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Медиен мониторинг – обобщение
30.06.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
3

вестници, от които:

0

- национални

0

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

3



Общо за деня

3
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.

5

Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 29.06.2013
Източник: www.news.data.bg
Връзка:
http://news.data.bg/2/bulgaria/486898/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bf-%d0%b8-%d0%b4%d0%bf%d1%81
Брой думи: 1229

Заглавие: Делян Добрев: Изборен кодекс може да има до три седмици, ако БСП и ДПС
искат
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Делян Добрев, народен представител от ПГ на ГЕРБ, в ефира на „Радио К2”, заяви
позиции по следните теми:
Според Делян Добрев в правителството не виждаме нито експертност, нито ясна програма.
Единственото нещо, което се вижда през последния месец е реваншизъм към предишните
управляващи и това е жалко, защото страната има достатъчно проблеми. Предложеният от
Пламен Орешарски пакет от мерки включва само социални такива, а няма нищо за бизнеса, а
всички знаем, че ако не се подобрява бизнеса, не може да има и нови работни места. Според
депутата от ГЕРБ увеличаването на разходите за социални дейности не само че не помага по
никакъв начин, но влошава допълнително нещата.
Има ли нова философия в променения Закон за енергетиката или се търси популистки ефект.
Добрев започна с това, че от старото министерство на икономиката, енергетиката и туризма не
е трябвало да се отдели само туризма, но и енергетиката. Вниманието на новия министър е
ангажирано изцяло с енергетиката и почти не фокусира икономиката. По отношение на
промените в закона за енергетиката, то те са дискутирани в последните шест месеца и са
започнали още при управлението на ГЕРБ. Голяма част от промените в текстовете са били
направени още през януари и февруари тази година, довършени са от служебния кабинет, а
сегашният само финализира акта по внасянето им в пленарна зала. Със сигурност има
промени, които ще подобрят положението и ще балансират системата. Делян Добрев
продължи, че е малко песимист по отношение на намаляването на цената на тока, освен ако не
е политическо решение, защото министър – председателят определя колко ще намалее цената
на електроенергията. Всъщност няма база за такова намаление, за каквото се говори.
Обвиненията към ГЕРБ, че са отсъствали от пленарна зала при обсъждането на промените.
Делян Добрев заяви, че отсъствието им се дължи на това, че през последните петнадесет дни
хората ясно са показали, че не искат нито този състав на Народното събрание, нито
правителството, защото не се чувстват представени и имат съмнения относно морала като
цяло на кабинета. Той продължи, че след като хората, които са ги избрали не желаят те да са
там, то по – добре да не са. Отсъствието на ГЕРБ категорично е показало, че има нова тройна
коалиция, която е подкрепяна от АТАКА, защото ако те не влизат в пленарна зала, то няма как
да се провеждат заседанията.
Внесените от ГЕРБ предложения за промени в изборния кодекс и как ще се продължи в тази
посока.
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Резюме: Делян Добрев, народен представител от ПГ на ГЕРБ, в ефира на „Радио К2”, заяви
позиции по следните теми:
Според Делян Добрев в правителството не виждаме нито експертност, нито ясна програма.
Единственото нещо, което се вижда през последния месец е реваншизъм към предишните
управляващи и това е жалко, защото страната има достатъчно проблеми. Предложеният от
Пламен Орешарски пакет от мерки включва само социални такива, а няма нищо за бизнеса, а
всички знаем, че ако не се подобрява бизнеса, не може да има и нови работни места. Според
депутата от ГЕРБ увеличаването на разходите за социални дейности не само че не помага по
никакъв начин, но влошава допълнително нещата.
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Делян Добрев каза, че още когато са решили да напуснат Народното събрание, от ГЕРБ ясно
са заявили, че ще се върнат само при обсъждане на нов изборен кодекс. Трябва да има
промени в изборния кодекс преди да се проведат нови избори. В противен случай резултатите
ще бъдат много подобни и ще поставят Народното събрание в същата зависимост. От ГЕРБ
ясно заявяват, че ще участват активно в изработването на нов изборен кодекс както в
комисиите, така и в пленарна зала. Делян Добрев продължи, че въпросът дали от ГЕРБ ще
идват на заседания следващата седмица зависи много от председателя на Парламента и колко
бързо ще разпредели той предложенията в отделните комисии. Той продължи, че още в първия
ден на новото Народно събрание е внесъл промени в закона за енергетиката, били са
разгледани в комисия един месец по – късно, след което са били отхвърлени и по – късно
внесени в Министерски съвет. Според депутатът от ГЕРБ се твърди, че изработването на нов
изборен кодекс ще отнеме два три месеца и може би така просто някой се опитва да печели
време. Народното събрание обаче ясно е показало, че когато има консенсус промените в
законодателството могат да станат за дни, а в изборния кодекс за седмици. Когато човек гледа
работата на Народното събрание се пита дали наистина най – важните въпроси са били за
промените в силовите структури, създаването на комисия за „Авиоотряд 28”. Делян Добрев
поздрави „Радио К2” за отправеното искане за справка относно ползването на „Авиоотряд 28”
от огражданствяването му през 2000 година и продължи, че който и период от работата му да
се разглежда, това не решава проблемите на хората. Обявено е било съкращаване на хиляда и
двеста административни режима за бизнеса, но на практика не сме видели съкращаването на
нито един. Да не говорим, че ОП „Конкурентоспособност” от един месец не работи, защото
няма екип, който да подписва.
Как ще се отрази промяната на цената на електроенергията за свободен пазар.
Според Делян Добрев в текстовете, предложени от Министерски съвет, не е станало ясно как
ще се отразят промените върху цената на електроенергията за бизнеса. Намалява се такса
пренос когато става въпрос за износ, което означава, че се губят едни приходи, които трябва да
бъдат компенсирани по някакъв начин. Депутатът от ГЕРБ продължи, че се надява това да не
бъде компенсирано от увеличение на цената за бизнеса, защото това ще затрудни
положението на големите работодатели в България. Това може да доведе до нови съкращения.
Той продължи, че разбира желанието на КРИБ за нови избори и добави, че не вижда коя
работодателска организация не желае предсрочни избори. Явно само правителството не вижда
това. Всъщност организациите в КРИБ плащат осемдесет процента от данъците в държавния
бюджет и осигуряват препитание на осемстотин хиляди души, и затова тяхното неодобрение е
много показателно.
Какво се случва вътре в ПП ГЕРБ и има ли опасност от разцепление.
Според Делян Добрев изказванията срещу ГЕРБ идват от хора, които не са участвали в
листите. Той продължи, че в никакъв случай не можем да говорим за разцепление. Просто
темата много се преекспонира. На въпроса на Илиана Беновска дали е възможно разцепление
в парламентарната група на ГЕРБ, Делян Добрев отговори, че се е говорело за такова
разцепление още преди първото заседание на Народното събрание, а и още една година преди
края на мандата на партията. Видяло се е обаче, че такова нещо не се е случило.
Възможно ли е работата по новия изборен кодекс да е ефективна и в какъв срок може да бъде
изработен той.
Делян Добрев заяви, че дали работата ще бъде ефективна зависи от това, дали поне част от
предложенията на ГЕРБ ще бъдат приети. Много е вероятно всички те да бъдат отхвърлени,
което не помага за успокояване на обстановката. Много от предложенията на ГЕРБ са и
предложения на протестиращите. Делян Добрев продължи, че се надява и протестиращите да
прокарат свои предложения, за да може колкото се може повече хора да имат
представителство в следващото Народно събрание. Той каза още, че по отношение на
сроковете може да даде пример с това, че на второ четене при приемането на последния
изборен кодекс, всички текстове в рамките на около петстотин страници, са били приети за два
дни. Така че е съвсем възможно да имаме нов изборен кодекс в рамките на няколко седмици от
днешна дата, ако има политическа воля за това и ако бъдат проведени разглеждания в
комисиите на първо четене още следващата седмица. Това означава, че след две – три
седмици можем да имаме нов изборен кодекс. Това обаче не може да стане ако от БСП и ДПС
започнат да се правят работни групи, работата на които да отнеме месеци, за да се печели
време. На молбата на Илиана Беновска да коментира исканията в някои среди на БСП да се
тръгне на преговори с ГЕРБ, за да могат и те да получат свое представителство, Делян Добрев
отговори, че от ГЕРБ нееднократно са заявявали, че коалиция с БСП и ДПС няма да правят.
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„При формирането на това правителство те отново доказаха, че сме били прави в това свое
решение” завърши той разговора си.

10

Дата: 29.06.2013
Източник: www.livenews.bg
Връзка: http://www.livenews.bg/Delyan-Dobrev--GERB-ne-e-zastrashena-ot-raztseplenie-57286
Брой думи: 1249

Заглавие: Делян Добрев: ГЕРБ не е застрашена от разцепление
Подзаглавие: Изборен кодекс може да има до три седмици, ако БСП и ДПС поискат,
категоричен е бившият министър в кабинета "Борисов"
Автор:
Текст: Публикуваме цялото интервю на бившия министър на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев в кабинета "Борисов" и настоящ депутат от ГЕРБ с Илиана Беновска в
ефира на „Радио К2”:
Анализ на случващото се в България след парламентарните избори.
Според Делян Добрев в правителството не виждаме нито експертност, нито ясна програма.
Единственото нещо, което се вижда през последния месец е реваншизъм към предишните
управляващи и това е жалко, защото страната има достатъчно проблеми. Предложеният от
Пламен Орешарски пакет от мерки включва само социални такива, а няма нищо за бизнеса, а
всички знаем, че ако не се подобрява бизнеса, не може да има и нови работни места. Според
депутата от ГЕРБ увеличаването на разходите за социални дейности не само че не помага по
никакъв начин, но влошава допълнително нещата.
Има ли нова философия в променения Закон за енергетиката или се търси популистки ефект.
Делян Добрев започна с това, че от старото министерство на икономиката, енергетиката и
туризма не е трябвало да се отдели само туризма, но и енергетиката. Вниманието на новия
министър е ангажирано изцяло с енергетиката и почти не фокусира икономиката. По отношение
на промените в закона за енергетиката, то те са дискутирани в последните шест месеца и са
започнали още при управлението на ГЕРБ. Голяма част от промените в текстовете са били
направени още през януари и февруари тази година, довършени са от служебния кабинет, а
сегашният само финализира акта по внасянето им в пленарната зала. Със сигурност има
промени, които ще подобрят положението и ще балансират системата. Делян Добрев
продължи, че е малко песимист по отношение на намаляването на цената на тока, освен ако не
е политическо решение, защото министър–председателят определя колко ще намалее цената
на електроенергията. Всъщност няма база за такова намаление, за каквото се говори.
Обвиненията към ГЕРБ, че са отсъствали от пленарната зала при обсъждането на промените.
Делян Добрев заяви, че отсъствието им се дължи на това, че през последните петнадесет дни
хората ясно са показали, че не искат нито този състав на Народното събрание, нито
правителството, защото не се чувстват представени и имат съмнения относно морала като
цяло на кабинета. Той продължи, че след като хората, които са ги избрали не желаят те да са
там, то по–добре да не са. Отсъствието на ГЕРБ категорично е показало, че има нова тройна
коалиция, която е подкрепяна от АТАКА, защото ако те не влизат в пленарната зала, то няма
как да се провеждат заседанията.
Внесените от ГЕРБ предложения за промени в Изборния кодекс и как ще се продължи в тази
посока.
Делян Добрев каза, че още когато са решили да напуснат Народното събрание, от ГЕРБ ясно
са заявили, че ще се върнат само при обсъждане на нов Изборен кодекс. Трябва да има
промени в Изборния кодекс преди да се проведат нови избори. В противен случай резултатите
ще бъдат много подобни и ще поставят Народното събрание в същата зависимост. От ГЕРБ
ясно заявяват, че ще участват активно в изработването на нов Изборен кодекс както в
комисиите, така и в пленарната зала. Делян Добрев продължи, че въпросът дали от ГЕРБ ще
идват на заседания следващата седмица зависи много от председателя на парламента и колко
бързо ще разпредели той предложенията в отделните комисии. Той продължи, че още в първия
ден на новото Народно събрание е внесъл промени в закона за енергетиката, били са
разгледани в комисия един месец по–късно, след което са били отхвърлени и по–късно внесени
в Министерски съвет. Според депутата от ГЕРБ се твърди, че изработването на нов Изборен
кодекс ще отнеме два-три месеца и може би така просто някой се опитва да печели време.
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Резюме: Публикуваме цялото интервю на бившия министър на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев в кабинета "Борисов" и настоящ депутат от ГЕРБ с Илиана Беновска в
ефира на „Радио К2”:
Анализ на случващото се в България след парламентарните избори.
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Народното събрание обаче ясно е показало, че когато има консенсус, промените в
законодателството могат да станат за дни, а в Изборния кодекс за седмици. Когато човек гледа
работата на Народното събрание се пита дали наистина най – важните въпроси са били за
промените в силовите структури, създаването на комисия за „Авиоотряд 28”. Делян Добрев
поздрави „Радио К2” за отправеното искане за справка относно ползването на „Авиоотряд 28”
от огражданствяването му през 2000 година и продължи, че който и период от работата му да
се разглежда, това не решава проблемите на хората. Обявено е било съкращаване на хиляда и
двеста административни режима за бизнеса, но на практика не сме видели съкращаването на
нито един. Да не говорим, че ОП „Конкурентоспособност” от един месец не работи, защото
няма екип, който да подписва.
Как ще се отрази промяната на цената на електроенергията за свободен пазар.
Според Делян Добрев в текстовете, предложени от Министерски съвет, не е станало ясно как
ще се отразят промените върху цената на електроенергията за бизнеса. Намалява се такса
пренос, когато става въпрос за износ, което означава, че се губят едни приходи, които трябва
да бъдат компенсирани по някакъв начин. Депутатът от ГЕРБ продължи, че се надява това да
не бъде компенсирано от увеличение на цената за бизнеса, защото това ще затрудни
положението на големите работодатели в България. Това може да доведе до нови съкращения.
Той продължи, че разбира желанието на КРИБ за нови избори и добави, че не вижда коя
работодателска организация не желае предсрочни избори. Явно само правителството не вижда
това. Всъщност организациите в КРИБ плащат осемдесет процента от данъците в държавния
бюджет и осигуряват препитание на осемстотин хиляди души, и затова тяхното неодобрение е
много показателно.
Какво се случва вътре в ПП ГЕРБ и има ли опасност от разцепление.
Според Делян Добрев изказванията срещу ГЕРБ идват от хора, които не са участвали в
листите. Той продължи, че в никакъв случай не можем да говорим за разцепление. Просто
темата много се преекспонира. На въпроса на Илиана Беновска дали е възможно разцепление
в парламентарната група на ГЕРБ, Делян Добрев отговори, че се е говорело за такова
разцепление още преди първото заседание на Народното събрание, а и още една година преди
края на мандата на партията. Видяло се е обаче, че такова нещо не се е случило.
Възможно ли е работата по новия изборен кодекс да е ефективна и в какъв срок може да бъде
изработен той.
Делян Добрев заяви, че дали работата ще бъде ефективна зависи от това, дали поне част от
предложенията на ГЕРБ ще бъдат приети. Много е вероятно всички те да бъдат отхвърлени,
което не помага за успокояване на обстановката. Много от предложенията на ГЕРБ са и
предложения на протестиращите. Делян Добрев продължи, че се надява и протестиращите да
прокарат свои предложения, за да може колкото се може повече хора да имат
представителство в следващото Народно събрание. Той каза още, че по отношение на
сроковете може да даде пример с това, че на второ четене при приемането на последния
изборен кодекс, всички текстове в рамките на около петстотин страници, са били приети за два
дни. Така че е съвсем възможно да имаме нов Изборен кодекс в рамките на няколко седмици от
днешна дата, ако има политическа воля за това и ако бъдат проведени разглеждания в
комисиите на първо четене още следващата седмица. Това означава, че след две – три
седмици можем да имаме нов Изборен кодекс. Това обаче не може да стане, ако от БСП и ДПС
започнат да се правят работни групи, работата на които да отнеме месеци, за да се печели
време. На молбата на Илиана Беновска да коментира исканията в някои среди на БСП да се
тръгне на преговори с ГЕРБ, за да могат и те да получат свое представителство, Делян Добрев
отговори, че от ГЕРБ нееднократно са заявявали, че коалиция с БСП и ДПС няма да правят.
„При формирането на това правителство те отново доказаха, че сме били прави в това свое
решение”, завърши той разговора си с Илиана Беновска в ефира на „Радио К2”.
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Текст: Делян Добрев, народен представител от ПГ на ГЕРБ, в ефира на „Радио К2”, заяви
позиции по следните теми:
Според Делян Добрев в правителството не виждаме нито експертност, нито ясна програма.
Единственото нещо, което се вижда през последния месец е реваншизъм към предишните
управляващи и това е жалко, защото страната има достатъчно проблеми. Предложеният от
Пламен Орешарски пакет от мерки включва само социални такива, а няма нищо за бизнеса, а
всички знаем, че ако не се подобрява бизнеса, не може да има и нови работни места. Според
депутата от ГЕРБ увеличаването на разходите за социални дейности не само че не помага по
никакъв начин, но влошава допълнително нещата.
Има ли нова философия в променения Закон за енергетиката или се търси популистки ефект.
Добрев започна с това, че от старото министерство на икономиката, енергетиката и туризма не
е трябвало да се отдели само туризма, но и енергетиката. Вниманието на новия министър е
ангажирано изцяло с енергетиката и почти не фокусира икономиката. По отношение на
промените в закона за енергетиката, то те са дискутирани в последните шест месеца и са
започнали още при управлението на ГЕРБ. Голяма част от промените в текстовете са били
направени още през януари и февруари тази година, довършени са от служебния кабинет, а
сегашният само финализира акта по внасянето им в пленарна зала. Със сигурност има
промени, които ще подобрят положението и ще балансират системата. Делян Добрев
продължи, че е малко песимист по отношение на намаляването на цената на тока, освен ако не
е политическо решение, защото министър – председателят определя колко ще намалее цената
на електроенергията. Всъщност няма база за такова намаление, за каквото се говори.
Обвиненията към ГЕРБ, че са отсъствали от пленарна зала при обсъждането на промените.
Делян Добрев заяви, че отсъствието им се дължи на това, че през последните петнадесет дни
хората ясно са показали, че не искат нито този състав на Народното събрание, нито
правителството, защото не се чувстват представени и имат съмнения относно морала като
цяло на кабинета. Той продължи, че след като хората, които са ги избрали не желаят те да са
там, то по – добре да не са. Отсъствието на ГЕРБ категорично е показало, че има нова тройна
коалиция, която е подкрепяна от АТАКА, защото ако те не влизат в пленарна зала, то няма как
да се провеждат заседанията.
Внесените от ГЕРБ предложения за промени в изборния кодекс и как ще се продължи в тази
посока.
Делян Добрев каза, че още когато са решили да напуснат Народното събрание, от ГЕРБ ясно
са заявили, че ще се върнат само при обсъждане на нов изборен кодекс. Трябва да има
промени в изборния кодекс преди да се проведат нови избори. В противен случай резултатите
ще бъдат много подобни и ще поставят Народното събрание в същата зависимост. От ГЕРБ
ясно заявяват, че ще участват активно в изработването на нов изборен кодекс както в
комисиите, така и в пленарна зала. Делян Добрев продължи, че въпросът дали от ГЕРБ ще
идват на заседания следващата седмица зависи много от председателя на Парламента и колко
бързо ще разпредели той предложенията в отделните комисии. Той продължи, че още в първия
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Резюме: Делян Добрев, народен представител от ПГ на ГЕРБ, в ефира на „Радио К2”, заяви
позиции по следните теми:
Според Делян Добрев в правителството не виждаме нито експертност, нито ясна програма.
Единственото нещо, което се вижда през последния месец е реваншизъм към предишните
управляващи и това е жалко, защото страната има достатъчно проблеми. Предложеният от
Пламен Орешарски пакет от мерки включва само социални такива, а няма нищо за бизнеса, а
всички знаем, че ако не се подобрява бизнеса, не може да има и нови работни места. Според
депутата от ГЕРБ увеличаването на разходите за социални дейности не само че не помага по
никакъв начин, но влошава допълнително нещата.
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ден на новото Народно събрание е внесъл промени в закона за енергетиката, били са
разгледани в комисия един месец по – късно, след което са били отхвърлени и по – късно
внесени в Министерски съвет. Според депутатът от ГЕРБ се твърди, че изработването на нов
изборен кодекс ще отнеме два три месеца и може би така просто някой се опитва да печели
време. Народното събрание обаче ясно е показало, че когато има консенсус промените в
законодателството могат да станат за дни, а в изборния кодекс за седмици. Когато човек гледа
работата на Народното събрание се пита дали наистина най – важните въпроси са били за
промените в силовите структури, създаването на комисия за „Авиоотряд 28”. Делян Добрев
поздрави „Радио К2” за отправеното искане за справка относно ползването на „Авиоотряд 28”
от огражданствяването му през 2000 година и продължи, че който и период от работата му да
се разглежда, това не решава проблемите на хората. Обявено е било съкращаване на хиляда и
двеста административни режима за бизнеса, но на практика не сме видели съкращаването на
нито един. Да не говорим, че ОП „Конкурентоспособност” от един месец не работи, защото
няма екип, който да подписва.
Как ще се отрази промяната на цената на електроенергията за свободен пазар.
Според Делян Добрев в текстовете, предложени от Министерски съвет, не е станало ясно как
ще се отразят промените върху цената на електроенергията за бизнеса. Намалява се такса
пренос когато става въпрос за износ, което означава, че се губят едни приходи, които трябва да
бъдат компенсирани по някакъв начин. Депутатът от ГЕРБ продължи, че се надява това да не
бъде компенсирано от увеличение на цената за бизнеса, защото това ще затрудни
положението на големите работодатели в България. Това може да доведе до нови съкращения.
Той продължи, че разбира желанието на КРИБ за нови избори и добави, че не вижда коя
работодателска организация не желае предсрочни избори. Явно само правителството не вижда
това. Всъщност организациите в КРИБ плащат осемдесет процента от данъците в държавния
бюджет и осигуряват препитание на осемстотин хиляди души, и затова тяхното неодобрение е
много показателно.
Какво се случва вътре в ПП ГЕРБ и има ли опасност от разцепление.
Според Делян Добрев изказванията срещу ГЕРБ идват от хора, които не са участвали в
листите. Той продължи, че в никакъв случай не можем да говорим за разцепление. Просто
темата много се преекспонира. На въпроса на Илиана Беновска дали е възможно разцепление
в парламентарната група на ГЕРБ, Делян Добрев отговори, че се е говорело за такова
разцепление още преди първото заседание на Народното събрание, а и още една година преди
края на мандата на партията. Видяло се е обаче, че такова нещо не се е случило.
Възможно ли е работата по новия изборен кодекс да е ефективна и в какъв срок може да бъде
изработен той.
Делян Добрев заяви, че дали работата ще бъде ефективна зависи от това, дали поне част от
предложенията на ГЕРБ ще бъдат приети. Много е вероятно всички те да бъдат отхвърлени,
което не помага за успокояване на обстановката. Много от предложенията на ГЕРБ са и
предложения на протестиращите. Делян Добрев продължи, че се надява и протестиращите да
прокарат свои предложения, за да може колкото се може повече хора да имат
представителство в следващото Народно събрание. Той каза още, че по отношение на
сроковете може да даде пример с това, че на второ четене при приемането на последния
изборен кодекс, всички текстове в рамките на около петстотин страници, са били приети за два
дни. Така че е съвсем възможно да имаме нов изборен кодекс в рамките на няколко седмици от
днешна дата, ако има политическа воля за това и ако бъдат проведени разглеждания в
комисиите на първо четене още следващата седмица. Това означава, че след две – три
седмици можем да имаме нов изборен кодекс. Това обаче не може да стане ако от БСП и ДПС
започнат да се правят работни групи, работата на които да отнеме месеци, за да се печели
време. На молбата на Илиана Беновска да коментира исканията в някои среди на БСП да се
тръгне на преговори с ГЕРБ, за да могат и те да получат свое представителство, Делян Добрев
отговори, че от ГЕРБ нееднократно са заявявали, че коалиция с БСП и ДПС няма да правят.
„При формирането на това правителство те отново доказаха, че сме били прави в това свое
решение” завърши той разговора си.
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