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Медиен мониторинг – обобщение
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Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
22

вестници, от които:

6

- национални

6

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

16



Общо за деня

22

Медиен мониторинг | 11/26/2012

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

5

Национални печатни медии
Дата: 26.11.2012
Източник: в. Дума
Страница: 10
Брой думи: 306

Заглавие: Националният егоизъм надделя над общия интерес
Подзаглавие: Предложената сделка за бюджет на ЕС не беше достатъчно добра за България,
смята евродепутатът Ивайло Калфин
Автор:
Текст: Последното предложение за бюджет на ЕС за 2014-2020 г. не беше достатъчно добро и
би създало редица проблеми за България. Това заяви Ивайло Калфин по повод провала на
преговорите в Брюксел за постигане на съгласие по дългосрочните разходи на ЕС. Калфин е
докладчик на Европейския парламент за дългосрочния бюджет на ЕС до 2020 г.
Заместник-председателят на бюджетната комисия на Европейския парламент се мотивира с
намаляването на тавана за финансиране по политиката за сближаване до 2,35% от БВП - найниското ниво от началото на преговорите, предвиждането на нови, по-сложни условия за
ползване на парите по европейските фондове, несъщественото повишаване на размера за
директните плащания за земеделците, значителното орязване на средствата за
конкурентоспособност, наука, младежки обмен, както и намаляването на разходите за обща
миграционна политика.
Единствената донякъде положителна новина беше известното увеличаване на обещаните
компенсации за старите блокове на АЕЦ "Козлодуй" - от 208 млн. в първоначалното
предложение, на 260 млн. Но и там предложението беше далече от поисканите от България
450 млн. евро, добави българският евродепутат.
Европейските лидери подходиха грешно към преговорите за бюджета на ЕС от самото начало.
Те се опитаха да постигнат значителното му намаляване, без да се съобразяват с
политическите цели, следваха небалансиран подход към водещите политики, подцениха
политиките, водещи към растеж и заетост и отказаха да реформират европейския бюджет,
анализира двудневните неуспешни преговори в Брюксел Калфин.
Затова, според него, "прекъсването на преговорите по бюджета е лоша новина, защото
европейските лидери за пореден път доказват, че не могат да се разбират по важни за съюза
въпроси".
Калфин смята, че националният егоизъм на някои държави е надделял над общия интерес: "В
този смисъл е по-добре, че срещата приключи без резултат, отколкото да беше постигнато
съгласие за един лош бюджет".
Европейският парламент ще призове лидерите на европейските държави да се съберат
възможно най-скоро, за да подновят опитите за намиране на компромис по дългосрочното
финансиране на съюза.
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Резюме: Последното предложение за бюджет на ЕС за 2014-2020 г. не беше достатъчно добро
и би създало редица проблеми за България. Това заяви Ивайло Калфин по повод провала на
преговорите в Брюксел за постигане на съгласие по дългосрочните разходи на ЕС. Калфин е
докладчик на Европейския парламент за дългосрочния бюджет на ЕС до 2020 г.
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Дата: 26.11.2012
Източник: в. Монитор
Страница: 1,4
Брой думи: 562

Заглавие: Премиерът Бойко Борисов обеща: Усвояваме парите от ЕС до последното
евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България ще усвои 100% от парите по еврофондовете и ще получи повече средства
през следващия програмен период, зарече се вчера премиерът Бойко Борисов при
посещението си в Етрополе, където откри ремонтирани обекти по проекти, финансирани от ЕС.
"В рамките на преговорите в Брюксел разговарях два пъти с канцлера Ангела Меркел, два пъти
с шведския премиер и имах индивидуална среща с премиера на Великобритания Дейвид
Камерън. Исках да ги убедя, че не трябва да намаляват парите за най-бедната и изостанала
държава в ЕС. Във всички случаи средствата за страната ни трябва да са повече от
сегашните", обясни Борисов, който каза след срещата на върха за общоевропейския бюджет в
Брюксел, че към България е отправена препоръката да се научи да усвоява парите от ЕС и
тогава да иска повече. Във връзка с тази позиция премиерът напомни за замразените
евросредства и нищожната им усвояемост по времето на предишния кабинет.
По думите му голямо предимство за страната ни е, че част от средствата касаят други държави,
тъй като у нас има 5 транспортни коридора, които свързват Европа с Азия
Освен за тях през следващия програмен период искаме от ЕС средства и за секторите
екология, конкурентоспособност и административен капацитет. "Надявам се, че ще получим
това, което сме говорили за АЕЦ "Козлодуй", коментира още премиерът. Във връзка с критиките
на соцлидера Сергей Станишев, че не е успял да защити националния ни интерес в Брюксел,
Борисов отвърна, че страната ни не е обедняла през последните 3 години, а през
десетилетията, когато БСП е била на власт. Премиерът бе категоричен, че не той, а
предшественикът му не знае как да защитава националния ни интерес, и допълни, че за
съжаление управлението на ГЕРБ е съвпаднало с най-тежката икономическа криза в света.
"Видяхте, Дянков обиколи телевизиите с извадките от БНБ - 7,2 милиарда имаме ние фискален
резерв, 7,7 са ни оставили те. Само че ние имаме близо милиард да си получаваме още от
Брюксел. Предишния ден Станишев беше казал, че сме изяли фискалния резерв и 5 милиарда
сме опоскали, или подобни думи, нали той сега има пиари вкъщи и му слагат думите в устата,
за да ги каже. Само че като му сложиш двата листа с извлеченията и се вижда, че лъже. Затова
съм забранил да ми се говори, нито от пресцентъра, нито от моите колеги. Станишев казал
вчера, че ние нищо не сме направили. Днес откриваме пет обекта. Мога всеки ден да му
показвам по 5. Когато говориш, че си стогодишна партия, означава, че поемаш и пасивите, и
активите на тази партия. Сиреч и лагерите в Белене, и националната катастрофа, и това, че за
тези 100 години си допуснал тази държава да е най-бедната, най-изостаналата в Европа.
Безотговорно е да кажеш, че една млада, тригодишна партия, в най-голямата криза за три
години е направила държавата бедна", възмути се министър-председателят.
По въпроса с подкрепата ни за кандидатстването на Македония за ЕС Борисов заяви, че "във
всичките си политически форми винаги сме подкрепяли Скопие и ще продължим да го правим".
Той обаче настоя декларацията от 1999 г., която сме подписали със западната ни съседка, да
стане договор.В Етрополе, където преряза лентата на обновена улична мрежа, Борисов бе
заедно с министрите на земеделието и храните Мирослав Найденов и на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна Павлова. По време на визитата си те посетиха и
обновеното СОУ "Христо Ясенов" и новосъздадените център за рехабилитация и социална
интеграция за деца с увреждания и дом за стари хора.
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Резюме: България ще усвои 100% от парите по еврофондовете и ще получи повече средства
през следващия програмен период, зарече се вчера премиерът Бойко Борисов при
посещението си в Етрополе, където откри ремонтирани обекти по проекти, финансирани от ЕС.
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Дата: 26.11.2012
Източник: в. Новинар
Страница: 2
Брой думи: 298
Резюме: България ще усвои 100% от еврофондовете до края на следващата година. Това
съобщи премиерът Бойко Борисов.
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Заглавие: Усвояваме 100 процента от еврофондовете
Подзаглавие: Ремонтират ударно училища и забавачки
Автор:
Текст: България ще усвои 100% от еврофондовете до края на следващата година. Това
съобщи премиерът Бойко Борисов.
Според него голямо предимство на страната ни е, че част от средствата касаят други държави.
У нас нас има 5 транспортни коридора, които свързват Европа с Азия, уточни министърпредседателят.
За следващия програмен период държавата ни ще иска от Брюксел средства и в секторите
екология, конкурентоспособност и административен капацитет.
Надявам се, че това, което сме говорили за АЕЦ "Козлодуй", ще бъде получено, допълни
Борисов. Той каза още, че единственият човек от предишното правителство, който разбирал от
еврофондове, била Меглена Плугчиева. "Но тя ги напусна и дойде при нас посланик", отсече
той.
Премиерът откри заедно с министрите Лиляна Павлова и Мирослав Найденов в Етрополе
обновена улична мрежа. В региона се изпълняват проекти за над 120 милиона лева с
европейски пари, изтъкна Борисов. Той уточни, че се обновяват училища, детски градини,
спортни площадки. Мирослав Найденов добави, че бюджетът на общината е шест пъти помалък от това, което в момента се изпълнява.
"Затова е голямата битка в Брюксел - за да може да продължава да се случва", подчерта той.
Имаме волята, готовността и желанието да продължим да ви подкрепяме и да финансираме
този прекрасен град и регион, допълни Лиляна Павлова.
Борисов коментира и кандидатстването на Македония за членство в Европейския съюз.
България във всичките си политически форми винаги е подкрепяла Македония и ще
продължава да го прави, заяви премиерът.
За избора на нов главен прокурор той обясни, че и тримата кандидати са достойни и всеки от
тях ще бъде добър на този пост. ГЕРБ ще подкрепи всеки излъчен от сините кандидат за
конституционен съдия, каза още премиерът. Борисов, Павлова и Найденов посетиха и
обновеното СОУ "Христо Ясенов" в Етрополе и новосъздадените Център за рехабилитация и
социална интеграция за деца с увреждания и Дом за стари хора.
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Дата: 26.11.2012
Източник: в. Стандарт
Страница: 4
Брой думи: 270
Резюме: Училище "Христо Ясенов" в Етрополе, в което е учила и е била учителка бабата на
регионалния министър Лиляна Павлова, бе открито след основен ремонт от премиера Бойко
Борисов. С него освен Павлова бе и министърът на земеделието Мирослав Найденов.
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Заглавие: Бойко откри училището на бабата на Павлова
Подзаглавие: България усвоява 100% от еврофондовете до края на годината
Автор: Захари БЕЛЧЕВ
Текст: Училище "Христо Ясенов" в Етрополе, в което е учила и е била учителка бабата на
регионалния министър Лиляна Павлова, бе открито след основен ремонт от премиера Бойко
Борисов. С него освен Павлова бе и министърът на земеделието Мирослав Найденов.
В момента се изпълняват проекти за над 120 - 130 млн. лв. по европрограми в региона на
Етрополе. "22 милиона са за водния цикъл на града, има средства за училища, детски градини,
спортни площадки. Наскоро направихме едно от най-добрите депа за битови отпадъци в
Ботевград, където целият регион по най-европейски и съвременен начин третира битовите си
отпадъци. Направихме ви прекрасния манастир, часовниковата кула. Всеки ден показваме това,
за което сме поели ангажимент. Като дойдат изборите, вие можете да преценявате какво и
колко е направено", заяви Борисов.
До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, съобщи премиерът.
Голямо предимство на страната ни било, че част от средствата касаят други държави, тъй като
у нас има 5 транспортни коридора, които свързват Европа с Азия. За следващия програмен
период България ще иска от ЕС пари и в секторите екология, конкурентоспособност и
административен капацитет. Борисов не пропусна да коментира и думите на лидера на БСП
Сергей Станишев, че не е успял да защити националния интерес в Брюксел. "Станишев не знае
как се защитава национален интерес. По негово време бяха спрени всички пари от
еврофондовете. България не е обедняла през последните 3 г., а през десетилетията, когато
стогодишната партия беше на власт. За съжаление управлението на ГЕРБ съвпадна с найтежката икономическа криза в света", заяви Борисов. Той изрази съжаление, че следващият
бюджет ще е първият, в който ще се говори за съкращаване.
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Дата: 26.11.2012
Източник: в. Строителство Градът
Страница: 4
Брой думи: 86
Резюме: Петте банки в България, които отпускат кредити по гаранционната схема за малки и
средни предприятия на инициатива JEREMIE, предоговориха условията за финансиране. Така в
нея вече се включват и оборотни кредити, револвиращи кредитни линии и овърдрафт.
Причините са ниското търсене на инвестиционни кредити в условията на макроикономическа
нестабилност и влошаващата се икономическа среда, което е характерно за цяла Европа. Това
посочиха банкери и от представителството на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в
България пред "Капитал Daily". Петте банки са Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ,
СИБанк и Прокредит банк.
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Заглавие: Предоговориха условията за финансиране по JEREMIE
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Петте банки в България, които отпускат кредити по гаранционната схема за малки и
средни предприятия на инициатива JEREMIE, предоговориха условията за финансиране. Така
в нея вече се включват и оборотни кредити, револвиращи кредитни линии и овърдрафт.
Причините са ниското търсене на инвестиционни кредити в условията на макроикономическа
нестабилност и влошаващата се икономическа среда, което е характерно за цяла Европа. Това
посочиха банкери и от представителството на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в
България пред "Капитал Daily". Петте банки са Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ,
СИБанк и Прокредит банк.
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Дата: 26.11.2012
Източник: в. Труд
Страница: 12
Брой думи: 108
Резюме: До края на 2013 г. България ще усвои 100% от еврофондовете, заяви вчера
премиерът Бойко Борисов в Етрополе.
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Заглавие: Премиерът: 100% ще усвоим европарите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До края на 2013 г. България ще усвои 100% от еврофондовете, заяви вчера премиерът
Бойко Борисов в Етрополе.
Голямо предимство на страната ни е, че част от средствата касаят проекти на други държави,
понеже у нас има 5 транспортни коридора, които свързват Европас Азия, допълни Борисов.
Той коментира думите на лидера на БСП Сергей Станишев, че не е успял да защити
националния интерес в Брюксел, като припомни, че по негово време са спрени всички
еврофондове.
До момента обаче нито една членка на ЕС не може да се похвали със 100% усвоени европари.
За следващия програмен период държавата ни ще иска от ЕС средства за екология,
конкурентоспособност и др.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 25.11.2012
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка:
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/11/25/1954815_do_kraia_na_2013_g_bulgariia_shte_usvoi_100
_ot/
Брой думи: 225
Резюме: До края на 2013 г. България ще усвои 100% от еврофондовете, коментира премиерът
Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе, предаде БТА.
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Заглавие: До края на 2013 г. България ще усвои 100% от еврофондовете, обяви
премиерът
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До края на 2013 г. България ще усвои 100% от еврофондовете, коментира премиерът
Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе, предаде БТА.
По думите му голямо предимство на страната е, че част от средствата на Европейския съюз
засягат и други държави, тъй като в България има пет транспортни коридора, които свързват
Европа с Азия. За следващия програмен период държавата ще иска от ЕС средства и в
секторите екология, конкурентоспособност и административен капацитет.
"Надявам се, че това, което сме говорили за АЕЦ "Козлодуй", ще бъде получено", каза
премиерът в отговор на въпрос дали за централата ще бъдат поискани повече от 240 млн. лв.
Борисов коментира думите на лидера на БСП Сергей Станишев, че не е успял да защити
националния интерес в Брюксел, като заяви, че Станишев не знае как се защитава национален
интерес. "По негово време бяха спрени всички пари от еврофондовете", посочи той, като
повтори, че страната не е обедняла през последните три години, а през десетилетията, когато
БСП е била на власт.
Той допълни, че за съжаление управлението на ГЕРБ е съвпаднало с най-тежката
икономическа криза в света. Според него следващият евробюджет ще е първият, в който ще се
говори за съкращаване.
Премиерът коментира и въпроса за кандидатстването на Македония за членство в Европейския
съюз, като заяви, че България във всичките си политически форми винаги е подкрепяла
Македония и ще продължава да го прави.
От Дневник
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Дата: 25.11.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1721766
Брой думи: 318
Резюме: Етрополе. С всички без станишевите хора бих говорил в парламента по темата за
европейския бюджет. Това каза пред журналисти в Етрополе премиерът Бойко Борисов на
въпрос за това, че темата не е била обсъждана в Народното събрание, предаде репортер на
Агенция “Фокус”. „Станишевите хора могат да ми дадат само пример – как се спират
еврофондове. Сиреч – страхувам се да не ме насочат към „батко и братко” и към други подобни
проекти. Затова ги избягвам. Не искам да си замърсявам слуха с това, което биха ме
съветвали, те специално. Иначе всички останали – с най-голямо удоволствие”, каза Борисов.
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Заглавие: Бойко Борисов: Станишевите хора могат да ми дадат само пример – как се
спират еврофондове
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Етрополе. С всички без станишевите хора бих говорил в парламента по темата за
европейския бюджет. Това каза пред журналисти в Етрополе премиерът Бойко Борисов на
въпрос за това, че темата не е била обсъждана в Народното събрание, предаде репортер на
Агенция “Фокус”. „Станишевите хора могат да ми дадат само пример – как се спират
еврофондове. Сиреч – страхувам се да не ме насочат към „батко и братко” и към други подобни
проекти. Затова ги избягвам. Не искам да си замърсявам слуха с това, което биха ме
съветвали, те специално. Иначе всички останали – с най-голямо удоволствие”, каза Борисов.
На въпрос – България би ли наложила вето върху европейския бюджет, Борисов заяви: „Когато
си най-малкият и най-бедният, когато само преди няколко години заради корупция, са ти били
спрени всички пари на Европейския съюз, точно ти да се изправиш да налагаш вето, ми се
вижда нахално. Още повече, че аз имам гаранцията, че България ще получи повече пари,
отколкото през този програмен период”, каза Борисов.
По думите на Борисов - голямо предимство на България е, че ние усвояваме парите по
европейски програми, които касаят и другите държави в Европейския съюз. Само България има
пет европейски транспортни коридора и те са тези, които присъединяват Европа с Азия. Затова
е изключително важно да се довършат „Струма”, „Марица”, „Тракия”, „Хемус” и не на последно
място, жп линиите. Другото перо, по което искаме пари и ги усвояваме, това е екологията. Няма
значение, дали в Германия, или във Великобритания, или в България ще има комини и
замърсена околна среда. Третото е конкурентноспособност, административен капацитет,
което пък помага и на техните фирми, когато идват в България.
„За АЕЦ „Козлодуй” се надявам, че това, което сме говорили, ще бъде получено. И трите
централи, които извеждат от експлоатация старите блокове, имат праг до 2020 г. и парите са
между 200 – 260 – 400 милиона евра, в зависимост от това какви пари и преди това са
получавали”, каза Борисов.
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Дата: 25.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12483805
Брой думи: 253
Резюме: Фирма от Велико Търново е включена в търговска мисия до Чехия, организирана от
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Бизнес форумът
ще се проведе в Прага от 25 до 28 ноември, с участието на български предприятия от
секторите химия, строителство и резервни части за автомобилната промишленост.
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Заглавие: Фирма от В. Търново включена в търговска мисия до Чехия
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Фирма от Велико Търново е включена в търговска мисия до Чехия, организирана от
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Бизнес форумът
ще се проведе в Прага от 25 до 28 ноември, с участието на български предприятия от
секторите химия, строителство и резервни части за автомобилната промишленост.
В състава на мисията са включени представители на 14 български предприятия, сред които и
фирма „Водстрой ВТ“ АД - Велико Търново. Предметът на дейност на търновското предприятие
включва проектиране и различни видове строителство - хидромелиоративно, гражданско,
промишлено, хидротехническо, ВиК и др. Акционерното дружество извършва и услуги с
автотранспорт и строителна механизация, консултантски услуги и др.
Програмата на търговската мисия до Прага предвижда двустранни бизнес срещи, посещение на
Технологичен център и Завод за изгаряне на отпадъци в Прага. В българското посолството в
Прага представителите на българските предприятия ще присъстват на подписването на
Mеморандум за сътрудничество между Агенцията за насърчаване на малките и средните
предприятия и Конфедерацията на индустрията на Чешката Република.
Нашите фирми ще участват и в чешко-български бизнес форум, който ще бъде открит от зам.министъра на икономиката Иво Маринов и неговия чешки колега Милан Ховорка. По време на
форума чешка компания ще презентира свои инициативи за развитието на бизнес отношения с
България.
Провеждането на търговски мисии в чужбина дава възможности за преки контакти и бизнес
партньорства между наши и чуждестранни предприятия, насърчаване на производственото
коопериране и сключване на сделки.
Търговската мисия до Чехия се организира по Проект „Насърчаване на интернационализацията
на българските предприятия“. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие
чрез ОП „Конкурентоспособност“.
DarikNews
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Дата: 25.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12485469
Брой думи: 324
Резюме: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира
премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе. По думите му голямо предимство на
страната ни е, че част от средствата касаят други държави, тъй като у нас има 5 транспортни
коридора, които свързват Европа с Азия. За следващия програмен период държавата ни ще
иска от ЕС средства и в секторите екология, конкурентоспособност и административен
капацитет, съобщава БТА. Надявам се, че това, което сме говорили за АЕЦ „Козлодуй“, ще
бъде получено, каза премиерът в отговор на въпрос дали за централата ще бъдат поискани
повече от 240 млн. лв.
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Заглавие: Борисов: Станишев не знае как се защитава национален интерес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира
премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе. По думите му голямо предимство на
страната ни е, че част от средствата касаят други държави, тъй като у нас има 5 транспортни
коридора, които свързват Европа с Азия. За следващия програмен период държавата ни ще
иска от ЕС средства и в секторите екология, конкурентоспособност и административен
капацитет, съобщава БТА. Надявам се, че това, което сме говорили за АЕЦ „Козлодуй“, ще
бъде получено, каза премиерът в отговор на въпрос дали за централата ще бъдат поискани
повече от 240 млн. лв. Борисов коментира думите на лидера на БСП Сергей Станишев, че не е
успял да защити националния интерес в Брюксел, като заяви, че Станишев не знае как се
защитава национален интерес. По негово време бяха спрени всички пари от еврофондовете,
посочи той като добави, че страната ни не е обедняла през последните 3 години, а през
десетилетията, когато БСП е била на власт. Той допълни, че за съжаление управлението на
ГЕРБ е съвпаднало с най-тежката икономическа криза в света. По думите му следващият
евробюджет ще е първият, в който ще се говори за съкращаване. Премиерът коментира и
въпроса за кандидатстването на Р Македония за членство в Европейския съюз, като заяви, че
България във всичките си политически форми винаги е подкрепяла Македония и ще
продължава да го прави. За избора на нов главен прокурор Борисов коментира, че и тримата
кандидати са достойни и всеки от тях ще бъде добър на този пост. Той отново посочи, че ГЕРБ
ще подкрепи всеки излъчен от сините кандидат за конституционен съдия. В Етрополе
премиерът преряза лентата на обновена улична мрежа на града. С него бяха министърът на
земеделието и храните Мирослав Найденов и министърът на регионалното развитие и
благоустройството Лиляна Павлова. По време на визитата си те посетиха още обновеното СОУ
“Христо Ясенов“ и новосъздадените Център за рехабилитация и социална интеграция за деца с
увреждания и Дом за стари хора.
DarikNews
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Дата: 25.11.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=625757
Брой думи: 264
Резюме: Велико Търново. От 25 до 28 ноември 2012 г. Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия до
Прага, Чехия, с участието на българските предприятия от секторите химия, строителство и
резервни части за автомобилната промишленост. В състава на мисията са включени
представители на 14 български предприятия, сред които и фирма от Велико Търново.
Предметът на дейност на търновската фирма включва проектиране и различни видове
строителство - хидромелиоративно, гражданско, промишлено, хидротехническо, ВиК и др.
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Заглавие: Фирма от Велико Търново е включена в търговска мисия до Чехия
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Велико Търново. От 25 до 28 ноември 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия до Прага, Чехия, с
участието на българските предприятия от секторите химия, строителство и резервни части за
автомобилната промишленост. В състава на мисията са включени представители на 14
български предприятия, сред които и фирма от Велико Търново. Предметът на дейност на
търновската фирма включва проектиране и различни видове строителство хидромелиоративно, гражданско, промишлено, хидротехническо, ВиК и др. Акционерно
дружество извършва и услуги с автотранспорт и строителна механизация, консултантски услуги
и др. Програмата на търговската мисия до Прага включва провеждане на двустранни бизнес
срещи, посещение на Технологичен център и Завод за изгаряне на отпадъци в Прага. в
Посолството на Република България в Прага представителите на българските предприятия ще
присъстват на подписването на Mеморандум за сътрудничество между ИАНМСП и
Конфедерацията на индустрията на Чешката Република. Нашите фирми ще участват и в чешкобългарски бизнес форум, който ще бъде открит от зам.-министъра на икономиката Иво Маринов
и неговия чешки колега Милан Ховорка. По време на форума чешката компания ASIO ще
презентира свои инициативи за развитието на бизнес отношения с България. Провеждането на
търговски мисии в чужбина е един от инструментите, с които ИАНМСП подпомага развитието на
експортния потенциал на българските малки и средни предприятия. Това дава възможности за
преки контакти и бизнес партньорства между наши и чуждестранни предприятия, насърчаване
на производственото коопериране и сключване на сделки.
Търговската мисия до Чехия се организира по Проект „Насърчаване на интернационализацията
на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.
Финансирането
е
от
Европейския
фонд
за
регионално
развитие
чрез
ОП
„Конкурентоспособност” .
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Дата: 25.11.2012
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5317411#commentsBlock
Брой думи: 339
Резюме: За следващия програмен период държавата ни ще иска от ЕС средства и в секторите
екология, конкурентоспособност и административен капацитет, заяви премиерът

Медиен мониторинг | 11/26/2012

Заглавие: Борисов: Ще усвоим 100% от еврофондовете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За следващия програмен период държавата ни ще иска от ЕС средства и в секторите
екология, конкурентоспособност и административен капацитет, заяви премиерът
До края на 2013 г. България ще усвои 100% от еврофондовете, коментира премиерът Бойко
Борисов пред журналисти в Етрополе.
По думите му голямо предимство на страната ни е, че част от средствата касаят други
държави, тъй като у нас има 5 транспортни коридора, които свързват Европа с Азия.
За следващия програмен период държавата ни ще иска от ЕС средства и в секторите екология,
конкурентоспособност и административен капацитет.
Надявам се, че това, което сме говорили за АЕЦ Козлодуй, ще бъде получено, каза премиерът
в отговор на въпрос дали за централата ще бъдат поискани повече от 240 млн.лв.
Борисов коментира думите на лидера на БСП Сергей Станишев, че не е успял да защити
националния интерес в Брюксел, като заяви, че Станишев не знае как се защитава национален
интерес.
По негово време бяха спрени всички пари от еврофондовете, посочи той като добави, че
страната ни не е обедняла през последните 3 години, а през десетилетията, когато БСП е била
на власт.
Той допълни, че за съжаление управлението на ГЕРБ е съвпаднало с най-тежката
икономическа криза в света. По думите му следващият евробюджет ще е първият, в който ще
се говори за съкращаване.
Премиерът коментира и въпроса за кандидатстването на Македония за членство в Европейския
съюз, като заяви, че България във всичките си политически форми винаги е подкрепяла
Македония и ще продължава да го прави.
За избора на нов главен прокурор Борисов коментира, че и тримата кандидати са достойни и
всеки от тях ще бъде добър на този пост. Той отново посочи, че ГЕРБ ще подкрепи всеки
излъчен от сините кандидат за конституционен съдия.
В Етрополе премиерът преряза лентата на обновена улична мрежа на града. С него бяха
министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов и министърът на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
По време на визитата си те посетиха още обновеното СОУ "Христо Ясенов" и новосъздадените
Център за рехабилитация и социална интеграция за деца с увреждания и Дом за стари хора.
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Дата: 25.11.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1000336
Брой думи: 323
Резюме: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира
премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе. По думите му голямо предимство на
страната ни е, че част от средствата касаят други държави, тъй като у нас има 5 транспортни
коридора, които свързват Европа с Азия. За следващия програмен период държавата ни ще
иска от ЕС средства и в секторите екология, конкурентоспособност и административен
капацитет, съобщава БТА.
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Заглавие: Борисов: Станишев не знае как се защитава национален интерес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира
премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе. По думите му голямо предимство на
страната ни е, че част от средствата касаят други държави, тъй като у нас има 5 транспортни
коридора, които свързват Европа с Азия. За следващия програмен период държавата ни ще
иска от ЕС средства и в секторите екология, конкурентоспособност и административен
капацитет, съобщава БТА.
Надявам се, че това, което сме говорили за АЕЦ „Козлодуй", ще бъде получено, каза премиерът
в отговор на въпрос дали за централата ще бъдат поискани повече от 240 млн. лв.
Борисов коментира думите на лидера на БСП Сергей Станишев, че не е успял да защити
националния интерес в Брюксел, като заяви, че Станишев не знае как се защитава национален
интерес. По негово време бяха спрени всички пари от еврофондовете, посочи той като добави,
че страната ни не е обедняла през последните 3 години, а през десетилетията, когато БСП е
била на власт. Той допълни, че за съжаление управлението на ГЕРБ е съвпаднало с найтежката икономическа криза в света. По думите му следващият евробюджет ще е първият, в
който ще се говори за съкращаване.
Премиерът коментира и въпроса за кандидатстването на Р Македония за членство в
Европейския съюз, като заяви, че България във всичките си политически форми винаги е
подкрепяла Македония и ще продължава да го прави.
За избора на нов главен прокурор Борисов коментира, че и тримата кандидати са достойни и
всеки от тях ще бъде добър на този пост. Той отново посочи, че ГЕРБ ще подкрепи всеки
излъчен от сините кандидат за конституционен съдия.
В Етрополе премиерът преряза лентата на обновена улична мрежа на града. С него бяха
министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов и министърът на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна Павлова. По време на визитата си те посетиха още
обновеното СОУ "Христо Ясенов" и новосъздадените Център за рехабилитация и социална
интеграция за деца с увреждания и Дом за стари хора.
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Дата: 25.11.2012
Източник: www.bnt.bg
Връзка:
http://www.bnt.bg/bg/news/view/89602/borisov_do_kraja_na_2013_g_bylgarija_shte_usvoi_100_proc
enta_ot_evrofondovete
Брой думи: 322
Резюме: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира
премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе.
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Заглавие: Борисов: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от
еврофондовете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира
премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе.
По думите му голямо предимство на страната ни е, че част от средствата касаят други
държави, тъй като у нас има 5 транспортни коридора, които свързват Европа с Азия. За
следващия програмен период държавата ни ще иска от ЕС средства и в секторите екология,
конкурентоспособност и административен капацитет, съобщава БТА.
Надявам се, че това, което сме говорили за АЕЦ Козлодуй, ще бъде получено, каза премиерът
в отговор на въпрос дали за централата ще бъдат поискани повече от 240 млн. лв.
Борисов коментира думите на лидера на БСП Сергей Станишев, че не е успял да защити
националния интерес в Брюксел, като заяви, че Станишев не знае как се защитава национален
интерес.
По негово време бяха спрени всички пари от еврофондовете, посочи той като добави, че
страната ни не е обедняла през последните 3 години, а през десетилетията, когато БСП е била
на власт. Той допълни, че за съжаление управлението на ГЕРБ е съвпаднало с най-тежката
икономическа криза в света.
По думите му следващият евробюджет ще е първият, в който ще се говори за съкращаване.
Премиерът коментира и въпроса за кандидатстването на Македония за членство в Европейския
съюз, като заяви, че България във всичките си политически форми винаги е подкрепяла
Македония и ще продължава да го прави.
За избора на нов главен прокурор Борисов коментира, че и тримата кандидати са достойни и
всеки от тях ще бъде добър на този пост. Той отново посочи, че ГЕРБ ще подкрепи всеки
излъчен от сините кандидат за конституционен съдия.
В Етрополе премиерът преряза лентата на обновена улична мрежа на града. С него бяха
министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов и министърът на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
По време на визитата си те посетиха още обновеното СОУ "Христо Ясенов" и новосъздадените
Център за рехабилитация и социална интеграция за деца с увреждания и Дом за стари хора.
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Дата: 25.11.2012
Източник: www.dnesplus.bg
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=591627
Брой думи: 320
Резюме: До края на 2013 г. България ще усвои 100% от еврофондовете, коментира премиерът
Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе.
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Заглавие: Борисов: Ще усвоим 100% от еврофондовете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До края на 2013 г. България ще усвои 100% от еврофондовете, коментира премиерът
Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе.
По думите му голямо предимство на страната ни е, че част от средствата касаят други
държави, тъй като у нас има 5 транспортни коридора, които свързват Европа с Азия.
За следващия програмен период държавата ни ще иска от ЕС средства и в секторите екология,
конкурентоспособност и административен капацитет.
Надявам се, че това, което сме говорили за АЕЦ Козлодуй, ще бъде получено, каза премиерът
в отговор на въпрос дали за централата ще бъдат поискани повече от 240 млн.лв.
Борисов коментира думите на лидера на БСП Сергей Станишев, че не е успял да защити
националния интерес в Брюксел, като заяви, че Станишев не знае как се защитава национален
интерес.
По негово време бяха спрени всички пари от еврофондовете, посочи той като добави, че
страната ни не е обедняла през последните 3 години, а през десетилетията, когато БСП е била
на власт.
Той допълни, че за съжаление управлението на ГЕРБ е съвпаднало с най-тежката
икономическа криза в света. По думите му следващият евробюджет ще е първият, в който ще
се говори за съкращаване.
Премиерът коментира и въпроса за кандидатстването на Македония за членство в Европейския
съюз, като заяви, че България във всичките си политически форми винаги е подкрепяла
Македония и ще продължава да го прави.
За избора на нов главен прокурор Борисов коментира, че и тримата кандидати са достойни и
всеки от тях ще бъде добър на този пост. Той отново посочи, че ГЕРБ ще подкрепи всеки
излъчен от сините кандидат за конституционен съдия.
В Етрополе премиерът преряза лентата на обновена улична мрежа на града. С него бяха
министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов и министърът на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
По време на визитата си те посетиха още обновеното СОУ "Христо Ясенов" и новосъздадените
Център за рехабилитация и социална интеграция за деца с увреждания и Дом за стари хора.
/vesti.bg
Днес+
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Дата: 25.11.2012
Източник: www.burgasnews.com
Връзка:
http://www.burgasnews.com/stranata/politika/66006-do-kraya-na-2013-g-balgariya-shteusvoi-100-ot-evrofondovete-zayavi-borisov
Брой думи: 320
Резюме: До края на 2013 г. България ще усвои 100% от еврофондовете, коментира премиерът
Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе. По думите му голямо предимство на страната ни
е, че част от средствата касаят други държави, тъй като у нас има 5 транспортни коридора,
които свързват Европа с Азия.
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Заглавие: До края на 2013 г. ще усвоим 100% от еврофондовете, заяви Борисов
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До края на 2013 г. България ще усвои 100% от еврофондовете, коментира премиерът
Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе. По думите му голямо предимство на страната ни
е, че част от средствата касаят други държави, тъй като у нас има 5 транспортни коридора,
които свързват Европа с Азия.
За следващия програмен период държавата ни ще иска от ЕС средства и в секторите екология,
конкурентоспособност и административен капацитет.
Надявам се, че това, което сме говорили за АЕЦ Козлодуй, ще бъде получено, каза премиерът
в отговор на въпрос дали за централата ще бъдат поискани повече от 240 млн.лв.
Борисов коментира думите на лидера на БСП Сергей Станишев, че не е успял да защити
националния интерес в Брюксел, като заяви, че Станишев не знае как се защитава национален
интерес.
По негово време бяха спрени всички пари от еврофондовете, посочи той като добави, че
страната ни не е обедняла през последните 3 години, а през десетилетията, когато БСП е била
на власт.
Той допълни, че за съжаление управлението на ГЕРБ е съвпаднало с най-тежката
икономическа криза в света. По думите му следващият евробюджет ще е първият, в който ще
се говори за съкращаване.
Премиерът коментира и въпроса за кандидатстването на Македония за членство в Европейския
съюз, като заяви, че България във всичките си политически форми винаги е подкрепяла
Македония и ще продължава да го прави.
За избора на нов главен прокурор Борисов коментира, че и тримата кандидати са достойни и
всеки от тях ще бъде добър на този пост. Той отново посочи, че ГЕРБ ще подкрепи всеки
излъчен от сините кандидат за конституционен съдия.
В Етрополе премиерът преряза лентата на обновена улична мрежа на града. С него бяха
министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов и министърът на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
По време на визитата си те посетиха още обновеното СОУ "Христо Ясенов" и новосъздадените
Център за рехабилитация и социална интеграция за деца с увреждания и Дом за стари хора.
vesti.bg
Tweet
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Дата: 25.11.2012
Източник: www.klassa.bg
Връзка:
http://www.klassa.bg/News/Read/article/216925_+%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE+
%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%94%D0%BE+%D0%
BA%D1%80%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+2013+%D0%B3.+%D0%91%D1%8A%D0%BB
%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%89%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%B2%D
0%BE%D0%B8+100+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+
%D0%BE%D1%82+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D
0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5
Брой думи: 192
Резюме: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира
премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе. По думите му голямо предимство на
страната ни е, че част от средствата касаят други държави, тъй като у нас има 5 транспортни
коридора, които свързват Европа с Азия. За следващия програмен период държавата ни ще
иска от ЕС средства и в секторите екология, конкурентоспособност и административен
капацитет, съобщава БТА. Надявам се, че това, което сме говорили за АЕЦ „Козлодуй", ще
бъде получено, каза премиерът в отговор на въпрос дали за централата ще бъдат поискани
повече от 240 млн. лв. Борисов коментира думите на лидера на БСП Сергей Станишев, че не е
успял да защити националния интерес в Брюксел, като заяви, че Станишев не знае как се
защитава национален интерес. По негово време бяха спрени всички пари от еврофондовете,
посочи Борисов, като добави, че страната ни не е обедняла през последните 3 години, а през
десетилетията, когато БСП е била на власт. Той допълни, че за съжаление управлението на
ГЕРБ е съвпаднало с най-тежката икономическа криза в света. По думите му следващият
евробюджет ще е първият, в който ще се говори за съкращаване.
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Заглавие: Бойко Борисов: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от
еврофондовете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира
премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе. По думите му голямо предимство на
страната ни е, че част от средствата касаят други държави, тъй като у нас има 5 транспортни
коридора, които свързват Европа с Азия. За следващия програмен период държавата ни ще
иска от ЕС средства и в секторите екология, конкурентоспособност и административен
капацитет, съобщава БТА. Надявам се, че това, което сме говорили за АЕЦ „Козлодуй", ще
бъде получено, каза премиерът в отговор на въпрос дали за централата ще бъдат поискани
повече от 240 млн. лв. Борисов коментира думите на лидера на БСП Сергей Станишев, че не е
успял да защити националния интерес в Брюксел, като заяви, че Станишев не знае как се
защитава национален интерес. По негово време бяха спрени всички пари от еврофондовете,
посочи Борисов, като добави, че страната ни не е обедняла през последните 3 години, а през
десетилетията, когато БСП е била на власт. Той допълни, че за съжаление управлението на
ГЕРБ е съвпаднало с най-тежката икономическа криза в света. По думите му следващият
евробюджет ще е първият, в който ще се говори за съкращаване.
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Дата: 25.11.2012
Източник: www.topnovini.bg
Връзка: http://www.topnovini.bg/node/45685
Брой думи: 224
Резюме: До края на 2013 г. България ще усвои 100% от еврофондовете, коментира премиерът
Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе, предаде БТА.
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Заглавие: До края на 2013 г. България ще усвои 100% от еврофондовете, обяви
премиерът
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До края на 2013 г. България ще усвои 100% от еврофондовете, коментира премиерът
Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе, предаде БТА.
По думите му голямо предимство на страната е, че част от средствата на Европейския съюз
засягат и други държави, тъй като в България има пет транспортни коридора, които свързват
Европа с Азия. За следващия програмен период държавата ще иска от ЕС средства и в
секторите екология, конкурентоспособност и административен капацитет.
"Надявам се, че това, което сме говорили за АЕЦ "Козлодуй", ще бъде получено", каза
премиерът в отговор на въпрос дали за централата ще бъдат поискани повече от 240 млн. лв.
Борисов коментира думите на лидера на БСП Сергей Станишев, че не е успял да защити
националния интерес в Брюксел, като заяви, че Станишев не знае как се защитава национален
интерес. "По негово време бяха спрени всички пари от еврофондовете", посочи той, като
повтори, че страната не е обедняла през последните три години, а през десетилетията, когато
БСП е била на власт.
Той допълни, че за съжаление управлението на ГЕРБ е съвпаднало с най-тежката
икономическа криза в света. Според него следващият евробюджет ще е първият, в който ще се
говори за съкращаване.
Премиерът коментира и въпроса за кандидатстването на Македония за членство в Европейския
съюз, като заяви, че България във всичките си политически форми винаги е подкрепяла
Македония и ще продължава да го прави.
http://www.topnovini.bg/node/45685
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Дата: 25.11.2012
Източник: www.argumenti-bg.com
Връзка: http://argumenti-bg.com/20966/premierat-obeshta-do-kraya-na-2013-g-usvoyavame-100-otevrofondovete/
Брой думи: 349
Резюме: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира
премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе, където участва в откриването на
обекти, изградени с финансиране от ЕС. По думите му голямо предимство на страната ни е, че
част от средствата касаят други държави, тъй като у нас има 5 транспортни коридора, които
свързват Европа с Азия. За следващия програмен период държавата ни ще иска от ЕС
средства и в секторите екология, конкурентоспособност и административен капацитет,
съобщава БТА.
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Заглавие: Премиерът обеща: до края на 2013 г. усвояваме 100% от еврофондовете
Подзаглавие: Всички кандидатури за главен прокурор са достойни
Автор:
Текст: | Аргументи БГ | 0 коментара
До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира премиерът
Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе, където участва в откриването на обекти,
изградени с финансиране от ЕС. По думите му голямо предимство на страната ни е, че част от
средствата касаят други държави, тъй като у нас има 5 транспортни коридора, които свързват
Европа с Азия. За следващия програмен период държавата ни ще иска от ЕС средства и в
секторите екология, конкурентоспособност и административен капацитет, съобщава БТА.
Надявам се, че това, което сме говорили за АЕЦ „Козлодуй”, ще бъде получено, каза премиерът
в отговор на въпрос дали за централата ще бъдат поискани повече от 240 млн. лв.
Борисов коментира и твърдението на лидера на БСП Сергей Станишев, че не е успял да
защити националния интерес в Брюксел, като заяви, че Станишев не знае как се защитава
национален интерес. “По негово време бяха спрени всички пари от еврофондовете и страната
ни не е обедняла през последните 3 години, а през десетилетията, когато БСП е била на власт”,
посочи премиерът. Той допълни, че за съжаление управлението на ГЕРБ е съвпаднало с найтежката икономическа криза в света. По думите му следващият евробюджет ще е първият, в
който ще се говори за съкращаване.
Премиерът коментира и въпроса за кандидатстването на Македония за членство в Европейския
съюз, като заяви, че България във всичките си политически форми винаги е подкрепяла
Македония и ще продължава да го прави.
За избора на нов главен прокурор Борисов коментира, че и тримата кандидати са достойни и
всеки от тях ще бъде добър на този пост. Той отново посочи, че ГЕРБ ще подкрепи всеки
излъчен от сините кандидат за конституционен съдия.
В Етрополе премиерът преряза лентата на обновена улична мрежа на града. С него бяха
министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов и министърът на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна Павлова. По време на визитата си те посетиха още
обновеното СОУ “Христо Ясенов” и новосъздадените Център за рехабилитация и социална
интеграция за деца с увреждания и Дом за стари хора.
Етикети: Бойко Борисов, еврофондовее, избор на главе прокурор, КС, Сергей Станишев
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Дата: 25.11.2012
Източник: www.inews.bg
Връзка: http://www.inews.bg/България/Борисов-До-края-на-2013-та-ще-усвоим-100-отеврофондовете_l.a_c.327_i.240445.html
Брой думи: 271
Резюме: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира
премиерът Бойко Борисов в Етрополе.

Медиен мониторинг | 11/26/2012

Заглавие: Борисов: До края на 2013-та ще усвоим 100% от еврофондовете
Подзаглавие: По думите му Станишев не знаел как се защитава националният интерес
Автор:
Текст: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира
премиерът Бойко Борисов в Етрополе.
По думите му голямо предимство на страната ни е, че част от средствата касаят други
държави, тъй като у нас има 5 транспортни коридора, които свързват Европа с Азия. За
следващия програмен период държавата ни ще иска от ЕС средства и в секторите екология,
конкурентоспособност и административен капацитет.
"Надявам се, че това, което сме говорили за АЕЦ "Козлодуй", ще бъде получено", каза
премиерът, цитиран от БТА, в отговор на въпрос дали за централата ще бъдат поискани повече
от 240 млн. лв.
Борисов коментира думите на лидера на БСП Сергей Станишев, че не е успял да защити
националния интерес в Брюксел, като заяви, че Станишев не знае как се защитава национален
интерес.
"По негово време бяха спрени всички пари от еврофондовете", посочи той като добави, че
страната ни не е обедняла през последните 3 години, а през десетилетията, когато БСП е била
на власт.
Според министър-председателя управлението на ГЕРБ е съвпаднало с най-тежката
икономическа криза в света. По думите му следващият евробюджет ще е първият, в който ще
се говори за съкращаване.
Премиерът коментира и въпроса за кандидатстването на Република Македония за членство в
Европейския съюз, като заяви, че България във всичките си политически форми винаги е
подкрепяла Македония и ще продължава да го прави.
За избора на нов главен прокурор Борисов коментира, че и тримата кандидати са достойни и
всеки от тях ще бъде добър на този пост. Той отново посочи, че ГЕРБ ще подкрепи всеки
излъчен от СДС кандидат за конституционен съдия.
В Етрополе премиерът преряза лентата на обновена улична мрежа на града.
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Дата: 25.11.2012
Източник: www.novini.bg
Връзка: http://www.novini.bg/news/102028-бойко-борисов-до-края-на-2013-г-усвояваме-100-отеврофондовете.html
Брой думи: 323
Резюме: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира
премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе.
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Заглавие: Бойко Борисов: До края на 2013 г. усвояваме 100 % от еврофондовете
Подзаглавие: Премиерът преряза лентата на обновена улична мрежа в Етрополе
Автор:
Текст: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира
премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе.
По думите му голямо предимство на страната ни е, че част от средствата касаят други
държави, тъй като у нас има 5 транспортни коридора, които свързват Европа с Азия. За
следващия програмен период държавата ни ще иска от ЕС средства и в секторите екология,
конкурентоспособност и административен капацитет. Надявам се, че това, което сме
говорили за АЕЦ Козлодуй, ще бъде получено, каза премиерът в отговор на въпрос дали за
централата ще бъдат поискани повече от 240 млн.лв.
Борисов коментира думите на лидера на БСП Сергей Станишев, че не е успял да защити
националния интерес в Брюксел, като заяви, че Станишев не знае как се защитава национален
интерес. По негово време бяха спрени всички пари от еврофондовете, посочи той като добави,
че страната ни не е обедняла през последните 3 години, а през десетилетията, когато БСП е
била на власт. Той допълни, че за съжаление управлението на ГЕРБ е съвпаднало с найтежката икономическа криза в света. По думите му следващият евробюджет ще е първият, в
който ще се говори за съкращаване.
Премиерът коментира и въпроса за кандидатстването на Р Македония за членство в
Европейския съюз, като заяви, че България във всичките си политически форми винаги е
подкрепяла Македония и ще продължава да го прави. За избора на нов главен прокурор
Борисов коментира, че и тримата кандидати са достойни и всеки от тях ще бъде добър на този
пост. Той отново посочи, че ГЕРБ ще подкрепи всеки излъчен от сините кандидат за
конституционен съдия.
В Етрополе премиерът преряза лентата на обновена улична мрежа на града. С него бяха
министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов и министърът на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна Павлова. По време на визитата си те посетиха още
обновеното СОУ "Христо Ясенов" и новосъздадените Център за рехабилитация и социална
интеграция за деца с увреждания и Дом за стари хора.
Автор: БТА
http://www.novini.bg/news/102028-бойко-борисов-до-края-на-2013-г-усвояваме-100-отеврофондовете.html
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Дата: 25.11.2012
Източник: www.chernomore.bg
Връзка:
http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/59-2009-03-18-08-3712/31899-2012-11-25-12-31-44
Брой думи: 318
Резюме: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира
премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе. По думите му голямо предимство на
страната ни е, че част от средствата касаят други държави, тъй като у нас има 5 транспортни
коридора, които свързват Европа с Азия. За следващия програмен период държавата ни ще
иска от ЕС средства и в секторите екология, конкурентоспособност и административен
капацитет.
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Заглавие: Борисов: Станишев не знае как се защитава национален интерес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До края на 2013 г. България ще усвои 100 процента от еврофондовете, коментира
премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Етрополе. По думите му голямо предимство на
страната ни е, че част от средствата касаят други държави, тъй като у нас има 5 транспортни
коридора, които свързват Европа с Азия. За следващия програмен период държавата ни ще
иска от ЕС средства и в секторите екология, конкурентоспособност и административен
капацитет.
Надявам се, че това, което сме говорили за АЕЦ „Козлодуй", ще бъде получено, каза премиерът
в отговор на въпрос дали за централата ще бъдат поискани повече от 240 млн. лв.
Борисов коментира думите на Сергей Станишев, че не е успял да защити националния интерес
в Брюксел, като заяви, че Станишев не знае как се защитава национален интерес. По негово
време бяха спрени всички пари от еврофондовете, посочи той като добави, че страната ни не е
обедняла през последните 3 години, а през десетилетията, когато БСП е била на власт. Той
допълни, че за съжаление управлението на ГЕРБ е съвпаднало с най-тежката икономическа
криза в света. По думите му следващият евробюджет ще е първият, в който ще се говори за
съкращаване.
Премиерът коментира и въпроса за кандидатстването на Р Македония за членство в
Европейския съюз, като заяви, че България във всичките си политически форми винаги е
подкрепяла Македония и ще продължава да го прави.
За избора на нов главен прокурор Борисов коментира, че и тримата кандидати са достойни и
всеки от тях ще бъде добър на този пост. Той отново посочи, че ГЕРБ ще подкрепи всеки
излъчен от сините кандидат за конституционен съдия.
В Етрополе премиерът преряза лентата на обновена улична мрежа на града. С него бяха
министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов и министърът на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна Павлова. По време на визитата си те посетиха още
обновеното СОУ "Христо Ясенов" и новосъздадените Център за рехабилитация и социална
интеграция за деца с увреждания и Дом за стари хора.
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