направят. Метрото, което според Барозу е най-добрия 
проект на Европа, вторият мост на Дунав, който ще бъде открит на 20 май, магистралите", 
изреди Борисов. Което обяснявало факта, че след 4 г. управление, и то в най-тежката криза, 
при плюене по партията от сутрин до вечер, ГЕРБ продължава да е първа сила, дори според 
червените социолози.  
"Кой се осмелява да казва, че гласът ви не се чува в Европа?" Този реторичен въпрос зададе 
на форума Мартенс. И продължи назидателно към опонентите на ГЕРБ: "В средата на 2009 г., 
когато българските социалисти загубиха властта, страната ви беше на дъното на доверие от 
страна на партньорите си. По време на управлението на Бойко Борисов вярата на ЕС беше 
възвърната." Мартенс настоя, че избори не се печелят чрез дискредитиране на хора и пожела 
успех на ГЕРБ в неделя.  
"Животът на 20 г. е доста по-оптимистичен. Аз съм много угрижен, защото не виждам растеж и 
нищо оптимистично в публичните финанси на Европа", призна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.  
"Един човек - млад, стар или на средна възраст, когато няма работа, не може да го зарадва 
нищо", отбеляза Борисов. Целта на държавата в нов мандат на ГЕРБ била именно да пребори 
най-големия бич - безработицата, което става единствено чрез бизнеса.  
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1082804  
Брой думи: 157  
 
 
Резюме: Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, 
но ГЕРБ няма да влезе в този диалог. Това заяви зам.-председателят на ГЕРБ и председател 
на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов, който откри новоизградена 
детска площадка във великотърновското село Шемшево.  
 
Заглавие: Цветанов: Води се кампания на омраза и противопоставяне  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, но 
ГЕРБ няма да влезе в този диалог. Това заяви зам.-председателят на ГЕРБ и председател на 
Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов, който откри новоизградена 
детска площадка във великотърновското село Шемшево.  
Площадката е изградена със средства на ГЕРБ и е на стойност 20 000 лв. Цветанов се 
ангажира в рамките на 10 дни да бъдат положени и плочки, и площадката да бъде завършена 
изцяло. „Опонентите на ГЕРБ нямат програма и идеи, те се интересуват от нестабилността на 
държавата. България се нуждае от стабилност”, подчерта Цветанов.  
Зам.-председателят на ГЕРБ благодари на жителите на Шемшево за подкрепата, която са 
оказали през 2009 г. на изборите за народни представители и през 2011 г. за изборите за 
местна власт. Цветан Цветанов посети и предприятие за пластмасови изделия „Рита Плас 
Агро” в селото. Той се запозна с производствения процес и обсъди с директора на 
предприятието възможностите за финансиране по програма „Конкурентоспособност”.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1082804
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news/biznes-boyko-borisov-firmi-izbori-2013-13856832?nt=10  
Брой думи: 321  
 
 
Резюме: Винаги съм си признавал грешките. Нищо не направихме за малкия и среден бизнес, 
особено първата година и половина от управлението ни, каза бившият премиер Бойко Борисов 
на конгрес на ЕНП.  
 
Заглавие: Борисов: Нищо не направихме за малкия и среден бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Винаги съм си признавал грешките. Нищо не направихме за малкия и среден бизнес, 
особено първата година и половина от управлението ни, каза бившият премиер Бойко Борисов 
на конгрес на ЕНП.  
В следващите година и половина от управлението по ОП „Конкурентоспособност” били взети 
мерки за средния и малък бизнес и дали резултати, обясни лидерът на ГЕРБ на конгреса на 
младежката организация на Европейската народна партия (ЕНП) – YEPP, който се провежда в 
София.  
По думите му, проблемите в България дошли от 20-годишна "разбойническата приватизация" и 
цитира икономисти, според които над 30-40 млрд. лв. трябвало да са влезли в държавата, 
предаде "Фокус".  
Той даде за пример авиокомпания „Балкан” - "беше продадена така, че се дадоха пари, за да я 
купят”.  
Делегат от Белгия го попита как ще продължи политиката на финансова дисциплина, а Борисов 
отговори, че и това е една от грешките им при управлението.  
"Предлагаме да разделим Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на две – 
Министерство на енергетиката и Министерство на икономиката, за да можем да обърнем 
внимание на всяка малка фирма и да създадем условия за развитие”.  
България била втора по нисък дълг и трета или четвърта по нисък дефицит.  
Партийният лидер обясни, че всичко, което мине над 3% дефицит, води до тежки последствие.  
"Ние си направихме пенсионната система. Допуснахме грешки, които можем да поправим”, 
зарече се Борисов.  
Пред делегатите се оплака, че много мръсна кампания се провела в България и ги запозна с 
резултатите от социологическите агенции, според които ГЕРБ обаче е първа политическа сила.  
"Вашето присъствие и всички тези млади хора ми дават основание да вярвам, че има хора и ще 
има, които няма да допуснат да катастрофираме. Иначе няма да можем да удържим 
конкуренцията нито на САЩ, Русия, Китай в битката за пазари”, добави експремиерът. Тема на 
конгреса на младежите на ЕНП са предизвикателствата пред Европа 2020 и мястото на ЕС в 
света. Домакин е младежката структура на ГЕРБ.  
На конгреса дойде и председателят на ЕНП Вилфред Мартенс.  
 

http://dnes.dir.bg/news/biznes-boyko-borisov-firmi-izbori-2013-13856832?nt=10
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1974354  
Брой думи: 164  
 
 
Резюме: „Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, 
но ГЕРБ няма да влезе в този диалог". Това заяви заместник-председателят на ПП ГЕРБ и 
председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов, който откри 
новоизградена детска площадка във великотърновското село Шемшево.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов: Води се кампания на омраза и противопоставяне, но ГЕРБ 
няма да влезе в този диалог  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, но 
ГЕРБ няма да влезе в този диалог". Това заяви заместник-председателят на ПП ГЕРБ и 
председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов, който откри 
новоизградена детска площадка във великотърновското село Шемшево.  
Площадката е изградена със средства на ПП ГЕРБ и е на стойност 20 000 лв. Цветанов се 
ангажира в рамките на 10 дни да бъдат положени и плочки, и площадката да бъде завършена 
изцяло. „Опонентите на ГЕРБ нямат програма и идеи, те се интересуват от нестабилността на 
държавата. България се нуждае от стабилност", подчерта Цветан Цветанов.  
Заместник-председателят на ПП ГЕРБ благодари на жителите на Шемшево за подкрепата, 
която са оказали през 2009 г. на изборите за народни представители и през 2011 г. за изборите 
за местна власт. Цветан Цветанов посети и предприятие за пластмасови изделия „Рита Плас 
Агро" в селото. Той се запозна с производствения процес и обсъди с директора на 
предприятието възможностите за финансиране по програма „Конкурентоспособност".  
24 часа онлайн  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1974354
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1973501  
Брой думи: 1333  
 
 
Резюме: Готов съм да управлявам, да бъда в опозиция. Аз и Станишев сме най-подготвените 
хора - бил е 4 години, той знае и трябва да си поеме отговорността.  
Ако партиите в център-дясно са в парламента,и имаме възможност да направим с тях 
правителство, ще направим. Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред bTV.  
 
Заглавие: Борисов: Готов съм да ида в опозиция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Готов съм да управлявам, да бъда в опозиция. Аз и Станишев сме най-подготвените 
хора - бил е 4 години, той знае и трябва да си поеме отговорността.  
Ако партиите в център-дясно са в парламента,и имаме възможност да направим с тях 
правителство, ще направим. Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред bTV.  
Ако има малки партии, които влязат в парламента, би могло да разговаряме с тях. Като видим 
какви са ни силите, тогава правим правителство. Ако не ни достигат, връщаm мандата, идва 
втората партия, третата", заяви Борисов.  
Борисов посочи, че не иска коалиция, тъй като партията получава държавни субсидии, за да 
бъде самостоятелна партия.  
""Иначе защо не се обединим всички и не управляваме", попита Бойко Борисов.  
На въпрос - дали е възможна коалиция между ГЕРБ и партия „Атака" или Меглена Кунева, той 
каза: „Нека да обмислим резултатите, да видим какви хора по възраст, професии, региони са 
гласували за нас - това също има значение.  
За разлика от другите всеядни партии, аз не искам да бъда на власт на всяка цена. Властта не 
ни е самоцел".  
"Партията е монолитна, партията знае кой е лидерът, знае кой е заместникът, дава дължимото 
на всеки един от нас. Аз винаги съм бил концентриран в управлението и партийната работа ми 
е била досадна да я върша", добави той.  
Борисов каза, че вярва на Цветан Цветанов, който по думите му досега не го е подвеждал.  
"Не виждам какво другите партии ги интересува как е устроена или какво правим в нашата 
партия, как се управлява или кой е човекът там.  
Ако правим правителство, водим разговори, тогава могат да поставят условия. Аз съм щастлив, 
че днес всички социологически агенции, които прочетохте, и няколко червени дават предимство 
на ГЕРБ.  
След 4 години управление хората продължават да вярват най-много на нас. Нека минат 
изборите, хората да се произнесат, да си направят изводи защо само нас мачкат", допълни 
Бойко Борисов.  
За мен еднопартийното управление е най-доброто за хората, защото има политическа 
отговорност, заяви Борисов.  
Ако другите са дали по-добри програми, ще им стисна ръката, ще ги поздравя.  
В следващите години ще стане още по-лошо, затова ще поздравя всеки, който поеме 
отговорността да управлява, коментира бившият премиер.  
Да не се пускаме отново в празни приказки. Не случайно съм казал няколко пъти - когато има 
нещо незаконно, то не се коментира. Аз съм обикновен гражданин в момента като вас, не съм 
премиер, аз съм истински заинтересован да разберем кой е. Не се интересувам от 
интерпретацията.  
Нищо до този момент и от проверката, и от това, което в момента се говори, аз не съм 
запознат. По незаконна тема не говоря.  
Това заяви пред bTV бившият премиер Бойко Борисов за разпространените скандални записи с 
него, Мирослав Найденов и Николай Кокинов.  
Не изтича информация. Моя работа е с кого ще си говоря по телефона, заяви бившият 
премиер.  
Ако ме е интересувало какво са правили прокурорите и какъв е ходът на проверката, то на 
следващия ден има официална пресконференция, посочи Борисов.  
Цветанов го викат няколко дни преди изборите, учудвам се, че това се случва само с хора от 
ГЕРБ.  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1973501
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Не съм слушал записите, нито ще ги слушам, нито ще ги гледам. Бог ми е свидетел.  
Оказва се, че само ние нямаме контрол. Всички маски паднаха. Вижда се, че всички са 
работили срещу нас.  
Ако съм избрал главния прокурор, ще викна него, а не Николай Кокинов, заяви Борисов след 
въпрос дали той е посочил Сотир Цацаров за поста му на главен прокурор.  
Подозирам от кого са правени записите в дома ми, но аз говоря, когато има конкретни 
доказателства. Не мисля, че записите са извършени от Мирослав Найденов.  
Абсолютно нищо, свързано с посочените дела, не съм направил.  
В отговор на въпрос за твърдения на Найденов за подслушванията, извършвани от Цветанов, 
Борисов каза, че всеки може да говори каквото си иска.  
Останал е изненадан, но си е научил урока.  
Аз съм донесъл програма, а ние вече 20-30 минути говорим за скандали, реагира бившият 
премиер.  
Да оставим прокуратурата на спокойствие, тя показа, че е достатъчно организирана и бърза. 
Надявам се да продължи със същата скорост със сигнали, които има от Цветанов, Яне Янев, 
Делян Добрев.  
Борисов представи информация на ЕС за сивата икономика в България в периода 2003 -2013 г. 
Той коментира, че в годините тя пада - от 35 до 31%.  
Контрабандата на цигари е намаляла от 41 на 16%. Орешарски може да види данните, заяви 
Борисов.  
Само нашето правителство отне лиценза на "Лукойл".  
На въпрос защо всички не обичат Цветанов, Борисов отговори, че бившият вицепремиер държи 
партията стегната.  
Да минат избори, ще си направим ревизия и на партийната работа. За съжаление твърде малко 
време съм отделял на партията, каза бившият премиер.  
Цветанов досега не ме е подвеждал и му вярвам.  
Не виждам какво другите партии ги интересува как е устроена ГЕРБ и какво правим в нея, ако 
правим правителство, водим разговори, могат да гледат в нея, коментира Борисов.  
Всички социологически агенции дават преднина на ГЕРБ и днес, в последния ден, каза още той.  
Всяка партия е като всяка коза на своя крак и се бори.  
Ако не ни стигат гласовете да направим самостоятелно правителство, има по-малки партии, 
които ако влязат в парламента, можем да говорим с тях.  
Ако не ни стигнат силите, конституцията е казала - връщаш мандата и втората партия прави 
правителство, коментира Борисов.  
Ако партиите в център-дясно са в парламента и ако не ни стигнат силите, ще направим 
правителство с тях.  
На въпрос дали ГЕРБ би водил преговори с "Атака" или Кунева", Борисов отговори: Нека мине 
12 май, да видим какви хора са гласували по възраст, региони.  
Ние, за разлика от други, не сме всеядни, допълни той.  
Става ужасно време за Европа - Испания, Гърция. Какво стана в Кипър, Словения, Португалия, 
попита бившият премиер.  
Заради кризата хората останаха без работа и заради безумното управление на предишното 
правителство, заяви още той.  
Когато ние дойдехме на власт, Орешарски представи положението на България - тя беше 
затънала, посочи Борисов.  
Ако хората се подведат да гласуват за БСП в неделя, те ще слушат още 40 години едно и също, 
защото такива като мен ще застанат срещу "Белене", каза той в отговор на въпрос от водещата 
дали не му е омръзнало 4 години да повтаря едно и също.  
За мен еднопартийното управление е най-доброто за хората, защото има политическа 
отговорност, заяви Борисов.  
Ако другите са дали по-добри програми, ще им стисна ръката, ще ги поздравя.  
В следващите години ще стане още по-лошо, затова ще поздравя всеки, който поеме 
отговорността да управлява, коментира бившият премиер.  
Спорили сме по темата дали малко да не вдигнем дефицита, но пък ниският дефицит оставя 
лихвите по кредитите ниски, посочи още той.  
Винаги, дойдат ли избори, БСП не са излизали срещу мен с нещо направено, а винаги с някакъв 
компромат.  
Борисов посочи като успешни проекти на ГЕРБ ремонта на столичния бул. "Витоша", 
естакадата край Телевизионната кула, метрото. От първия ден сме вдигали доходите, заяви 
той.  
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Падна ми се да управлявам в най-жестокото време, когато се съсипва държавата, допълни 
бившият премиер.  
Станишев отчита 20 милиарда инвестиции, 70% от тях са в София, когато аз съм бил кмет, 
заяви още той.  
Програма "Конкурентоспособност" излезе най-идеалната програма, заслуга на Делян 
Добрев. Ако с това темпо продължава държавата, след 2-3 години ще видите какво ще стане с 
икономиката, коментира Борисов.  
Готов съм да управлявам, да бъда в опозиция. Аз и Станишев сме най-подготвените хора - бил 
е 4 години, той знае и трябва да си поеме отговорността.  
Ние имаме много герои, които са си дали живота по време на войни, по време на тежки кризи, 
България да продължи да я има.  
Хората очакват някой, за съжаление, да носи отговорност и за тях. Жертва сме на отговорна 
манипулация, винаги сме държали на сигурност. Ако сме ние, ще продължим да се борим 
България да има най-ниски данъци в Европа, коментира Борисов.  
Всеки народ избира сам този, който да го управлявал. Гледайте какво сме направили - в 
градовете, в които сме повторили мандата си - София каква беше, Бургас какъв беше.  
Не виждам как "Барселона" и "Реал" могат да направят общ отбор, или "Левски" и ЦСКА, но 
когато и двата са силни, ние гледаме идеи, сила, коментира бившият премиер.  
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1972930  
Брой думи: 109  
 
 
Резюме: Над 88 млн. лв. ще получи бизнесът за внедряване на иновации в производството. 
Парите са по оперативната програма “Конкурентоспособност”. Желаещите да се възползват от 
финансирането могат да подават документи до 10 юли.  
Средства се дават за купуване на машини, за части или цели поточни линии за производството 
на иновативни продукти, както и за придобиване на права за патенти или научни разработки.  
 
Заглавие: 88 млн. лева за иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 88 млн. лв. ще получи бизнесът за внедряване на иновации в производството. 
Парите са по оперативната програма “Конкурентоспособност”. Желаещите да се 
възползват от финансирането могат да подават документи до 10 юли.  
Средства се дават за купуване на машини, за части или цели поточни линии за производството 
на иновативни продукти, както и за придобиване на права за патенти или научни разработки.  
Избраните фирми ще получат между 50 и 70% от парите, нужни за осъществяване на 
проектите. Подпомагането ще е на стойност от 100 000 до 3 млн. лв.  
Това ще е една от последните процедури за бизнеса по “Конкурентоспособност”. Срокът за 
разпределяне на бюджета на програмата е краят на годината.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1972930
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1974368  
Брой думи: 161  
 
 
Резюме: „Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, 
но ГЕРБ няма да влезе в този диалог". Това заяви заместник-председателят на ПП ГЕРБ и 
председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов, който откри 
новоизградена детска площадка във великотърновското село Шемшево.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов: Води се кампания на омраза и противопоставяне, но ГЕРБ 
няма да влезе в този диалог  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, но 
ГЕРБ няма да влезе в този диалог". Това заяви заместник-председателят на ПП ГЕРБ и 
председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов, който откри 
новоизградена детска площадка във великотърновското село Шемшево.  
Площадката е изградена със средства на ПП ГЕРБ и е на стойност 20 000 лв. Цветанов се 
ангажира в рамките на 10 дни да бъдат положени и плочки, и площадката да бъде завършена 
изцяло. „Опонентите на ГЕРБ нямат програма и идеи, те се интересуват от нестабилността на 
държавата. България се нуждае от стабилност", подчерта Цветан Цветанов.  
Заместник-председателят на ПП ГЕРБ благодари на жителите на Шемшево за подкрепата, 
която са оказали през 2009 г. на изборите за народни представители и през 2011 г. за изборите 
за местна власт. Цветан Цветанов посети и предприятие за пластмасови изделия „Рита Плас 
Агро" в селото. Той се запозна с производствения процес и обсъди с директора на 
предприятието възможностите за финансиране по програма „Конкурентоспособност".  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1974368
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/България/Московски-Има-вариант-да-изпаднем-в-политическа-
криза_l.a_c.327_i.286225.html  
Брой думи: 1082  
 
 
Резюме: Бившият транспортен министър и водач на листа за 23 МИР София от ГЕРБ в 
интервю за iNews  
В предизборната надпревара ви срещнахме с лидерите на основните политически партии.  
 
Заглавие: Московски: Има вариант да изпаднем в политическа криза  
Подзаглавие:  
Автор: Ивелина Георгиева  
Текст: Бившият транспортен министър и водач на листа за 23 МИР София от ГЕРБ в интервю 
за iNews  
В предизборната надпревара ви срещнахме с лидерите на основните политически партии.  
Сред тях бяха лидерът на "Атака" Волен Сидеров, лидерът на ДСБ Иван Костов, на РЗС Яне 
Янев, на Единна народна партия Мария Капон, на "Зелените" Борислав Сандов, на СДС Емил 
Кабаиванов, заместник-председателят на ДПС Филиз Хюсменова, председателят на "Движение 
България на гражданите" Миглена Кунева и с едно от лицата на протеста Янко Петров.  
Всички те представиха управленските си програми за бъдещия парламент и споделиха 
очакванията си за предсрочните парламентарни избори.  
Днес ще ви запознаем с вижданията на ПП ГЕРБ в лицето на водача на листа за 23 МИР София 
и бивш транспортен министър в кабинета "Борисов" Ивайло Московски.  
Ивайло Московски е икономист по професия. През 1995-1996 година е бил инспектор в "София 
инс". Няколко години след това в периода 1999-2002 година става председател на Борда на 
директорите и член на Управителния съвет на "Монтана"АД и търговски директор на 
"Сата"ООД.  
В периода 2002 г. - 2003 г. е бил търговски директор на "Балтекс комерс" ЕООД, а по-късно 
става управител на официалното представителство на фирма STOLL - Германия за България.  
През лятото на 2009 г. Ивайло Московски заема поста заместник-министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, след като ГЕРБ печелят парламентарните 
избори.  
На 19 май 2011 година Московски поема ръководството на министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията след като предшественикът му Александър 
Цветков подава оставка.  
Коя поред политическа сила ще бъдете в парламента и целите ли се в министерски постове?  
- Като гледам, как се пълнят площадите вероятно ще бъдем първа политическа сила. Относно 
сформирането на кабинета не бих могъл да дам мнение в момента, тъй като наблюдаваме 
безпрецедентно обединение срещу ГЕРБ на абсолютно всички останали партии. Вероятно 
формирането на кабинет ще бъде по-сложна задача от резултата от изборите.  
Смятате ли тогава, че ще изпаднем в политическа криза след изборите?  
- Има го като вариант изпадането в политическа криза. Надявам се разумът да победи, за да се 
даде възможност за съставяне на стабилно правителство.  
С коя политическа сила имате допирни точки в управленската си програма. Респективно с коя 
партия бихте се коалирали?  
- При сегашното стечение на обстоятелствата ще бъде вредно за ГЕРБ да прави, каквито и да 
било коалиции. Нека първо да видим, кои ще преминат бариерата и ще влязат в парламента и 
тогава може да се коментират коалициите. В момента наблюдаваме безпрецедентно 
обединение на различни като идеология политически сили срещу ГЕРБ, което говори, че през 
последните 20 години не е имало никаква идеологическа разлика между политическите партии. 
Това означава, че всичките са си били едни, само цветовете са им били различни и са си 
подавали удобно властта.  
На какво залагате в управленската си програма? Във финансовата политика, в 
здравеопазването, в образованието, в социалната политика?  
- Залагаме на реализъм и прагматизъм. Процесите, които са полезни за всички секторни 
политики са стартирали така или иначе. В образованието и здравеопазването трябва да 
продължат структурните реформи, но като законодателна база и като готови проекти 

http://www.inews.bg/България/Московски-Има-вариант-да-изпаднем-в-политическа-криза_l.a_c.327_i.286225.html
http://www.inews.bg/България/Московски-Има-вариант-да-изпаднем-в-политическа-криза_l.a_c.327_i.286225.html
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финансирани с еврофондове процесите са стартирани, надявам се да бъдат и необратими, 
така че ефектът от тях да бъде до броени години реален факт.  
Предсрочните парламентарни избори бяха провокирани от протестите. Как ще отговорите на 
исканията на протестиращите?  
- Това, което изкара хората на улицата като недоволство бяха непосилните сметки за 
отопление и електричество. Ключовият отговор на проблемите на хората е национална 
стратегия за енергийна ефективност. Чрез национална програма за енергийна ефективност 
биха могли да се намалят разходите на домакинствата с между 30 и 50%. Тя може да бъде 
реализирана в рамките на две години с помощта на еврофондовете по 
"Конкурентоспособност" и "Регионално развитие".  
По темата енергетика трябва да се засилят всички контролни механизми през държавните 
институции, които могат да упражняват контрол.  
Кое е първото нещо, което ще направите, ако влезете във властта?  
- Ще продължим да реализираме стартиралите проекти и политики, защото ние считаме, че те 
са правилни и ще доведат до реални ползи за обществото след няколко години.  
Кои хора бихте наредили в един бъдещ кабинет с ваше участие?  
- Няма незаменими хора, никой не е вързан за поста министър. Ние виждаме, че останалите 
политически партии стоят зад т.нар. програмно правителство, което най-вероятно може да 
изпълни конкретни функции за определен срок, само че ако не се случи това, пред кой ще носят 
отговорност не е ясно. Затова ние твърдим, че е много важно да стане ясно, кой ще носи 
политическата отговорност без значение, кой ще е в този кабинет.  
Допускате ли, че е възможно Цветан Цветанов да е подслушвал собствените си депутати? Вие 
лично смятате ли, че сте бил подслушван?  
- Никога не съм имал чувството, че съм бил подслушван или следен. Считам, че тази тема е 
тотално преекспонирана и тя няма нищо общо с нормалното политическо говорене в една 
предизборна кампания. Смятам, че това се използва умишлено и некоректно от нашите 
опоненти. Ясно е, че всичко това е атака срещу ръководството на ГЕРБ.  
Защо според вас не можа да се стабилизира финансово БДЖ по време на вашето управление?  
- Финансовото стабилизиране на БДЖ преминава през съществуващите дългове на 
дружеството, които са в размер на 700 милиона лева. Ново преструктуриране означава нов 
заем от държавата, това на практика означава парите на всички данъкоплатци. Тук вече 
казусът става морален и ще трябва да се пита обществото "Съгласни ли сте да бъде 
гарантиран нов заем с вашите данъци от 500-600 милиона лева".  
Излизането от фалит на БДЖ преминава през нов заем, който трябва да бъде държавно 
гарантиран.  
Какъв тогава според вас е изходът от тази ситуация, как ще се стабилизира това дружество?  
- Правилният ход беше дружеството да бъде пуснато в несъстоятелност и да се създаде на 
негово място ново, но изпуснахме срока в началото на мандата ни, тъй като имаше друг 
министър, който не посмя да предприеме тази стъпка.  
В момента трябва да се отвори в обществото дебата за това и да се направи обществено 
допитване, дали хората са съгласни да се тегли нов заем за БДЖ.  
Читателите на iNews питат защо се бави все още въвеждането на електронното правителство?  
- Не се бави. Двата големи проекта в момента са в тестови режим. Това са интегрирането на 
публични регистри и електронната идентификация. Те поставят базата и платформата, върху 
която да се надгражда. Общата платформа е факт. Сега трябва общините да си 
електронизират услугите и в зависимост от тях ще започне да се надгражда върху тази база.  
В нашата програма сме заложили създаването на Министерство на електронното управление, 
което ще може да ускори този процес и до 2-3 години електронното управление да е факт.  
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/TSvetanov--Oponentite-ni-nyamat-programa-i-idei-53094  
Брой думи: 170  
 
 
Резюме: Според зам.-председателят на ГЕРБ кампанията е белязана от омраза и 
противопоставяне  
"Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, но ГЕРБ 
няма да влезе в този диалог". Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ и председател на 
Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов, който откри новоизградена 
детска площадка във великотърновското село Шемшево.  
 
Заглавие: Цветанов: Опонентите ни нямат програма и идеи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Според зам.-председателят на ГЕРБ кампанията е белязана от омраза и 
противопоставяне  
"Води се кампания на омраза и противопоставяне от останалите политически партии, но ГЕРБ 
няма да влезе в този диалог". Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ и председател на 
Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов, който откри новоизградена 
детска площадка във великотърновското село Шемшево.  
Площадката е изградена със средства на ГЕРБ и е на стойност 20 000 лв. Цветанов се 
ангажира в рамките на 10 дни да бъдат положени и плочки, и площадката да бъде завършена 
изцяло.  
"Опонентите на ГЕРБ нямат програма и идеи, те се интересуват от нестабилността на 
държавата. България се нуждае от стабилност", подчерта Цветан Цветанов. Заместник-
председателят на ПП ГЕРБ благодари на жителите на Шемшево за подкрепата, която са 
оказали през 2009 г. на изборите за народни представители и през 2011 г. за изборите за 
местна власт. Цветан Цветанов посети и предприятие за пластмасови изделия „Рита Плас 
Агро" в селото. Той се запозна с производствения процес и обсъди с директора на 
предприятието възможностите за финансиране по програма „Конкурентоспособност".  
 

http://www.livenews.bg/TSvetanov--Oponentite-ni-nyamat-programa-i-idei-53094
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/47485  
Брой думи: 303  
 
 
Резюме: ГЕРБ е демократична партия - готови сме и да управляваме, и да бъдем опозиция, но 
този, който управлява, да е наясно, че трябва да се спазват правилата. Това посочи лидерът на 
формацията Бойко Борисов на конгреса на младежката организация на Европейската народна 
партия – YEPP, провеждаща се в София.  
 
Заглавие: Бойко: Следващият премиер да спазва правилата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ГЕРБ е демократична партия - готови сме и да управляваме, и да бъдем опозиция, но 
този, който управлява, да е наясно, че трябва да се спазват правилата. Това посочи лидерът на 
формацията Бойко Борисов на конгреса на младежката организация на Европейската народна 
партия – YEPP, провеждаща се в София.  
Според него по време на предизборната кампания не се е говорило по важните въпроси. 
"България е втора по нисък дълг и сме трети или четвърти по нисък дефицит. Всичко, което 
мине над 3% дефицит, води до тежки последствия. Ние си направихме пенсионната система. 
Допуснахме грешки, които можем да поправим", коментира Борисов. И добави, че младите му 
дават основание да вярва, че България няма да катастрофира. "Иначе няма да можем да 
удържим конкуренцията нито на САЩ, нито на Русия, Китай в битката за пазари", изтъкна 
лидерът на ГЕРБ.  
"Винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето управление 
почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес", каза още Бойко Борисов. И обясни, че в 
следващите година и половина от управлението им по ОП „Конкурентоспособност” са били 
взети мерки за средния и малък бизнес и тези мерки са дали резултати.  
Мартенс: ГЕРБ върна доверието на Европа към България  
Правителството на ГЕРБ и на Бойко Борисов успяха да върнат доверието на Европа към 
България. Това заяви председателят на Европейската народна партия (ЕНП) Вилфред Мартенс 
по време на конгреса. Той отбеляза, че Борисов винаги е участвал в срещите на лидерите на 
държавите-членки, а министрите от ГЕРБ са играли много важна роля на срещите на съвета на 
министрите в Европейския парламент.  
"Някои хора се осмеляват да казват, че гласът на България не се чува в Брюксел. Това не е 
вярно. България беше на дъното, когато се касае за неговите партньори в края на 
управлението на социалистите. След правителството на ГЕРБ това доверие се върна", посочи 
Мартенс.  
 

http://www.dartsnews.bg/News/47485
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.borbabg.com  
Връзка: http://www.borbabg.com/./?action=news&news=25685  
Брой думи: 679  
 
 
Резюме: Водачът на листата заедно с кмета на Велико Търново и кандидатите за депутати 
посетиха „Елмот”  
НАД 600 МЛН. ЛВ. СА ВЛЕЗЛИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА 
ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”.  
 
Заглавие: ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: „Над 600 млн. лв. влязоха в българските предприятия по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност” по време на управлението на ГЕРБ”  
Подзаглавие:  
Автор: Елена ЧАМУРКОВА  
Текст: Водачът на листата заедно с кмета на Велико Търново и кандидатите за депутати 
посетиха „Елмот”  
НАД 600 МЛН. ЛВ. СА ВЛЕЗЛИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА 
ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”.  
Това съобщи на среща вчера във великотърновската фирма „Елмот” водачът на листата на 
ГЕРБ за областта и зам.-председател на партията Цветан Цветанов. Той подчерта, че с 2 млн. 
лв. от тези средства предприятието в старата столица е закупило миналата година две машини, 
едната от които вече работи, а пусковият срок на втората предстои. Машините са много по-
икономични, а производителността им е в пъти по-висока, увери и главният инженер и зам.-
директор на фирмата Павлин Лазаров. Той показа в подробности производствения цикъл в 
дружеството като разведе Цветан Цветанов в цеховете, а доскорошният вицепремиер се 
ръкува лично с почти целия персонал и отговори в детайли на многобройните въпроси на 
работниците.  
„В началото на кризата – януари и февруари 2009 г., съкратихме около 200 работници, а спадът 
на производството ни бе 75%. След известно време обаче се съвзехме, направихме 
антикризисна програма и всяка година бележим ръст от около 10-15%, а и вече назначихме 60 
нови работници, с което персоналът ни достигна 500 човека”, обясни главният инженер. Той 
благодари на Цветанов за усилията, които правителството на ГЕРБ е положило, управлявайки 
във вихъра на кризата, за да може българският бизнес да усвоява средства от европейската 
солидарност. Цветанов подчерта, че през следващия програмен период в България ще влязат 
25 млрд. лв. безвъзмездно от Европа по оперативните програми, които с държавното 
съфинансиране ще достигнат 32 млрд. лв. Водачът на листата на ГЕРБ за областта призова 
още родните предприемачи да последват примера на ръководството на „Елмот” и да 
кандидатстват за европейски средства, които ще дадат допълнителни възможности за 
модернизиране на предприятията и създаване по-добри възможности за труд.  
На срещата си Цветан Цветанов бе придружаван от кмета на Велико Търново Даниел Панов и 
кандидатите за депутати Евгени Стоев, Мирослав Петков, Георги Давидов, Любомира Попова и 
Деян Хаджийски. Пред работниците градоначалникът призна, че има сантимент към това 
предприятие, защото от тук е стартирала неговата предизборна кампания като кандидат-кмет.  
„Радвам се, че съм тук, и мога да отчета, че за година и половина във Велико Търново се 
направиха много неща, но това не стана случайно, а благодарение на правителството, защото 
местната власт и държавата бяха в отлична комуникация. За тази година и половина Велико 
Търново е на пето място по развитие на градовете в България”, отчете Даниел Панов. Той 
призна, че също се дразни от разкопаните улици, но пък се радва на всяка асфалтирана 
отсечка.  
„Благодарение правителството на ГЕРБ работим за нова детска градина, която ни върна 
Министерството на отбраната, имаме седем нови детски площадки, а до края на 2013 ще 
направим още 12, имаме спортна зала, игрище, върнахме си и спортното училище, ще имаме и 
нов футболен клуб”, подчерта Даниел Панов.  
„Разбра ли ГЕРБ грешката си по време на управлението. Кога ще се увеличат доходите на 
хората, това е най-важният въпрос”, попита работничка Цветан Цветанов.  
„Да, точно това е грешката, от която си взехме поука, и при едно следващо управление всички 
тези грешки ще бъдат отстранени”, отговори доскорошният вицепремиер. Той призова хората 
да гласуват масово на 12 май, защото само високата избирателна активност ще даде 
представителност в българския парламент.  

http://www.borbabg.com/?action=news&news=25685
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„Ако не гласувате, оставяте на случайността и апатията да определят бъдещето ви. Това, което 
казва и кметът, казвам и аз – държавата се нуждае от силно правителство и добра комуникация 
с местната власт, защото всички тези оперативни програми, ако се забавят, както става в 
последните два-три месеца от момента, в който има служебен кабинет, се оказва, че никой не 
носи политическа отговорност. Когато няма бързи решения, това означава, че се възпрепятства 
възможността да се усвоят оперативните програми, а всяко загубено евро означава лишаване 
на България от възможността да има инвестиции и да се възползваме от европейската 
солидарност”, каза още Цветан Цветанов. И припомни, че за последните 4 години са усвоени 
38% от европейските пари, което е над 10 млрд. лв.  
Срещата на доскорошния вицепремиер в „Елмот” продължи повече от час, като завърши с 
бурни аплодисменти, десетки раздадени автографи и уверения от страна на работниците, че 
ще дадат втори шанс на ГЕРБ да управлява страната.  
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.petel.bg  
Връзка: http://www.petel.bg/article.php?aid=39113  
Брой думи: 350  
 
 
Резюме: В кратки схватки с репортери влязоха гардовете на НСО, които пазят експремиера 
Бойко Борисов пред Японския хотел в столицата, където той дойде за конференция на 
младежите на ЕНП.  
 
Заглавие: ГАРДОВЕТЕ НА БОРИСОВ КЪМ РЕПОРТЕРИ: КАТО ЖИВОТНИ ЛИ ЩЕ ГИ ГОНИМ 
?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В кратки схватки с репортери влязоха гардовете на НСО, които пазят експремиера Бойко 
Борисов пред Японския хотел в столицата, където той дойде за конференция на младежите на 
ЕНП. Въпреки множеството интервюта, които даде пред вестниците, както и обширната изява 
пред bTV в "Тази сутрин", Борисов отново бе нападнат с въпроси от репортери. Нямам какво да 
кажа, повтаряше Борисов, докато репортерите тичаха след него, подвиквайки: Г-н Борисов, 
били ли сте на разговор в Банкя с Кокинов и Найденов?  
Като животни ли ще се гоним? Не виждате ли, че не иска да говори с вас, обърнаха се грубо 
към журналистите яките гардове. Репортер от Канал 3 прекъсна връзка със студиото, тъй като 
гардовете му обрулиха слушалките и той така и не успя да ги открие. Аз винаги съм си 
признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето управление почти нищо не 
направихме за малкия и среден бизнес. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на 
конгреса на младежката организация на Европейската народна партия (ЕНП) – YEPP.  
Борисов обясни, че в следващите година и половина от управлението по ОП 
„Конкурентоспособност” са били взети мерки за средния и малък бизнес и тези мерки са дали 
резултати. „Проблемите в България дойдоха от това, че в тези 20 години беше проведена 
разбойническа приватизация. Според икономисти над 30-40 млрд. лв. трябваше да са влезли в 
държавата. Авиокомпания „Балкан” беше продадена така, че се дадоха пари, за да я купят”, 
заяви Борисов.  
На въпрос на делегат от Белгия за това как ще продължи политиката на финансова 
дисциплина, Борисов отговори: „Това е и една от нашите грешки. Финансовата дисциплина е 
важна. Сега предлагаме да разделим Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
на две – Министерство на енергетиката и Министерство на икономиката, за да можем да 
обърнем внимание на всяка малка фирма и да създадем условия за развитие”.  
„Грешката и на много други държави, които тръгват да пазят финансовата дисциплина, ако 
нямат мощна икономика, веднага води до обществено недоволство. Има слоеве в обществото, 
които очакват държавата да се грижи за тях. Трябва да направим разлика между популизъм и 
реални възможности”, заяви лидерът на ГЕРБ. /БЛИЦ  
снимката е илюстративна  
 

http://www.petel.bg/article.php?aid=39113
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.struma.com  
Връзка: http://www.struma.com/bulgariya/borisov-az-vinagi-sum-si-priznaval-greshkite_37700/  
Брой думи: 475  
 
 
Резюме: Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето 
управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес. Това каза лидерът на ГЕРБ 
Бойко Борисов по време на конгреса на младежката организация на Европейската народна 
партия (ЕНП) – YEPP, който се провежда в София, предаде „Фокус”.  
 
Заглавие: Борисов: Аз винаги съм си признавал грешките  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето 
управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес. Това каза лидерът на ГЕРБ 
Бойко Борисов по време на конгреса на младежката организация на Европейската народна 
партия (ЕНП) – YEPP, който се провежда в София, предаде „Фокус”.  
Борисов обясни, че в следващите година и половина от управлението по ОП 
„Конкурентоспособност” са били взети мерки за средния и малък бизнес и тези мерки са дали 
резултати. „Проблемите в България дойдоха от това, че в тези 20 години беше проведена 
разбойническа приватизация. Според икономисти над 30-40 млрд. лв. трябваше да са влезли в 
държавата. Авиокомпания „Балкан” беше продадена така, че се дадоха пари, за да я купят”, 
заяви Борисов.  
На въпрос на делегат от Белгия за това как ще продължи политиката на финансова 
дисциплина, Борисов отговори: „Това е и една от нашите грешки. Финансовата дисциплина е 
важна. Сега предлагаме да разделим Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
на две – Министерство на енергетиката и Министерство на икономиката, за да можем да 
обърнем внимание на всяка малка фирма и да създадем условия за развитие”. „Грешката и на 
много други държави, които тръгват да пазят финансовата дисциплина, ако нямат мощна 
икономика, веднага води до обществено недоволство. Има слоеве в обществото, които очакват 
държавата да се грижи за тях. Трябва да направим разлика между популизъм и реални 
възможности”, заяви лидерът на ГЕРБ.  
Много мръсна кампания се проведе в България, допълни Борисов. „Ние като демократична 
партия сме готови да управляваме, но сме готови и да бъдем опозиция. Но този, който 
управлява, трябва да е наясно, че трябва да се спазват правилата”, посочи Бойко Борисов. 
Според него по време на предизборната кампания не се е говорило по важните въпроси. „Едни 
ще вдигат данъци, други – ще национализират”, коментира той.  
„България е втора по нисък дълг и сме трети или четвърти по нисък дефицит. Всичко, което 
мине над 3% дефицит, води до тежки последствие. Ние си направихме пенсионната система. 
Допуснахме грешки, които можем да поправим”, посочи Бойко Борисов.  
„Към днешна дата, всички социологически агенции в България, и тези, за които се знае, че са 
яркочервени, дават, че ГЕРБ е първа политическа сила. В най-тежката икономическа криза, не 
дадохме друга партия да ни изпревари. Вашето присъствие и всички тези млади хора ми дават 
основание да вярвам, че има хора и ще има хора, които няма да допуснат да катастрофираме. 
Иначе няма да можем да удържим конкуренцията нито на САЩ, нито на Русия и Китай в 
битката за пазари”, посочи Борисов.  
Според него кризата в Сирия е фактор, който може да повлияе на стабилността не само в 
България, но и в Европа. България е сигурна граница на ЕС, каза Борисов.  
Бойко Борисов се обърна към младежите на конгреса с думите: „Надявам се, че София ви 
харесва. Животът на 20 години е много оптимистичен. Аз съм угрижен, защото не виждам 
надежди за растежа”.  
 

http://www.struma.com/bulgariya/borisov-az-vinagi-sum-si-priznaval-greshkite_37700/
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/groups/287680148002611/380042062099752/?ref=notif&notif_t=group_act
ivity  
Брой думи: 78  
 
 
Резюме: Денислава Йорданова: Средства се дават на фирми за купуване на машини, за части 
или цели поточни линии за производството на иновативни продукти, както и за придобиване на 
права за патенти или научни разработки.  
88 млн. лева за иновации  
 
Заглавие: Областен информационен център - Търговище  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Денислава Йорданова: Средства се дават на фирми за купуване на машини, за части 
или цели поточни линии за производството на иновативни продукти, както и за придобиване на 
права за патенти или научни разработки.  
88 млн. лева за иновации  
www.trud.bg  
Над 88 млн. лв. ще получи бизнесът за внедряване на иновации в производството. Парите са 
по оперативната програма “Конкурентоспособност”. Желаещите да се възползват от 
финансирането могат да подават  
Харесвам · · Следене на публикацията · Сподели · преди 9 часа  
 

https://www.facebook.com/groups/287680148002611/380042062099752/?ref=notif&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/287680148002611/380042062099752/?ref=notif&notif_t=group_activity
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995  
Брой думи: 54  
 
 
Резюме: Отворена е нова процедура по ОП "Конкурентоспособност" - "Внедряване на иновации 
в предприятията". Повече за нея от линка по-долу.  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 4 часа  
Отворена е нова процедура по ОП "Конкурентоспособност" - "Внедряване на иновации в 
предприятията". Повече за нея от линка по-долу.  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по  
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995


 

 

74 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/1
1
/2

0
1
3

 

Дата: 10.05.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 267  
 
 
Резюме: ОТВОРЕНА Е СХЕМАТА BG161PO003-1.1.07 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В 
ПРЕДПРИЯТИЯТА”  
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 10.07.2013 г.  
Допустими по процедурата са следните дейности:  
По елемент „Инвестиции” допустими са следните дейности:  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 5 часа от Plovdiv, Bulgaria  
ОТВОРЕНА Е СХЕМАТА BG161PO003-1.1.07 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В 
ПРЕДПРИЯТИЯТА”  
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 10.07.2013 г.  
Допустими по процедурата са следните дейности:  
По елемент „Инвестиции” допустими са следните дейности:  
- Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативен продукт 
(стока или услуга) или процес.  
- Придобиване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при 
създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния 
продукт/реализация на иновативния процес.  
- Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите или на резултати от 
НИРД, които са обект на внедряване по процедурата.  
- Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на 
иновативния продукт (стока или услуга) или процес.  
По Елемент „Услуги” допустими са следните дейности:  
- Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване 
на иновативния продукт (стока или услуга) или процес;  
- Консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания, разработване на 
бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на внедряваните в производство 
иновативни продукти (стоки или услуги)/процеси;  
- Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура;  
- Визуализация на проекта;  
- Одит на проекта.  
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на 
интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния 
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и 
Кохезиония фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.  
Проектните предложения се подават на адреса на Управляващия орган – Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност”: София 1000, ул. „6-ти септември” № 21.  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431  
Брой думи: 63  
 
 
Резюме: Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентноспособност“ обяви нова 
процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията". Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и 
конкурентос...Вижте повече  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
 
Заглавие: Областен Информационен Център-Смолян сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 4 часа  
Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ обяви нова 
процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията". Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и 
конкурентос...Вижте повече  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор 
на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична 
модернизация в  
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431


 

 

76 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 5

/1
1
/2

0
1
3

 

Дата: 10.05.2013  
Източник: www.novinite.bg  
Връзка: http://www.novinite.bg/articles/37227/-Bojko-Borisov-Vinagi-sam-si-priznaval-greshkite  
Брой думи: 231  
 
 
Резюме: Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето 
управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Винаги съм си признавал грешките  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Аз винаги съм си признавал грешките. Особено първата година и половина от нашето 
управление почти нищо не направихме за малкия и среден бизнес.  
Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на конгреса на младежката организация на 
Европейската народна партия (ЕНП) – YEPP, който се провежда в София, предаде агенция 
„Фокус”.  
Борисов обясни, че в следващите година и половина от управлението по ОП 
„Конкурентоспособност” са били взети мерки за средния и малък бизнес и тези мерки са дали 
резултати. „Проблемите в България дойдоха от това, че в тези 20 години беше проведена 
разбойническа приватизация. Според икономисти над 30-40 млрд. лв. трябваше да са влезли в 
държавата.  
Авиокомпания „Балкан” беше продадена така, че се дадоха пари, за да я купят”, заяви Борисов. 
На въпрос на делегат от Белгия за това как ще продължи политиката на финансова 
дисциплина, Борисов отговори:  
„Това е и една от нашите грешки. Финансовата дисциплина е важна. Сега предлагаме да 
разделим Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на две – Министерство на 
енергетиката и Министерство на икономиката, за да можем да обърнем внимание на всяка 
малка фирма и да създадем условия за развитие”.  
„Грешката и на много други държави, които тръгват да пазят финансовата дисциплина, ако 
нямат мощна икономика, веднага води до обществено недоволство. Има слоеве в обществото, 
които очакват държавата да се грижи за тях. Трябва да направим разлика между популизъм и 
реални възможности”, заяви лидерът на ГЕРБ.  
 

http://www.novinite.bg/articles/37227/-Bojko-Borisov-Vinagi-sam-si-priznaval-greshkite
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Дата: 10.05.2013  
Източник: www.economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/19227/1/1/Biznesut-poluchava-88-mln-lv-za-inovacii.html  
Брой думи: 129  
 
 
Резюме: Средства се дават за купуване на машини, за части или цели поточни линии за 
производството на иновативни продукти  
Бизнесът ще получи над 88 млн. лв. за внедряване на иновации в производството, пише "Труд". 
Парите са по Оперативната програма "Конкурентоспособност". Желаещите да се възползват от 
финансирането могат да подават документи до 10 юли.  
 
Заглавие: Бизнесът получава 88 млн. лв. за иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Средства се дават за купуване на машини, за части или цели поточни линии за 
производството на иновативни продукти  
Бизнесът ще получи над 88 млн. лв. за внедряване на иновации в производството, пише "Труд". 
Парите са по Оперативната програма "Конкурентоспособност". Желаещите да се 
възползват от финансирането могат да подават документи до 10 юли.  
Средства се дават за купуване на машини, за части или цели поточни линии за производството 
на иновативни продукти, както и за придобиване на права за патенти или научни разработки.  
Избраните фирми ще получат между 50 и 70% от парите, нужни за осъществяване на 
проектите. Подпомагането ще е на стойност от 100 000 до 3 млн. лв.  
Това ще е една от последните процедури за бизнеса по "Конкурентоспособност". Срокът за 
разпределяне на бюджета на програмата е краят на годината. 

http://economic.bg/news/19227/1/1/Biznesut-poluchava-88-mln-lv-za-inovacii.html

