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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
11.12.2012 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: 25 

 вестници, от които: 3 

 - национални 2 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 22 

Общо за деня 26 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 10.12.2012  
Източник: БТВ  
Предаване: Тази сутрин  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 30  
Брой думи: 4797  
 
 
Резюме: Тема: Залавянето на крадците, работата на съда и прокуратурата  
Гост: Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи  
 
Водещ: Изгледа с интерес Цветан Цветанов видеото. Да уточня, че не наливаме, в мелницата 
да критикуваме съда. Отколешен конфликт имате със съда. Тук проблемът е в прокуратурата, 
но без значение от тези институционални битки, на всеки три часа има грабеж и усещанията на 
хората са, че стават все по-дръзки, брутални и, нападайки дали заради верижка, дали заради 
склад, дали заради един джиесем, вече започват да нараняват и телата на жертвите.  
 
Текст: Тема: Залавянето на крадците, работата на съда и прокуратурата  
Гост: Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи  
 
Водещ: Изгледа с интерес Цветан Цветанов видеото. Да уточня, че не наливаме, в мелницата 
да критикуваме съда. Отколешен конфликт имате със съда. Тук проблемът е в прокуратурата, 
но без значение от тези институционални битки, на всеки три часа има грабеж и усещанията на 
хората са, че стават все по-дръзки, брутални и, нападайки дали заради верижка, дали заради 
склад, дали заради един джиесем, вече започват да нараняват и телата на жертвите. Имате ли 
такова усещане на пук, сигурно имате успокояваща статистика, но усещането на хората е, че 
има бум на престъпността?  
Водещa: На дребната, битова?  
Цветан Цветанов: Статистиката е, че тази престъпност е най-чувствителната за обществото, 
тя е най-болезнената. Проблемът е, че когато има задържани подобни лица и, когато бъдат 
пускани в кратки срокове след извършването на това престъпление, за тях вече това се 
възприема като форма и начин на занаят, на препитание и въобще нямат никакви трудово 
изградени навици. Те знаят, че единственото,, което могат да правят и го правят успешно, без 
държавата да е адекватна на подобно престъпление или на такива престъпления, се 
извършват по абсолютно същия начин в продължение на години подобни престъпления. Аз ви 
давам за пример село Мечка. Когато отидох 24-годишно момче с десет присъди, които бяха 
условна, пробация, той влиза и веднага излиза, което означава, че за него няма абсолютно 
никаква превантивна дейност, а той трябва да бъде изваден от обществото, трябва да отиде 
там, където му е мястото, това е затвора, за по-продължителен период от време, за да може 
действително да изчистим обществото от тези, които създават тази замърсена среда.  
Водещa: Да, но понякога престъпниците не се хващат или пък, ако се хващат според 
българските закони, наказанията са леки. В случая не е виновна единицата съдия, който е 
наложил пробация, а законът, който позволява това да бъде наложено, защото тяхната логика 
е – затворите ще се изпълнят със затворници.  
Цветан Цветанов: Колко пъти вие си направихте труда за всички тези новини, които бяха 
първа новина във вашите емисии, за аптеките, за хранителните магазини, за обирите, където 
се правят в момента…  
Водещa: Какво става със заловените ли?  
Цветан Цветанов: Какво става със заловените? Знаете ли какво става?  
Водещ: Дайте примери, защото случаите са много, дайте някои примери, драстичен пример.  
Водещa: Кажете.  
Цветан Цветанов: След 72 часа, ако има 72 часа, лицето се освобождава.  
Водещ: В прокуратурата ли е проблемът? Май се връщаме пак на онази стара песен или в 
съда, или в това, което полицията успява да събере като доказателство?  
Цветан Цветанов: Всичко е в бавното, тромаво правораздаване, защото виждате, че това, 
което е станало за тази вила и това, което е станало за последващи деяния за тези лица, 
делата са…  
Водещ: Тук от прокуратурата специално, защото…  
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Цветан Цветанов: Делата са от години в съдебната система и оттам нататък няма абсолютно 
никакво движение.  
Водещa: И изходът какъв е, защото хубаво организираната престъпност, хубаво акции, но 
хората променят начина си на живот заради крадците? Да си продадат вилата на това красиво 
място, за да се спасят.  
Цветан Цветанов: Изходът е адекватна правораздавателна система, това го казвам вече колко 
години. Без адекватна правораздавателна система, каквото и да направи гражданинът, който 
да си залови престъпника и да го предаде на полицията, полицията може да задържи не повече 
от 24 часа… И събраните доказателства прокурорът трябва да ги внесе в съда. Съдът трябва 
да се произнесе с адекватна присъда, защото ние сме държава на абсурдите. Аз ще ви дам 
един друг пример, който не е свързан с кражба, а се свързан с отнет човешки живот на 
пешеходна пътека – за Лора, където вие знаете за какво става въпрос във Варна.  
Водещ: Не само, че знаем, след интервюто с вас, имаме уговорка с майката, защото случаят е 
пресен.  
Водещa: Ще бъдем на живо от Варна.  
Цветан Цветанов: Знаете ли майката на Лора, Нели как получи известието? Тя го получи по 
пощата, от споразумението, което беше направено.  
Водещa: Че има споразумение.  
Цветан Цветанов: И, когато вече се видя, че няма да има повече споразумения, беше върнато 
това дело. В един момент отново отидем с двегодишна… за отнет човешки живот.  
Водещa: Условна е присъдата.  
Водещ: Има ли обаче според вас липса, тотална липса на респект спрямо полицията? Вие 
казвате аргументите, че са според вас по веригата нататък в съда и това, че ги пускат. Има ли 
тотална липса на респект и признавате ли, че има много по-голяма дързост при извършване на 
престъпления, грабежи, но те стават и престъпления срещу личността? Говорим за заклани, 
намушкани хора, за пребити, старици.  
Водещa: За баба и дядо, които изгубиха живота си също срещу 3 лв.  
Цветан Цветанов: Когато не получаваш адекватна присъда за извършеното деяние, разбира 
се, че ти след това повторението, което ще го направиш, ти го правиш вече много по-умело, 
много по-дръзко и много по-опасно за обществото и за всички, срещу които си насочил тази 
престъпна дейност.  
Водещ: Ако проблемът е в правосъдието, ще се намесите ли по-решително, въпреки че 
основните ви конфликти бяха точно заради подобна намеса, по-решително при избора на 
главен прокурор?  
Цветан Цветанов: Комплексен е проблемът. Проблемът е комплексен. Това е като започнете 
от всичко, което е семейната среда, всичко което е, това което го имаме като агресия и 
понижаване на възрастовата граница за тази агресия в училищата, липсата на този граждански 
или на родителски контрол… За децата, някой път се получават тези, които ги наблюдаваме в 
момента.  
Водещa: Полицията, ако трябва да поставите оценка по отношение на работата й за битовата 
престъпност, каква би била тя?  
Цветан Цветанов: Полагаме максимални усилия и много са задържаните групи, които 
извършват престъпления точно, свързани с конвенционалната престъпност или така, както е 
възприета – битовата престъпност. Но сами разбирате, че ние не можем да осъдим лицата. 
Ние можем само да задържим лицата, със събраните доказателства и да бъдат предадени на 
прокурора, който да внесе обвинителния акт.  
Водещ: Много зависи от прокурора. Аз за това забих и към избора на главен прокурор. Този, 
който бъде избран, седем години ще организира работата на прокуратурата, това е 
изключително важно. Сотир Цацаров беше посочен като ваш фаворит. Той самият в това 
студио не се чувстваше комфортно заради това.  
Цветан Цветанов: Извинявам се, ако съм причинил по този начин някакъв проблем.  
Водещ: Но очаквате ли наистина той да бъде човекът, с когото МВР би работило по-добре? 
Знаем, че има повече осъдителни присъди в неговия съд или очаквате втора или трета 
процедура, имаше такъв намек от страна на президента?  
Цветан Цветанов: Това, което президентът е казал, аз не бих искал да го коментирам.  
Водещ: Защо?  
Цветан Цветанов: Защото длъжността президент в България, тя е само протоколна. Кажете ми 
какво зависи от президента, но пък на президента всичко му е позволено да говори, защото той 
трябва да бъде харесван и трябва да бъде уважаван.  
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Водещa: Ще ви кажа какво зависи. Марковска на е член на Конституционния съд заради 
президента.  
Цветан Цветанов: Проблемът „Марковска” не е, защото президентът напусна клетвата.  
Водещ: Но той осуети встъпването й в длъжност. Стана последния бушон, това беше 
последния шанс тя да не застъпи в длъжност.  
Цветан Цветанов: Ако Венета Марковска не си беше подала оставката, имаше реална 
предпоставка и това беше лансирано от опозицията, за започване на процедура на 
импийчмънт, защото имаме нарушаване на Конституцията на България. Нали разбирате в каква 
хипотеза влизаме.  
Водещ: Вие, така ли четете действието на президента? Мнозина го разчетоха, че е 
спасителният, добър, достоен вариант, дори да е на ръба на Конституцията, вие казвате, че той 
погазва Конституцията, така ли?  
Цветан Цветанов: Аз ви казвам какво щяха да направят опозицията и те го казаха много ясно. 
Венета Марковска с нейния си акт на напускане, тя осуети всичко последващо, което можеше 
да се развие. Дайте да гледаме обективно на нещата. И в момента имаме нова процедура за 
Конституционен съд, където има входирани два официални сигнала, които са изпратени на 
компетентните контролни органи, които могат да извършат подобна проверка, това е ВСС и 
инспектората.  
Водещ: Гугушева.  
Цветан Цветанов: Оттам нататък вече ще има изслушване и след като приключи тази 
проверка, ще има евентуално гласуване.  
Водещa: Защо казахте, че президентът има само представителни функции? В неговата сила е 
да подпише указ и укази за много важни назначения в държавата.  
Цветан Цветанов: И какво?  
Водещa: Подценявате Плевнелиев или президентската институция в момента?  
Водещ: Или институцията, или персоната?  
Цветан Цветанов: Аз говоря за неща, които са се случили и вие ме питате конкретен коментар 
по конкретен случай.  
Водещa: Понеже някакво негативно отношение четем към Плевнелиев и към институцията и за 
това.  
Цветан Цветанов: Недейте да създавате… Аз ви казвам конкретната ситуация. Венета 
Марковска, ако тя не се беше оттеглила, кажете ми какво щеше да стане?  
Водещ: Импийчмътн, това казвате.  
Водещa: Депутатите от ГЕРБ щяха ли да подкрепят нещо подобно?  
Цветан Цветанов: Аз казах, че влизаме в подобна хипотеза, а не как ще подкрепят 
депутатите…  
Водещ: Един вид, че ви благодарим, че не се е стигнало до импийчмънт спрямо Плевнелиев?  
Цветан Цветанов: Призивът, който беше направен и това, което беше като медиен натиск, като 
обществен натиск, тя взе решение да напусне.  
Водещ: За да изчистим казуса около президента и това, което ние разчетохме, може би да е 
субективно, смятате ли, че президентът повече се намесва в ситуации, в които връща закони? 
Като че ли онова клеймо, че ще бъде функция на ГЕРБ, че е назначен от ГЕРБ, че който и да 
беше посочил ГЕРБ да стане президент, той сега иска да го изчисти и атакува сериозно доста 
закони. Имаше случаи за няколко закона, върнати.  
Цветан Цветанов: Нека да бъдем обективни.  
Водещa: Имаше и реплики между вас. Изобщо има една еманципация на Плевнелиев, която 
харесва ли ви?  
Водещ: За добро ли е?  
Цветан Цветанов: Ако това е добре за държавата, е добро. Приемаме, че е добро за 
държавата, значи е добро. Така добре ли е?  
Водещ: Да връща законите на ГЕРБ, които имаше примери, вето налага, не ви дразни това?  
Цветан Цветанов: Това е част от неговата компетентност и неговите функции. Така че, когато 
се прецени, че има действително проблеми, по-добре да се върнат, да се гласуват повторно, да 
се обсъдят и тогава вече да се…  
Водещa: Има ли някакво напрежение между вас и Плевнелиев?  
Цветан Цветанов: Не. Няма абсолютно никакво.  
Водещa: Не, декларирате, че не.  
Цветан Цветанов: Понеже казахте – назначен от ГЕРБ…  
Водещ: Такова беше внушението.  
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Цветан Цветанов: Нека да бъдем ясни – изборът за президент го дават българските граждани. 
Организацията по издигането кандидатурата на ГЕРБ беше ПП ГЕРБ, нали така. Кампанията, 
която плати ПП ГЕРБ, е от държавната субсидия, която прави всяка една политическа партия, 
когато издига президентската си двойка. И в момента, когато той вече бъде избран за 
президент, това е както с местната власт, той става кмет или президент на всички български 
граждани или на всички жители на съответното населено място. И там вече подобно партийно 
противопоставяне, разбира се, че трябва да се избягва, защото той трябва да бъде обединител 
на нацията. И аз смятам, че той с много от действията си в много от случаите е бил такъв. И е 
бил много разумен, и много коректен в отношенията си.  
Водещ: Добре. Изгладихте първоначалната си реплика.  
Цветан Цветанов: Аз говоря за едно действие, което ме карате да го коментирам. И аз понеже 
съм принципен човек и обективен човек, аз ви казвам какво се заговори да се прави от 
опозицията с подобен подход и с подобно действие, защото ако забелязахте за полагането на 
клетвата, участват председателят на Народното събрание… Венета Марковска беше 
кандидатура на парламента, президентска кандидатура, която беше бившия главен прокурор, 
ВКС, председателят и ВАС. Нали разбирате, че всеки един от тях може да отсъства и клетвата 
се полага. Тя няма някакъв възпиращ елемент на приключване или на…  
Водещ: Юридически неиздържано, но добре изиграно житейски, така ли да приключим този 
казус?  
Цветан Цветанов: Да го приемем така, да.  
Водещa: Към темата „главен прокурор” все пак. Докоснахме се няколко пъти до нея…  
Водещ: Без да влезем.  
Водещa: Но не влязохме в детайлите. Цацаров беше тук при нас на гости. И наистина каза, че 
се чувства неудобно от подкрепата, която му е декларирана от вас и изобщо от ГЕРБ, защото 
това му поставя някакво клеймо, партийна кандидатура, тоест на управляващите. Как се излиза 
от тази ситуация?  
Цветан Цветанов: Когато е давана оценка за Сотир Цацаров, в качеството на премиера като 
главен секретар и аз като съветник и оперативен помощник на премиера Борисов, оценката е 
давана на база добрите резултати, които са постигали институциите в борбата срещу 
организираната престъпност. Сотир Цацаров аз съм го виждал в процеса, когато премиерът 
беше главен секретар, а аз бях негов оперативен помощник. След това, когато партийно 
започнахме да изграждаме и да структурираме партията, аз Сотир Цацаров не съм го виждал. 
Така че моята оценка и оценката на премиера и това, което сме дали като оценка за 
представителите на съдебната система, има съдии, има прокурори, които са безупречни в 
своята си работа.  
Водещ: Тоест казвате, че е професионална оценката? Но неговите критици твърдят, че 
профилът му се вписва в профила на ГЕРБ.  
Цветан Цветанов: Кои са тези критици? Дайте нещо конкретно.  
Водещ: Много са. Например опонентите ви от „България на гражданите” имат остра реакция 
какво ще се случи с главния прокурор, с избора му.  
Цветан Цветанов: Това не е ли партийна намеса от тази партия, която я визирате?  
Водещ: Да. Политическо изказване е.  
Цветан Цветанов: Да.  
Водещa: Разговорът е политически.  
Водещ: Все пак съдържанието…  
Цветан Цветанов: Нали не трябва да бъде политическо. Вие преди малко ми говорите за едно, 
че ГЕРБ дава висока оценка, друг като даде негативна оценка, вие веднага казвате – там се 
дава негативна оценка.  
Водещa: Разговорът е политически за изборът на главен прокурор.  
Цветан Цветанов: Не. Разговорът за главен прокурор не трябва да бъде политически. Това е 
грешката.  
Водещ: Става дума, професионален аргумент, идващ от ОК хора, които се занимават с 
политика, че има прекалено много осъдителни присъди, повече като процент, доста от 
присъдите падат в Страсбург и, че това се вписва в уклона на ГЕРБ към осъждане без 
доказателства, най-общо казано. Като основна теза, че това ви сближава. Как приемате?  
Цветан Цветанов: Репортажът, с който започнахме, това лице няма да отиде в Страсбург и да 
съди държавата, ако бъде осъден, защото той няма да бъде осъден. Видно е от това, което е 
направил прокурорът.  
Водещ: Проверяват го между другото прокурорът в момента.  
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Цветан Цветанов: Да. Ето каква е разликата. Така че недейте да смятате, че когато има 
някакво дело в Страсбург, това дава критерий за цялата система на България.  
Водещ: Не дава ли обаче за това, че присъдите са по законните, установени правила по 
нормален вид или…  
Цветан Цветанов: Трябва да бъдат взети в предвид всички тези констатации, които дават 
подобни решения и да се изгради правилна политика, която да се реализира в секторната 
област.  
Водещa: След малко за дългото ви посещение в САЩ. Имаме много въпроси по тази тема, но 
преди това докато сме малко на партийната сцена, основните ви критици – и политици, и 
общественици твърдят, че това, което се случва в момента в СДС с номинацията на Петър 
Стоянов, после и на Гугушева е сценарий на ГЕРБ. Как отговаряте на тези обвинения? Емил 
Кабаиванов, който…  
Цветан Цветанов: По-добре да не отговарям.  
Водещa: Защо?  
Цветан Цветанов: Защото няма абсолютно вярно нищо от това, което в момента ми го 
задавате.  
Водещa: Общо взето риториката и политическите тези – и вашите, и на лидера, настоящия на 
СДС в момента Емил Кабаиванов са едни и същи, включително и това заседание...  
Цветан Цветанов: Нека да се върнем пак на избора за конституционен съдия, където беше 
Венета Марковска. Имаше кандидат от ДСБ. Силно политическа личност, която през 
последните 20 години е била силно ангажирана с политиката на една политическа формация.  
Водещa: Екатерина Михайлова имате предвид?  
Цветан Цветанов: Екатерина Михайлова, да. Това според вас нормално ли е и не е ли 
партийна кандидатура?  
Водещ: И Петканов беше член на Конституционния съд, министър по времето на НДСВ, след 
което главен секретар беше Бойко Борисов и сте работили. Има партийни кандидатури и на 
НДСВ.  
Цветан Цветанов: Наско Анастасов също беше в общи линии партийно ангажиран, защото 
беше избран от квотата на ПП ГЕРБ в българския парламент.  
Водещ: Въобще всеки избор от парламента, когато има едно мнозинство  
Водещa: Ние не говорим за това дали е партийна или не е партийна кандидатурата, а за 
начина, по който взаимоотношенията между ГЕРБ и БСП протекоха, така че да се стигне до 
отлив на членове на СДС, нали това казахте?  
Водещ: СДС и ГЕРБ.  
Цветан Цветанов: Вие казахте БСП.  
Водещ: СДС и ГЕРБ. Грешка на езика.  
Водещa: Извинете, не го анализирайте.  
Водещ: Създаде се впечатление, че настоящият лидер на СДС влиза в тайни договорки с 
ГЕРБ. Нещо му е обещано от ГЕРБ, дали при броенето на резултати, дали при места в листи, 
дали с даване на генно-инженерство, ако може така да кажем на някаква коалиция, която да 
обслужи и влизането, политическото бъдеще на остатъка от СДС и евентуално ГЕРБ за 
бъдеща коалиция. Мислите ли дългосрочно за взаимодействие със СДС през подмяната на 
кадрите и каквото нещо се случва?  
Цветан Цветанов: Това е толкова несериозно, че не си заслужава да го коментираме. Но пък е 
логично, както го обяснявате, да може да се манипулира обществото или съответните членове 
от дадената политическа сила.  
Водещ: Има ли контакт със СДС, така звучи отстрани и така изглежда между другото? Вие 
казвате, че не е вярно.  
Цветан Цветанов: Първият официален контакт беше осъществен след парламентарните 
избори 2009 година по искане на Иван Костов и Мартин Димитров. И тогава, когато ни поканиха 
мен и премиера за тази среща, ни поканиха в един офис и в общи линии искаха да се 
придвижим доста по-незабележимо, за да можем да проведем тази среща. И на тази среща те 
поставиха принципните си условия – заместник-областни управители във всички областни 
управи, трима областни управители, трима министри и заместник-министри във всичките 
министерства.  
Водещ: Костов и Мартин Димитров веднага след изборите?  
Цветан Цветанов: Костов и Мартин Димитров.  
Водещa: На тайна среща?  
Цветан Цветанов: Да. На тайна среща. Тези, които в изборната нощ декларираха, че ще 
подкрепят създаването на правителство от ПП ГЕРБ без да искат нищо. Вие го чухте всичките 
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тогава. Това са Иван Костов и Мартин Димитров. Надежда Нейнски, която също сега се прави 
на големия демократ, нека да ги върнем малко във времето. От подкрепа и управление от 1997 
до 2001 година и овладяването на всички институции без изключение, те не разкриха досиетата 
и не пристъпиха към това, което беше най-силното и най-желаното в демокрацията. Надежда 
Нейнски, тогава Надежда Михайлова, най-близката връзка на един в момента от най-
емблематичните фигури в престъпния свят, Алексей Петров, защо не говори за тези си неща. И 
аз трябва да ви кажа, че започвам да си мисля, че започва абсолютното договаряне между 
структурите на Алексей Петров и структурите на Надежда Нейнски и Иван Костов, и всички 
тези.  
Водещ: Много странно. Защо се фиксирате около това Алексей Петров, надежда Нейнски, 
мисля че това е някъде в чекмеджетата и събира прах? Сега се вади като аргумент срещу това 
ново „Единство” ли се казва, което в Пловдив го организираха.  
Цветан Цветанов: Когато си управлявал държавата и си дал шанса на подобни лица да бъдат 
част от управлението на държавата и държавата в правоохранителната област да създаде най-
големият си дефицит поради липса на адекватна борба срещу тежката организирана 
престъпност…  
Водещ: Дайте пример за това, по-сериозен, защото…  
Водещa: Имате предвид Алексей Петров, но в крайна сметка и Бойко Борисов беше главен 
секретар, и вие бяхте дясната му ръка. И като полицай номер едно на държавата, а Алексей 
Петров е бил това, което е бил и по това време.  
Водещ: И по ваше време.  
Цветан Цветанов: И по наше време, да. За голямо съжаление. И трябва да ви кажа, нека да ви 
припомня и избора на главен прокурор.  
Водещ: В смисъл, че колкото и Михайлова е виновна за тогавашния период, в който Алексей 
Петров според вас е просперирал и овладявал територии, толкова и по-късно по времето на 
НДСВ.  
Цветан Цветанов: Нали знаете кой беше главен прокурор на България?  
Водещ: Да, знаем.  
Цветан Цветанов: Кой беше?  
Водещa: Имате предвид по-предишния главен прокурор?  
Водещ: Знаем, разбира се, Филчев. Знаем, че беше.  
Цветан Цветанов: Ще си дадете отговор на много въпроси.  
Водещa: След това седем години беше един друг човек главен прокурор.  
Цветан Цветанов: Нали знаете, че когато един пот основните свидетели по делото „Октопод” 
Георги Цветанов, когато пуска молба, жалба до Иван Костов в Министерски съвет за това, което 
се случва с него от Алексей Петров, знаете ли какво се случи с този свидетел в тогавашния 
период? Беше задържан за четири месеца, беше взривен домът му и беше оказан физически и 
психически тормоз върху него.  
Водещ: Тръгнахме от СДС, стигнахме до Иван Костов и Надежда Нейнски.  
Цветан Цветанов: Те са взаимно свързани нещата.  
Водещ: Тоест сега вие бихте работили с хора без такова утежняващо минало като Надежда 
Михайлова и Иван Костов, по ви е лесно с Кабаиванов? Може ли политически изводи за 
бъдещи намерения да правим от това, което казвате?  
Цветан Цветанов: Не с Кабаиванов, а със СДС.  
Водещ: Има ли подмяна в дясно.  
Цветан Цветанов: Защото СДС е член на ЕНП. Ние сме сестрински партии, които сме в ЕНП. И 
съвсем нормално и логично е да имаме диалог и да се подкрепяме взаимно в определени 
политики.  
Водещ: С цел взаимодействие след изборите, ще потвърдите ли?  
Цветан Цветанов: Българските граждани ще потвърдят каква ще бъде конфигурацията в 
следващия парламент. И българските граждани са тези, които ще дадат дали ГЕРБ ще 
участват самостоятелно или се нуждае от коалиционна подкрепа.  
Водещa: Стигнахме до социологическите изследвания, като че ли?  
Водещ: И после оттатък океана? Притеснения имате ли от социологическите изследвания, 
които май почти са единодушни, че разликата между БСП и ГЕРБ е четири, някои пет, някои 
дори и два процента дават? БСП и ГЕРБ сближават позициите си.  
Цветан Цветанов:Разбира се, че социологията е важен елемент, за да можеш да си планираш и 
да си градиш стратегията за предстоящите избори. За мен по-важното е как ще излезем от 
зимата. И правителството трябва да задържи стабилността, която имаме към настоящия 
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момент и да се търсят формите и начините за повишаване на доходите в едно по-скорошно 
време.  
Водещ: Посечени бяхме вчера, дори на тема „коледни добавки и пенсионери”. Как ще трупате 
симпатизанти, след като само лоши новини идват, свързани с финансите и доходите от 
финансовото министерство?  
Цветан Цветанов: Независимо от предстоящите избори, ние няма да влезем в безогледното 
харчене на пари. И това беше ясно казано, както от премиера, така също…  
Водещ: Но мизерията е от другата страна.  
Цветан Цветанов: Разберете, не можеш да харчиш повече от толкова, колкото си изкарал.  
Водещ: Защо не си изкарал повече?  
Цветан Цветанов: Всичко това е свързано с цялостния процес на западане на икономиката, 
раздържавяване на целия този сектор, който е в икономиката. И това, което в момента се 
стараем да правим – повече европейски средства, за да могат да стигнат до всички тези 
потребители. Това са българските граждани. Да има инфраструктура, да има инвестиционна 
възможност и среда, която да привлича тези инвестиции и да могат да се създават повече 
работни места. Вие видяхте, че 700 млн. вече са раздадени по ОП „Конкурентноспособност”. 
Това са пари, които стигат за повишаване на производствените мощности, за намаляване на 
разходите на съответните собственици на тези предприятия и възможности за създаване на 
повече работни места.  
Водещa: За САЩ. Колко време изкарахте там?  
Цветан Цветанов: Две седмици.  
Водещa: Много дълго посещение. Включително и в тези две седмици и премиерът отиде на 
среща с американския президент. Защо толкова време бяхте там? Има ли ли сте между другото 
толкова дълго посещение по работа от България?  
Цветан Цветанов: От 2009 година правя ежегодни посещения в САЩ. Те са работни. Те са 
винаги били от порядъка на шест до осем дни. Този път бяха две седмици. Трябваше да се 
прибера в събота, останах два дни поради пристигането на премиера и участието ми в срещата 
с президента Обама.  
Водещ: Има ли полза от всички тези срещи за нас българите извън снимките, куртоазията, 
значимостта й като среща за Обама и Бойко Борисов и вашето посещение? Какво поискаха те, 
какво поискахме ние? Винаги става въпрос за сделка при такива посещения, оказа се, че нищо 
покрай шистовия газ, оказа се, че няма натиск да признаем и да съобщим – „Хизбула”, че са 
автори на атентата, защото няма доказателства, но останахме с впечатлението, че има нещо 
зад кулисите, което ни засяга или не ни засяга?  
Водещa: А не е изговорено.  
Цветан Цветанов: Срещата не е била, за да се снимат. Смятам, че едно посещение на 
българския премиер в САЩ и среща с президента Обама, само и единствено водят до взаимен 
интерес за двете държави.  
Водещ: За това попитах какво поискаха те, какво ние поискахме и какъв ни е интересът?  
Цветан Цветанов: Мога да кажа, че в последните години България се очерта като регионален 
лидер в много секторни политики. Аз ще ви дам за пример правоохранителната област, където 
ние действително сме един лидер в общите усилия на всички държави по света, обединявайки 
се за борба с тежката организирана престъпност, трансграничната организирана престъпност и 
да следим внимателно процесите, които се случват в нашите региони. В момента имаме 
събития, които са в Сирия, които продължиха доста дълго време, което означава, че има вече 
увеличаване на миграционния натиск. Имаме събития, които се случват в Гърция. Имаме 
ситуации, които се случват в Румъния, в Сърбия…  
Водещ: Какво ние тук, нещо да наблюдаваме какво става в Гърция?  
Цветан Цветанов: Не какво става. Трябва да има сигурност и трябва да има политики, които да 
бъдат за региона. Аз ще ви дам за пример това, което се направи тази година в 
правоохранителната област. Април месец беше открит 85 офис на ДЕА в света. Това 
означава…  
Водещ: Това за наркотиците беше.  
Цветан Цветанов: За наркотиците. Ето геостратегическото място на България. И трябва да ви 
кажа, че задържаните количества, които имаме праз тази година…  
Водещa: Един допълнителен въпрос по тази тема. Ваша и на испанските власти за онези три 
тона кокаин на български кораб. Пишат ни очевидно роднини на задържани моряци – г-н 
Цветанов не желае да разговаря с близките на задържаните моряци чрез медиите, но друг 
начин той не ни предоставя. Поели сте обещания към тях, да говорите с тях, но не могат да се 
свържат с вас.  
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Цветан Цветанов: Още днес ще се свържа с тях и, когато съм във Варна ще направим среща, 
която те искат.  
Водещa: Има едно очакване у тези хора, че трябва да бъдат оневинени по някакъв начин 
техните близки, които не са знаели за пренасяне на три тона кокаин.  
Цветан Цветанов: Аз съм убеден, че тези, които не са виновни, ще бъдат оневинени.  
Водещa: Имат очакване, че държавата трябва да помогне за това нещо.  
Цветан Цветанов: Но тези, които са виновни... И аз съм убеден, че със съдействието, което 
получаваме в момента, някои от които са задържани там, в Испания, трябва да ви кажа, че ще 
стигнем и до по-високите нива, които ще бъдат задържани на по-късен етап. Това е целта и в 
нашето разследване.  
Водещ: Към финал вървим. Фалшифициране на изборите, това започва да витае. Опозицията 
предполагам на тази тема ще ви атакува много – как се формират комисии, кой какво. „Да 
купиш изборите”, имаше една статия на Кольо Колев. Започва да витае това словосъчетание – 
да купиш изборите. Вашият коментар, защото подозренията винаги са към вътрешния 
министър?  
Цветан Цветанов: Нека да се върнем 2008-2009-2007 година, когато сме участвали в избори, 
защото знаете, че ПП ГЕРБ беше учредена в условията на опозиция. Тя нямаше абсолютно 
никаква представителност нито в българския парламент, нито в местната власт до 2007 година, 
когато влезе вече в политиката.  
Водещ: Въпросът е за сега, когато вече има.  
Цветан Цветанов: Чакайте, защото тогава никой не говореше за това недопускане, когато се 
правеше за ПП ГЕРБ? Вие знаете, че участията ни в медиите бяха също ограничени тогава.  
Водещa: Как – Бойко Борисов беше доста на богато в медиите като и кмет, и лидер на 
партията.  
Цветан Цветанов: Премиерът Борисов беше в качеството си на кмет на София. Съвсем 
нормално е кметът на София да бъде част от политиките, които трябва да бъдат отразявани.  
Водещ: Аз с вас имам повече интервюта в телевизията, в която работех, преди докато бяхте 
опозиция, отколкото сега, ако ги изброя, имаше участия.  
Цветан Цветанов: Това искам да ви кажа, че вие в момента вече ограничавате правата на 
управляващите.  
Водещa: Много добре използвахте…  
Водещ: Чакайте.  
Водещa: Как ограничаваме правата на управляващите?  
Цветан Цветанов: Това го напомнете на опозицията и на тези, които казват, че са ограничени 
от възможността да бъдат в телевизиите и в медиите.  
Водещa: Не. То дори не ставаше въпрос за медийно влияние на политици, а ставаше въпрос за 
задкулисно фалшифициране на изборите…  
Водещ: За купуване на избори.  
Цветан Цветанов: За фалшифициране… Как може да стане това?  
Водещ: Както се казва – вие ще кажете или някой политик. Политиците знаят как се подменя 
вотът.  
Цветан Цветанов: Предстоящите пет месеца, шест ще чуем такива небивалици, които на дали 
някой може да си въобрази, че могат да се случат.  
Водещa: Добре. Този отговор е достатъчен на това внушение, което идва и от опозицията. 
Благодаря ви. Както обикновено, интервюто с Цветанов става по-дълго от това, което бяхме 
предвидили.  
Водещ: Благодарим ви.  
Цветан Цветанов: Благодаря ви.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 11.12.2012  
Източник: в. Монитор  
Страница: 2  
Брой думи: 406  
 
 
Резюме: Метрото да стигне до бъдещия Технопарк на 4-ти километър в столицата, планират 
проектантите на третия лъч на железницата. Идеята е от бъдещата крайна спирка на 
метродиаметъра, която ще се намира на бул. "Владимир Вазов", да се изгради разширение до 
зала "Арена Армеец". Това е една от идеите на Столична община за реорганизация на 
прилежащата транспортна инфраструктура около технологичния парк. "Работим по три 
варианта за подобряване на транспорта спирка на метрото, изграждане на ново трамвайно 
трасе или кръгово кръстовище на две нива", обясни кметът на София Йорданка Фандъкова. 
Новата трамвайна линия пък ще бъде отворена по "Шипченски проход".  
 
Заглавие: Метрото завива до Технопарка  
Подзаглавие: Пускат в лабораториите учените и малките фирми  
Автор: Цветелина Стефанова  
Текст: Метрото да стигне до бъдещия Технопарк на 4-ти километър в столицата, планират 
проектантите на третия лъч на железницата. Идеята е от бъдещата крайна спирка на 
метродиаметъра, която ще се намира на бул. "Владимир Вазов", да се изгради разширение до 
зала "Арена Армеец". Това е една от идеите на Столична община за реорганизация на 
прилежащата транспортна инфраструктура около технологичния парк. "Работим по три 
варианта за подобряване на транспорта спирка на метрото, изграждане на ново трамвайно 
трасе или кръгово кръстовище на две нива", обясни кметът на София Йорданка Фандъкова. 
Новата трамвайна линия пък ще бъде отворена по "Шипченски проход".  
Планира се българската Силиконова долина да отвори врати през 2015 г., когато ще приключи 
първият етап от изграждането.  
ЗА НЕГО ВЕЧЕ СА ЗАДЕЛЕНИ 50 МЛН. ЕВРО по ОП "Конкурентоспособност". Цялостното 
развитие на проекта обаче ще става постепенно и ще продължи около 20 години. 
Първоначално ще се изгради инкубатор, в който фирмите в областта на информационните и 
комуникационните технологии да развиват дейността си, както и акселератор, в който ще 
работят само най-иновативните компании, обясни Елица Панайотова, изпълнителен директор 
на компанията, която ръководи проекта. Ще бъде изграден и форум за срещи, обучения и 
неформални разговори между представителите на компаниите. В близост ще бъде вдигнат и 
музей за деца и възрастни, в който да се демонстрират всички нови продукти. Планира се той 
да бъде с отворен достъп, като гражданите ще имат възможност да тестват всичко изложено 
там. Планира се паркът да привлече и индустриите, които работят за човешкото здраве. В 
рамките на подготовката и изпълнението на тази фаза на проекта ще се търсят и партньори 
сред научните среди и бизнеса.  
"До края на 2015 г. трябва да има функционираща част от "София Тех Парк", която да приюти 
първите компании, лаборатории, интерактивен музей и др.", обясни Панайотова. Проектът щял 
да превърне София в ЦЕНТЪР НА ИТ ИНДУСТРИЯТА НА БАЛКАНИТЕ  
"Ще разчитаме на университетите и БАН, надяваме се да станем свързващо звено между тях и 
бизнеса", обясни Панайотова. Технопаркът ще обединява ИТ специалисти, инженери, 
предприемачи и инвеститори. "Целта ни е да изградим среда, която да привлича новатори, 
учени, студенти и бизнес, да стимулира обмена между тях и да популяризира иновациите пред 
широката публика", добави Панайотова.  
"В "София Тех Парк" ще бъде създадена мрежа от лаборатории, които да се ползват от 
университети, БАН и от малки и средни компании, които не могат да си позволят подобна 
техника“, поясни Панайотова. Той ще се развива и в сферата на природните науки, и в 
развитието на енергийната ефективност.  
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Дата: 11.12.2012  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 14  
Брой думи: 1001  
 
 
Резюме: Половин година след старта си двата фонда за стартиращи компании вече активно 
подбират нови екипи, в които да инвестират. През октомври екипът на единия от тях - Eleven, 
който е с капитал от 12 млн. евро по JEREMIE и е специализиран в инвестициите на съвсем 
ранен етап от развитието на дадена бизнес идея (т.нар. акселерация), събираше кандидатури. 
В началото на декември финалистите вече са ясни. Сега предстои последното съревнование 
кои от тях ще бъдат избрани да получат финансиране до 30 хил. евро. Имената им ще станат 
ясни в началото на 2013 г. Първите изводи от процеса на селекция и подадените апликации 
обаче са налице.  
 
Заглавие: Втора вълна идеи  
Подзаглавие: Фондът за стартиращи компании Eleven отново събра регионално пъстри 
проекти за финансиране  
Автор: Татяна Пунчева-Василева  
Текст: Половин година след старта си двата фонда за стартиращи компании вече активно 
подбират нови екипи, в които да инвестират. През октомври екипът на единия от тях - Eleven, 
който е с капитал от 12 млн. евро по JEREMIE и е специализиран в инвестициите на съвсем 
ранен етап от развитието на дадена бизнес идея (т.нар. акселерация), събираше кандидатури. 
В началото на декември финалистите вече са ясни. Сега предстои последното съревнование 
кои от тях ще бъдат избрани да получат финансиране до 30 хил. евро. Имената им ще станат 
ясни в началото на 2013 г. Първите изводи от процеса на селекция и подадените апликации 
обаче са налице.  
По-качествено и по-регионално  
Двата фонда по JEREMIE стартираха в началото на лятото, като направиха първия си подбор 
на проекти за финансиране през юни. Още тогава отсяха проекти, включително от региона, като 
например от Румъния, Турция и Хърватия, което им помогна да се популяризират повече из 
Източна Европа. При първата селекция те сърбаха близо 800 кандидатури, от които избраха 20 
за финансиране на съвсем ранен етап - 11 за Eleven и 9 за LAUNCHub (вторият фонд по 
JEREMIE с капитал от 9 млн. евро, който инвестира както в съвсем млади компании до 30 хил. 
евро, така и в компании с малко история, т.е. на ниво seed инвестиция, до 200 хил. евро). 
LAUNCHub в момента провежда втория си подбор, като техният прозорец за кандидатстване 
изтича в началото на януари 2013 г.  
Благодарение на тази набрана популярност сега фондовете получават проекти, зад които седят 
поподготвени екипи. "Въпреки че общият брой на кандидатурите намаля от близо 500 до около 
300, качеството на проектите е изключително високо и средното ниво е доста подобро, 
отколкото при първия ни прозорец за кандидатстване", обобщава втория рунд Дилян Димитров, 
партньор в Eleven.  
Освен това растат и чуждестранните апликации, като вече има и проекти от Русия, Индия и 
Великобритания. А и се увеличават кандидатите от Сърбия, Румъния и други съседни страни. 
"Въпреки това обаче ние можем да създадем най-много стойност и да сме най-полезни за екипи 
от региона", поясни още Димитров. Първите чужди екипи, които Eleven подкрепи с финансиране 
през юни, бяха от Турция и Румъния.  
И тази есен финалистите на фонда са регионално пъстри. Извън доминиращите български 
идеи екипът на Eleven включва и проекти от Сърбия, Хърватия, Румъния и Турция (за разбивка 
виж инфографиката).  
Кой е с най-голям шанс?  
Що се отнася до типовете идеи, които търсят финансиране, ако се съди по кандидатурите на 
Eleven, силно преобладават тези в областта на дигиталните медии, образованието и социални 
проекти. "Въпреки че имаме проекти в области като лайфстайл или финансовите услуги, все 
още не сме намерили подходящ за финансиране в региона", посочи Димитров. Той отново 
подчерта, че фондът предпочита да инвестира в екипи от по няколко души и по-скоро не 
насърчава екипи от по един човек. "Дори двама понякога се оказва, че не са достатъчни за 
развитието на една идея", посочи той. Допълнително подчерта, че макар фондът да инвестира 
на сравнително ранен етап в дадена компания или идея, от голяма полза е, когато екипите вече 
са инвестирали някакъв ресурс за развитието u и са отделили време, за да установят дали тя 
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наистина би работила, т.е. валидирали са пазара си, казано на езика на инвеститорите. "Някои 
екипи идват при нас с посланието, че дори да не ги изберем, те ще продължат да работят по 
идеята си и Eleven е просто начинът по-бързо да достигнат до реализацията u. Тези екипи 
обикновено вече са отделили време, а понякога са инвестирали и собствени средства, за да 
проверят дали идеята им работи. От другата страна са тези екипи и проекти, които са само с 
идея, но не са направили стъпки по реализирането, и за тях инвестиция от фонда е ключова за 
стартирането на проекта. Те имат значително по-малък шанс да ни убедят, че ние трябва да 
инвестираме", посочи още Димитров.  
Последният, но не поважност съвет на екипа на Eleven към всички, които искат да потърсят 
финансиране, е да направят видеопрезентация на идеята си. Така мениджърите на фонда 
лесно и бързо могат да се запознаят с екипите и идеите, които те представят (виж 
инфографиката).  
А какво се случи с първите единадесет  
По време на първата селекция мениджърите на Eleven избраха 11 проекта, които да поканят да 
участват в програмата им на акселерация и в които да инвестират. "За трите месеца в 
програмата екипите имаха повече от 600 срещи с ментори, редица работни сесии по различни 
аспекти на бизнеса, както и регулярни срещи с успешни предприемачи от България и региона, 
минали вече по техния път", посочи още Димитров. "В резултат всички екипи отбелязаха 
страхотен прогрес, като голяма част от тях успяха да подобрят идеите си или да ги развият в 
нова насока.  
Всички екипи вече или са пуснали продуктите си на пазара, или от това ги делят няколко 
седмици", допълни той.  
Наскоро избраните имаха и първия си т.нар. Демо ден, където представиха на живо идеите си 
пред повече от 100 инвеститори, ментори и приятели на Eleven от България и региона.  
***  
Селекцията на Eleven  
Фондът отваря нов прозорец за кандидатстване всеки три месеца, като публикува въпросника 
си в интернет на адрес www.f6s.com/eleven. В продължение на около месец всички проекти 
имат възможност да се запознаят с въпросите, да подготвят отговори и да ги попълнят във 
формата за кандидатстване. В 23:59 на последния ден от прозореца формата се затваря 
автоматично и екипите вече нямат възможност да редактират своите апликации. Тогава 
инвестиционният комитет, който се състои от четиримата основатели на Eleven, започва да 
преглежда и оценява подадените кандидатури. В рамките на 4-5 дни всички проекти биват 
оценени и финалистите биват поканени на интервю, което в повечето случаи се прави по 
телефона. За интервю се канят между 60 и 80 екипа, а самите разговори са сравнително кратки 
- 10-15 минути, и основната цел е екипите да представят идеята си още веднъж и да убедят 
фонда в качествата на екипа, пазара и проекта. От тези 60-80 екипа 25 получават възможност 
да представят проекта си пред по-разширено жури, което освен инвестиционния комитет на 
Eleven включва и предприемачи, инвеститори и ментори на програмата, което оценява и избира 
най-добрите проекти, които да получат финансиране.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 08.12.2012  
Източник: в. 100 вести, Габрово  
Страница: 2  
Брой думи: 623  
 
Резюме: Кметът на Севлиево е новият заместник-председател на Регионалния съвет за 
развитие на Северен Централен район, съобщи Мирела Ганчева от пресцентъра на Община 
Севлиево.  
 
Заглавие: Д-р Иванов е новият зам. председател на Регионалния съвет за развитие към 
Северен Централен район  
Подзаглавие:  
Автор: Минка Минчева  
Текст: Кметът на Севлиево е новият заместник-председател на Регионалния съвет за развитие 
на Северен Централен район, съобщи Мирела Ганчева от пресцентъра на Община Севлиево.  
Това стана след единодушно гласуване на редовното заседание на съвета, което се проведе 
преди дни в областна администрация на Велико Търново. Във форума взеха участие 
областните управители на област Разград и Силистра, заместник- областният управител на 
Русе и главният секретар на област Габрово, кметовете на общините Русе, Сухиндол, 
Севлиево, Дулово, представители на работодателски, браншови организации, както и експерти 
от министерствата, които са управляващи  
органи по оперативните програми. На заседанието за заместник-председател на Регионалния 
съвет за развитие на СЦР бе избран единодушно кметът на Севлиево Иван Иванов. Членовете 
на Съвета одобриха Годишната индикативна програма за 2013 г. Тя е с бюджет от 10 600 лв., 
като той обезпечава подготовката и организацията за провеждане на заседанията на РСР на 
СЦР през следващата година, изготвяне на анализи, оценки и справки за изпълнението на 
оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, организиране на 
пресконференции, информационни срещи, подготовка на информационни материали за 
Северен Централен район и др. Членовете на съвета се запознаха със Стратегията за 
иновации и добро управление на местно ниво от Михаил Василев, гл. експерт в МРРБ. Той 
разясни, че по тази стратегия българските общини могат да кандидатстват за получаване на 
Етикет за иновации и добро управление, който се дава за спазването на 12 принципа в 
администрациите, сред които: прозрачност, демократичност, етично поведение, човешки права, 
финансова стабилност, ефективност и др. От Северен Централен район такъв Етикет са 
получили само две общини, и двете в област Велико Търново - Лясковец и Свищов.  
Арх. Белин Моллов представи на присъстващите за обсъждане проекта за Регионален план за 
развитие на СЦР за новия планов период (2013-2020). Проектът за план бе оживено 
дискутиран.  
Допълнения и забележки изказаха областният управител на Силистра Иван Димов, кметът на 
община Ценово Александър Милчев, главният секретар на област Габрово Веселин Радков.  
Забележка по точка 4 от проекта отправи кметът на Севлиево д-р Иванов, като настоя 
проектирането и строителството на язовир "Мокра Бяла" да бъде един от приоритетите на 
плана за развитие на Северен Централен планов район. Той беше категоричен, че язовир 
"Мокра Бяла" е от особено значение не само на местно, но и на регионално ниво.  
Корекции към проекта бяха заявени и от Ирина Захариева, представител на МРРБ. Арх. 
Моллов увери, че ще вземе предвид всички допълнения при подготовката на плана. 
Представителите на министерствата, които са управляващи органи по оперативните програми, 
докладваха за изпълнението на програмите към момента на територията на СЦР. По ОП 
"Регионално развитие" за периода 2007-2013 г. са сключени 115 договора на стойност 256,7 
млн. лева. 48 сгради на образователната инфраструктура са изпълнени по проекти по ОПРР, от 
културната инфраструктура - 5 сгради, а от социалната инфраструктура - 11. Рехабили-тарана е 
51 км общинска пътна мрежа. До момента интегрирани планове имат 7 общини - една от тях е 
Община Габрово /б. а./. В седем общински болници са извършени ремонти и е доставено 
оборудване по ОПРР, изградени са 7 центрове от семеен тип. За Северен Централен район по 
ОП "Развитие на човешките ресурси" са сключени 288 договора на обща  
стойност 16 млн. лева. По ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика", по процедура "Покриване на международни стандарти", към 31 октомври т. г. има 
сключени 16 договора за 603 610 лв. По процедура "Технологична модернизация на големи 



 

 

17 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/1

1
/2

0
1
2

 

предприятия" сключените проекти са 12 за над 44 млн. лева, а по процедура "Технологична 
модернизация на малки и средни предприятия" са сключени 29 проекта за над 23 млн. лева.  
Шест са договорите по процедура "Инвестиции в "Зелена индустрия", за над 22 млн.лева, като в 
област Велико Търново те са 4, а по един в областите Габрово и Русе. Експертите от 
министерствата представиха и актуалните схеми, които са отворени в момента по съответните 
оперативни програми.  
08.12.2012  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 10.12.2012  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/intervju/2012/12/10/1964958_boiko_borisov_shtom_temata_za_pusheneto_e_t
olkova/  
Брой думи: 4630  
 
 
Резюме: Публикуваме интервю с премиера Бойко Борисов от 9 декември 2012 г. Разговорът с 
водещата Диана Найденова, цитиран от агенция "Фокус", беше излъчен на живо в предаването 
"Нека говорят" по bTV.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Щом темата за пушенето е толкова важна, нека парламентът я 
обсъди отново  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Публикуваме интервю с премиера Бойко Борисов от 9 декември 2012 г. Разговорът с 
водещата Диана Найденова, цитиран от агенция "Фокус", беше излъчен на живо в предаването 
"Нека говорят" по bTV.  
Да започнем първо със срещата ви президента Обама – една от най-дискутираните теми на 
седмицата. На мен например не ми стана ясно защо бяхте във Вашингтон?  
Съжалявам, че не ви е станало ясно. Ние имаме много активна външна политика и 
непрекъснато се срещаме на различни нива с различни ръководители на държави. И за нас 
това не е някаква новина, че ще имаме среща поредна с президента Обама.  
Световните медии говореха за това, че вие сте първият европейски лидер, когото той приема 
след спечелването на изборите.  
Така е. Когато се обади да поднесе съболезнования на България за терористичния атентат в 
Сарафово, тогава се уговорихме веднага след изборите да се видим. И просто той даде три 
дати – 3 декември, 17 декември, на 17 декември имаме смесено заседание с гръцкото 
правителство и мисля, че 20 януари. Считате ли, че съм длъжен на някого да обяснявам защо 
съм приел 3-ти, а не 17-ти или 20-ти, на някои анализатори, в кавички, които се изявяват?  
Защото от информациите от срещата ви излязоха толкова много комплименти за вас като 
политик, а и в лично качество от съпругата му, че си спомних думите ви, че като чуете повече от 
веднъж канграчулейшън и започвате да се притеснявате. Наистина ли не поискаха нищо от 
нас?  
Кангратюлейшън. Това го научих, между другото.  
Да, аз не съм го научила добре.  
С "т" е. Те затова ми го пуснаха няколко пъти, така че да не допуснем същата грешка. Вижте, 
досега българските държавни ръководители, дали е президент, дали е премиер, когато ги 
поканят в Щатите или когато отидат в Брюксел, все едно това е някакво огромно събитие, нали, 
все едно това е някакво признание, все едно някаква кой знае каква случка.  
Е не е ли?  
Докато за другите хора, нормалните политици в Европа, това са работни нормални срещи, 
които се провеждат често и си говорят хората по различни теми. И затова аз само се надсмивах 
над писанията по вестниците, защото за радост към днешна дата и с президента Обама, и 
особено с неговите съветници в лицето на господин Бренън, на директорите на националните 
му служби, на федералните служби, прекрасни колеги, добри приятели. И вие видяхте, че 
министър Цветанов направи едно изключително посещение в САЩ при тях, и във 
Великобритания, и в Брюксел. Така че ние отиваме там при приятели и партньори.  
Добре, но нека да разсеем следните съмнения. Появиха се три, да ги наречем спекулации, вие 
ще кажете дали са такива. Първо, че са ни натискали да отменим мораториума за шистовия 
газ. Да или не?  
Въобще не е ставало дума за шистов газ. И не само, че не е ставало, просто за българския 
народ казвам, че в момента САЩ имат може би три пъти по-евтин газ благодарение на 
шистовата революция, както те я наричат. Те вече нямат интерес дори да проучват или 
добиват на друго място газ, защото не само, че им стига шистовият газ за тях самите - те вече 
са конкурент на световния пазар. Те ще искат утре да ни продават газ.  
Да де, ама в Полша разработват находища.  

http://www.dnevnik.bg/intervju/2012/12/10/1964958_boiko_borisov_shtom_temata_za_pusheneto_e_tolkova/
http://www.dnevnik.bg/intervju/2012/12/10/1964958_boiko_borisov_shtom_temata_za_pusheneto_e_tolkova/
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Не. Просто водят хората да погледнат там. Рано или късно и в България може би ще дойде 
технология, която ще го добива. Но ние сме сложили мораториум. И за да няма никакви 
спекулации, отговорът на въпроса е не. Не.  
След отказа на Путин руснаците да строят "Белене", да не би сега да дадем на американците 
да строят седми реактор на "Козлодуй"?  
На "Козлодуй" ще има седми реактор. Това ще е първият реактор за "Белене", който беше, само 
че ще бъде хибрид. И в момента се извършват предпроектните проучвания. И това е абсолютно 
нормално, защото имаме пети и шести реактор, руски, двойки, както ги наричат експертите; 
седми е две плюс, нормално да е на същото място, където са другите реактори, защото там 
има електроприсъединителна мрежа, има хиляда инженери, има инфраструктура, населението 
там е приело, че има ядрена централа и просто там е естественото място на седми реактор. Но 
той ще бъде руския, който сме предплатили или две трети платили до момента.  
ПРО на наша територия, да не би за това да сте си говорили?  
Не. Въобще нямаше тема.  
Може ли да кажете, че отношенията ни с Русия с днешна дата…  
Виждате колко смешни са тези твърдения, защото в същото време, когато тези хора са ги 
твърдели, НАТО взе решение и заедно с Турция да сложат ракети на турско-сирийската 
граница. И хубаво стана, че точно по времето, когато бяхме ние с президента Обама - 
изключителен човек, изключителен приятел на България - заедно с техните служби, заедно с 
всички, които в момента са в американската администрация, мога да кажа, че България е 
сочена за един изключителен партньор.  
По същото време, докато вие бяхте при господин Обама…  
Президентът Путин с моя турски колега Ердоган бяха от другата страна, така че беше много… 
Всички чакаха.  
Това беше разчетено от международните анализатори като сериозно стопляне на отношенията 
между Русия и Турция за сметка на отношенията между нас и Русия. Защото Русия ще строи 
ядрена централа за 20 милиарда.  
Кажете сега кои са тези анализатори.  
Да не ги споменаваме.  
До вчера Турция и Русия си разменяха толкова остри реплики. Това е нашата граница през 
Черно море – оттатък е Русия, от другата страна е Турция. След Турция идва Сирия, от другата 
ни страна е Сърбия, Косово. Просто непрекъснато в този регион има конфликти. Аз толкова 
много се радвам, че президентът Путин беше отложил, ако си спомняте, визитата, отиде да се 
види с премиера Ердоган и дойдоха такива добри новини оттам.  
Но вие не отидохте на първата копка на "Южен поток", отиде рожденичката Лили Павлова.  
Тя не беше рожденичка.  
Ами на следващия ден, след като празнува рождения си ден.  
То аз след шест месеца съм имал рожден ден, значи и аз съм рожденик...  
Добре, ден след като отбеляза рождения си ден, замина за първа копка на "Южен поток". Защо 
не вие?  
А защо аз? Аз не ходя на първи копки, много рядко ходя. Аз ходя на откриване. Така че…  
А, публиката се весели.  
Да, разбира се. Там отидоха министрите на другите държави. Ние имахме в същото време една 
изключително важна работа с Делян Добрев, свързана с програмата за 
конкурентоспособност. Там вече над 700 милиона са раздадените пари на малкия и средния 
бизнес, и то за енергийна ефективност, за повишаване на капацитета.  
А, това с книгата за похвали и оплаквания?  
Всички фирми до една, които бяха там, аз им давах думата. Имайте предвид, че това е 
безвъзмездна помощ между хиляда, две, три, 500 хиляди лева. Имаше фирма, която от няколко 
програми досега безвъзмездно е взела 7 милиона за своите действия. И затова отиде Лили 
Павлова. Аз не мога да разбера защо трябва аз да отида.  
Защото такива бяха очакванията. Защото се говореше, че вие в началото на декември ще 
посетите Русия. Признайте си.  
Аз мога да отида когато искам в Русия. С президента Путин ако искате утре да поискаме 
разговор, утре ще ни даде. И той щеше да дойде, ако нямаше, знаете, проблеми, сега да не ги 
коментирам, не ми е работа.  
За наша радост ние имаме прекрасни отношения и със САЩ като наш стратегически партньор, 
имаме и с Русия, имаме и с Турция, имаме разбира се и с Европейския съюз. Няма баланс 
иначе.  
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Хубаво е, че направихме тези уточнения. Сега се връщаме в България. Преди да започнем 
политическите анализи, защото предизборната кампания струва ми се не само започна, а вече 
се ожесточи, да ви питам ще има ли коледни добавки към пенсиите?  
Не.  
Може ли да попитам първо?  
Не.  
Какво не? Какво ще ви питам…  
Казвам ви, че няма.  
Какво?  
Дали ще има коледни добавки.  
За пенсионерите.  
Има Закон за бюджета, няма да има коледни добавки, тъй като няма пари от бюджета.  
Защо социалният ви и финансов министър вече трети месец не спират да говорят за това, че се 
чакат показателите…  
Защото и аз много искам да дадем коледни добавки, но няма в хазната. И ако не искаме да се 
превърнем както Италия, днес премиерът си даде оставката; в Испания виждате избиват се 
хората по улиците вече, Португалия, Ирландия и кой ли не, просто трябва да продължим със 
същата фискална дисциплина. Кой не иска да даде? Кой политик не иска? Но кой иска да си 
направи държавата след това развалина? Аз не съм такъв.  
Тотю Младенов и Симеон Дянков знаеха ли все пак…  
Нали беше блиц?  
Да. Но знаеха ли все пак…  
И блицът е с "да" и "не". Питахте ме, отговорих.  
Докато вие бяхте във Вашингтон, за да не обвиняваме тук политически анализатори и 
спекулации, сигурно не сте чул, че европейската статистика излезе за пореден път с 
информацията, че ние наистина сме най-бедния народ в Европейския съюз.  
Естествено, че ще бъдем най-бедния народ. Естествено. Ние продължаваме още да избираме 
комунистическата бивша партия в България 20 години след революцията, продължаваме ДПС 
да има винаги по 10% и да е балансьор в парламента и да създават проблеми. Естествено, че 
ще бъдем. Кога сме били по-богати в 100-годишната история на БСП да ви питам? Кога сме 
били по-богати?  
Ние колкото сме били по-приближени към социалистите навремето или по-развит социализъм, 
в кавички, толкова по-бедна е държавата. Защо сега в Брюксел бившите соцстрани ходим и се 
молим за кохезионна политика и казваме, че сме приятели на кохезията, сиреч това са парите 
за инфраструктура главно. Защо? Защото всичките сме заварили руини. Нито имаме 
инфраструктура, нито имаме магистрали, нито има… Руини. Ами това сме.  
Мая Манолова ви отвори един халваджийски тефтер и ви казва…  
Аз бих й отворил пък, да я пратя да отиде при господин Иван Искров и да отвори спестяванията 
на българските граждани в БНБ – над 33 милиарда лева. До нейния халваджийски тефтер, аз й 
казах – болно ми е, че има и такъв тефтер, стоят 33 милиарда спестявания на граждани в 
банката.  
Аз съм съгласна с вас и бих ви казала, че може например да направим едно сравнение, което 
ще е удачно за широката публика, че през 2007-ма ние бяхме изключително бедна страна, 
когато влязохме в Европейския съюз и българите не трябва толкова нетърпеливо да мислим, че 
всичко ще се поправи за няколко години. Но все пак ролята на държавата е да подпомага ония, 
които най-много страдат в кризата. А това са пенсионерите.  
Тези, които работят.  
Ама и пенсионерите са работили, господин премиер.  
Да, безспорно. Миличките мои. Но те през годините главно поддържаха БСП – 22 години. Вижте 
им митингите.  
И какво, да ги накажем ли?  
Не ги наказваме. Тези хора са им похарчили парите. Тези хора са държали държавата най-
бедна. Но за съжаление носталгията към миналото ги държи там. Искам да дам много, но аз 
искам да мисля и за тези хора, които работят; тези, които искат да отиват на работа по добър 
път, да имат метро, да имат комуникации, да имат чиста среда и екология. Аз мисля и за тези 
хора, защото те са носители на прогреса. И виждате, че сега от април месец ще вдигнем и 
пенсиите. От първия ден, в който дойде ГЕРБ на власт, ние вдигнахме пенсиите. Нека това да 
не го забравяме.  
Гледах Станишев преди дни - така ехидно ви се присмя и казва: "С пет лева". 9% е най-
високата надбавка към пенсиите.  
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Точно Станишев, където цялата му рода през годините са допринесли за това да сме най-
бедни, да е ехиден, не му отива. Просто не му отива.  
Емилия Масларова ще ви каже, че през четирите години социална политика, ръководена от 
нея, пенсиите се качваха по швейцарското правило и хората действително…  
Какво ще ми каже? Нали бях кмет през това време и давах разрешенията, за всеки четвъртък 
пенсионерите правеха протестен митинг пред "Александър Невски". Какво ще ми каже 
Масларова? Тогава аз давах разрешенията за митингите. Всеки четвъртък бяха на протест. Не 
помните ли учителската стачка…  
Седянката. Помня я, да.  
Даниел Вълчев им каза, че тази седянка трябва да я разтуря. Те просто мислят, че българите 
са с толкова къса памет, че да забравят всичко. Ами от първия ден с последното решение на 
Станишев на последния Министерски съвет те вдигнаха пенсиите. Ние от първия ден 
започнахме да ги изплащаме. Така че ние не предизборно сега вдигаме. Ние следизборно 
започнахме да ги плащаме. Това са истини и те са написани черно на бяло.  
Ще отмени ли партията, чийто лидер сте, отмяна на тоталната забрана за тютюнопушене? 
Ресторантьорите вече плашат с бойкот. Трима депутати, ако не греша, искаха да се отмени 
това решение и да се върне старата правна норма.  
Моето мнение по темата е категорично. Едно време се пушеше в самолетите, пушеше се в 
градския транспорт. Сега ако някой запали цигара там, това би било много лошо възпитание, 
всички биха го погледнали…  
А в ресторантите?  
Абсолютно съм убеден, че във времето особено до 20.00 часа в ресторантите не трябва да се 
пуши. Разбира се, когато приехме тази забрана ни се виждаше прекалено, ако има отделно 
помещение в ресторанта, което не пречи на останалите, и някой иска да пуши, да не може да 
пуши, а да трябва задължително да излиза навън. Затова може би най-правилното е, след като 
е толкова важна темата и толкова се коментира в обществото, да се повдигне в парламента и 
нека да я обсъдят.  
Как си го представяте, да има зали за пушачи, както беше преди, или след определен час да се 
пуши на местата за…  
По принцип след 22 часа всеки работещ човек или семеен човек, който е отишъл на ресторант 
със семейството си, се прибира вкъщи. Иначе на другия ден не може да отиде на работа. Но, 
ако има отделно помещение, може би да. Но нека да го обсъдят. В края на краищата аз не съм 
мерило дали нещо е абсолютно правилно.  
Пушите ли?  
Когато ми се пуши, пуша. Но примерно в Министерски съвет излизам на терасата.  
Вие излизате на терасата?  
Да.  
Не пушите в кабинета?  
Не. Отивам на терасата.  
Но, ако има частно парти, него давам пример, защото завчера Тошо Тошев направи 70 години и 
беше поканил много хора, мисля, че всички, от много партии бяха там, и ме попита: добре, сега 
като съм си откупил ресторанта и искам да си запаля една пура, тук са само мои гости, няма 
случайни, ако някой не иска, примерно ще се разсърди и ще си тръгне. Защо да нямам право, 
сиреч, ако дойдат инспектори да ни глобят. И вика: ще си запаля.  
Значи клякате. И вие запалихте.  
Не, аз си тръгнах. На седмата минута си тръгнах. Защото той казва: аз ще си запаля. Викам: в 
мое присъствие няма как да си запалиш, защото трябва или да извикам да те глобят, или да 
глобя заведението, ако нарушаваш закона. След като мина официалната част, изказванията, си 
тръгнах. И то затова си тръгнах.  
Ще подкрепи ли парламентарната група на ГЕРБ втората къса клечка, която издигнаха 
независимите депутати за конституционен съдия след Венета Марковска – прокурор Гугушева?  
Мисля, че утре в 17.00 часа парламентарната група на ГЕРБ има среща с госпожа Гугушева. 
Има да зададе въпроси. Тя трябва да им даде отговори. Според нея това, което знам, са 
компромати това, което излиза. Но ние сме длъжни като партия да я поканим на среща и тя да 
бъде така добра да защити своята репутация.  
Казвахте същото и за Марковска, след това ви се наложи три пъти да я помолите да си ходи, а 
тя инатлия се оказа, не си тръгна.  
Е, накрая си тръгна.  
Но не по собствена воля.  



 

 

23 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/1

1
/2

0
1
2

 

Парламентът е колективен орган. Не случайно всички партии се борят на изборите да вкарат 
повече депутати в парламента. Там се одобряват процедурите, там се решават законите, там 
се подкрепят или не дадени кандидати. И по един или друг начин затова там има 
председателски съвет, представители на всички партии се събират и решават какво да се 
прави. Обсъждат теми. И вече в зала всеки гласува по съвест.  
Притеснява ли ви фактът, че президентът продължава да ви изпреварва по рейтинг?  
Не. Президентът е обществена, обединяваща фигура, обединяваща фигура, той не влиза в 
конфликти, от него не зависи дали да даде пенсии или коледни надбавки, дали вкарва някой в 
затвора. Неговата е представителна функция и е нормално той да бъде най-обичан, най-
уважаван. Така че…  
С какво си обяснявате факта, със сигурност това ви прави впечатление…  
Виждате, много пъти и моите министри ме изпреварват по рейтинг. И Лили Павлова, преди 
Росен, Цветанов ме изпреварва. И това е нормално. Сега, някой дали си мисли, че 
магистралите ги строи Лили, а не аз, и не правителството? Но просто има хора, които за 
дадения момент, като се концентрират само в тази област, тя, разбира се, се справя прекрасно 
и за радост расте рейтингът.  
Или в София госпожа Фандъкова – страхотен кмет. Но ако ние не строим, дали ще изглежда 
така градът? Аз съм бил в обсадна ситуация, когато ми правеха всеки ден боклучена криза в 
София. А видяхте, откакто дойдохме на власт, чакай да не ги подсетя само пак да ходят да 
ръчкат хората, пет години Суходол си работи. Пет. Разбирате ли? А помните Станишев какво 
правеше по София – ходеше с Вълка заедно с маркучите да ми правят криза. Прибираха 
кофите посред нощ. По принцип тази партия е много силна на конспиративни…  
Сега ще си поговорим и за тази партия конкретно. Но кажете с какво си обяснявате факта, че 
личният ви рейтинг спада и то спадът се превръща вече в тенденция?  
Това е нормално.  
Редица медии написаха: "Харизмата Борисов гасне".  
Чудесно. Това може да успокои противниците.  
А вас?  
Аз правя всичко, което е правилно за държавата. И съм убеден, че ако вдигна сега пенсиите 
или дам коледни надбавки, както искате, ще ми се вдигне рейтингът. Но ще превърна 
държавата в това, което превърнаха много колеги европейските държави. Затова рейтингът 
няма никакво значение. Всеки трябва да си плати своя дан за стабилността на държавата.  
Притеснява ли ви публичното поведение на финансовия ви министър?  
А по принцип образът на премиера е много обичан и много мразен от различни съсловия, всеки 
проблем идва при мен. Всяко "да" или "не" от моя страна създава чувство на любов или 
омраза. Това е нормално да е така.  
Дават ми сигнал, че имаме седем минути, явно много бързо тече времето. Доволен ли сте от 
публичното поведение на финансовия си министър, който през седмицата нарече депутатите 
"пияници" и му се наложи да се извинява?  
Аз съм доволен от Дянков. Даже се чудя как е говорил за коледни надбавки, като прекрасно 
знае, че в бюджета няма, но той свърши много работа. Както вътрешният министър свърши 
много работа в Щатите и във Великобритания, и в Брюксел, така и Дянков свърши много работа 
по финансовата стабилност на България. И завчера, между другото много, да ви кажа, защото 
доста дела водехме, най-сетне, знаете че през 2001 г. по времето на Костов Гад Зееви подаде 
иск, освен авиокомпания "Балкан" с всичките й ЛОТ-ове, за 220 милиона щатски долара.  
Помня, че искаше обезщетение от нас.  
Да, да. През 2006 г. Арбитражният състав е постановил решение, с което осъжда България…  
Да му платим милиардите?  
Не, да платим на Зееви 10 милиона и 400 хиляди щатски долари. За радост и благодарение на 
много усилия от страна на Дянков, през месец март 2011 г. Федералният съд на Южния район 
на Ню Йорк отхвърли молбата на Зееви и на 24 август 2011 г. вече Федералният апелативният 
съд на САЩ, с една дума, няма да даваме пари. Решението е окончателно.  
Какво казвате, че онези пари, за които ни съдеше Гад Зееви, ние няма да ги дадем сега?  
Няма да ги дадем, да и решението е окончателно. И нека да изчакаме на 20 декември, 
обещавам да ви го пратя Данков, защото свършихме още една изключително ценна за 
България работа с едно дело, но ще изчакаме 20 декември. Ще го пратя ако е тук в България, 
да дойде да каже, защото над 180-190 милиона лева сме спечелили на България.  
Кажете сега за социалистите, притесни ли ви изявлението на…  
Комунистите, защото те само са си сменили името. Иначе конгресите са им четиридесет и 
някой. Така че те са си същите.  
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Кажете обаче притесни ли ви онова предупреждение на лидера и на европейските социалисти 
господин Станишев, че като не си отидете с мир, ще си отидете по друг начин?  
Те веднъж са убили дядо ми. Така че аз ги приемам много на сериозно тези работи. И взимаме 
необходимите мерки да се предпазваме от тези бандити.  
Какво значи това?  
Да се охраняваме. Те са много страшни. Те са много страшни, Станишев е много страшен. Той 
по другия начин, той ги разбира тези работи още така по наследство.  
Как, какво, притеснявате се физически?  
Как се убиват хора, как се правят концентрационни лагери, той прекрасно знае какво е било в 
"Белене" преди атомната централа да тръгне да я строят там, как са давали хората на 
прасетата да ги ядат. Той знае какво е и затова неговият начин, другият, е ясен. Но мисля, че 
няма да му се дадем така лесно, колкото и да е страшен. Защото безспорно те са много 
страшни. Те са много страшни.  
23% за ГЕРБ и 21% за БСП. Чух ви някъде през тази или миналата седмица, докато рязахте 
лента на някакъв път.  
Не някой път. Всеки ден откриваме опери, театри, читалища, пътища и ги даваме на българския 
народ.  
Не, път беше си спомням. Вие тогава казахте пред хората, събрали се на площада, че...  
Вие цитирате една агенция. Средно разликата е между пет и шест на всички агенции процента 
в наша полза.  
Добре, но вие сам казахте, че сте притеснен за предстоящите избори.  
А когато те бяха на третата година и половина, ГЕРБ ги водеше вече с 10%, ако си спомняте.  
Т.е. спокоен ли сте за предстоящите избори?  
Абсолютно съм спокоен. Абсолютно съм спокоен, защото това, което строим; това което правим 
и това, което до изборите ще се направят още, народът ще го оцени, убеден съм.  
А защо убихте СДС?  
Кой?  
Вие.  
С кое?  
Срещата с лидера им, на когото едва 2% от българите знаят името, предхождаше такива 
разрушителни процеси.  
Вижте, аз ви моля, да не използвате такива думи. Защото, ако има убиец на СДС, той се казва 
Иван Костов. Иван Костов е убиецът на СДС. Той е точно като един частник, защото е 
меркантилен човек, който като пасивите ги оставя на СДС и си прави една нова партия ДСБ с 
активите. Това какво сме предложили ние? Да предложат конституционен съдия. Ами 
Екатерина Михайлова, много уважаван, разбира се, прекрасен човек, но тя беше в моя кабинет 
да поиска тя да стане конституционен съдия. Костов е идвал толкова пъти в моя кабинет.  
За какво?  
За какво ли не.  
Кажете.  
Аз съм дискретен човек. Но дано ме гледа, защото не му прави чест. Но най- от всичко беше 
учудване за всички нас, когато спечелих изборите и бях на операция, първият ми посетител в 
болничната стая, още не бях излязъл от упойката и ми се струваше, че халюцинирам, беше 
Иван Костов.  
Когато там с крака имахте проблем?  
Да. Първият. И Цецо чака в коридора, Цветанов, и не може да влезе от него. И като влезе и го 
видя и вика: аз сигурно пак много работи не съм разбрал. Ето, живи свидетели са докторите, 
всичките.  
Значи този човек може да си затвори очите и да дойде при мен в болницата и да каже: ти си 
мотора на дясното, давай, защото можете само вие да биете БСП. И е факт, че само ние 
можем и продължаваме да водим на БСП в условията на най-тежката криза, искам да кажа. И 
да не забравя, защото той много обича да лъже напоследък Станишев. И онзи ден в 
парламента ме намери неподготвен с някои числа.  
А той, между другото, ви обвини, че преди две седмици беше наш гост и това също исках да ви 
питам.  
Той е всеки ден в телевизиите. Той е всеки ден в телевизиите и във всяка телевизия казва, че 
няма свобода на словото. Всеки ден е в националните телевизии. Просто такъв смях няма като 
него.  
Чакайте обаче. Той ви обвини, че от оставения от социалистите резерв вие сте го похарчили и 
пет милиарда още сте натрупали дългове.  
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Искам на това да му отговоря. В БНБ има публичен сайт. Нашият резерв в момента е 6 и 
половина - 7 милиарда. Имаме 1 милиард да взимаме от Брюксел. Не го взимаме по простата 
причина, че Европейският парламент каза да се спрат парите на цялата Европейска комисия, 
защото няма бюджет. Много важно нещо. Иначе щяхме да имаме 7 милиарда и нещо. 
Станишев ни го остави на 7 милиарда и 700. Само че не беше платил 2 милиарда и половина 
по договорите, беше вдигнал с един милиард пенсиите за година напред.  
900 милиона.  
Добре, 900 милиона, близо милиард. Махай по милиард и веднъж от 7 милиарда и 700 хиляди 
вадим един милиард, стават 6,7; вадим 2,5 милиарда неразплатени, колко стават?  
От 6,7, стават 4,7.  
Под 4. Под 4. Плюс Орешарски публично пред всички медии го покани…  
500 милиона.  
500 милиона, колко е оставил? А сега, ако отидете и бръкнете вашите оператори в БНБанка в 
сайта, ще видите - нашият е 6,5 сега. Ще стане 7 щом ни плати Брюксел по фактури. Абсолютни 
лъжи говори. Това се проверява и е хубаво журналистите, когато някой говори лъжи, изваждаш 
цифрите и казваш: ето какво е казано, но то не е така, вие как бихте коментирали? Това е 
сериозен подход според мен в журналистиката. И понеже той ме хвана с няколко цифри, не 
можах да му отговоря, защото нали ги нахвърля, аз съм ви донесъл и ще ви ги оставя, защото 
той често идва при вас.  
Какво?  
Като дойде следващия път да го питате. Договорени и реално изплатени средства от 
структурните и кохезионния фонд. Ето ги - към 1-ви август 2009 година.  
Камерата не може да ги покаже обаче.  
Не, аз ще ги подпиша и ще ги оставя. Понеже ми ги е дал Дончев, ще ви ги оставя. 184 милиона 
са усвоили те към август 2009 г.  
Добре, а към днешна дата?  
Ето, към днешна дата 7.12.2012 г. – 5 милиарда и 69 милиона. Значи на 1.08.2009 г. – 184, 
отгоре пише "по реално изплатени средства по структурни и кохезионни фондове". Отварям 
другата страничка: "Договорени и реално изплатени средства"…  
Но минутата мина, сега ще кажат подмазват се на премиера…  
Вместо да говорим 10 пъти за някакви мними коментатори, можеше важните неща да кажем.  
Добре, давайте.  
Ето усвояването и го подписвам - 2007 г. - 0,03; 2008 г. - 0,04; 2009 г. - 0,41, 2010 г….  
И ето ви 2012 г. - 5 милиарда и седем. Ето я графиката и ви я оставям вашите хора ето да я 
покажат и като дойдат да го питат. И още нещо, защото той ще ти каже не са ни били спрени 
фондовете.  
Той го каза при нас.  
Да, точно. Но Европейският съюз не използва думите спрени. Те примерно, когато искат да те 
накажат с мониторинг пишат отгоре: "Доклад за напредъка". Какъв напредък, като в случая 
става мониторинг върху съдебната система и борбата с организираната корупция и 
престъпността. Но думичката е "напредък". Те използват думите "не съответства".  
Така, давайте сега какво сте ни донесъл?  
Ето ги. Аз съм ги донесъл черно на бяло, официалните писма на Европейската комисия. Ето за 
2009 година - тяхната, където пише: Комисията счита, че предадените документи "не са 
приемливи" и така до края по всички програми. А ето ви 2010 г. при нас какво се случва. 
Същата страничка, само че пише: "Предадените документи за оценка на съответствие са 
приемливи".  
Добре стига реклама, стига реклама.  
Не, това не е реклама. Вие го държахте половин час да лъже. Той лъже, аз му нося документи и 
искам хората да чуят как лъже.  
Аз ще му ги покажа следващия път…  
Защото знаете ли те на какво разчитат? Че ако излезеш и кажеш примерно Станишев е 
откраднал 100 милиарда или неговото правителство изяло фискалния резерв, понеже никой не 
го проверява и те разчитат,че така си говорят лъжи.  
А това остава за нас.  
Оставям ви го на вас. С обяснителна записка за кое е съответствие и кое не е съответствие.  
Само на края ми кажете, ако не сте премиер какво ще правите след следващите избори?  
Това не е ваша работа. Аз не ви питам вие какво ще правите след предаването.  
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1727177  
Брой думи: 326  
 
 
Резюме: София. България инвестира 0.5% от БВП в иновации, а този процент трябва да стигне 
2%, а надяваме се и 3% след известно време. Това каза пред журналисти днес министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, предаде репортер на Агенция "Фокус". „3% 
са иновациите в най-напредналите държави. През 2020 г. се надявамеда достигнем 2% и над 
2%. Аз се надявам, че още следващата година значително ще увеличим процента, защото 
контрактуваме стотици милиони по ОП „Конкурентоспособност” точно в иновации”, каза Добрев.  
 
Заглавие: Делян Добрев: България инвестира 0.5% от БВП в иновации, а този процент 
трябва да стигне 2%  
Подзаглавие:  
Автор: Златина Димитрова  
Текст: София. България инвестира 0.5% от БВП в иновации, а този процент трябва да стигне 
2%, а надяваме се и 3% след известно време. Това каза пред журналисти днес министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, предаде репортер на Агенция "Фокус". „3% 
са иновациите в най-напредналите държави. През 2020 г. се надявамеда достигнем 2% и над 
2%. Аз се надявам, че още следващата година значително ще увеличим процента, защото 
контрактуваме стотици милиони по ОП „Конкурентоспособност” точно в иновации”, каза 
Добрев.  
На въпрос за ваучерната система за иновации, Добрев отговори, че със сигурност би била 
полезна в случая, защото тогава няма да създаваме иновации, на които да търсим приложение, 
а ще създаваме иновации за конкретно приложение в бизнеса.  
„Бизнесът знае какво му е необходимо и той ще подкрепи научните среди да изобретят точно 
това, което му е необходимо”, каза Делян Добрев. Той уточни, че не всички средства за 
иновации ще бъдат по ваучерна схема. „Ваучерната схема ще бъде един компонент от 
средствата за иновации. Останалите иновации ще бъдат договаряни, така както са договаряни 
в момента”, каза министърът на икономиката. Той отбеляза, че Института по електрохимия и 
енергийни системи има два спечелени проекта по ОП „Конкурентоспособност”, а 
Водородното общество има седем спечелени проекта. „Много е важна тази подкрепа, защото 
финансира тези научни институции в развойна дейност, която все още в България, за 
съжаление, е на много ниско равнище”, каза Добрев.  
„Изобретението на д-р Тренчев и на неговия екип може да се използва за отопление. С 
неговата технология със сравнително малко разходи на електроенергия може да се отоплява 
един цял дом – с 2.5 kW/h колкото е консумацията. Могат да бъдат захранени 5 радиатора, така 
че да се осигури комфорта в едно средно голямо жилище.  
Обикновено, когато тези добри иновации възникнат в научните среди, те трябва да бъдат добре 
възприети от бизнеса”, каза Добрев. Той отбеляза, че за проекта, който е създаден от д-р 
Константин Тренчев - лидер на КТ „Подкрепа”, и неговия екип, има значителен интерес от 
чуждестранни компании.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1727177
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1727214  
Брой думи: 923  
 
 
Резюме: Велико Търново. Кметът на община Велико Търново Даниел Панов се срещна с 
жителите на село Леденик, съобщиха от пресцентъра на общината. Срещата на кмета Даниел 
Панов започна с акцент върху подменения трафопост в селото и обещаната от него среща с 
електроразпределителната компания на 17 декември.  
 
Заглавие: Кметът на община Велико Търново Даниел Панов се срещна с жителите на 
село Леденик  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Велико Търново. Кметът на община Велико Търново Даниел Панов се срещна с 
жителите на село Леденик, съобщиха от пресцентъра на общината. Срещата на кмета Даниел 
Панов започна с акцент върху подменения трафопост в селото и обещаната от него среща с 
електроразпределителната компания на 17 декември. На срещата кметът Даниел Панов ще 
коментира нестабилните нива на тока, с които се създават непрекъснати проблеми на жителите 
на селата. Предстои да се направи необходимото за осветяване на още три малки улички в 
селото. Общият бюджет на село Леденик е 68 000 лв., като за 3000 лв. е ремонтирано крило на 
сграда в селото, където се намира и обществената тоалетна. 11 000 лв. са разходвани за 
кърпене на дупки, фугите на моста и улицата до центъра на селото са изкърпени.  
Бяха отчетени редица от дейностите, направени през изминалата година. Направени са три 
пешеходни пътеки, поставени са 12 нови знака, предстои да се поставят още три пешеходни 
пътеки. Обособени са места за паркиране, като с това е решен проблемът с паркиращите 
автомобили в центъра на селото. Доставен и голяма част от него е настлан по улиците 35 
кубически метра фрезован асфалт. Ликвидирани са нерегламентирани сметища.  
През изминалата година в селото бяха направени инвестиции по различни програми в подкрепа 
на децата и младежите и тяхното развитие. Бе направен Младежки клуб, който работи и се 
посещава активно. Също така Община Велико Търново подкрепи и реализира за 6 750 лв. 
проект за изграждането на детска площадка и я подобри до съвременните европейски 
изисквания като инвестира още 3 500 лв. с полагането и на ударопоглъщаща настилка. Кметът 
Панов изрази убеждението си, че за в бъдеще направеното ще бъде добре стопанисвано и 
пазено от всички жители.  
На срещата с кмета на общината Даниел Панов и главен инспектор Каназирски с жителите на 
селото бе споделен фактът, че в селото няма кражби и престъпления, благодарение на 
добрите контакти с полицаите от полицейския участък в село Балван. Жителите изказаха 
благодарност за осигуреното постоянно полицейско присъствие в селото.  
Кметът Даниел Панов заедно с кмета на село Леденик посетиха два от емблематичните за 
селото обекти - Кулата и мелницата. Кметът на Общината изказа мнението си, че Кулата като 
паметник на културата има сериозен потенциал за развитие. От следващия туристически сезон 
обектът ще бъде рекламиран активно в материалите, които общината подготвя и 
разпространява като туристическа реклама. Ще бъде обмислена възможността да се 
съвместява дейността с Младежки клуб или с читалището, за да може обектът да се отваря, 
когато има заявки за посещение.  
Най-големият проблем за селото са нерегистрираните дървосекачи, които влизат в селото. Има 
проблем с бездомните кучета.  
Островите след реката ще бъдат изчистени изцяло. Ще бъде почистена и растителността в 
островите в реката.  
Сметището за строителни отпадъци в селото се поддържа в добър вид. Не отговаря на 
истината, че са засипани частни имоти. Има проблем с пътя около сметището.  
Необходимо е съдействие и помощ от общината за продължаване на работата по водохващане 
на повърхностните води, защото се задръстват канавките, водата влиза и се разлива в селото и 
през зимата замръзва.  
Кметът на селото очаква да се направи цялостна концепция за ползването на кулата.  
Канализацията, дори проектирането е много скъпо, при възможност ще продължи работата.  
Църковното настоятелство продължава работа по изготвяне на проект за ремонт на църквата.  

http://www.focus-news.net/?id=n1727214
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Кметът на общината посочи , че с необходими строги мерки и прилагане на санкции, за да се 
опазва онова, което е направено.  
Кулата е общинска собственост, тя е паметник на културата. От следващия туристически сезон 
обектът ще бъде рекламиран активно в материалите, които общината подготвя и 
разпространява като туристическа реклама. Ще бъде обмислена възможността да се 
съвместява дейността с Младежки клуб или с читалището, за да може обектът да се отваря, 
когато има заявки за посещение.  
За канализацията има някакъв шанс след началото на 2014 година след включването на 
общината в проектите за развитие на селските райони. До тогава кметовете на населените 
места трябва да имат готови проекти за кандидатстване.  
На срещата бяха зададени редица въпроси - да се регулира по по-добър и безопасен начин 
кръстовището на изхода на главния път. Кметът поиска да получи писмено предложение за 
начин, по който може да се реши проблемът с регулирането.  
В какви насоки ще се развива Велико Търново – туризъм и други сфери за намаляване на 
безработицата. Пред поликлиниката – паркоместата са малко, вдигат се коли от паяка и се 
създава проблем. Според кмета проблемът ще се реши цялостно след преасфалтиране на 
улицата пред поликлиниката след ВиК проекта.  
Нова пиповарна „Бритос” - 60 места, „Лидъл”- 60 работни места, предстои откриването на завод 
за сепариране на битови отпадъци – 80 нови работни места,”Екстрапак” нов проект по 
„Конкурентноспособност”, с нови работни места, новите собственици на МОЛ-а ще активират 
работата в този голям търговски обект. Безработицата в общината е много по-ниска от 
средната за страната. Има много нови програми за преквалификация, обучение и намиране на 
работа. Общо над 400 работни места са осигурени по временната заетост.  
През пролетта ще бъде открит мултимедийният посетителски център „Царевград Търнов”.  
В Леденик се намира единствената работеща общинска мелница, намира се близо да кулата и 
може заедно с нея да стане комплекс за туристически обект. Може да се помисли за 
обособяване на Музей на мелничарството.  
Има проблем с рядкото идване на лекар, кметът на селото има уговорка със стоматолог за 
разкриване на стоматологичен кабинет.  
Какво ще е бъдещето на Старото военно училище. Кметът на общината ще настоява там да 
бъде обществено пространство, зелена, паркова площ, детски и спортни площадки, 
библиотека, пешеходна зона.  
Според Иван Каназирски за годината има 22 заявителски материали, 19 от тях са разкрити. Той 
отправи апел за по-висока гражданска активност и бдителност, както и да внимават всички при 
телефонни измами.  
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.news.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_2024533785  
Брой думи: 452  
 
 
Резюме: Столична община „мъдри" транспортната схема, с която да се облекчи достъпът до 
бъдещия „Технопарк София".  
По думите на столичния кмет Йорданка Фандъкова се обсъждат три варианта, които тя 
представи на третото заседание на Експертния съвет по наука и иновации към кмета на София.  
 
Заглавие: Технопаркът в София тръгва догодина онлайн  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Столична община „мъдри" транспортната схема, с която да се облекчи достъпът до 
бъдещия „Технопарк София".  
По думите на столичния кмет Йорданка Фандъкова се обсъждат три варианта, които тя 
представи на третото заседание на Експертния съвет по наука и иновации към кмета на София.  
Единият вариант е третият метродиаметър да има отклонение до Технопарка. Другият вариант 
е достъпът да се облекчи с трамвайна линия, а третият вариант е да се изгради кръстовище на 
две нива до „Арена Армеец", която се намира точно срещу терена за бъдещия Технопарк.  
Първата задача беше да защитим Технопаркът да е в София. Това за града е много важно, 
подчерта столичният градоначалник. Пред учените от Експертния съвет тя изрази своята 
подкрепа за Оперативна програма „Наука и образование" в следващия програмен период. По 
думите на Йорданка Фандъкова Технопаркът, заедно с другите университети, ще бъде един 
добър бенефициент.  
Докъде е стигнало изграждането на Технопарка докладва неговата изпълнителна директорка 
Елица Панайотова. Краткосрочната цел на проекта е развитието на икономика, базирана на 
знанието, обясни тя.  
По думите на Панайотова икономиката ни не трябва да е толкова обслужваща, а да е 
произвеждаща. Технологичният парк трябва да се превърне в двигател на тези процеси, заяви 
още тя.  
Технопаркът кандидатства по ОП „Конкурентоспособност" за финансиране. Няколко са 
основните звена в него: информационни и комуникационни технологии; природни науки; 
енергия, като в третото звено се включват новите източници на енергия и ВЕИ. Панайотова бе 
категорична, че от догодина Технопаркът ще функционира като виртуална среда.  
Технопаркът вече е подписал споразумения за сътрудничество с Техническия университет и 
със Софийския университет, предстои подписването на споразумение с БАН. Една от идеите е 
изграждане на мрежа от лаборатории, обясни Елица Панайотова.  
Друга идея е чрез конференции, срещи и работни групи, с помощта на информация и ноухау, да 
се покаже как работи процесът на технологичен трансфер.  
Технопаркът от януари 2013 стартира серия от събития, като се планира и привличане на 
лектори от чужбина. Елица Панайотова увери, че до 2015 г. ще е готова инфраструктурата. 
Столична община ще се погрижи за инфраструктурата до терена на Технопарка, а самият 
Технопарк има ангажимент да изгради инфраструктурата вътре на негова територия.  
Амбицията на Елица Панайотова е Технопаркът да се превърне във форумно пространство, в 
което учени, студенти и бизнес да се събират и да обменят идеи. По думите й важен елемент за 
развитието на Технопарка е т.нар. Инкубатор. Тя обеща в Технопарка да има и интерактивно 
пространство за малки и големи, в което те да тестват новите технологии.  
Като добър модел за връзката между иновациите, науката и бизнеса тя представи 
Университета в белгийския град Льовен, като част от академиците изтъкнаха, че Льовен е 
прочут и с нещо друго - една от най-вкусните бири на света, която макар и силна - с цели 12 
градуса алкохол, изобщо не се усеща.  
 

http://news.ibox.bg/news/id_2024533785
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_1348993539  
Брой думи: 456  
 
 
Резюме: Столична община „мъдри" транспортната схема, с която да се облекчи достъпът до 
бъдещия „Технопарк София".  
По думите на столичния кмет Йорданка Фандъкова се обсъждат три варианта, които тя 
представи на третото заседание на Експертния съвет по наука и иновации към кмета на София.  
 
Заглавие: Общината мъдрува как ще пътуваме до бъдещия Технопарк в София  
Подзаглавие:  
Автор: Спас Стамболски  
Текст: Столична община „мъдри" транспортната схема, с която да се облекчи достъпът до 
бъдещия „Технопарк София".  
По думите на столичния кмет Йорданка Фандъкова се обсъждат три варианта, които тя 
представи на третото заседание на Експертния съвет по наука и иновации към кмета на София.  
Единият вариант е третият метродиаметър да има отклонение до Технопарка. Другият вариант 
е достъпът да се облекчи с трамвайна линия, а третият вариант е да се изгради кръстовище на 
две нива до „Арена Армеец", която се намира точно срещу терена за бъдещия Технопарк, 
предаде репортер на News.bg.  
Първата задача беше да защитим Технопаркът да е в София. Това за града е много важно, 
подчерта столичният градоначалник. Пред учените от Експертния съвет тя изрази своята 
подкрепа за Оперативна програма „Наука и образование" в следващия програмен период. По 
думите на Йорданка Фандъкова Технопаркът, заедно с другите университети, ще бъде един 
добър бенефициент.  
Докъде е стигнало изграждането на Технопарка докладва неговата изпълнителна директорка 
Елица Панайотова. Краткосрочната цел на проекта е развитието на икономика, базирана на 
знанието, обясни тя.  
По думите на Панайотова икономиката ни не трябва да е толкова обслужваща, а да е 
произвеждаща. Технологичният парк трябва да се превърне в двигател на тези процеси, заяви 
още тя.  
Технопаркът кандидатства по ОП „Конкурентоспособност" за финансиране. Няколко са 
основните звена в него: информационни и комуникационни технологии; природни науки; 
енергия, като в третото звено се включват новите източници на енергия и ВЕИ. Панайотова бе 
категорична, че от догодина Технопаркът ще функционира като виртуална среда.  
Технопаркът вече е подписал споразумения за сътрудничество с Техническия университет и 
със Софийския университет, предстои подписването на споразумение с БАН. Една от идеите е 
изграждане на мрежа от лаборатории, обясни Елица Панайотова.  
Друга идея е чрез конференции, срещи и работни групи, с помощта на информация и ноухау, да 
се покаже как работи процесът на технологичен трансфер.  
Технопаркът от януари 2013 стартира серия от събития, като се планира и привличане на 
лектори от чужбина. Елица Панайотова увери, че до 2015 г. ще е готова инфраструктурата. 
Столична община ще се погрижи за инфраструктурата до терена на Технопарка, а самият 
Технопарк има ангажимент да изгради инфраструктурата вътре на негова територия.  
Амбицията на Елица Панайотова е Технопаркът да се превърне във форумно пространство, в 
което учени, студенти и бизнес да се събират и да обменят идеи. По думите й важен елемент за 
развитието на Технопарка е т.нар. Инкубатор. Тя обеща в Технопарка да има и интерактивно 
пространство за малки и големи, в което те да тестват новите технологии.  
Като добър модел за връзката между иновациите, науката и бизнеса тя представи 
Университета в белгийския град Льовен, като част от академиците изтъкнаха, че Льовен е 
прочут и с нещо друго - една от най-вкусните бири на света, която макар и силна - с цели 12 
градуса алкохол, изобщо не се усеща.  
 

http://money.bg/news/id_1348993539
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.stroitelstvo.bg  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1964803  
Брой думи: 117  
 
 
Резюме: Уникален "Европейски център за развитие на екологични технологии за безизкопна 
рехабилитация на тръбопроводи" ще бъде създаден по програма "Конкурентоспособност". 
Бенефициент е "Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии" ДЗЗД - 
"Строителна механизация" АД, УАСГ и община Казанлък. Центърът ще подпомогне достъпа до 
нови технологии и ще стимулира прилагането на научните изследвания.  
 
Заглавие: Създават първи "Европейски център за безизкопни технологии"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Уникален "Европейски център за развитие на екологични технологии за безизкопна 
рехабилитация на тръбопроводи" ще бъде създаден по програма "Конкурентоспособност". 
Бенефициент е "Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии" ДЗЗД - 
"Строителна механизация" АД, УАСГ и община Казанлък. Центърът ще подпомогне достъпа до 
нови технологии и ще стимулира прилагането на научните изследвания.  
Центърът ще бъде изграден на територията на гимназията по машиностроене "Иван 
Хаджиенов" - Казанлък. Проектът беше представен пред Международното общество по 
безизкопни технологии (ISTT) от ръководството на "Строителна механизация", които са негови 
членове, на 30-та Международна конференция No-Dig в Сао Пауло през ноември. 
Председателят на ISTT Самуел Ариаратнам подчерта, че БАТТ може да разчита на тяхната 
подкрепа за уникалния център и че ще присъства на откриването.  
 

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1964803
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/regionalni/puskat_nov_tramvay_do_tehnoparka-170973.html  
Брой думи: 263  
 
 
Резюме: София. Договорът за строежа на „София тех парк" ЕАД, който ще струва 100 млн. лв., 
вероятно ще бъде подписан до края на тази година, съобщи арх. Елица Панайотова, 
изпълнителен директор на дружеството. Парите са осигурени от оперативна програма 
„Конкурентноспособност”. В понеделник в Столична община се проведе третото обсъждане на 
амбициозния проект, на което участва и новият шеф на БАН акад. Стефан Воденичаров.  
 
Заглавие: Пускат нов трамвай до технопарка  
Подзаглавие:  
Автор: Светла Желева 
Текст: София. Договорът за строежа на „София тех парк" ЕАД, който ще струва 100 млн. лв., 
вероятно ще бъде подписан до края на тази година, съобщи арх. Елица Панайотова, 
изпълнителен директор на дружеството. Парите са осигурени от оперативна програма 
„Конкурентноспособност”. В понеделник в Столична община се проведе третото обсъждане 
на амбициозния проект, на което участва и новият шеф на БАН акад. Стефан Воденичаров.  
Вече са подписани меморандуми за сътрудничество между Софийския университет "Св. Кл. 
Охридски" и "София Тех Парк", както и с Техническия университет. В най-скоро време ще има 
договори с БАН и Медицинския университет.  
До няколко месеца софийският технологичен парк ще има подробен градоустройствен план. В 
момента се обсъжда транспортният достъп до терена. Има идея третият метродиаметър да се 
отклонява към „София Тех парк”, посочи столичният кмет Йорданка Фандъкова. Има и вариант 
да се пусне нова трамвайна линия. Предвижда се също кръстовище на две нива, което да 
обхване и зала „Арена Армеец”, тъй като технологичният парк ще е срещу нея.  
Вторият етап на проекта включва построяване на знакова сграда, музей, лаборатории и 
"Форума" - мястото за обмен на идеи и провеждане на обучения и конференции. Вече се 
планират серия от събития през 2013 г.  
За самия план се ползва консултантска помощ по линия на Jaspers. Създадената проектна 
компания - "София тех парк" ЕАД е 100% собственост на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма.  
Целта е до края на 2013 г. да са подписани договорите за възлагане, за да може в края на 2015 
г. да са усвоени първите средства, предназначени за стартиране на проекта. В следващия 
програмен период се очаква също много сериозна подкрепа.  
 

http://www.standartnews.com/regionalni/puskat_nov_tramvay_do_tehnoparka-170973.html
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=629301  
Брой думи: 945  
 
 
Резюме: Велико Търново. Кметът на община Велико Търново Даниел Панов се срещна с 
жителите на село Леденик  
Велико Търново. Кметът на община Велико Търново Даниел Панов се срещна с жителите на 
село Леденик, съобщиха от пресцентъра на общината.  
 
Заглавие: Кметът на община Велико Търново Даниел Панов се срещна с жителите на 
село Леденик  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Велико Търново. Кметът на община Велико Търново Даниел Панов се срещна с 
жителите на село Леденик  
Велико Търново. Кметът на община Велико Търново Даниел Панов се срещна с жителите на 
село Леденик, съобщиха от пресцентъра на общината. Срещата на кмета Даниел Панов 
започна с акцент върху подменения трафопост в селото и обещаната от него среща с 
електроразпределителната компания на 17 декември. На срещата кметът Даниел Панов ще 
коментира нестабилните нива на тока, с които се създават непрекъснати проблеми на жителите 
на селата. Предстои да се направи необходимото за осветяване на още три малки улички в 
селото. Общият бюджет на село Леденик е 68 000 лв., като за 3000 лв. е ремонтирано крило на 
сграда в селото, където се намира и обществената тоалетна. 11 000 лв. са разходвани за 
кърпене на дупки, фугите на моста и улицата до центъра на селото са изкърпени.  
Бяха отчетени редица от дейностите, направени през изминалата година. Направени са три 
пешеходни пътеки, поставени са 12 нови знака, предстои да се поставят още три пешеходни 
пътеки. Обособени са места за паркиране, като с това е решен проблемът с паркиращите 
автомобили в центъра на селото. Доставен и голяма част от него е настлан по улиците 35 
кубически метра фрезован асфалт. Ликвидирани са нерегламентирани сметища.  
През изминалата година в селото бяха направени инвестиции по различни програми в подкрепа 
на децата и младежите и тяхното развитие. Бе направен Младежки клуб, който работи и се 
посещава активно. Също така Община Велико Търново подкрепи и реализира за 6 750 лв. 
проект за изграждането на детска площадка и я подобри до съвременните европейски 
изисквания като инвестира още 3 500 лв. с полагането и на ударопоглъщаща настилка. Кметът 
Панов изрази убеждението си, че за в бъдеще направеното ще бъде добре стопанисвано и 
пазено от всички жители.  
На срещата с кмета на общината Даниел Панов и главен инспектор Каназирски с жителите на 
селото бе споделен фактът, че в селото няма кражби и престъпления, благодарение на 
добрите контакти с полицаите от полицейския участък в село Балван. Жителите изказаха 
благодарност за осигуреното постоянно полицейско присъствие в селото.  
Кметът Даниел Панов заедно с кмета на село Леденик посетиха два от емблематичните за 
селото обекти - Кулата и мелницата. Кметът на Общината изказа мнението си, че Кулата като 
паметник на културата има сериозен потенциал за развитие. От следващия туристически сезон 
обектът ще бъде рекламиран активно в материалите, които общината подготвя и 
разпространява като туристическа реклама. Ще бъде обмислена възможността да се 
съвместява дейността с Младежки клуб или с читалището, за да може обектът да се отваря, 
когато има заявки за посещение.  
Най-големият проблем за селото са нерегистрираните дървосекачи, които влизат в селото. Има 
проблем с бездомните кучета.  
Островите след реката ще бъдат изчистени изцяло. Ще бъде почистена и растителността в 
островите в реката.  
Сметището за строителни отпадъци в селото се поддържа в добър вид. Не отговаря на 
истината, че са засипани частни имоти. Има проблем с пътя около сметището.  
Необходимо е съдействие и помощ от общината за продължаване на работата по водохващане 
на повърхностните води, защото се задръстват канавките, водата влиза и се разлива в селото и 
през зимата замръзва.  
Кметът на селото очаква да се направи цялостна концепция за ползването на кулата.  
Канализацията, дори проектирането е много скъпо, при възможност ще продължи работата.  

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=629301
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Църковното настоятелство продължава работа по изготвяне на проект за ремонт на църквата.  
Кметът на общината посочи , че с необходими строги мерки и прилагане на санкции, за да се 
опазва онова, което е направено.  
Кулата е общинска собственост, тя е паметник на културата. От следващия туристически сезон 
обектът ще бъде рекламиран активно в материалите, които общината подготвя и 
разпространява като туристическа реклама. Ще бъде обмислена възможността да се 
съвместява дейността с Младежки клуб или с читалището, за да може обектът да се отваря, 
когато има заявки за посещение.  
За канализацията има някакъв шанс след началото на 2014 година след включването на 
общината в проектите за развитие на селските райони. До тогава кметовете на населените 
места трябва да имат готови проекти за кандидатстване.  
На срещата бяха зададени редица въпроси - да се регулира по по-добър и безопасен начин 
кръстовището на изхода на главния път. Кметът поиска да получи писмено предложение за 
начин, по който може да се реши проблемът с регулирането.  
В какви насоки ще се развива Велико Търново – туризъм и други сфери за намаляване на 
безработицата. Пред поликлиниката – паркоместата са малко, вдигат се коли от паяка и се 
създава проблем. Според кмета проблемът ще се реши цялостно след преасфалтиране на 
улицата пред поликлиниката след ВиК проекта.  
Нова пиповарна „Бритос” - 60 места, „Лидъл”- 60 работни места, предстои откриването на завод 
за сепариране на битови отпадъци – 80 нови работни места,”Екстрапак” нов проект по 
„Конкурентноспособност”, с нови работни места, новите собственици на МОЛ-а ще активират 
работата в този голям търговски обект. Безработицата в общината е много по-ниска от 
средната за страната. Има много нови програми за преквалификация, обучение и намиране на 
работа. Общо над 400 работни места са осигурени по временната заетост.  
През пролетта ще бъде открит мултимедийният посетителски център „Царевград Търнов”.  
В Леденик се намира единствената работеща общинска мелница, намира се близо да кулата и 
може заедно с нея да стане комплекс за туристически обект. Може да се помисли за 
обособяване на Музей на мелничарството.  
Има проблем с рядкото идване на лекар, кметът на селото има уговорка със стоматолог за 
разкриване на стоматологичен кабинет.  
Какво ще е бъдещето на Старото военно училище. Кметът на общината ще настоява там да 
бъде обществено пространство, зелена, паркова площ, детски и спортни площадки, 
библиотека, пешеходна зона.  
Според Иван Каназирски за годината има 22 заявителски материали, 19 от тях са разкрити. Той 
отправи апел за по-висока гражданска активност и бдителност, както и да внимават всички при 
телефонни измами.  
© 2012 Всички права запазени. Позоваването  
 



 

 

35 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/1

1
/2

0
1
2

 

Дата: 10.12.2012  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: 
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%8
0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%
D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters[created_on][from]=10-12-
2012&news_filters[created_on][to]=&news_filters[_csrf_token]=b0798bcd2711527fc5f3a1c3e7ebca78  
Брой думи: 2739  
 
 
Резюме: Водеща:  
След малко за дългото ви посещение в Съединените американски щати, имаме много въпроси 
по тази тема. Но преди това, докато сме малко на партийната сцена, основните ви критици - и  
политици, и общественици, твърдят, че това, което се случва в момента в СДС с номинацията 
на Петър Стоянов, после пък на Гугушева всъщност е сценарий на ГЕРБ.  
 
Заглавие: Разговор с Цветан Цветанов по актуални теми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Водеща: След малко за дългото ви посещение в Съединените американски щати, имаме 
много въпроси по тази тема. Но преди това, докато сме малко на партийната сцена, основните 
ви критици - и политици, и общественици, твърдят, че това, което се случва в момента в СДС с 
номинацията на Петър Стоянов, после пък на Гугушева всъщност е сценарий на ГЕРБ. Как 
отговаряте на тези обвинения? Емил Кабаиванов, който. . .  
Цв. Цветанов: По-добре да не отговоря.  
Водеща: Защо?  
Цв. Цветанов: Ами, защото няма абсолютно нищо вярно в това, което в момента ми го задавате 
като въпрос.  
Водеща: Общо взето, риториката и политическите тези - и вашите, и на лидера, настоящия, на 
СДС Емил Кабаиванов са едни и същи, включително и. . .  
Цв. Цветанов: Нека да се върнем пак в избора за конституционен съдия, където беше всъщност 
Венета Марковска. Имаше кандидат от ДСБ, силно политическа личност, която през последните 
20 години е била силно ангажирана с политиката на една политическа формация.  
Водеща: Екатерина Михайлова имате предвид.  
Цв. Цветанов: Екатерина Михайлова, да. Това според вас нормално ли е и не е ли партийна 
кандидатура?  
Водещ: Ами, Петканов е в. . . беше член на Конституционния съд, министър по времето на 
НДСВ, в което главен секретар беше Бойко Борисов, и вие сте работили. . . В смисъл има 
партийни кандидатури, не е. . .  
Цв. Цветанов: Да, и Наско Анастасов също беше в общи линии, партийно ангажиран, защото 
беше избран от квотата на политическа партия ГЕРБ в българския парламент.  
Водещ: Сега, всеки избор от парламента, който има мнозинство на нещо, е политически.  
Водеща: Не, ние не говорим за това. . .  
Цв. Цветанов: Да, и всъщност. . .  
Водеща: . . . дали е партийна или непартийна кандидатурата, а за начина, по който 
взаимоотношенията между ГЕРБ и БСП протекоха така, че да се стигне до отлив на членове. . .  
Водещ: На СДС, да.  
Водеща: . . . на СДС. Нали това казах, да, СДС.  
Водещ: СДС и ГЕРБ.  
Цв. Цветанов: Вие казахте БСП.  
Водеща: Извинете ме, не го анализирайте.  
Водещ: Грешка на езика. Създаде се впечатление, че настоящият лидер на СДС влиза в тайни 
договорки с ГЕРБ, че нещо му е обещано от ГЕРБ - дали при броенето на резултати, дали при 
места в листи, дали създаване на. . . генно инженерство, ако може така да кажем, на някаква 
коалиция, която да обслужи и влизането, и политическото бъдеще на остатъка от СДС, и 
евентуално ГЕРБ за бъдеща коалиция. Мислите ли дългосрочно за взаимодействие със СДС 
през подмяната на кадрите, каквото нещо се случва?  
Цв. Цветанов: Това е толкова несериозно, че не си заслужава да го коментирам. Но пък е 
логично, както го обяснявате, да може да се манипулира обществото или съответните членове 
от дадената политическа сила.  

http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=10-12-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=&news_filters%5b_csrf_token%5d=b0798bcd2711527fc5f3a1c3e7ebca78
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=10-12-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=&news_filters%5b_csrf_token%5d=b0798bcd2711527fc5f3a1c3e7ebca78
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Водещ: Има ли контакт със СДС? Ето така звучи отстрани и така изглежда, между другото. Вие 
казвате, че не е вярно. Дайте. . .  
Цв. Цветанов: Първият официален контакт беше осъществен след парламентарните избори 
2009 година по искане на Иван Костов и Мартин Димитров. И тогава, когато ни поканиха мен и 
премиера за тази среща, ни поканиха в един офис и, в общи линии, искаха да се придвижим 
доста, така, по-незабележими, за да може да проведем тази среща. И на тази среща те 
поставиха принципните си условия - заместник-кметове. . . заместник областни управители във 
всички областни управи, трима областни управители, трима министри и заместник-министри 
във всичките министерства.  
Водещ: Костов и Мартин Димитров веднага след изборите.  
Цв. Цветанов: Костов и Мартин Димитров. Тези, които всъщност. . .  
Водеща: На тайна среща.  
Цв. Цветанов: Да, на тайна среща. Тези, които всъщност в изборната нощ декларираха, че ще 
подкрепят създаването на правителство от Политическа партия ГЕРБ, без да искат нищо. Нали 
вие го чухте всичките тогава. Това са всъщност Иван Костов и Мартин Димитров. Надежда 
Нейнски, която в момента също се прави на големия демократ. . . Ама, нека да ги върнем малко 
във времето. От подкрепа и управление от 1997 до 2001 година, и овладяването на всички 
институции без изключение, те не разкриха досиетата и не пристъпиха към това, което беше 
най-силното и най-желаното в демокрацията. Надежда Нейнски, тогава Надежда Михайлова, 
най-близката връзка на един в момента от най-емблематичните фигури в престъпния свят, 
Алексей Петров, защо не говори за тези си неща. И аз трябва да ви кажа, че започвам да си 
мисля, че започва абсолютното договаряне между структурите на Алексей Петров и 
структурите на Надежда Нейнски и Иван Костов, и всички тези. . .  
Водещ: То много странно, защо се фиксирате около това - Алексей Петров, Надежда Нейнски. . 
. Мислех, че това е някъде в чекмеджетата, че събира прах. Сега се вади като аргумент срещу  
това ново. . . "Единство" ли се казва, което. . .  
Водеща: Да. . .  
Цв. Цветанов: Когато си управлявал държавата и си дал шанса на подобни лица да бъдат част 
от управлението на държавата, и държавата в правоохранителната област да създаде най-
големия си дефицит поради липса на адекватна борба срещу тежката организирана  
престъпност. . .  
Водещ: Дайте пример за това по-сериозен, защото. . .  
Водеща: Ама чакайте, имате предвид Алексей Петров. Но в крайна сметка и Бойко Борисов 
беше главен секретар, и вие бяхте дясната му ръка, и като полицай номер едно на държавата, 
а пък Алексей Петров е бил това, което е бил по това време.  
Водещ: И по ваше време.  
Цв. Цветанов: И по наше време, да, за голямо съжаление, и трябва да ви кажа, че. . . нека да ви 
припомня и избора на главен прокурор.  
Водещ: Мисля, че колкото Михайлова е виновна за тогавашния период, в който Алексей Петров 
според вас е просперирал и овладявал територии, толкова и по-късно, по времето на НДСВ.  
Цв. Цветанов: Нали знаете кой беше главен прокурор на България?  
Водещ: Да, знаем.  
Цв. Цветанов: Кой беше?  
Водеща: Имате предвид по-предишния главен прокурор?  
Цв. Цветанов: По-предишния, да.  
Водещ: Ами, знаем, Никола Филчев, знаем и че беше, да.  
Цв. Цветанов: Да. Ами, ще си дадете отговори на много въпроси.  
Водеща: Ами, след това седем години беше един друг човек главен прокурор.  
Цв. Цветанов: Нали знаете, че когато един от основните свидетели по делото "Октопод", Георги 
Цветанов, когато пуска молба, жалба до Иван Костов в Министерския съвет за това, което 
случва с него от Алексей Петров, знаете ли какво се случи с този свидетел, в тогавашния 
период? Беше задържан за четири месеца, беше взривен домът му и беше оказан психически и 
физически тормоз върху него.  
Водещ: Тръгнахме от СДС, стигнахме до Иван Костов. . .  
Цв. Цветанов: Ами, те са взаимно свързани нещата.  
Водещ: . . . и Надежда Нейнски, т.е. сега, сега. . .  
Цв. Цветанов: Те са взаимно свързани нещата. 
Водещ: . . . вие бихте работили по-лесно с хора без такова утежняващо според вас минало като 
Надежда Михайлова. . . Нейнски, Иван Костов и така, по-ви е лесно с Кабаиванов. Можем ли 
политически. . .  
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Цв. Цветанов: Не с Кабаиванов.  
Водещ: . . . извод за бъдещи намерения да правим от това, което казвате?  
Цв. Цветанов: Не с Кабаиванов. . .  
Водещ: Има ли подмяна вдясно?  
Цв. Цветанов: . . . а със СДС, защото СДС е член на Европейската народна партия, ние сме 
сестрински партии, които сме в Европейската народна партия и съвсем нормално и логично е 
да имаме диалог и да се подкрепяме взаимно в определени политики.  
Водещ: С цел взаимодействие след изборите. . . ще потвърдите ли?  
Цв. Цветанов: Българските граждани са тези, които ще дадат каква ще бъде конфигурацията в 
следващия парламент, и българските граждани са тези, които ще дадат дали ГЕРБ ще участва 
самостоятелно, или ще се нуждае от коалиционна подкрепа?  
Водещ: Стигнахме до социологическите изследвания като че ли.  
Водеща: И после оттатък отиваме. Притеснения имате ли от социологическите изследвания, 
които май почти са единодушни, че разликата между БСП и ГЕРБ е 4, някои 5, някои дори и 2 
процента дават? БСП и ГЕРБ сближават позициите си.  
Цв. Цветанов: Разбира се, че социологията е важен елемент, за да може да си планираш и да 
градиш стратегията си за предстоящите избори. За мен по-важното е как ще излезем от зимата 
и правителството трябва да задържи стабилността, която имаме към настоящия момент, и, 
разбира се, да се търсят формите и начините за повишаване на доходите в едно по-скорошно 
време.  
Водещ: Посечени бяхме вчера на тема коледни добавки и пенсионери. Как ще трупате 
симпатизанти, след като само лоши новини идват, свързани с финансите и с доходите, от 
финансовото министерство?  
Цв. Цветанов: Независимо от предстоящите избори ние няма да влезем в безогледното 
харчене на пари, и това беше много ясно казано както от. . .  
Водещ: Безогледно да, но. . .  
Цв. Цветанов: . . . премиера. . .  
Водещ: . . . не гледате от другата страна.  
Цв. Цветанов: Разберете, не можеш да харчиш повече от толкова, колкото си изкарал, и това е 
всъщност. . .  
Водещ: А защо не си изкарал повече?  
Цв. Цветанов: Всичко това е свързано с цялостния процес на западане на икономиката, 
раздържавяване на целия този сектор, който е в икономиката, и това, което в момента се 
стараем да правим, е повече европейски средства, за да могат да стигнат до всички тези 
потребители, това са българските граждани, да има инфраструктура, да има инвестиционна 
възможност и среда, която да привлича тези инвестиции, и да могат да се създават повече 
работни места. Вие видяхте, че и 700 милиона вече са раздадени по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Това са пари, които стигат за повишаване на производствените 
мощности, за намаляване на разходите за съответните собственици на тези предприятия и 
възможности за създаване на повече работни места.  
. . .  
Водещ: Да. . .  
Водеща: Съединените американски щати. Колко време изкарахте там?  
Цв. Цветанов: Две седмици.  
Водеща: Много дълго посещение, включително в тези две седмици и премиерът отиде на 
среща с американския президент. Защо толкова време бяхте там? Имали ли сте, между 
другото, толкова дълго отсъствие по работа от България?  
Цв. Цветанов: От 2009 г. правя ежегодни посещения в Съединените щати и те са работни, те са 
винаги били от порядъка на около 6 до 8 дни. Този път бяха две седмици. Трябваше да се 
прибера в събота, останах два дни поради пристигането на премиера и участието ми в срещата 
с президента Обама.  
Водещ: Има ли полза за нас българите от тази дълга визита и от всички тези срещи извън 
снимките, куртоазията, значимостта й като среща между Обама и Бойко Борисов, и вашето 
посещение? Какво поискаха те? Какво поискахме ние? Винаги става въпрос за сделка при 
такива посещения. Казвате, че нищо покрай шистовия газ, казвате, че няма натиск да признаем 
и да съобщим "Хизбула", че са автори на атентат, защото няма доказателства, но останахме с 
впечатление, че има нещо зад кулисите, което ни засяга или не ни засяга.  
Водеща: А пък не е изговорено.  
Цв. Цветанов: Срещата не е била, за да се снимат.  
Водещ: Да.  
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Цв. Цветанов: Смятам, че едно посещение на българския премиер в САЩ и среща с президента 
Обама е само и единствено водено от взаимен интерес за двете държави.  
Водещ: Да, де, затова питам какво поискаха те и какво ние поискахме, и какъв ни е интересът?  
Цв. Цветанов: Мога да кажа, че в последните години България се очерта като регионален лидер 
в много секторни политики. Аз ще ви дам за пример правоохранителната област, където ние 
действително сме един лидер в общите усилия на всички държави по света, обединявайки се 
за борба срещу тежката организирана престъпност, трансграничната организирана престъпност 
и, разбира се, да следим внимателно процесите, които се случват в нашите региони. В момента 
имаме събития, които са в Сирия, които продължиха доста дълго време, което означава, че има 
вече увеличаване на миграционния натиск. Имаме събития, които се случват в Гърция, имаме 
ситуации, които има в Румъния, в . . . .  
Водещ: И какво - те разчитат. . . какво, ние тук да. . . нещо да наблюдаваме какво става в 
Гърция . . .  
Цв. Цветанов: Не какво става, просто трябва да има сигурност и трябва да има политики, които 
да бъдат за региона. Аз ще ви дам за пример това, което се направи тази година в 
правоохранителната област. Април месец беше открит 85-ят офис на ДЕА в света. Това 
означава  
. . .  
Водещ: Това за наркотиците беше.  
Цв. Цветанов: Това е за наркотиците. Значи, ето геостратегическото място на България и 
трябва да ви кажа задържаните количества, които имаме през тази година.  
Водеща: Един допълнителен въпрос по тази тема, ваша и на испанските власти акция за онези 
три тона кокаин . . .  
Цв Цветанов: Да.  
Водеща: . . . на български кораб. Пишат ни, очевидно роднини на задържани моряци: г-н 
Цветанов не желае да разговаря на близките на задържаните моряци чрез медиите, но друг 
начин той не ни предоставя. Поели сте обещание към тях да говорите с тях, но не могат да се 
свържат с вас.  
Цв. Цветанов: Още днес ще се свържа с тях и когато съм във Варна ще направим среща, или 
когато те искат.  
Водеща: Има едно очакване от тези хора, че трябва да бъдат оневинени по някакъв начин 
техните близки, които не са знаели, разбира се, за това пренасяне на три тона кокаин . . .  
Цв. Цветанов: Аз съм убеден, че тези, които са невинни, ще бъдат оневинени.  
Водеща: . . . и имат, и имат очакване, че държавата трябва да помага в това нещо.  
Цв. Цветанов: . .. но тези, които са виновни, и аз съм убеден, че със съдействието, което 
получаваме в момента, от някои, които са задържани там, в Испания, трябва да ви кажа, че ще 
стигнем и до по-високите нива, които ще бъдат задържани на по-късен етап.  
Водещ: Аха, добре.  
Водещ: Към финал вървим . . .  
Цв. Цветанов: Това е целта и в нашето разследване.  
Водеща: Трябва да вървим към финал.  
Водещ: Към финал вървим. Фалшифициране на изборите, това започва да витае. Опозицията, 
предполагам, по тази тема ще ви атакува много. Как се формират комисии, кой какво. .. "Да 
купиш изборите", имаше една статия на . . .  
Водещ: Кольо Колев.  
Водещ: . . . Кольо Колев. Започва да витае това словосъчетание "да купиш изборите". Вашият 
коментар, защото подозренията винаги са към вътрешния министър.  
Цв. Цветанов: Нека да се върнем 2008, 2009, 2007, когато сме участвали в избори, защото 
знаете, че Политическа партия ГЕРБ беше учредена в условията на опозиция, тя нямаше 
абсолютно никаква представителност нито в българския парламент, нито в местната власт до 
2007-а, когато влезе вече в политиката.  
Водещ: Въпросът е за сега, когато вече има.  
Цв. Цветанов: Чакайте, защото тогава никой не говореше за това недопускане, когато се 
правеше, за Политическа партия ГЕРБ. Вие знаете, че участията ни в медиите бяха също 
ограничени тогава.  
Водеща: А, как? Бойко Борисов беше . . .  
Водещ: Не.  
Водеща: . . . доста на богато в медиите като . . .  
Цв. Цветанов: Момент, премиерът Борисов беше . . .  
Водеща: . . . и кмет, и лидер на партията . . .  
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Цв. Цветанов: . . . беше в качеството си на кмет на София. Съвсем нормално е кметът на 
София да бъде част от политиките, които трябва да бъдат отразявани.  
Водещ: Аз съм. .. взел съм повече интервюта в телевизията, преди в която работех, докато 
бяхте опозиция, отколкото сега, ако ги изброя. . . в смисъл, че имаше участия . . .  
Цв. Цветанов: Това исках да ви кажа, че вие в момента вече ограничавате правата на 
управляващите.  
Водещ: Чакайте сега, как . . .  
Водеща: Много добре използвате обаче ефекта. . ..  
Водещ: . . . как ви . . .  
Водеща: Как ограничаваме правата на . . .  
Цв. Цветанов: И това го напомнете, това го напомнете на . . .  
Водеща; Как ограничаваме правата на управляващите?  
Цв. Цветанов: . . . опозицията и на тези, които казват, че са ограничени от възможността да 
бъдат в телевизиите и в медиите.  
Водеща: Не, не, това дори не ставаше въпрос за медийно влияние на политици, а ставаше 
въпрос за задкулисно фалшифициране на изборите.  
Цв. Цветанов: За фалшифициране . . .  
Водещ: Купуване на комисии.  
Цв. Цветанов: И как може да стане?  
Водещ: Ами, както се казва, вие ще кажете или някой политик. . . политиците знаят как се 
подменя вотът. Въпросът наистина е сериозен, извън шегата.  
Цв. Цветанов: В предстоящите пет месеца, шест, ще чуем такива небивалици, които просто 
надали някой може да си въобрази, че могат да се случат.  
Водеща: Добре, този отговор е достатъчен на това внушение, което идва и от опозицията. 
Благодаря ви, както обикновено интервюто с Цветан Цветанов става много по. . . стана много 
по-дълго от това, което бяхме предвидили по сценарий . . .  
Водещ: Благодарим.  
/БТА/МН/ДЛ/ИГ/ПК/АВ/  
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1008268  
Брой думи: 230  
 
 
Резюме: През февруари тази година Областният информацен център в Търговище стартира 
своята дейност като за първа своя проява те избраха срещата с медиите. Сега, през месеца на 
отчетите за свършената работа, от Центъра отново събраха представители на четвъртата 
власт, за да покажат какво са свършили през тези няколко месеца.  
 
Заглавие: ОИЦ-Търговище отчете свършената работа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През февруари тази година Областният информацен център в Търговище стартира 
своята дейност като за първа своя проява те избраха срещата с медиите. Сега, през месеца на 
отчетите за свършената работа, от Центъра отново събраха представители на четвъртата 
власт, за да покажат какво са свършили през тези няколко месеца. За целите, задачите и 
постигнатото говори управителят на центъра Милчо Тонев. Новината, която той съобщи е, че в 
Областния информационен център - Търговище вече функционират „тъч скрийн" устройствата, 
който са снабдени с четири сензорни екрана. Те са достъпни за публично ползване от 
бенефициенти и граждани, който на място могат да търсят информация за еврофондовете.  
За краткия период откакто функционира, Областният информационен център в Търговище е 
организирал 16 информационни събития, на които са участвали 625 души от областта. 
Експертите от центъра са осигурили компетентен и навременен отговор на 180 потребители, 
които са посетили информационния център.  
Най-много средства по проекти по програмите на еврофондовете са усвоили общините - общо 
близо 38 милиона лева. Отличник сред тях е община Попово с усвоени малко над 29 милиона 
лева.  
По програми, най-много средства са усвоени по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" - близо 41 на сто от всички средства, 
следвана от Оперативна програма „Транспорт" с 38,52% от усвоените средства.  
Експертът Денислава Атанасова подчерта, че сега предстоят още редица публични събития, 
които центърът ще организира под формата на информационни и презентационни срещи, 
семинари, лекции и беседи.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1008268
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1669650  
Брой думи: 4791  
 
 
Резюме: Интервю с премиера Бойко Борисов от 9 декември 2012 г. Разговорът с водещата 
Диана Найденова, цитиран от агенция "Фокус", беше излъчен на живо в предаването "Нека 
говорят" по bTV.  
 
Заглавие: Борисов: Станишев е много страшен, прекрасно знае какво е било в "Белене"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Интервю с премиера Бойко Борисов от 9 декември 2012 г. Разговорът с водещата Диана 
Найденова, цитиран от агенция "Фокус", беше излъчен на живо в предаването "Нека говорят" по 
bTV.  
- Да започнем първо със срещата ви с президента Обама - една от най-дискутираните теми на 
седмицата. На мен например не ми стана ясно защо бяхте във Вашингтон?  
- Съжалявам, че не ви е станало ясно. Ние имаме много активна външна политика и 
непрекъснато се срещаме на различни нива с различни ръководители на държави. И за нас 
това не е някаква новина, че ще имаме среща поредна с президента Обама.  
- Световните медии говореха за това, че вие сте първият европейски лидер, когото той приема 
след спечелването на изборите.  
- Така е. Когато се обади да поднесе съболезнования на България за терористичния атентат в 
Сарафово, тогава се уговорихме веднага след изборите да се видим. И просто той даде три 
дати - 3 декември, 17 декември, на 17 декември имаме смесено заседание с гръцкото 
правителство и мисля, че 20 януари. Считате ли, че съм длъжен на някого да обяснявам защо 
съм приел 3-ти, а не 17-ти или 20-ти, на някои анализатори, в кавички, които се изявяват?  
- Защото от информациите от срещата ви излязоха толкова много комплименти за вас като 
политик, а и в лично качество от съпругата му, че си спомних думите ви, че като чуете повече от 
веднъж канграчулейшън и започвате да се притеснявате. Наистина ли не поискаха нищо от 
нас?  
- Кангратюлейшън. Това го научих, между другото.  
- Да, аз не съм го научила добре.  
- С "т" е. Те затова ми го пуснаха няколко пъти, така че да не допуснем същата грешка. Вижте, 
досега българските държавни ръководители, дали е президент, дали е премиер, когато ги 
поканят в Щатите или когато отидат в Брюксел, все едно това е някакво огромно събитие, нали, 
все едно това е някакво признание, все едно някаква кой знае каква случка.  
- Е не е ли?  
- Докато за другите хора, нормалните политици в Европа, това са работни нормални срещи, 
които се провеждат често и си говорят хората по различни теми. И затова аз само се надсмивах 
над писанията по вестниците, защото за радост към днешна дата и с президента Обама, и 
особено с неговите съветници в лицето на господин Бренън, на директорите на националните 
му служби, на федералните служби, прекрасни колеги, добри приятели. И вие видяхте, че 
министър Цветанов направи едно изключително посещение в САЩ при тях, и във 
Великобритания, и в Брюксел. Така че ние отиваме там при приятели и партньори.  
- Добре, но нека да разсеем следните съмнения. Появиха се три, да ги наречем спекулации, вие 
ще кажете дали са такива. Първо, че са ни натискали да отменим мораториума за шистовия 
газ. Да или не?  
- Въобще не е ставало дума за шистов газ. И не само, че не е ставало, просто за българския 
народ казвам, че в момента САЩ имат може би три пъти по-евтин газ благодарение на 
шистовата революция, както те я наричат. Те вече нямат интерес дори да проучват или 
добиват на друго място газ, защото не само, че им стига шистовият газ за тях самите - те вече 
са конкурент на световния пазар. Те ще искат утре да ни продават газ.  
- Да де, ама в Полша разработват находища.  
- Не. Просто водят хората да погледнат там. Рано или късно и в България може би ще дойде 
технология, която ще го добива. Но ние сме сложили мораториум. И за да няма никакви 
спекулации, отговорът на въпроса е не. Не.  
- След отказа на Путин руснаците да строят "Белене", да не би сега да дадем на американците 
да строят седми реактор на "Козлодуй"?  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1669650
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- На "Козлодуй" ще има седми реактор. Това ще е първият реактор за "Белене", който беше, 
само че ще бъде хибрид. И в момента се извършват предпроектните проучвания. И това е 
абсолютно нормално, защото имаме пети и шести реактор, руски, двойки, както ги наричат 
експертите; седми е две плюс, нормално да е на същото място, където са другите реактори, 
защото там има електроприсъединителна мрежа, има хиляда инженери, има инфраструктура, 
населението там е приело, че има ядрена централа и просто там е естественото място на 
седми реактор. Но той ще бъде руския, който сме предплатили или две трети платили до 
момента.  
- ПРО на наша територия, да не би за това да сте си говорили?  
- Не. Въобще нямаше тема.  
- Може ли да кажете, че отношенията ни с Русия с днешна дата...  
Виждате колко смешни са тези твърдения, защото в същото време, когато тези хора са ги 
твърдели, НАТО взе решение и заедно с Турция да сложат ракети на турско-сирийската 
граница. И хубаво стана, че точно по времето, когато бяхме ние с президента Обама - 
изключителен човек, изключителен приятел на България - заедно с техните служби, заедно с 
всички, които в момента са в американската администрация, мога да кажа, че България е 
сочена за един изключителен партньор.  
- По същото време, докато вие бяхте при господин Обама...  
- Президентът Путин с моя турски колега Ердоган бяха от другата страна, така че беше много... 
Всички чакаха.  
- Това беше разчетено от международните анализатори като сериозно стопляне на 
отношенията между Русия и Турция за сметка на отношенията между нас и Русия. Защото 
Русия ще строи ядрена централа за 20 милиарда.  
- Кажете сега кои са тези анализатори.  
- Да не ги споменаваме.  
- До вчера Турция и Русия си разменяха толкова остри реплики. Това е нашата граница през 
Черно море - оттатък е Русия, от другата страна е Турция. След Турция идва Сирия, от другата 
ни страна е Сърбия, Косово. Просто непрекъснато в този регион има конфликти. Аз толкова 
много се радвам, че президентът Путин беше отложил, ако си спомняте, визитата, отиде да се 
види с премиера Ердоган и дойдоха такива добри новини оттам.  
- Но вие не отидохте на първата копка на "Южен поток", отиде рожденичката Лили Павлова.  
- Тя не беше рожденичка.  
- Ами на следващия ден, след като празнува рождения си ден.  
- То аз след шест месеца съм имал рожден ден, значи и аз съм рожденик...  
- Добре, ден след като отбеляза рождения си ден, замина за първа копка на "Южен поток". 
Защо не вие?  
- А защо аз? Аз не ходя на първи копки, много рядко ходя. Аз ходя на откриване. Така че...  
- А, публиката се весели.  
Да, разбира се. Там отидоха министрите на другите държави. Ние имахме в същото време една 
изключително важна работа с Делян Добрев, свързана с програмата за 
конкурентоспособност. Там вече над 700 милиона са раздадените пари на малкия и средния 
бизнес, и то за енергийна ефективност, за повишаване на капацитета.  
- А, това с книгата за похвали и оплаквания?  
Всички фирми до една, които бяха там, аз им давах думата. Имайте предвид, че това е 
безвъзмездна помощ между хиляда, две, три, 500 хиляди лева. Имаше фирма, която от няколко 
програми досега безвъзмездно е взела 7 милиона за своите действия. И затова отиде Лили 
Павлова. Аз не мога да разбера защо трябва аз да отида.  
- Защото такива бяха очакванията. Защото се говореше, че вие в началото на декември ще 
посетите Русия. Признайте си.  
- Аз мога да отида когато искам в Русия. С президента Путин ако искате утре да поискаме 
разговор, утре ще ни даде. И той щеше да дойде, ако нямаше, знаете, проблеми, сега да не ги 
коментирам, не ми е работа.  
За наша радост ние имаме прекрасни отношения и със САЩ като наш стратегически партньор, 
имаме и с Русия, имаме и с Турция, имаме разбира се и с Европейския съюз. Няма баланс 
иначе.  
- Хубаво е, че направихме тези уточнения. Сега се връщаме в България. Преди да започнем 
политическите анализи, защото предизборната кампания струва ми се не само започна, а вече 
се ожесточи, да ви питам ще има ли коледни добавки към пенсиите?  
- Не.  
- Може ли да попитам първо?  
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- Не.  
- Какво не? Какво ще ви питам...  
- Казвам ви, че няма.  
- Какво?  
- Дали ще има коледни добавки.  
За пенсионерите.  
Има Закон за бюджета, няма да има коледни добавки, тъй като няма пари от бюджета.  
- Защо социалният ви и финансов министър вече трети месец не спират да говорят за това, че 
се чакат показателите...  
Защото и аз много искам да дадем коледни добавки, но няма в хазната. И ако не искаме да се 
превърнем както Италия, днес премиерът си даде оставката; в Испания виждате избиват се 
хората по улиците вече, Португалия, Ирландия и кой ли не, просто трябва да продължим със 
същата фискална дисциплина. Кой не иска да даде? Кой политик не иска? Но кой иска да си 
направи държавата след това развалина? Аз не съм такъв.  
- Тотю Младенов и Симеон Дянков знаеха ли все пак...  
- Нали беше блиц?  
- Да. Но знаеха ли все пак...  
- И блицът е с "да" и "не". Питахте ме, отговорих.  
- Докато вие бяхте във Вашингтон, за да не обвиняваме тук политически анализатори и 
спекулации, сигурно не сте чул, че европейската статистика излезе за пореден път с 
информацията, че ние наистина сме най-бедния народ в Европейския съюз.  
- Естествено, че ще бъдем най-бедния народ. Естествено. Ние продължаваме още да избираме 
комунистическата бивша партия в България 20 години след революцията, продължаваме ДПС 
да има винаги по 10% и да е балансьор в парламента и да създават проблеми. Естествено, че 
ще бъдем. Кога сме били по-богати в 100-годишната история на БСП да ви питам? Кога сме 
били по-богати?  
Ние колкото сме били по-приближени към социалистите навремето или по-развит социализъм, 
в кавички, толкова по-бедна е държавата. Защо сега в Брюксел бившите соцстрани ходим и се 
молим за кохезионна политика и казваме, че сме приятели на кохезията, сиреч това са парите 
за инфраструктура главно. Защо? Защото всичките сме заварили руини. Нито имаме 
инфраструктура, нито имаме магистрали, нито има... Руини. Ами това сме.  
- Мая Манолова ви отвори един халваджийски тефтер и ви казва...  
- Аз бих й отворил пък, да я пратя да отиде при господин Иван Искров и да отвори 
спестяванията на българските граждани в БНБ - над 33 милиарда лева. До нейния 
халваджийски тефтер, аз й казах - болно ми е, че има и такъв тефтер, стоят 33 милиарда 
спестявания на граждани в банката.  
- Аз съм съгласна с вас и бих ви казала, че може например да направим едно сравнение, което 
ще е удачно за широката публика, че през 2007-ма ние бяхме изключително бедна страна, 
когато влязохме в Европейския съюз и българите не трябва толкова нетърпеливо да мислим, че 
всичко ще се поправи за няколко години. Но все пак ролята на държавата е да подпомага ония, 
които най-много страдат в кризата. А това са пенсионерите.  
- Тези, които работят.  
- Ама и пенсионерите са работили, господин премиер.  
- Да, безспорно. Миличките мои. Но те през годините главно поддържаха БСП - 22 години. 
Вижте им митингите.  
- И какво, да ги накажем ли?  
Не ги наказваме. Тези хора са им похарчили парите. Тези хора са държали държавата най-
бедна. Но за съжаление носталгията към миналото ги държи там. Искам да дам много, но аз 
искам да мисля и за тези хора, които работят; тези, които искат да отиват на работа по добър 
път, да имат метро, да имат комуникации, да имат чиста среда и екология. Аз мисля и за тези 
хора, защото те са носители на прогреса. И виждате, че сега от април месец ще вдигнем и 
пенсиите. От първия ден, в който дойде ГЕРБ на власт, ние вдигнахме пенсиите. Нека това да 
не го забравяме.  
- Гледах Станишев преди дни - така ехидно ви се присмя и казва: "С пет лева". 9% е най-
високата надбавка към пенсиите.  
- Точно Станишев, където цялата му рода през годините са допринесли за това да сме най-
бедни, да е ехиден, не му отива. Просто не му отива.  
- Емилия Масларова ще ви каже, че през четирите години социална политика, ръководена от 
нея, пенсиите се качваха по швейцарското правило и хората действително...  
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- Какво ще ми каже? Нали бях кмет през това време и давах разрешенията, за всеки четвъртък 
пенсионерите правеха протестен митинг пред "Александър Невски". Какво ще ми каже 
Масларова? Тогава аз давах разрешенията за митингите. Всеки четвъртък бяха на протест. Не 
помните ли учителската стачка...  
- Седянката. Помня я, да.  
- Даниел Вълчев им каза, че тази седянка трябва да я разтуря. Те просто мислят, че българите 
са с толкова къса памет, че да забравят всичко. Ами от първия ден с последното решение на 
Станишев на последния Министерски съвет те вдигнаха пенсиите. Ние от първия ден 
започнахме да ги изплащаме. Така че ние не предизборно сега вдигаме. Ние следизборно 
започнахме да ги плащаме. Това са истини и те са написани черно на бяло.  
- Ще отмени ли партията, чийто лидер сте, отмяна на тоталната забрана за тютюнопушене? 
Ресторантьорите вече плашат с бойкот. Трима депутати, ако не греша, искаха да се отмени 
това решение и да се върне старата правна норма.  
- Моето мнение по темата е категорично. Едно време се пушеше в самолетите, пушеше се в 
градския транспорт. Сега ако някой запали цигара там, това би било много лошо възпитание, 
всички биха го погледнали...  
- А в ресторантите?  
- Абсолютно съм убеден, че във времето особено до 20.00 часа в ресторантите не трябва да се 
пуши. Разбира се, когато приехме тази забрана ни се виждаше прекалено, ако има отделно 
помещение в ресторанта, което не пречи на останалите, и някой иска да пуши, да не може да 
пуши, а да трябва задължително да излиза навън. Затова може би най-правилното е, след като 
е толкова важна темата и толкова се коментира в обществото, да се повдигне в парламента и 
нека да я обсъдят.  
- Как си го представяте, да има зали за пушачи, както беше преди, или след определен час да 
се пуши на местата за...  
- По принцип след 22 часа всеки работещ човек или семеен човек, който е отишъл на ресторант 
със семейството си, се прибира вкъщи. Иначе на другия ден не може да отиде на работа. Но, 
ако има отделно помещение, може би да. Но нека да го обсъдят. В края на краищата аз не съм 
мерило дали нещо е абсолютно правилно.  
- Пушите ли?  
- Когато ми се пуши, пуша. Но примерно в Министерски съвет излизам на терасата.  
- Вие излизате на терасата?  
- Да.  
- Не пушите в кабинета?  
- Не. Отивам на терасата.  
Но, ако има частно парти, него давам пример, защото завчера Тошо Тошев направи 70 години и 
беше поканил много хора, мисля, че всички, от много партии бяха там, и ме попита: добре, сега 
като съм си откупил ресторанта и искам да си запаля една пура, тук са само мои гости, няма 
случайни, ако някой не иска, примерно ще се разсърди и ще си тръгне. Защо да нямам право, 
сиреч, ако дойдат инспектори да ни глобят. И вика: ще си запаля.  
- Значи клякате. И вие запалихте.  
- Не, аз си тръгнах. На седмата минута си тръгнах. Защото той казва: аз ще си запаля. Викам: в 
мое присъствие няма как да си запалиш, защото трябва или да извикам да те глобят, или да 
глобя заведението, ако нарушаваш закона. След като мина официалната част, изказванията, си 
тръгнах. И то затова си тръгнах.  
- Ще подкрепи ли парламентарната група на ГЕРБ втората къса клечка, която издигнаха 
независимите депутати за конституционен съдия след Венета Марковска - прокурор Гугушева?  
- Мисля, че утре в 17.00 часа парламентарната група на ГЕРБ има среща с госпожа Гугушева. 
Има да зададе въпроси. Тя трябва да им даде отговори. Според нея това, което знам, са 
компромати това, което излиза. Но ние сме длъжни като партия да я поканим на среща и тя да 
бъде така добра да защити своята репутация.  
- Казвахте същото и за Марковска, след това ви се наложи три пъти да я помолите да си ходи, а 
тя инатлия се оказа, не си тръгна.  
- Е, накрая си тръгна.  
- Но не по собствена воля.  
- Парламентът е колективен орган. Не случайно всички партии се борят на изборите да вкарат 
повече депутати в парламента. Там се одобряват процедурите, там се решават законите, там 
се подкрепят или не дадени кандидати. И по един или друг начин затова там има 
председателски съвет, представители на всички партии се събират и решават какво да се 
прави. Обсъждат теми. И вече в зала всеки гласува по съвест.  



 

 

45 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/1

1
/2

0
1
2

 

- Притеснява ли ви фактът, че президентът продължава да ви изпреварва по рейтинг?  
- Не. Президентът е обществена, обединяваща фигура, обединяваща фигура, той не влиза в 
конфликти, от него не зависи дали да даде пенсии или коледни надбавки, дали вкарва някой в 
затвора. Неговата е представителна функция и е нормално той да бъде най-обичан, най-
уважаван. Така че...  
- С какво си обяснявате факта, със сигурност това ви прави впечатление...  
- Виждате, много пъти и моите министри ме изпреварват по рейтинг. И Лили Павлова, преди 
Росен, Цветанов ме изпреварва. И това е нормално. Сега, някой дали си мисли, че 
магистралите ги строи Лили, а не аз, и не правителството? Но просто има хора, които за 
дадения момент, като се концентрират само в тази област, тя, разбира се, се справя прекрасно 
и за радост расте рейтингът.  
Или в София госпожа Фандъкова - страхотен кмет. Но ако ние не строим, дали ще изглежда 
така градът? Аз съм бил в обсадна ситуация, когато ми правеха всеки ден боклучена криза в 
София. А видяхте, откакто дойдохме на власт, чакай да не ги подсетя само пак да ходят да 
ръчкат хората, пет години Суходол си работи. Пет. Разбирате ли? А помните Станишев какво 
правеше по София - ходеше с Вълка заедно с маркучите да ми правят криза. Прибираха кофите 
посред нощ. По принцип тази партия е много силна на конспиративни...  
- Сега ще си поговорим и за тази партия конкретно. Но кажете с какво си обяснявате факта, че 
личният ви рейтинг спада и то спадът се превръща вече в тенденция?  
- Това е нормално.  
- Редица медии написаха: "Харизмата Борисов гасне".  
- Чудесно. Това може да успокои противниците.  
- А вас?  
- Аз правя всичко, което е правилно за държавата. И съм убеден, че ако вдигна сега пенсиите 
или дам коледни надбавки, както искате, ще ми се вдигне рейтингът. Но ще превърна 
държавата в това, което превърнаха много колеги европейските държави. Затова рейтингът 
няма никакво значение. Всеки трябва да си плати своя дан за стабилността на държавата.  
- Притеснява ли ви публичното поведение на финансовия ви министър?  
- А по принцип образът на премиера е много обичан и много мразен от различни съсловия, 
всеки проблем идва при мен. Всяко "да" или "не" от моя страна създава чувство на любов или 
омраза. Това е нормално да е така.  
- Дават ми сигнал, че имаме седем минути, явно много бързо тече времето. Доволен ли сте от 
публичното поведение на финансовия си министър, който през седмицата нарече депутатите 
"пияници" и му се наложи да се извинява?  
- Аз съм доволен от Дянков. Даже се чудя как е говорил за коледни надбавки, като прекрасно 
знае, че в бюджета няма, но той свърши много работа. Както вътрешният министър свърши 
много работа в Щатите и във Великобритания, и в Брюксел, така и Дянков свърши много работа 
по финансовата стабилност на България. И завчера, между другото много, да ви кажа, защото 
доста дела водехме, най-сетне, знаете че през 2001 г. по времето на Костов Гад Зееви подаде 
иск, освен авиокомпания "Балкан" с всичките й ЛОТ-ове, за 220 милиона щатски долара.  
- Помня, че искаше обезщетение от нас.  
- Да, да. През 2006 г. Арбитражният състав е постановил решение, с което осъжда България...  
- Да му платим милиардите?  
- Не, да платим на Зееви 10 милиона и 400 хиляди щатски долари. За радост и благодарение на 
много усилия от страна на Дянков, през месец март 2011 г. Федералният съд на Южния район 
на Ню Йорк отхвърли молбата на Зееви и на 24 август 2011 г. вече Федералният апелативният 
съд на САЩ, с една дума, няма да даваме пари. Решението е окончателно.  
- Какво казвате, че онези пари, за които ни съдеше Гад Зееви, ние няма да ги дадем сега?  
- Няма да ги дадем, да и решението е окончателно. И нека да изчакаме на 20 декември, 
обещавам да ви го пратя Данков, защото свършихме още една изключително ценна за 
България работа с едно дело, но ще изчакаме 20 декември. Ще го пратя ако е тук в България, 
да дойде да каже, защото над 180-190 милиона лева сме спечелили на България.  
- Кажете сега за социалистите, притесни ли ви изявлението на...  
- Комунистите, защото те само са си сменили името. Иначе конгресите са им четиридесет и 
някой. Така че те са си същите.  
- Кажете обаче притесни ли ви онова предупреждение на лидера и на европейските социалисти 
господин Станишев, че като не си отидете с мир, ще си отидете по друг начин?  
- Те веднъж са убили дядо ми. Така че аз ги приемам много на сериозно тези работи. И 
взимаме необходимите мерки да се предпазваме от тези бандити.  
- Какво значи това?  
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- Да се охраняваме. Те са много страшни. Те са много страшни, Станишев е много страшен. Той 
по другия начин, той ги разбира тези работи още така по наследство.  
- Как, какво, притеснявате се физически?  
- Как се убиват хора, как се правят концентрационни лагери, той прекрасно знае какво е било в 
"Белене" преди атомната централа да тръгне да я строят там, как са давали хората на 
прасетата да ги ядат. Той знае какво е и затова неговият начин, другият, е ясен. Но мисля, че 
няма да му се дадем така лесно, колкото и да е страшен. Защото безспорно те са много 
страшни. Те са много страшни.  
- 23% за ГЕРБ и 21% за БСП. Чух ви някъде през тази или миналата седмица, докато рязахте 
лента на някакъв път.  
Не някой път. Всеки ден откриваме опери, театри, читалища, пътища и ги даваме на българския 
народ.  
- Не, път беше си спомням. Вие тогава казахте пред хората, събрали се на площада, че...  
- Вие цитирате една агенция. Средно разликата е между пет и шест на всички агенции процента 
в наша полза.  
- Добре, но вие сам казахте, че сте притеснен за предстоящите избори.  
- А когато те бяха на третата година и половина, ГЕРБ ги водеше вече с 10%, ако си спомняте.  
- Т.е. спокоен ли сте за предстоящите избори?  
- Абсолютно съм спокоен. Абсолютно съм спокоен, защото това, което строим; това което 
правим и това, което до изборите ще се направят още, народът ще го оцени, убеден съм.  
- А защо убихте СДС?  
- Кой?  
- Вие.  
- С кое?  
- Срещата с лидера им, на когото едва 2% от българите знаят името, предхождаше такива 
разрушителни процеси.  
- Вижте, аз ви моля, да не използвате такива думи. Защото, ако има убиец на СДС, той се казва 
Иван Костов. Иван Костов е убиецът на СДС. Той е точно като един частник, защото е 
меркантилен човек, който като пасивите ги оставя на СДС и си прави една нова партия ДСБ с 
активите. Това какво сме предложили ние? Да предложат конституционен съдия. Ами 
Екатерина Михайлова, много уважаван, разбира се, прекрасен човек, но тя беше в моя кабинет 
да поиска тя да стане конституционен съдия. Костов е идвал толкова пъти в моя кабинет.  
- За какво?  
- За какво ли не.  
- Кажете.  
- Аз съм дискретен човек. Но дано ме гледа, защото не му прави чест. Но най- от всичко беше 
учудване за всички нас, когато спечелих изборите и бях на операция, първият ми посетител в 
болничната стая, още не бях излязъл от упойката и ми се струваше, че халюцинирам, беше 
Иван Костов.  
- Когато там с крака имахте проблем?  
- Да. Първият. И Цецо чака в коридора, Цветанов, и не може да влезе от него. И като влезе и го 
видя и вика: аз сигурно пак много работи не съм разбрал. Ето, живи свидетели са докторите, 
всичките.  
Значи този човек може да си затвори очите и да дойде при мен в болницата и да каже: ти си 
мотора на дясното, давай, защото можете само вие да биете БСП. И е факт, че само ние 
можем и продължаваме да водим на БСП в условията на най-тежката криза, искам да кажа. И 
да не забравя, защото той много обича да лъже напоследък Станишев. И онзи ден в 
парламента ме намери неподготвен с някои числа.  
- А той, между другото, ви обвини, че преди две седмици беше наш гост и това също исках да 
ви питам.  
- Той е всеки ден в телевизиите. Той е всеки ден в телевизиите и във всяка телевизия казва, че 
няма свобода на словото. Всеки ден е в националните телевизии. Просто такъв смях няма като 
него.  
- Чакайте обаче. Той ви обвини, че от оставения от социалистите резерв вие сте го похарчили и 
пет милиарда още сте натрупали дългове.  
- Искам на това да му отговоря. В БНБ има публичен сайт. Нашият резерв в момента е 6 и 
половина - 7 милиарда. Имаме 1 милиард да взимаме от Брюксел. Не го взимаме по простата 
причина, че Европейският парламент каза да се спрат парите на цялата Европейска комисия, 
защото няма бюджет. Много важно нещо. Иначе щяхме да имаме 7 милиарда и нещо. 
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Станишев ни го остави на 7 милиарда и 700. Само че не беше платил 2 милиарда и половина 
по договорите, беше вдигнал с един милиард пенсиите за година напред.  
- 900 милиона.  
- Добре, 900 милиона, близо милиард. Махай по милиард и веднъж от 7 милиарда и 700 хиляди 
вадим един милиард, стават 6,7; вадим 2,5 милиарда неразплатени, колко стават?  
- От 6,7, стават 4,7.  
- Под 4. Под 4. Плюс Орешарски публично пред всички медии го покани...  
- 500 милиона.  
- 500 милиона, колко е оставил? А сега, ако отидете и бръкнете вашите оператори в БНБанка в 
сайта, ще видите - нашият е 6,5 сега. Ще стане 7 щом ни плати Брюксел по фактури. Абсолютни 
лъжи говори. Това се проверява и е хубаво журналистите, когато някой говори лъжи, изваждаш 
цифрите и казваш: ето какво е казано, но то не е така, вие как бихте коментирали? Това е 
сериозен подход според мен в журналистиката. И понеже той ме хвана с няколко цифри, не 
можах да му отговоря, защото нали ги нахвърля, аз съм ви донесъл и ще ви ги оставя, защото 
той често идва при вас.  
- Какво?  
Като дойде следващия път да го питате. Договорени и реално изплатени средства от 
структурните и кохезионния фонд. Ето ги - към 1-ви август 2009 година.  
- Камерата не може да ги покаже обаче.  
- Не, аз ще ги подпиша и ще ги оставя. Понеже ми ги е дал Дончев, ще ви ги оставя. 184 
милиона са усвоили те към август 2009 г.  
- Добре, а към днешна дата?  
- Ето, към днешна дата 7.12.2012 г. - 5 милиарда и 69 милиона. Значи на 1.08.2009 г. - 184, 
отгоре пише "по реално изплатени средства по структурни и кохезионни фондове". Отварям 
другата страничка: "Договорени и реално изплатени средства"...  
- Но минутата мина, сега ще кажат подмазват се на премиера...  
- Вместо да говорим 10 пъти за някакви мними коментатори, можеше важните неща да кажем.  
- Добре, давайте.  
- Ето усвояването и го подписвам - 2007 г. - 0,03; 2008 г. - 0,04; 2009 г. - 0,41, 2010 г....  
И ето ви 2012 г. - 5 милиарда и седем. Ето я графиката и ви я оставям вашите хора ето да я 
покажат и като дойдат да го питат. И още нещо, защото той ще ти каже не са ни били спрени 
фондовете.  
- Той го каза при нас.  
- Да, точно. Но Европейският съюз не използва думите спрени. Те примерно, когато искат да те 
накажат с мониторинг пишат отгоре: "Доклад за напредъка". Какъв напредък, като в случая 
става мониторинг върху съдебната система и борбата с организираната корупция и 
престъпността. Но думичката е "напредък". Те използват думите "не съответства".  
- Така, давайте сега какво сте ни донесъл?  
- Ето ги. Аз съм ги донесъл черно на бяло, официалните писма на Европейската комисия. Ето 
за 2009 година - тяхната, където пише: Комисията счита, че предадените документи "не са 
приемливи" и така до края по всички програми. А ето ви 2010 г. при нас какво се случва. 
Същата страничка, само че пише: "Предадените документи за оценка на съответствие са 
приемливи".  
- Добре стига реклама, стига реклама.  
- Не, това не е реклама. Вие го държахте половин час да лъже. Той лъже, аз му нося документи 
и искам хората да чуят как лъже.  
- Аз ще му ги покажа следващия път...  
- Защото знаете ли те на какво разчитат? Че ако излезеш и кажеш примерно Станишев е 
откраднал 100 милиарда или неговото правителство изяло фискалния резерв, понеже никой не 
го проверява и те разчитат, че така си говорят лъжи.  
- А това остава за нас.  
- Оставям ви го на вас. С обяснителна записка за кое е съответствие и кое не е съответствие.  
- Само на края ми кажете, ако не сте премиер какво ще правите след следващите избори?  
Това не е ваша работа. Аз не ви питам вие какво ще правите след предаването.  
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Резюме: Интервю с премиера Бойко Борисов от 9 декември 2012 г. Разговорът с водещата 
Диана Найденова, цитиран от агенция "Фокус", беше излъчен на живо в предаването "Нека 
говорят" по bTV.  
 
Заглавие: Борисов: Миличките мои пенсионери, но 22 години те поддържаха БСП  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Интервю с премиера Бойко Борисов от 9 декември 2012 г. Разговорът с водещата Диана 
Найденова, цитиран от агенция "Фокус", беше излъчен на живо в предаването "Нека говорят" по 
bTV.  
- Да започнем първо със срещата ви с президента Обама - една от най-дискутираните теми на 
седмицата. На мен например не ми стана ясно защо бяхте във Вашингтон?  
- Съжалявам, че не ви е станало ясно. Ние имаме много активна външна политика и 
непрекъснато се срещаме на различни нива с различни ръководители на държави. И за нас 
това не е някаква новина, че ще имаме среща поредна с президента Обама.  
- Световните медии говореха за това, че вие сте първият европейски лидер, когото той приема 
след спечелването на изборите.  
- Така е. Когато се обади да поднесе съболезнования на България за терористичния атентат в 
Сарафово, тогава се уговорихме веднага след изборите да се видим. И просто той даде три 
дати - 3 декември, 17 декември, на 17 декември имаме смесено заседание с гръцкото 
правителство и мисля, че 20 януари. Считате ли, че съм длъжен на някого да обяснявам защо 
съм приел 3-ти, а не 17-ти или 20-ти, на някои анализатори, в кавички, които се изявяват?  
- Защото от информациите от срещата ви излязоха толкова много комплименти за вас като 
политик, а и в лично качество от съпругата му, че си спомних думите ви, че като чуете повече от 
веднъж канграчулейшън и започвате да се притеснявате. Наистина ли не поискаха нищо от 
нас?  
- Кангратюлейшън. Това го научих, между другото.  
- Да, аз не съм го научила добре.  
- С "т" е. Те затова ми го пуснаха няколко пъти, така че да не допуснем същата грешка. Вижте, 
досега българските държавни ръководители, дали е президент, дали е премиер, когато ги 
поканят в Щатите или когато отидат в Брюксел, все едно това е някакво огромно събитие, нали, 
все едно това е някакво признание, все едно някаква кой знае каква случка.  
- Е не е ли?  
- Докато за другите хора, нормалните политици в Европа, това са работни нормални срещи, 
които се провеждат често и си говорят хората по различни теми. И затова аз само се надсмивах 
над писанията по вестниците, защото за радост към днешна дата и с президента Обама, и 
особено с неговите съветници в лицето на господин Бренън, на директорите на националните 
му служби, на федералните служби, прекрасни колеги, добри приятели. И вие видяхте, че 
министър Цветанов направи едно изключително посещение в САЩ при тях, и във 
Великобритания, и в Брюксел. Така че ние отиваме там при приятели и партньори.  
- Добре, но нека да разсеем следните съмнения. Появиха се три, да ги наречем спекулации, вие 
ще кажете дали са такива. Първо, че са ни натискали да отменим мораториума за шистовия 
газ. Да или не?  
- Въобще не е ставало дума за шистов газ. И не само, че не е ставало, просто за българския 
народ казвам, че в момента САЩ имат може би три пъти по-евтин газ благодарение на 
шистовата революция, както те я наричат. Те вече нямат интерес дори да проучват или 
добиват на друго място газ, защото не само, че им стига шистовият газ за тях самите - те вече 
са конкурент на световния пазар. Те ще искат утре да ни продават газ.  
- Да де, ама в Полша разработват находища.  
- Не. Просто водят хората да погледнат там. Рано или късно и в България може би ще дойде 
технология, която ще го добива. Но ние сме сложили мораториум. И за да няма никакви 
спекулации, отговорът на въпроса е не. Не.  
- След отказа на Путин руснаците да строят "Белене", да не би сега да дадем на американците 
да строят седми реактор на "Козлодуй"?  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1669682
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- На "Козлодуй" ще има седми реактор. Това ще е първият реактор за "Белене", който беше, 
само че ще бъде хибрид. И в момента се извършват предпроектните проучвания. И това е 
абсолютно нормално, защото имаме пети и шести реактор, руски, двойки, както ги наричат 
експертите; седми е две плюс, нормално да е на същото място, където са другите реактори, 
защото там има електроприсъединителна мрежа, има хиляда инженери, има инфраструктура, 
населението там е приело, че има ядрена централа и просто там е естественото място на 
седми реактор. Но той ще бъде руския, който сме предплатили или две трети платили до 
момента.  
- ПРО на наша територия, да не би за това да сте си говорили?  
- Не. Въобще нямаше тема.  
- Може ли да кажете, че отношенията ни с Русия с днешна дата...  
Виждате колко смешни са тези твърдения, защото в същото време, когато тези хора са ги 
твърдели, НАТО взе решение и заедно с Турция да сложат ракети на турско-сирийската 
граница. И хубаво стана, че точно по времето, когато бяхме ние с президента Обама - 
изключителен човек, изключителен приятел на България - заедно с техните служби, заедно с 
всички, които в момента са в американската администрация, мога да кажа, че България е 
сочена за един изключителен партньор.  
- По същото време, докато вие бяхте при господин Обама...  
- Президентът Путин с моя турски колега Ердоган бяха от другата страна, така че беше много... 
Всички чакаха.  
- Това беше разчетено от международните анализатори като сериозно стопляне на 
отношенията между Русия и Турция за сметка на отношенията между нас и Русия. Защото 
Русия ще строи ядрена централа за 20 милиарда.  
- Кажете сега кои са тези анализатори.  
- Да не ги споменаваме.  
- До вчера Турция и Русия си разменяха толкова остри реплики. Това е нашата граница през 
Черно море - оттатък е Русия, от другата страна е Турция. След Турция идва Сирия, от другата 
ни страна е Сърбия, Косово. Просто непрекъснато в този регион има конфликти. Аз толкова 
много се радвам, че президентът Путин беше отложил, ако си спомняте, визитата, отиде да се 
види с премиера Ердоган и дойдоха такива добри новини оттам.  
- Но вие не отидохте на първата копка на "Южен поток", отиде рожденичката Лили Павлова.  
- Тя не беше рожденичка.  
- Ами на следващия ден, след като празнува рождения си ден.  
- То аз след шест месеца съм имал рожден ден, значи и аз съм рожденик...  
- Добре, ден след като отбеляза рождения си ден, замина за първа копка на "Южен поток". 
Защо не вие?  
- А защо аз? Аз не ходя на първи копки, много рядко ходя. Аз ходя на откриване. Така че...  
- А, публиката се весели.  
Да, разбира се. Там отидоха министрите на другите държави. Ние имахме в същото време една 
изключително важна работа с Делян Добрев, свързана с програмата за 
конкурентоспособност. Там вече над 700 милиона са раздадените пари на малкия и средния 
бизнес, и то за енергийна ефективност, за повишаване на капацитета.  
- А, това с книгата за похвали и оплаквания?  
Всички фирми до една, които бяха там, аз им давах думата. Имайте предвид, че това е 
безвъзмездна помощ между хиляда, две, три, 500 хиляди лева. Имаше фирма, която от няколко 
програми досега безвъзмездно е взела 7 милиона за своите действия. И затова отиде Лили 
Павлова. Аз не мога да разбера защо трябва аз да отида.  
- Защото такива бяха очакванията. Защото се говореше, че вие в началото на декември ще 
посетите Русия. Признайте си.  
- Аз мога да отида когато искам в Русия. С президента Путин ако искате утре да поискаме 
разговор, утре ще ни даде. И той щеше да дойде, ако нямаше, знаете, проблеми, сега да не ги 
коментирам, не ми е работа.  
За наша радост ние имаме прекрасни отношения и със САЩ като наш стратегически партньор, 
имаме и с Русия, имаме и с Турция, имаме разбира се и с Европейския съюз. Няма баланс 
иначе.  
- Хубаво е, че направихме тези уточнения. Сега се връщаме в България. Преди да започнем 
политическите анализи, защото предизборната кампания струва ми се не само започна, а вече 
се ожесточи, да ви питам ще има ли коледни добавки към пенсиите?  
- Не.  
- Може ли да попитам първо?  
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- Не.  
- Какво не? Какво ще ви питам...  
- Казвам ви, че няма.  
- Какво?  
- Дали ще има коледни добавки.  
За пенсионерите.  
Има Закон за бюджета, няма да има коледни добавки, тъй като няма пари от бюджета.  
- Защо социалният ви и финансов министър вече трети месец не спират да говорят за това, че 
се чакат показателите...  
Защото и аз много искам да дадем коледни добавки, но няма в хазната. И ако не искаме да се 
превърнем както Италия, днес премиерът си даде оставката; в Испания виждате избиват се 
хората по улиците вече, Португалия, Ирландия и кой ли не, просто трябва да продължим със 
същата фискална дисциплина. Кой не иска да даде? Кой политик не иска? Но кой иска да си 
направи държавата след това развалина? Аз не съм такъв.  
- Тотю Младенов и Симеон Дянков знаеха ли все пак...  
- Нали беше блиц?  
- Да. Но знаеха ли все пак...  
- И блицът е с "да" и "не". Питахте ме, отговорих.  
- Докато вие бяхте във Вашингтон, за да не обвиняваме тук политически анализатори и 
спекулации, сигурно не сте чул, че европейската статистика излезе за пореден път с 
информацията, че ние наистина сме най-бедния народ в Европейския съюз.  
- Естествено, че ще бъдем най-бедния народ. Естествено. Ние продължаваме още да избираме 
комунистическата бивша партия в България 20 години след революцията, продължаваме ДПС 
да има винаги по 10% и да е балансьор в парламента и да създават проблеми. Естествено, че 
ще бъдем. Кога сме били по-богати в 100-годишната история на БСП да ви питам? Кога сме 
били по-богати?  
Ние колкото сме били по-приближени към социалистите навремето или по-развит социализъм, 
в кавички, толкова по-бедна е държавата. Защо сега в Брюксел бившите соцстрани ходим и се 
молим за кохезионна политика и казваме, че сме приятели на кохезията, сиреч това са парите 
за инфраструктура главно. Защо? Защото всичките сме заварили руини. Нито имаме 
инфраструктура, нито имаме магистрали, нито има... Руини. Ами това сме.  
- Мая Манолова ви отвори един халваджийски тефтер и ви казва...  
- Аз бих й отворил пък, да я пратя да отиде при господин Иван Искров и да отвори 
спестяванията на българските граждани в БНБ - над 33 милиарда лева. До нейния 
халваджийски тефтер, аз й казах - болно ми е, че има и такъв тефтер, стоят 33 милиарда 
спестявания на граждани в банката.  
- Аз съм съгласна с вас и бих ви казала, че може например да направим едно сравнение, което 
ще е удачно за широката публика, че през 2007-ма ние бяхме изключително бедна страна, 
когато влязохме в Европейския съюз и българите не трябва толкова нетърпеливо да мислим, че 
всичко ще се поправи за няколко години. Но все пак ролята на държавата е да подпомага ония, 
които най-много страдат в кризата. А това са пенсионерите.  
- Тези, които работят.  
- Ама и пенсионерите са работили, господин премиер.  
- Да, безспорно. Миличките мои. Но те през годините главно поддържаха БСП - 22 години. 
Вижте им митингите.  
- И какво, да ги накажем ли?  
Не ги наказваме. Тези хора са им похарчили парите. Тези хора са държали държавата най-
бедна. Но за съжаление носталгията към миналото ги държи там. Искам да дам много, но аз 
искам да мисля и за тези хора, които работят; тези, които искат да отиват на работа по добър 
път, да имат метро, да имат комуникации, да имат чиста среда и екология. Аз мисля и за тези 
хора, защото те са носители на прогреса. И виждате, че сега от април месец ще вдигнем и 
пенсиите. От първия ден, в който дойде ГЕРБ на власт, ние вдигнахме пенсиите. Нека това да 
не го забравяме.  
- Гледах Станишев преди дни - така ехидно ви се присмя и казва: "С пет лева". 9% е най-
високата надбавка към пенсиите.  
- Точно Станишев, където цялата му рода през годините са допринесли за това да сме най-
бедни, да е ехиден, не му отива. Просто не му отива.  
- Емилия Масларова ще ви каже, че през четирите години социална политика, ръководена от 
нея, пенсиите се качваха по швейцарското правило и хората действително...  
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- Какво ще ми каже? Нали бях кмет през това време и давах разрешенията, за всеки четвъртък 
пенсионерите правеха протестен митинг пред "Александър Невски". Какво ще ми каже 
Масларова? Тогава аз давах разрешенията за митингите. Всеки четвъртък бяха на протест. Не 
помните ли учителската стачка...  
- Седянката. Помня я, да.  
- Даниел Вълчев им каза, че тази седянка трябва да я разтуря. Те просто мислят, че българите 
са с толкова къса памет, че да забравят всичко. Ами от първия ден с последното решение на 
Станишев на последния Министерски съвет те вдигнаха пенсиите. Ние от първия ден 
започнахме да ги изплащаме. Така че ние не предизборно сега вдигаме. Ние следизборно 
започнахме да ги плащаме. Това са истини и те са написани черно на бяло.  
- Ще отмени ли партията, чийто лидер сте, отмяна на тоталната забрана за тютюнопушене? 
Ресторантьорите вече плашат с бойкот. Трима депутати, ако не греша, искаха да се отмени 
това решение и да се върне старата правна норма.  
- Моето мнение по темата е категорично. Едно време се пушеше в самолетите, пушеше се в 
градския транспорт. Сега ако някой запали цигара там, това би било много лошо възпитание, 
всички биха го погледнали...  
- А в ресторантите?  
- Абсолютно съм убеден, че във времето особено до 20.00 часа в ресторантите не трябва да се 
пуши. Разбира се, когато приехме тази забрана ни се виждаше прекалено, ако има отделно 
помещение в ресторанта, което не пречи на останалите, и някой иска да пуши, да не може да 
пуши, а да трябва задължително да излиза навън. Затова може би най-правилното е, след като 
е толкова важна темата и толкова се коментира в обществото, да се повдигне в парламента и 
нека да я обсъдят.  
- Как си го представяте, да има зали за пушачи, както беше преди, или след определен час да 
се пуши на местата за...  
- По принцип след 22 часа всеки работещ човек или семеен човек, който е отишъл на ресторант 
със семейството си, се прибира вкъщи. Иначе на другия ден не може да отиде на работа. Но, 
ако има отделно помещение, може би да. Но нека да го обсъдят. В края на краищата аз не съм 
мерило дали нещо е абсолютно правилно.  
- Пушите ли?  
- Когато ми се пуши, пуша. Но примерно в Министерски съвет излизам на терасата.  
- Вие излизате на терасата?  
- Да.  
- Не пушите в кабинета?  
- Не. Отивам на терасата.  
Но, ако има частно парти, него давам пример, защото завчера Тошо Тошев направи 70 години и 
беше поканил много хора, мисля, че всички, от много партии бяха там, и ме попита: добре, сега 
като съм си откупил ресторанта и искам да си запаля една пура, тук са само мои гости, няма 
случайни, ако някой не иска, примерно ще се разсърди и ще си тръгне. Защо да нямам право, 
сиреч, ако дойдат инспектори да ни глобят. И вика: ще си запаля.  
- Значи клякате. И вие запалихте.  
- Не, аз си тръгнах. На седмата минута си тръгнах. Защото той казва: аз ще си запаля. Викам: в 
мое присъствие няма как да си запалиш, защото трябва или да извикам да те глобят, или да 
глобя заведението, ако нарушаваш закона. След като мина официалната част, изказванията, си 
тръгнах. И то затова си тръгнах.  
- Ще подкрепи ли парламентарната група на ГЕРБ втората къса клечка, която издигнаха 
независимите депутати за конституционен съдия след Венета Марковска - прокурор Гугушева?  
- Мисля, че утре в 17.00 часа парламентарната група на ГЕРБ има среща с госпожа Гугушева. 
Има да зададе въпроси. Тя трябва да им даде отговори. Според нея това, което знам, са 
компромати това, което излиза. Но ние сме длъжни като партия да я поканим на среща и тя да 
бъде така добра да защити своята репутация.  
- Казвахте същото и за Марковска, след това ви се наложи три пъти да я помолите да си ходи, а 
тя инатлия се оказа, не си тръгна.  
- Е, накрая си тръгна.  
- Но не по собствена воля.  
- Парламентът е колективен орган. Не случайно всички партии се борят на изборите да вкарат 
повече депутати в парламента. Там се одобряват процедурите, там се решават законите, там 
се подкрепят или не дадени кандидати. И по един или друг начин затова там има 
председателски съвет, представители на всички партии се събират и решават какво да се 
прави. Обсъждат теми. И вече в зала всеки гласува по съвест.  
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- Притеснява ли ви фактът, че президентът продължава да ви изпреварва по рейтинг?  
- Не. Президентът е обществена, обединяваща фигура, обединяваща фигура, той не влиза в 
конфликти, от него не зависи дали да даде пенсии или коледни надбавки, дали вкарва някой в 
затвора. Неговата е представителна функция и е нормално той да бъде най-обичан, най-
уважаван. Така че...  
- С какво си обяснявате факта, със сигурност това ви прави впечатление...  
- Виждате, много пъти и моите министри ме изпреварват по рейтинг. И Лили Павлова, преди 
Росен, Цветанов ме изпреварва. И това е нормално. Сега, някой дали си мисли, че 
магистралите ги строи Лили, а не аз, и не правителството? Но просто има хора, които за 
дадения момент, като се концентрират само в тази област, тя, разбира се, се справя прекрасно 
и за радост расте рейтингът.  
Или в София госпожа Фандъкова - страхотен кмет. Но ако ние не строим, дали ще изглежда 
така градът? Аз съм бил в обсадна ситуация, когато ми правеха всеки ден боклучена криза в 
София. А видяхте, откакто дойдохме на власт, чакай да не ги подсетя само пак да ходят да 
ръчкат хората, пет години Суходол си работи. Пет. Разбирате ли? А помните Станишев какво 
правеше по София - ходеше с Вълка заедно с маркучите да ми правят криза. Прибираха кофите 
посред нощ. По принцип тази партия е много силна на конспиративни...  
- Сега ще си поговорим и за тази партия конкретно. Но кажете с какво си обяснявате факта, че 
личният ви рейтинг спада и то спадът се превръща вече в тенденция?  
- Това е нормално.  
- Редица медии написаха: "Харизмата Борисов гасне".  
- Чудесно. Това може да успокои противниците.  
- А вас?  
- Аз правя всичко, което е правилно за държавата. И съм убеден, че ако вдигна сега пенсиите 
или дам коледни надбавки, както искате, ще ми се вдигне рейтингът. Но ще превърна 
държавата в това, което превърнаха много колеги европейските държави. Затова рейтингът 
няма никакво значение. Всеки трябва да си плати своя дан за стабилността на държавата.  
- Притеснява ли ви публичното поведение на финансовия ви министър?  
- А по принцип образът на премиера е много обичан и много мразен от различни съсловия, 
всеки проблем идва при мен. Всяко "да" или "не" от моя страна създава чувство на любов или 
омраза. Това е нормално да е така.  
- Дават ми сигнал, че имаме седем минути, явно много бързо тече времето. Доволен ли сте от 
публичното поведение на финансовия си министър, който през седмицата нарече депутатите 
"пияници" и му се наложи да се извинява?  
- Аз съм доволен от Дянков. Даже се чудя как е говорил за коледни надбавки, като прекрасно 
знае, че в бюджета няма, но той свърши много работа. Както вътрешният министър свърши 
много работа в Щатите и във Великобритания, и в Брюксел, така и Дянков свърши много работа 
по финансовата стабилност на България. И завчера, между другото много, да ви кажа, защото 
доста дела водехме, най-сетне, знаете че през 2001 г. по времето на Костов Гад Зееви подаде 
иск, освен авиокомпания "Балкан" с всичките й ЛОТ-ове, за 220 милиона щатски долара.  
- Помня, че искаше обезщетение от нас.  
- Да, да. През 2006 г. Арбитражният състав е постановил решение, с което осъжда България...  
- Да му платим милиардите?  
- Не, да платим на Зееви 10 милиона и 400 хиляди щатски долари. За радост и благодарение на 
много усилия от страна на Дянков, през месец март 2011 г. Федералният съд на Южния район 
на Ню Йорк отхвърли молбата на Зееви и на 24 август 2011 г. вече Федералният апелативният 
съд на САЩ, с една дума, няма да даваме пари. Решението е окончателно.  
- Какво казвате, че онези пари, за които ни съдеше Гад Зееви, ние няма да ги дадем сега?  
- Няма да ги дадем, да и решението е окончателно. И нека да изчакаме на 20 декември, 
обещавам да ви го пратя Данков, защото свършихме още една изключително ценна за 
България работа с едно дело, но ще изчакаме 20 декември. Ще го пратя ако е тук в България, 
да дойде да каже, защото над 180-190 милиона лева сме спечелили на България.  
- Кажете сега за социалистите, притесни ли ви изявлението на...  
- Комунистите, защото те само са си сменили името. Иначе конгресите са им четиридесет и 
някой. Така че те са си същите.  
- Кажете обаче притесни ли ви онова предупреждение на лидера и на европейските социалисти 
господин Станишев, че като не си отидете с мир, ще си отидете по друг начин?  
- Те веднъж са убили дядо ми. Така че аз ги приемам много на сериозно тези работи. И 
взимаме необходимите мерки да се предпазваме от тези бандити.  
- Какво значи това?  
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- Да се охраняваме. Те са много страшни. Те са много страшни, Станишев е много страшен. Той 
по другия начин, той ги разбира тези работи още така по наследство.  
- Как, какво, притеснявате се физически?  
- Как се убиват хора, как се правят концентрационни лагери, той прекрасно знае какво е било в 
"Белене" преди атомната централа да тръгне да я строят там, как са давали хората на 
прасетата да ги ядат. Той знае какво е и затова неговият начин, другият, е ясен. Но мисля, че 
няма да му се дадем така лесно, колкото и да е страшен. Защото безспорно те са много 
страшни. Те са много страшни.  
- 23% за ГЕРБ и 21% за БСП. Чух ви някъде през тази или миналата седмица, докато рязахте 
лента на някакъв път.  
Не някой път. Всеки ден откриваме опери, театри, читалища, пътища и ги даваме на българския 
народ.  
- Не, път беше си спомням. Вие тогава казахте пред хората, събрали се на площада, че...  
- Вие цитирате една агенция. Средно разликата е между пет и шест на всички агенции процента 
в наша полза.  
- Добре, но вие сам казахте, че сте притеснен за предстоящите избори.  
- А когато те бяха на третата година и половина, ГЕРБ ги водеше вече с 10%, ако си спомняте.  
- Т.е. спокоен ли сте за предстоящите избори?  
- Абсолютно съм спокоен. Абсолютно съм спокоен, защото това, което строим; това което 
правим и това, което до изборите ще се направят още, народът ще го оцени, убеден съм.  
- А защо убихте СДС?  
- Кой?  
- Вие.  
- С кое?  
- Срещата с лидера им, на когото едва 2% от българите знаят името, предхождаше такива 
разрушителни процеси.  
- Вижте, аз ви моля, да не използвате такива думи. Защото, ако има убиец на СДС, той се казва 
Иван Костов. Иван Костов е убиецът на СДС. Той е точно като един частник, защото е 
меркантилен човек, който като пасивите ги оставя на СДС и си прави една нова партия ДСБ с 
активите. Това какво сме предложили ние? Да предложат конституционен съдия. Ами 
Екатерина Михайлова, много уважаван, разбира се, прекрасен човек, но тя беше в моя кабинет 
да поиска тя да стане конституционен съдия. Костов е идвал толкова пъти в моя кабинет.  
- За какво?  
- За какво ли не.  
- Кажете.  
- Аз съм дискретен човек. Но дано ме гледа, защото не му прави чест. Но най- от всичко беше 
учудване за всички нас, когато спечелих изборите и бях на операция, първият ми посетител в 
болничната стая, още не бях излязъл от упойката и ми се струваше, че халюцинирам, беше 
Иван Костов.  
- Когато там с крака имахте проблем?  
- Да. Първият. И Цецо чака в коридора, Цветанов, и не може да влезе от него. И като влезе и го 
видя и вика: аз сигурно пак много работи не съм разбрал. Ето, живи свидетели са докторите, 
всичките.  
Значи този човек може да си затвори очите и да дойде при мен в болницата и да каже: ти си 
мотора на дясното, давай, защото можете само вие да биете БСП. И е факт, че само ние 
можем и продължаваме да водим на БСП в условията на най-тежката криза, искам да кажа. И 
да не забравя, защото той много обича да лъже напоследък Станишев. И онзи ден в 
парламента ме намери неподготвен с някои числа.  
- А той, между другото, ви обвини, че преди две седмици беше наш гост и това също исках да 
ви питам.  
- Той е всеки ден в телевизиите. Той е всеки ден в телевизиите и във всяка телевизия казва, че 
няма свобода на словото. Всеки ден е в националните телевизии. Просто такъв смях няма като 
него.  
- Чакайте обаче. Той ви обвини, че от оставения от социалистите резерв вие сте го похарчили и 
пет милиарда още сте натрупали дългове.  
- Искам на това да му отговоря. В БНБ има публичен сайт. Нашият резерв в момента е 6 и 
половина - 7 милиарда. Имаме 1 милиард да взимаме от Брюксел. Не го взимаме по простата 
причина, че Европейският парламент каза да се спрат парите на цялата Европейска комисия, 
защото няма бюджет. Много важно нещо. Иначе щяхме да имаме 7 милиарда и нещо. 
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Станишев ни го остави на 7 милиарда и 700. Само че не беше платил 2 милиарда и половина 
по договорите, беше вдигнал с един милиард пенсиите за година напред.  
- 900 милиона.  
- Добре, 900 милиона, близо милиард. Махай по милиард и веднъж от 7 милиарда и 700 хиляди 
вадим един милиард, стават 6,7; вадим 2,5 милиарда неразплатени, колко стават?  
- От 6,7, стават 4,7.  
- Под 4. Под 4. Плюс Орешарски публично пред всички медии го покани...  
- 500 милиона.  
- 500 милиона, колко е оставил? А сега, ако отидете и бръкнете вашите оператори в БНБанка в 
сайта, ще видите - нашият е 6,5 сега. Ще стане 7 щом ни плати Брюксел по фактури. Абсолютни 
лъжи говори. Това се проверява и е хубаво журналистите, когато някой говори лъжи, изваждаш 
цифрите и казваш: ето какво е казано, но то не е така, вие как бихте коментирали? Това е 
сериозен подход според мен в журналистиката. И понеже той ме хвана с няколко цифри, не 
можах да му отговоря, защото нали ги нахвърля, аз съм ви донесъл и ще ви ги оставя, защото 
той често идва при вас.  
- Какво?  
Като дойде следващия път да го питате. Договорени и реално изплатени средства от 
структурните и кохезионния фонд. Ето ги - към 1-ви август 2009 година.  
- Камерата не може да ги покаже обаче.  
- Не, аз ще ги подпиша и ще ги оставя. Понеже ми ги е дал Дончев, ще ви ги оставя. 184 
милиона са усвоили те към август 2009 г.  
- Добре, а към днешна дата?  
- Ето, към днешна дата 7.12.2012 г. - 5 милиарда и 69 милиона. Значи на 1.08.2009 г. - 184, 
отгоре пише "по реално изплатени средства по структурни и кохезионни фондове". Отварям 
другата страничка: "Договорени и реално изплатени средства"...  
- Но минутата мина, сега ще кажат подмазват се на премиера...  
- Вместо да говорим 10 пъти за някакви мними коментатори, можеше важните неща да кажем.  
- Добре, давайте.  
- Ето усвояването и го подписвам - 2007 г. - 0,03; 2008 г. - 0,04; 2009 г. - 0,41, 2010 г....  
И ето ви 2012 г. - 5 милиарда и седем. Ето я графиката и ви я оставям вашите хора ето да я 
покажат и като дойдат да го питат. И още нещо, защото той ще ти каже не са ни били спрени 
фондовете.  
- Той го каза при нас.  
- Да, точно. Но Европейският съюз не използва думите спрени. Те примерно, когато искат да те 
накажат с мониторинг пишат отгоре: "Доклад за напредъка". Какъв напредък, като в случая 
става мониторинг върху съдебната система и борбата с организираната корупция и 
престъпността. Но думичката е "напредък". Те използват думите "не съответства".  
- Така, давайте сега какво сте ни донесъл?  
- Ето ги. Аз съм ги донесъл черно на бяло, официалните писма на Европейската комисия. Ето 
за 2009 година - тяхната, където пише: Комисията счита, че предадените документи "не са 
приемливи" и така до края по всички програми. А ето ви 2010 г. при нас какво се случва. 
Същата страничка, само че пише: "Предадените документи за оценка на съответствие са 
приемливи".  
- Добре стига реклама, стига реклама.  
- Не, това не е реклама. Вие го държахте половин час да лъже. Той лъже, аз му нося документи 
и искам хората да чуят как лъже.  
- Аз ще му ги покажа следващия път...  
- Защото знаете ли те на какво разчитат? Че ако излезеш и кажеш примерно Станишев е 
откраднал 100 милиарда или неговото правителство изяло фискалния резерв, понеже никой не 
го проверява и те разчитат, че така си говорят лъжи.  
- А това остава за нас.  
- Оставям ви го на вас. С обяснителна записка за кое е съответствие и кое не е съответствие.  
- Само на края ми кажете, ако не сте премиер какво ще правите след следващите избори?  
- Това не е ваша работа. Аз не ви питам вие какво ще правите след предаването.  
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1670153  
Брой думи: 471  
 
 
Резюме: Работи се по три проекта първоначално за сглобяване, а впоследствие и за 
производство на компоненти за електро и конвенционални автобуси като и трите проекта са с 
участието на китайски инвеститори.  
 
Заглавие: Добрев: Електроавтобуси с батерии ще се сглобяват в Брезник, има още 2 
проекта  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Работи се по три проекта първоначално за сглобяване, а впоследствие и за 
производство на компоненти за електро и конвенционални автобуси като и трите проекта са с 
участието на китайски инвеститори. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев при откриването на юбилейна изложба, посветена на 45-годишнината от 
основаването на Института по електрохимия и енергийни системи към БАН, предаде БТА.  
Стартът на първия проект ще бъде даден още утре, каза Добрев. Електроавтобуси с батерии 
ще се сглобяват в Брезник. Първоначалната инвестиция е на стойност 135 млн. евро, а 
последващата фаза от проекта предвижда производство на компоненти в България и 
инвестицията ще бъде много по-голяма, посочи министърът. Конкретните суми, които ще бъдат 
инвестирани в другите два проекта, не са известни все още, но ще са в този порядък, каза 
Добрев. Те са за сглобяване и производство на електроавтобуси с кондензатори и за 
производство на конвенционални автобуси.  
През следващия програмен период 2014 - 2020 г. средствата за иновации ще са вероятно два 
пъти повече, отколкото в момента, това ще е един от основните компоненти в ОП 
"Конкурентоспособност" заедно с енергийната ефективност, подкрепата да експортно 
ориентираните предприятия и тези, които произвеждат продукти с висока добавена стойност, 
коментира пред журналисти Добрев.  
Той посочи, че позицията на ЕК е да има приоритетни сектори, които да бъдат подкрепени с 
финансовия ресурс по оперативната програма, за да има по-голям ефект, отколкото при 
финансирането на всички възможни сектори и бенефициенти.  
Ще се използва схемата за предоставяне на ваучери на предприятията, за да могат те да 
поръчат на научни и развойни институти иновациите, които са им необходими. Не всички 
средства за иновации обаче ще бъдат под формата на ваучерна схема, тя ще бъде само един 
компонент, а останалите средства ще бъдат договаряни както и в момента, каза Добрев. Той 
отбеляза, че европейската помощ за иновации е много важна, защото все още инвестициите в 
развойна дейност от страна на държавата са едва 0,5 процента от БВП. До 2020 г. те трябва да 
достигнат 2 - 3 процента от БВП, колкото се инвестира в най-напредналите държави, посочи 
още министърът. По думите му още следващата година значително ще се увеличи процентът 
държавно финансиране за иновации, защото в момента се договарят стотици милиони по ОП 
"Конкурентоспособност" в областта на иновациите.  
В рамките на изложбата на Института по електрохимия и енергийни системи бе представен и 
прототипа на изобретението на д-р Константин Тренчев и неговия екип за превръщането на 
вода в плазма, която гори и може да се използва за отопление или за разтопяване и преработка 
на различни суровини. Във водата се използва специална съставка, която не е нито скъпа, нито 
трудна за намиране, а нагряването се извършва чрез преобразуван по определен начин 
електрически ток, обясни пред БТА д-р Тренчев. Той каза, че очаква откритието да бъде 
патентовано в Женева, където още миналата година е изпратена заявка, а към приложението 
му вече проявяват интерес чуждестранни фирми.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1670153
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.gramofona.com  
Връзка: http://gramofona.com/intervyu/petya-bakalova-imate-idei-nie-shte-vi-pokazhem-patya-za-
tyahnoto-realizirane  
Брой думи: 375  
 
 
Резюме: Бизнес инкубаторът в Бургас е създаден по проект на Оперативна програма “Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика." Основната му задача е да подпомага 
представителите на малкия и среден бизнес като предоставя необходимите знания и контакти. 
Ръководител на проекта е Петя Бакалова.  
 
Заглавие: Петя Бакалова: Имате идеи – ние ще ви покажем пътя за тяхното реализиране  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бизнес инкубаторът в Бургас е създаден по проект на Оперативна програма “Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика". Основната му задача е да 
подпомага представителите на малкия и среден бизнес като предоставя необходимите знания 
и контакти. Ръководител на проекта е Петя Бакалова.  
От кога съществува Бизнес инкубаторът в Бургас?  
Реално съществува от 4 месеца. Първоначално имахме подкрепата само на Община Бургас и 
на Областна управа, но вече можем да кажем, че имаме и пълната подкрепа на бизнеса в 
града. Към настоящия момент имаме 10 члена, които смятат, че Бизнес инкубаторът е една 
добра възможност за тяхното развитие.  
Какво точно като услуга предоставя Бизнес инкубаторът?  
Ами ние решихме да бъдем иновативни и тръгнахме по обратния ред. Т.е. първо да разберем 
от какво точно се нуждае бизнесът и съответно да го предложим. При първите си срещи 
направихме една анкета. След нашето проучване стигнахме до извода, че освен от свежо 
финансиране, бургаският бизнес се нуждае от консултации, обучение и реклама. Това са 
услугите, към които в момента сме се ориентирали и предлагаме.  
Кои фирми могат да дойдат и да потърсят помощ от вас?  
Всички предприемачи с бизнес идея и всички малки и средни предприятия, независимо от 
тяхното ниво на развитие. Т.е. не е нужно да сте функционираща фирма, която има нужда от 
подкрепа. Необходимо е да имате бизнес идея, която искате да реализирате. Ние сътоветно ще 
ви покажем начина, или пък заедно ще измислим начина и ще намерим верния път, по който да 
я реализирате.  
Много хора смятат, че след като Бизнес инкубаторът подпомага, значи трябва да дава пари. 
Всъщност вие отпускате ли пари, или само давате идеи?  
Не. Ние не отпускаме пари и не даваме идеи. Идеите са си ваши. Парите също са си ваши. Ние 
можем да ви помогнем да намерите средствата, за да финансирате идеята си, но не можем да 
ви дадем нито идеята на вашия бизнес, нито от къде да си печелите парите.  
Кой тип фирми са най-отворени да работят с Бизнес инкубатора?  
Този въпрос ни се задава много често, но честно казано няма тип фирма, няма профил на 
фирмата, която търси Бизнес инкубатора. Много различни са фирмите- кетъринг, недвижими 
имоти, медии, неправителствени организации.  
Повече подробности и информация за това, как може да ви бъде полезен Бизнес инкубатор-
Бургас можете да откриете на специализирания сайт.  
Автор: Gramofona.com  
 

http://gramofona.com/intervyu/petya-bakalova-imate-idei-nie-shte-vi-pokazhem-patya-za-tyahnoto-realizirane
http://gramofona.com/intervyu/petya-bakalova-imate-idei-nie-shte-vi-pokazhem-patya-za-tyahnoto-realizirane
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.bnr.bg  
Връзка: 
http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/News_bg/Pages/%D0%92%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0
%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0
%D1%82%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0
%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82
%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8.aspx  
Брой думи: 469  
 
 
Резюме: Работи се по три проекта първоначално за сглобяване, а впоследствие и за 
производство на компоненти за електро и конвенционални автобуси като и трите проекта са с 
участието на китайски инвеститори. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев при откриването на юбилейна изложба, посветена на 45-годишнината от 
основаването на Института по електрохимия и енергийни системи към БАН.  
 
Заглавие: В България ще бъдат сглобявани електроавтобуси  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Работи се по три проекта първоначално за сглобяване, а впоследствие и за 
производство на компоненти за електро и конвенционални автобуси като и трите проекта са с 
участието на китайски инвеститори. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев при откриването на юбилейна изложба, посветена на 45-годишнината от 
основаването на Института по електрохимия и енергийни системи към БАН. Стартът на първия 
проект ще бъде даден още утре, каза Добрев. Електроавтобуси с батерии ще се сглобяват в 
Брезник. Първоначалната инвестиция е на стойност 135 млн. евро, а последващата фаза от 
проекта предвижда производство на компоненти в България и инвестицията ще бъде много по-
голяма, посочи министърът. Конкретните суми, които ще бъдат инвестирани в другите два 
проекта, не са известни все още, но ще са в този порядък, каза Добрев. Те са за сглобяване и 
производство на електроавтобуси с кондензатори и за производство на конвенционални 
автобуси. През следващия програмен период 2014 - 2020 г. средствата за иновации ще са 
вероятно два пъти повече, отколкото в момента, това ще е един от основните компоненти в ОП 
"Конкурентоспособност" заедно с енергийната ефективност, подкрепата да експортно 
ориентираните предприятия и тези, които произвеждат продукти с висока добавена стойност, 
коментира пред журналисти Добрев. Той посочи, че позицията на ЕК е да има приоритетни 
сектори, които да бъдат подкрепени с финансовия ресурс по оперативната програма, за да 
има по-голям ефект, отколкото при финансирането на всички възможни сектори и 
бенефициенти. Ще се използва схемата за предоставяне на ваучери на предприятията, за да 
могат те да поръчат на научни и развойни институти иновациите, които са им необходими. Не 
всички средства за иновации обаче ще бъдат под формата на ваучерна схема, тя ще бъде само 
един компонент, а останалите средства ще бъдат договаряни както и в момента, каза Добрев. 
Той отбеляза, че европейската помощ за иновации е много важна, защото все още 
инвестициите в развойна дейност от страна на държавата са едва 0,5 процента от БВП. До 
2020 г. те трябва да достигнат 2 - 3 процента от БВП, колкото се инвестира в най-напредналите 
държави, посочи още министърът. По думите му още следващата година значително ще се 
увеличи процентът държавно финансиране за иновации, защото в момента се договарят 
стотици милиони по ОП "Конкурентоспособност" в областта на иновациите. В рамките на 
изложбата на Института по електрохимия и енергийни системи бе представен и прототипа на 
изобретението на д-р Константин Тренчев и неговия екип за превръщането на вода в плазма, 
която гори и може да се използва за отопление или за разтопяване и преработка на различни 
суровини. Във водата се използва специална съставка, която не е нито скъпа, нито трудна за 
намиране, а нагряването се извършва чрез преобразуван по определен начин електрически 
ток, обясни пред БТА д-р Тренчев. Той каза, че очаква откритието да бъде патентовано в 
Женева, където още миналата година е изпратена заявка, а към приложението му вече 
проявяват интерес чуждестранни фирми.  
 

http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/News_bg/Pages/%D0%92%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8.aspx
http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/News_bg/Pages/%D0%92%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8.aspx
http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/News_bg/Pages/%D0%92%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8.aspx
http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/News_bg/Pages/%D0%92%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8.aspx
http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/News_bg/Pages/%D0%92%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8.aspx
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: 
http://inews.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9
4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0-
%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D0%B4%D0%BE-2020-%D0%B3-_l.a_c.456_i.244501.html  
Брой думи: 430  
 
 
Резюме: Чужди инвеститори идват все повече в България заради качеството на родните кадри  
"Трябва да създаваме наука и иновации, които да са от полза от бизнеса. Ние не сме държава, 
която може да си позволи да създава иновации заради самите иновации." Това заяви 
икономическият министър Делян Добрев при откриването на юбилейна изложба по случай 45-
годишнината от създаването на Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС) на 
БАН.  
 
Заглавие: Добрев обеща двойно повече пари за иновации до 2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Георги Георгиев  
Текст: Чужди инвеститори идват все повече в България заради качеството на родните кадри  
"Трябва да създаваме наука и иновации, които да са от полза от бизнеса. Ние не сме държава, 
която може да си позволи да създава иновации заради самите иновации." Това заяви 
икономическият министър Делян Добрев при откриването на юбилейна изложба по случай 45-
годишнината от създаването на Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС) на 
БАН.  
Министърът разгледа различни иновативни разработки, представени в рамките на 
стартиращата днес (10 декември) Четвъртата национална конференция "Софийски 
електрохимични дни". Част от тях бяха свързани с нов модел на хибриден електромобил, 
движещ се на батерии и на водород. Министърът се запозна и със системата за производство 
на топлинна енергия от плазма, разработена от екипа на д-р Константин Тренчев.  
"Ние като правителство се опитваме да ви подкрепяме не само с безвъзмездната помощ, която 
и следващия програмен период ще е стотици милиони евро, но също и със законодателна 
рамка. Специално по отношение на електромобилите в бюджета за 2013 г. осигурихме 
допълнителни стимули за тяхното използване като освобождаване от данъци", обърна се 
министърът към учените.  
"За следващия програмен период ще имаме два пъти повече средства за иновации, отколкото 
през сегашния, тъй като усилията в тази насока си заслужават", категоричен бе министърът. 
Той допълни, че макар че в момента българската наука помага повече на чуждестранната 
индустрия, вече се забелязва и интерес от страна на българската индустрия към сектора.  
За важността на иновативните проекти говорят и позитивните сигнали от страна на външните 
инвеститори, коментира Добрев. Той даде за пример три проекта за производство на автобуси в 
България. И трите са с участието на китайски инвеститори.  
Първият проект ще стартира още на 11 декември. Той е свързан с производството на 
електрически автобуси на батерии, които ще бъдат сглобявани в Брезник. В първата му фаза 
инвестициите са на стойност 135 млн. евро. Вторият проект също е свързан с производството 
на автобуси на ток, които обаче вместо от батерии ще се захранват от кондензатори. Третият 
пък е за производство на конвенционални модели, захранвани от фосилни горива.  
"Причината подобни инвеститори да идват в България е свързана най-вече с добрите научни 
развойни звена в страната и високото ниво на кадрите", подчерта министър Добрев.  
"В България инвестициите в иновации продължават да са много ниски. Ние инвестираме 0.5% 
от БВП, а този процент трябва да достигне до два а дори и 3%, колкото са инвестициите в най-
напредналите държави", посочи министърът и допълни, че до 2020 г. процентът трябва да 
нарасне до 2% от БВП.  
"Надяваме се още другата година да качим сегашния процент, тъй като очакваме ще се налеят 
стотици милиони по ОП Конкурентоспособност", каза още министър Добрев.  
 

http://inews.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2020-%D0%B3-_l.a_c.456_i.244501.html
http://inews.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2020-%D0%B3-_l.a_c.456_i.244501.html
http://inews.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2020-%D0%B3-_l.a_c.456_i.244501.html
http://inews.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2020-%D0%B3-_l.a_c.456_i.244501.html
http://inews.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2020-%D0%B3-_l.a_c.456_i.244501.html
http://inews.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-2020-%D0%B3-_l.a_c.456_i.244501.html
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=471551  
Брой думи: 234  
 
 
Резюме: В следващия програмен период (2014-2020 година) средствата за иновации ще бъдат 
много повече от сега. Това обеща министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев, чието министерство ръководи усвояването на парите по оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Добрев: Правим автобуси на батерии и кондензатори  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В следващия програмен период (2014-2020 година) средствата за иновации ще бъдат 
много повече от сега. Това обеща министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев, чието министерство ръководи усвояването на парите по оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
По думите на министъра това се очаква да е един от основните приоритети в следващата 
оперативна програма заедно с енергийната ефективност, с подкрепата за експортно 
ориентираните предприятия и с подкрепата за фирмите, които произвеждат продукти с висока 
добавена стойност. Добрев обаче не пожела да се нагажира с конкретна сума, за която 
страната ни ще се бори след 2014 година.  
„Предстои работа по три проекта за производство на автобуси, като два от тях са за 
изработването на електроавтобуси. Единият е със стандартни батерии, а другият – с 
кондензатори“, посочи икономическият министър. Разликата между тях е, че при батериите 
можеш да преминеш по-голям пробег, отколкото при кондензаторите. За сметка на това обаче 
кондензаторите се зареждали много бързо.  
Първият проект за автобусите с батерии в началната си фаза ще струва около 135 млн. лв., 
като за самото производство на превочните средства ще са необходими допълнително 
инвестиции. За останалите два проекта все още нямало конкретни цифри колко ще струва 
тяхното изпълнение, добави Добрев.  
„Тези проекти са предпоставка за бъдещо развитие, както на Института по електрохимия и 
електронни системи, така и реализация на младите хора, които се занимават с тази развойна 
дейност”, посочи Добрев. Според него страната ни има голям потенциал за развитие на 
иновациите.  
 

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=471551
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/do-kraq-na-godinata-se-ochakva-85-dogovorenost-po-op-
konkurentosposobnost-718481.html  
Брой думи: 289  
 
 
Резюме: За последните 6 месеца при малкия и средния бизнес са отишли 700 млн. лв.  
 
Заглавие: До края на годината се очаква 85% договореност по ОП 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца при малкия и средния бизнес са отишли 700 млн. лв.  
До края на годината ще бъдат договорени над 85 % от средствата по ОП 
"Конкурентоспособност". Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев при връчване на договори за безвъзмездна финансова помощ по програмата. 
По думите му от месец май до сега процентът на договорените средства се е увеличил с 30 на 
сто.  
За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години преди 
това, каза още Делян Добрев. Той уточни, че за периода 2007-2012 г. по сметките на бизнеса са 
платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. до сега – 227 млн.лв. По Оперативната програма на 
министерството са сключени 492 договори за повече от 700 млн. лв.  
ОП "Конкурентоспособност" боксуваше при предишното правителство, а сега работи много 
по-бързо, по-лесно и по-ефективно, заяви премиерът Бойко Борисов и подчерта, че за 
последните 6 месеца 700 млн. лв. са отишли при малкия и средния бизнес. "Днес има фирми, 
които са получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по европейските програми. Това 
са много пари. Има университети, високотехнологични фирми. По един работник да назначат 
след днешната среща – това са десетки работни места", каза още премиерът Борисов. 
Премиерът и министърът връчиха в петък договори на стойност 26 млн. лв. по 4 процедури на 
ОП "Конкурентоспособност" - "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на 
българските предприятия", "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за 
технологичен трансфер", "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични 
центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти, процеси и услуги".  
Схемите финансират проекти за научни изследвания на няколко университета, проекти за про-
иновативни технологични центрове, за технологично оборудване на софтуерни компании и др. 
 

http://b2bnews.bg/index.php/do-kraq-na-godinata-se-ochakva-85-dogovorenost-po-op-konkurentosposobnost-718481.html
http://b2bnews.bg/index.php/do-kraq-na-godinata-se-ochakva-85-dogovorenost-po-op-konkurentosposobnost-718481.html
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/puskat-nov-tramvai-do-tehnoparka-719156.html  
Брой думи: 264  
 
 
Резюме: София. Договорът за строежа на „София тех парк" ЕАД, който ще струва 100 млн. лв., 
вероятно ще бъде подписан до края на тази година, съобщи арх. Елица Панайотова, 
изпълнителен директор на дружеството.  
 
Заглавие: Пускат нов трамвай до технопарка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Договорът за строежа на „София тех парк" ЕАД, който ще струва 100 млн. лв., 
вероятно ще бъде подписан до края на тази година, съобщи арх. Елица Панайотова, 
изпълнителен директор на дружеството. Парите са осигурени от оперативна програма 
„Конкурентноспособност”. В понеделник в Столична община се проведе третото обсъждане 
на амбициозния проект, на което участва и новият шеф на БАН акад. Стефан Воденичаров.  
Вече са подписани меморандуми за сътрудничество между Софийския университет "Св. Кл. 
Охридски" и "София Тех Парк", както и с Техническия университет. В най-скоро време ще има 
договори с БАН и Медицинския университет.  
До няколко месеца софийският технологичен парк ще има подробен градоустройствен план. В 
момента се обсъжда транспортният достъп до терена. Има идея третият метродиаметър да се 
отклонява към „София Тех парк”, посочи столичният кмет Йорданка Фандъкова. Има и вариант 
да се пусне нова трамвайна линия. Предвижда се също кръстовище на две нива, което да 
обхване и зала „Арена Армеец”, тъй като технологичният парк ще е срещу нея.  
Вторият етап на проекта включва построяване на знакова сграда, музей, лаборатории и 
"Форума" - мястото за обмен на идеи и провеждане на обучения и конференции. Вече се 
планират серия от събития през 2013 г.  
За самия план се ползва консултантска помощ по линия на Jaspers. Създадената проектна 
компания - "София тех парк" ЕАД е 100% собственост на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма. 
Целта е до края на 2013 г. да са подписани договорите за възлагане, за да може в края на 2015 
г. да са усвоени първите средства, предназначени за стартиране на проекта. В следващия 
програмен период се очаква също много сериозна подкрепа. 

http://b2bnews.bg/index.php/puskat-nov-tramvai-do-tehnoparka-719156.html
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/105211-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD-
%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-
%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-
%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0
%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8.html  
Брой думи: 479  
 
 
Резюме: Електроавтобусите с батерии ще се сглобяват в Брезник  
Работи се по три проекта първоначално за сглобяване, а впоследствие и за производство на 
компоненти за електро и конвенционални автобуси като и трите проекта са с участието на 
китайски инвеститори.  
 
Заглавие: Делян Добрев: В България ще бъдат сглобявани електроавтобуси  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава Станева  
Текст: Електроавтобусите с батерии ще се сглобяват в Брезник  
Работи се по три проекта първоначално за сглобяване, а впоследствие и за производство на 
компоненти за електро и конвенционални автобуси като и трите проекта са с участието на 
китайски инвеститори.  
Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при откриването 
на юбилейна изложба, посветена на 45-годишнината от основаването на Института по 
електрохимия и енергийни системи към БАН, предаде БТА.  
Стартът на първия проект ще бъде даден още утре, каза Добрев. Електроавтобуси с батерии 
ще се сглобяват в Брезник. Първоначалната инвестиция е на стойност 135 млн. евро, а 
последващата фаза от проекта предвижда производство на компоненти в България и 
инвестицията ще бъде много по-голяма, посочи министърът. Конкретните суми, които ще бъдат 
инвестирани в другите два проекта, не са известни все още, но ще са в този порядък, каза 
Добрев. Те са за сглобяване и производство на електроавтобуси с кондензатори и за 
производство на конвенционални автобуси.  
През следващия програмен период 2014 - 2020 г. средствата за иновации ще са вероятно два 
пъти повече, отколкото в момента,  
това ще е един от основните компоненти в ОП "Конкурентоспособност" заедно с енергийната 
ефективност, подкрепата да експортно ориентираните предприятия и тези, които произвеждат 
продукти с висока добавена стойност, коментира пред журналисти Добрев.  
Той посочи, че позицията на ЕК е да има приоритетни сектори, които да бъдат подкрепени с 
финансовия ресурс по оперативната програма, за да има по-голям ефект, отколкото при 
финансирането на всички възможни сектори и бенефициенти.  
Ще се използва схемата за предоставяне на ваучери на предприятията, за да могат те да 
поръчат на научни и развойни институти иновациите, които са им необходими. Не всички 
средства за иновации обаче ще бъдат под формата на ваучерна схема, тя ще бъде само един 
компонент, а останалите средства ще бъдат договаряни както и в момента, каза Добрев. Той 
отбеляза, че европейската помощ за иновации е много важна, защото все още инвестициите в 
развойна дейност от страна на държавата са едва 0,5 процента от БВП. До 2020 г. те трябва да 
достигнат 2 - 3 процента от БВП, колкото се инвестира в най-напредналите държави, посочи 
още министърът. По думите му още следващата година значително ще се увеличи процентът 
държавно финансиране за иновации, защото в момента се договарят стотици милиони по ОП 
"Конкурентоспособност" в областта на иновациите.  
В рамките на изложбата на Института по електрохимия и енергийни системи бе представен и 
прототипа на изобретението на д-р Константин Тренчев и неговия екип за превръщането на 
вода в плазма, която гори и може да се използва за отопление или за разтопяване и преработка 
на различни суровини. Във водата се използва специална съставка, която не е нито скъпа, нито 
трудна за намиране, а нагряването се извършва чрез преобразуван по определен начин 
електрически ток, обясни пред БТА д-р Тренчев. Той каза, че очаква откритието да бъде 
патентовано в Женева, където още миналата година е изпратена заявка, а към приложението 
му вече проявяват интерес чуждестранни фирми.  

http://www.novini.bg/news/105211-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/105211-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/105211-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/105211-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/105211-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/105211-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/105211-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8.html
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57184  
Брой думи: 290  
 
 
Резюме: За последните 6 месеца при малкия и средния бизнес са отишли 700 млн. лв.  
До края на годината ще бъдат договорени над 85 % от средствата по ОП 
"Конкурентоспособност". Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев при връчване на договори за безвъзмездна финансова помощ по програмата. По 
думите му от месец май до сега процентът на договорените средства се е увеличил с 30 на сто.  
 
Заглавие: До края на годината се очаква 85% договореност по ОП 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За последните 6 месеца при малкия и средния бизнес са отишли 700 млн. лв.  
До края на годината ще бъдат договорени над 85 % от средствата по ОП 
"Конкурентоспособност". Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев при връчване на договори за безвъзмездна финансова помощ по програмата. 
По думите му от месец май до сега процентът на договорените средства се е увеличил с 30 на 
сто.  
За последните 6 месеца платихме към българския бизнес повече, отколкото за 6 години преди 
това, каза още Делян Добрев. Той уточни, че за периода 2007-2012 г. по сметките на бизнеса са 
платени 177 млн. лв., а от 1 май 2012 г. до сега – 227 млн.лв. По Оперативната програма на 
министерството са сключени 492 договори за повече от 700 млн. лв.  
ОП "Конкурентоспособност" боксуваше при предишното правителство, а сега работи много 
по-бързо, по-лесно и по-ефективно, заяви премиерът Бойко Борисов и подчерта, че за 
последните 6 месеца 700 млн. лв. са отишли при малкия и средния бизнес. "Днес има фирми, 
които са получили по около 7 млн. лева безвъзмездна помощ по европейските програми. Това 
са много пари. Има университети, високотехнологични фирми. По един работник да назначат 
след днешната среща – това са десетки работни места", каза още премиерът Борисов.  
Премиерът и министърът връчиха в петък договори на стойност 26 млн. лв. по 4 процедури на 
ОП "Конкурентоспособност" - "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на 
българските предприятия", "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за 
технологичен трансфер", "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични 
центрове" и "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти, процеси и услуги".  
Схемите финансират проекти за научни изследвания на няколко университета, проекти за про-
иновативни технологични центрове, за технологично оборудване на софтуерни компании и др.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57184
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Дата: 10.12.2012  
Източник: www.gustonews.bg  
Връзка: 
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=24142&FCID=FCda9b4f89254d35c92a3e935c03
45bdac  
Брой думи: 150  
 
 
Резюме: Новите приоритети на бъдещата Кохезионна политика на Европейския съюз и 
оперативните програми в България за следващия програмен период 2014 – 2020 година, както 
и възможностите за наемане на безработни ще представи екипът на Областен информационен 
център – Пловдив на информационен ден днес в Съединение.  
 
Заглавие: ОИЦ – Пловдив прави изнесен информационен ден в Съединение  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новите приоритети на бъдещата Кохезионна политика на Европейския съюз и 
оперативните програми в България за следващия програмен период 2014 – 2020 година, както 
и възможностите за наемане на безработни ще представи екипът на Областен информационен 
център – Пловдив на информационен ден днес в Съединение. Събитието ще започне с 
информационен семинар под мотото „ДА създаваме заедно”, от 10:00 в пленарната зала на 
общината. На него ще бъде изнесена информация за схемата „Енергийна ефективност и 
зелена икономика”, съфинансирана от оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“.  
На семинара ще бъде споделен опит от добри практики и „научени уроци” по проекти, 
финансирани по оперативни програми. Ще бъдат разисквани и възможностите за 
кандидатстване по отворените схеми „Първа работа”, „Подкрепа за заетост”, „По-близо до 
работа”, „Ново начало – от образование към заетост“, „Отново на работа”, „Старт в 
администрацията”, „На път“ и „Ново работно място“, които са съфинансирани от оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“.  
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