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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
16.12.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 1 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 11 

 вестници, от които: 2 

 - национални 0 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 9 

Общо за деня 13 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 15.12.2012  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Годината  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 25  
Брой думи: 1361  
 
 
Резюме: Тема: Икономически перспективи  
Гост: Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма  
 
Текст: Водещ: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в пряко 
включване от Япония. Здравейте, г-н Добрев.  
Делян Добрев: Здравейте.  
Водещ: При вас е добър вечер нали, вечер е в Япония? Къде сте точно?  
Делян Добрев: Да в момента е девет без петнайсет, в Токио.  
Водещ: Включваме ви, защото икономическата криза е едно от събитията на 2012 г., но да 
използваме тази връзка, за да кажете дали виждате възможност инвестиции от Изтока да 
заменят липсващите инвестиции от Запада?  
Делян Добрев: Не само че виждам възможност, но мисля, че това вече се случва. След 
форума в Китай знаете, че има три компании в производството на автобуси, които решиха да 
направят предприятия в България. Първото вече тази седмица подписа договора и започна 
реализация на проекта. Това е компанията BYD, в която акционер е и Уорън Бъфет, публична 
компания. Само първата фаза ще е 135 милиона евро. Има още две компании - "Грейт уол" и 
"Тонг", които в рамките на няколко месеца ще започнат своята инвестиция. Освен тях от страна 
на китайски компании в момента работим с Huawei, които смятат да разкрият център за 
споделени услуги и развоен център в България. Тази компания е втората по големина в света 
за информационни и комуникационни технологии и с повече от 35 милиарда долара оборот на 
година. Сигналите, които получаваме от Япония след форума вчера в Токио, също са много 
добри. Имаме поне две компании, които ще инвестират в България. Едната отново в сферата 
на автомобило-производството "Фуджикура", които правят компоненти за автомобили. Но това, 
което мен повече ме радва е, че успяхме да намерим партньор от японска страна на българска 
компания в сферата на високите технологии - "Волаком", която разработва система за 
безопасност по летищата. Сключила е преди няколко месеца договор с JFK, летището в Ню 
Йорк, и в момента намери партньор, с който ще реализира този свой проект, надяваме се във 
всички 99 летища в Япония. Системата е много иновативна и високотехнологична. Тя локира 
птици, които летят над пистите, и след като ги локира ги прогонва на 300 м разстояние. Така че 
аз съм истински щастлив точно затова, че успях да помогна на тази българска компания да се 
реализира в чужбина. Ще го правя не само за тази компания, но и за всяка друга компания, 
която има нужда от моята подкрепа.  
Водещ: Сега, добрата новина за вас от София е, че този път икономическата криза не е 
събитие на годината, остава чак на 3-то място в нашата класация, след като миналата година 
беше, а и преди отново е била точно кризата. Според вас свърши ли кризата през 2012 г.?  
Делян Добрев: Вижте, това, че кризата не е новина номер 1 въобще не ме успокоява, защото 
ние имаме още много какво да постигнем в тази посока. Един процент икономически растеж е 
положителен и впечатляващ на фона на цяла Европа, която е отново в рецесия, но това далеч 
не е достатъчно за българските компании и за хората в България. Така че ние има много какво 
да направим в следващата година. Ще продължим усилията по привличане на инвестиции, за 
усвояване, ускорено усвояване на Оперативна програма "Конкурентоспособност", където 
знаете, че за последните 6 месеца разплатихме повече пари към бизнеса, отколкото за 
предходните почти 6 години. Така че имаме още много какво да направим и следващата година 
трябва да подкрепим малко повече експортно ориентираните предприятия. Трябва да 
поработим малко повече за новите пазари за туризъм Япония и Китай, които са много големи 
пазари. Трябва да продължим с инвестиционните форуми, за да промоцираме България като 
инвестиционна дестинация, да не чакаме инвеститорите да дойдат сами в България. Хубаво е, 
че колелото се завърта и вече имаме определени успехи в тази посока. Следващата година ще 
продължим с още по-големи усилия.  
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Водещ: Атентатът в Бургас е събитието на годината. Вие виждате ли сигнали заради този 
атентат, заради опасения от дошлите вече в България терористи да бъдат отблъсквани 
инвестиции?  
Делян Добрев: Аз мисля, че ситуацията след атентата се успокои. Ние знаете, че хвърлихме 
много усилия. Благодаря на моя колега министъра на туризма от Израел, който бе на 
посещение в България една седмица след атентата, непосредствено след това и аз бях в 
Израел. Публикувахме, направихме кризисен пиар в медиите в Израел, така че да. . . спадът да 
не е особено голям. Имаме спад, регистрираме спад на броя на туристите от Израел, но се 
надявам това да е само за този сезон. Следващата година да нямаме такъв спад. А като цяло 
туристите от други дестинации се увеличиха. Ще завършим годината отново с ръст, и то с 
впечатляващ ръст на фона на останалата част от икономиката.  
Водещ: На второ място сред събитията на годината са дебатите за АЕЦ "Белене". Не сте имал 
възможност да слушате, но министър-председателят и президентът казаха, че ще гласуват с 
"не", отрицателно, против на референдума, което впрочем е вашата позиция, вие я казахте тук 
в студиото. Тя остава непроменена, нали?  
Делян Добрев: Да, аз моята позиция съм я заявил още март месец с внасянето на доклада до 
Министерския съвет съвместно с вицепремиера Дянков за спиране на проекта "Белене", защото 
това според нас е един проект, който не отговаря нито на възможностите, нито на нуждите на 
България. Но аз се учудвам, че тези две новини са новина номер едно и две в България, 
защото за мен най-важното нещо през тази година бе отдаването на концесия на блок "Хан 
Аспарух". Това ще даде енергийна независимост на България след няколко години и според 
мен е най-важното нещо, което се случи през 2012 година. Успяхме да привлечем най-големите 
компании в света в проучването и добива на нефт и газ. Те участваха в нашия конкурс. 
Конкурсът приключи много бързо и печеливши в него бяха едни от най-големите компании в 
света - "Тотал", OMV и "Репсол", и те вече работят, вече започнаха своето проучване още от 
септември месец, така че. . . Ние в момента се намираме на максимум четири години и 
половина от момента, в който ще имаме доказаните български запаси на газ, които ще ни 
осигурят не само независимост, което не че не е важно, но по-важното е, че ще ни осигурят 
достъпна цена на газа.  
Водещ: Сега, връзката не е много добра, затова нека оставим темата вие на коя от двете 
позиции сте за присъединяване на България към европейския банков съюз - веднага или чак 
като приеме еврото, за по-нататък, освен ако имате отговор с едно изречение за кое от двете 
сте.  
Делян Добрев: Не, по-скоро аз бих искал да. . . това, не мисля, че е толкова важно на този 
етап, колкото останалите насоки, в които работим, включително подписването на новия договор 
за газа, за който бяхме обвинявани, че няма да има такъв, а видяхте, че не само че подписахме 
нов договор, а той е с 20 процента по-ниска цена, и то тази цена, тази отстъпка се равнява на 
повече от 300 милиона долара, които са в полза на бизнеса и хората в България. Това са за 
мен съществените теми, защото до известна степен темите, които вълнуват ЕС, са доста 
далече от нас в някои случаи.  
Водещ: Накрая, министър-председателят каза, че ще подаде оставка, ако тоталната забрана за 
тютюнопушенето бъде отменена. Президентът каза, че ще наложи вето. Вие бяхте сред 
говорителите на другата теза - че трябва да бъдат направени промени в полза на исканията на 
някои от ресторантьорите.  
Делян Добрев: Вижте, аз знам позицията на премиера, знам категоричната позиция и на 
здравния министър. Все пак аз обаче отговарям за туризма и направих среща с туристическия 
бранш при мен в началото на седмицата и техните, така, финансови резултати и обороти са 
отчайващи в сравнение с миналата година. На мен самия никак. . . много повече ми харесва, 
когато в заведенията не се пуши, но в крайна сметка трябва тази, така, мисля, че трябва още 
веднъж добре да помислим дали сме готови да обречем голяма част от туристическия бранш 
на фалити. Аз не искам да давам решение, но съм за воденето на дебат в парламента по тази 
тема. Ако има широк консенсус между народните представители за облекчаване на този режим, 
без, разбира се, да се засягат правата на непушачите, аз бих подкрепил тази позиция.  
Водещ: Добре, благодаря ви. Делян Добрев - министър на икономиката, енергетиката и 
туризма, в пряка връзка от Токио. А поводът за тази връзка е, че икономическата криза, която 
впрочем беше събитието на 2011 г.  
 



 

 

7 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/1

6
/2

0
1
2

 

Дата: 15.12.2012  
Източник: тв. ТВ7  
Предаване: Уикенд с Миа Сантова  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 14  
Брой думи: 1440  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за проекти по ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: Успешен проект, финансиран по линия Технологична модернизация на малки и средни 
предприятия на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 
г. приключва в Монтана. Фирма „Дейтасист” е създадена през месец май 2000 г. Основната 
дейност в първите години е свързана с асамблиране и продажба на компютърна техника, 
консумативи и сервизна дейност. Към средата на 2002 г. с началото на развитието на лан 
мрежите в България, е стартирано производство на собствени електронни устройства за 
градските интернет доставчици.  
Галин Петров: Ние изпълнихме проекта, значи той се казваше Повишаване на 
конкурентоспособността на „Дейтасист” чрез инвестиране на технологично оборудване и 
изграждане на микро дейта център.  
В момента са наети шест души. Те осигуряват хардуерна и софтуерна поддръжка на фирми в 
Монтана. По програмата на МИЕТ са получени 146 495 лв.  
Галин Петров: Стойността на проекта е 200 хил. лв. Собственото участие на фирмата беше 
30%. С оборудването и средствата, които ни бяха отпуснати изградихме доста модерен дейта 
център. Качествено оборудване, качествени сървъри, качествени непрекъсваеми захранвания, 
мониторинг системи, допълнителен софтуер, обучение на хората, които ще работят със самите 
системи. И това доведе до много бързо, лесно и качествено обслужване на нашите клиенти.  
Със закупуването на новите технологии и софтуер предприятието се подготвя за стъпване в 
една незаета на пазара в град Монтана ниша, която е съобразена с изискванията на 
съвременните технологии. Затова и с отпуснатите пари от ОП Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г. е закупена и уникална 
лазерна машина нужна за производството на електрическите захранвания, които фирмата 
предлага.  
 
Текст: Тема: Репортаж за проекти по ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: Успешен проект, финансиран по линия Технологична модернизация на малки и средни 
предприятия на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 
– 2013 г. приключва в Монтана. Фирма „Дейтасист” е създадена през месец май 2000 г. 
Основната дейност в първите години е свързана с асамблиране и продажба на компютърна 
техника, консумативи и сервизна дейност. Към средата на 2002 г. с началото на развитието на 
лан мрежите в България, е стартирано производство на собствени електронни устройства за 
градските интернет доставчици.  
Галин Петров: Ние изпълнихме проекта, значи той се казваше Повишаване на 
конкурентоспособността на „Дейтасист” чрез инвестиране на технологично оборудване и 
изграждане на микро дейта център.  
В момента са наети шест души. Те осигуряват хардуерна и софтуерна поддръжка на фирми в 
Монтана. По програмата на МИЕТ са получени 146 495 лв.  
Галин Петров: Стойността на проекта е 200 хил. лв. Собственото участие на фирмата беше 
30%. С оборудването и средствата, които ни бяха отпуснати изградихме доста модерен дейта 
център. Качествено оборудване, качествени сървъри, качествени непрекъсваеми захранвания, 
мониторинг системи, допълнителен софтуер, обучение на хората, които ще работят със самите 
системи. И това доведе до много бързо, лесно и качествено обслужване на нашите клиенти.  
Със закупуването на новите технологии и софтуер предприятието се подготвя за стъпване в 
една незаета на пазара в град Монтана ниша, която е съобразена с изискванията на 
съвременните технологии. Затова и с отпуснатите пари от ОП Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г. е закупена и уникална 
лазерна машинаq нужна за производството на електрическите захранвания, които фирмата 
предлага.  
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Галин Петров: Лазерната машина доведе до много по-бързо и качествено изработване на 
определени модули – за печатните платки, за дизайн външен на самите устройства, което от 
своя страна, нали, доведе до повишаване на производството.  
Общата цел на проекта е да допринесе за увеличаване на потенциала за производство на 
продукти и предлагане на продукти и услуги с висока добавена стойност, което ще доведе до 
повишаване на технологичната модернизация, придобиване на конкурентни позиции на пазара 
и повишен пазарен дял и устойчиво развитие.  
Галин Петров: Специфичната цел на самия проект е дейността, която всъщност ние 
инвестираме в машини и оборудване, което оборудване всъщност ще доведе до по-бързо, 
лесно и качествено производство на определен тип артикули, предоставяне на нови такива, 
модернизация във връзка с микро дейта центъра предоставяне на нови и по-качествени услуги. 
Основен приоритет на фирмата е да отговаря до висока степен на изискванията на своите 
клиенти. С финансовата помощ по програма Развитие на конкурентоспособността се цели 
утвърждаване и увеличаване на пазарните позиции на предприятието, понижаването на 
себестойността на продуктите след внедряване на технологии по проекта позволява на 
фирмата да поддържа по-конкурентни цени на пазара.  
Галин Петров: Един от резултатите на проекта е две нови работни места, които създадохме, 
подобряване на качество, подобряване на бързо действие, подобряване на взаимодействие 
между нас, нашите услуги и нашите клиенти.  
Управителят на фирмата Галин Петров обясни, че чрез взаимодействието с представителите 
на МИЕТ, от междинното звено във Враца е успял да подготви без проблем документите за 
проекта.  
Галин Петров: Искам да изразя специална благодарност към инспектора, който беше 
наблюдаващия по проекта – Цветелина Филиповска. Постоянни консултации, просто 
професионално държане, професионално изпълнение, професионално свършена работа.  
Чрез проекта за технологична модернизация на малки и средни предприятия на МИЕТ все 
повече фирми успяват да са конкурентоспособни на пазара по отношение на технология, 
асортимент и качество на продукцията, както и да се стабилизира бизнеса по време на криза.  
Галин Петров: Определено е добра практика. Но лошото е, че според мен повечето хора се 
притесняват. Бих ги посъветвал да не се притесняват. Да, нещата са трудни. Да, изискват се 
много време, много ресурси, трябва да имаш определени познания. Но пък в крайна сметка 
това е бизнесът. Продължаваме напред. Развиваме, инвестираме. Да кандидатстват.  
Успешното приключване на проекта за технологична модернизация на малки и средни 
предприятия на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 
– 2013 г. осигурява повишаване на конкурентоспособността на предприятието. Според 
управителя на Дейтасист Монтана Галин Петров инвестициите в нови машини, съоръжения и 
технологии и ще доведат до повишаване на качеството на продуктите, увеличаване на 
производствения капацитет, предлагане на нови продукти, както и разкриване на нови работни 
места.  
Водещ: Акционерното дружество Ораломекс от град Завет има сериозен опит в проектите, 
свързани с усвояване на европейски средства. Фирмата, която е създадена през 1976 г. като 
машиностроителен завод излиза на свободния пазар като акционерно дружество през 1996 г. 
дейността й е специализирана в производство на машини за основна обработка на почвата - 
плугове, култиватори и дискови брани. За да модернизират оборудването си от Раломекс 
решават да кандидатстват по ОП Развитие на конкурентоспособността. Печелят два 
проекта в две последователни години – през 2011 и 2012 г.  
Инж. Рашид Узунов: Първият проект включваше закупуването на три металорежещи машини с 
ЦПУ, които сами по себе си като технология, те бяха изключително иновативни и все още са 
такива. Такова производство, такива машини и такова технологично оборудване до момента 
ние нямахме, благодарение на което се увеличи значително капацитетът в тази дейност. И 
четвърта машина към този проект – това е един хидравличен абкант с изключително модерно ... 
за управление. Изключително прецизен абкант за огъване на метали от листов материал.  
След успешната реализация на първия проект фирмата разработва и печели втори. Този път в 
областта на металообработването. Закупуват още машини последна дума на технологиите. 
Това дава възможност с една производствена мощност да се реализират няколко отделни 
операции.  
Инж. Рашид Узунов: Едната машина е машина за разкрояване на детайли, като новото в нея – 
това е така наречената технология „3 в 1”. На тази машина могат да се правят три операции 
едновременно, което значително скъсява технологичния път, времето за производство, 
значително се повишава качеството на самите изделия, респективно и производителността. 
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Втората машина – това е една автоматизирана машина ..., с която ние внедрихме в 
производството технология, която досега не беше използвана. Това е т.н. технология за нулево 
обработване на детайлите. Това представлява ... на металните повърхности, което значително 
спомага и улеснява по-нататъшните обработки на този материал, респективно по-качествени 
технологии, което гарантира по-добро качество на самите изделия. И втора операция със 
същата машина, които значително повиши качеството на боядисване с внедряването на тази 
технология.  
Машините, които са закупени по проектите се допълват взаимно и на практика целият 
технологичен парк е обновен. Благодарение на тях фирмата получи голямата награда на 
селскостопанското изложение в Добрич за внедряване на иновативни продукти.  
Инж. Рашид Узунов: С реализирането на проекта през 2011 г. средната възраст на нашето 
оборудване падна на около четири години. Нищо при нас не е направено самоцелно. Нали, 
всичко е направено на база анализи, нужди и дали проектите и условията отговарят на тези 
наши нужди. Машините са изключително иновативни. Защото ние сме на мнение, че не може да 
се произвежда качествена конкурентна техника с ползването на остаряло оборудване.  
Десет нови работни места и ръст на производството са реалните резултати от успешните 
проекти по оперативната програма на МИЕТ. Износът за Румъния и Молдова се е увеличил, 
защото качеството на предлаганата продукция е много по-високо.  
Инж. Рашид Узунов: През 2011 г. имаме ръст с около 15% на производството. Тази година към 
днешна дата сме с близо 20% ръст на производството. С внедряването на тези машини и 
технологии и двата проекта нашият капацитет се увеличи с близо 30% общо. Последната 
година благодарение на дизайна, който можем да правим по машините, тяхната ергономия, 
тяхната висока технологичност, тази година започна един бавен, но сигурен ръст на износа. 
Спокойно мога да кажа, че така използваните технологии и машини ние сме вече на нивото на 
европейски производители на такъв вид техника.  
От Раломекс съветват представителите на малкия и средния бизнес да са активни и да 
участват във всички информационни дни и кампании, които се организират във връзка с 
усвояването на европейските фондове.  
Инж. Рашид Узунов: Лично нашата фирма по всички проекти, по които сме кандидатствали и 
сме изпълнявали проектите сме участвали на абсолютно всички мероприятия, организирани от 
изпълнителната агенция преди и сега от МИЕТ. Смея да твърдя, че компетенциите на екипа, 
който се занимава в европейските фондове за конкурентоспособност на министерството е 
изключително добре подготвен. Ако знаеш да зададеш правилния въпрос, получаваш 
изчерпателен отговор.  
Подготовката на бенефициентите също е много важен елемент. За да спечелят един проект, те 
трябва да знаят от какво имат нужда.  
Инж. Рашид Узунов: Принципът на кандидатстване, който ние спазвахме и продължаваме да 
спазваме, не е да се наредим на опашката за някакви пари. Правейки така наречения SWOT 
анализ ние виждаме къде са нашите слаби места, как могат те да се подобрят. Ако се покрива с 
целите на съответната програма, ние започваме изпълнението, да изготвяме проектно 
предложение, респективно, ако го спечелим, да го изпълним.  
В момента фирмата работи по нови два проекта, които да подобрят още повече 
производствения цикъл и да повишат конкурентоспособността на дружеството на пазара.  
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Национални печатни медии 
 

Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 14.12.2012  
Източник: в. Бургас днес и утре  
Страница: 4  
Брой думи: 370  
 
 
Резюме: "Лемна Екоинвест-България" АД спечели проект за подобряване условията на труд в 
дружеството, бе съобщено вчера на нарочна прес конференция, дадена от дружеството и 
фондация “Зеленият Бургас". Проектът е одобрен за 100% финансиране в размер 165 791.55 
лв. по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", "Лемна Екоинвест-България“ 
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз, а продължителността на 
проекта е 10 месеца.  
 
Заглавие: "Лемна Екоинвест-България" подобрява условията на труд  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Лемна Екоинвест-България" АД спечели проект за подобряване условията на труд в 
дружеството, бе съобщено вчера на нарочна прес конференция, дадена от дружеството и 
фондация “Зеленият Бургас". Проектът е одобрен за 100% финансиране в размер 165 791.55 
лв. по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", "Лемна Екоинвест-България“ 
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз, а продължителността на 
проекта е 10 месеца.  
След приключването на проекта ще бъдат подобрени условията на труд във всички сфери на 
дейности и звена, при спазване на нормите и изискванията на законодателството по 
безопасност и здраве на труда, като се усъвършенстват условията и организацията на труд и те 
да отговарят на европейските норми и сертификати.  
Ще бъде подобрени условията на труд и в експериментално производствената база чрез 
осъществяване на основен ремонт на сградата и ел.инсталацията, посочиха от "Лемна 
Екоинвест-България". След ремонта ще бъде подобрено подовото покритие в сградата и 
откритата технологична площадка, намалявайки прахоотделянето. Възможността чрез 
изграждане и ремонтиране на ел.инсталацията да се обезпечат безопасни и ефективни условия 
на работа е заложено в проекта. Предвидено е цялостно обследване на организацията на 
работа на дружеството и чрез усъвършенстване на трудовата дейност и рационално 
използване на трудовите, материални и финансови ресурси на дружеството е предвидено да се 
повиши неговата ефективност.  
За всяка дейност в дружеството е визирано споделяне на добрите европейски практики и 
тяхното ефективно приложение. Чрез изпълнението на проекта ще се даде възможност 
компанията да въведе изискванията на социалните стандарти в предприятията. Сред другите 
дейности са закупуване на ново и подходящо за изпълняваните дейности работно облекло, 
обучения и практики на работниците.  
"Лемна Екоинвест - България“ АД, е една от водещите фирми в областта на услуги, свързани с 
опазване на околната среда, работи по значителни проекти свързани с екологията.  
"Лемна Екоинвест - България“ АД разполага с акредитирана лаборатория за изследване на 
води, въздух и седименти.  
Дружеството успешно приключи проект по ОП "Конкурентоспособност на Българската 
икономика“, по която бе закупен най-модерният атомно адсорбционен спектрофотометър, с 
което значително се разшириха възможностите за изследвания в лабораторията.  
Проектът BG051PO001- BG051PO001-2.3.02-0252-C0001 / Подобряване условията на труд в 
"ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ - БЪЛГАРИЯ" АД по Договор № ESF-2302-0202018 от 03.08.2012 г. е по 
Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси“, Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: "Безопасен труд“, съфинансирано от Европейския социален 
фонд.  
14.12.2012 г.  
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Дата: 14.12.2012  
Източник: в. Посредник, Плевен  
Страница: 3  
Брой думи: 166  
 
 
Резюме: На пресконференцията на съветниците от ГЕРБ Любка Костова коментира 
предложението относно определяне на зони за въздействие в рамките на проект "Изготвяне на 
интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен". Това е един стратегически 
документ, който се надявам да допринесе за повишаването на 'качеството на живот на 
плевенчани, както и подобряване на условията за бизнес, сподели тя, като припомни, че по 
въпроса бяха проведени и няколко обществени обсъждания.  
 
Заглавие: Старейшините гласуват зоните за въздействие  
Подзаглавие:  
Автор: Радослав ХРИСТОВ  
Текст: На пресконференцията на съветниците от ГЕРБ Любка Костова коментира 
предложението относно определяне на зони за въздействие в рамките на проект "Изготвяне на 
интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен". Това е един стратегически 
документ, който се надявам да допринесе за повишаването на 'качеството на живот на 
плевенчани, както и подобряване на условията за бизнес, сподели тя, като припомни, че по 
въпроса бяха проведени и няколко обществени обсъждания.  
Костова отбеляза, че зоните обхващат около 44% от общата площ на града, като най-голяма е 
зоната за икономическо развитие. С приемането на предложението ние ще имаме възможност 
за усвояване на европейски средства за подобряване на нашата среда, а сред 
бенефициентите, които ще бъдат облагодетелствани, ще е не само Общината, но и публични 
институции и организации, и представители на бизнеса. Те ще могат да кандидатстват и да 
усвояват европейски средства, както по ОП "Регионално развитие", така и по ОП 
"Конкурентоспособност" и смея да кажа, че това е едно добро начало за нашия град, заяви 
Любка Костова.  
14.12.2012 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 15.12.2012  
Източник: www.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n410289  
Брой думи: 1151  
 
 
Резюме: Съвет от най-успешните ни ИТ предприемачи събира Гергана Паси  
Съвет от най-успешните ни IT предприемачи, който ще работят за укрепване на стартиращата 
общност у нас и нейната по-добра комуникация с европейските институции събира посланикът 
на новите технологии Гергана Паси.  
Това обяви самата тя на голяма конференция, посветена на новите технологии в Париж.  
 
Заглавие: Новото лице на българския бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Съвет от най-успешните ни ИТ предприемачи събира Гергана Паси  
Съвет от най-успешните ни IT предприемачи, който ще работят за укрепване на стартиращата 
общност у нас и нейната по-добра комуникация с европейските институции събира посланикът 
на новите технологии Гергана Паси.  
Това обяви самата тя на голяма конференция, посветена на новите технологии в Париж.  
“За мен те са новото лице на бизнеса. Не знам дали България може да се превърне в 
силициева долина на Балканите, но съм убедена, че тази общност има таланта и потенциала 
да придвижи цялата ни тромава обществена организация напред. Това са хора, пълни с 
новаторски и неконвенционални идеи, които са наясно, че интернет и IT секторът ще растат 
непрекъснато през следващите десетилетия. Във време на криза, когато само след 3 години 
Европа ще има над половин милион свободни работни места за IT специалисти, те са една 
обиколка напред.”  
В съвета участват:  
Адел Закут  
Роден в Дубай, учи Архитектура в Architectural Association School of Architecture в Лондон. В края 
на първата година свършва парите. Започва да работи на свободна практика, като прави 
проекти в сферата на уеб дизайна. След 3-4 г. временното му амплоа прераства в собствен 
бизнес и през 2007 г. създава Despark – фирма за уеб дизайн разработки, където успява да 
подхранва любовта си към Интернет, а по-късно и да я комбинира с архитектурата в проекти 
като OpenBuildings.com, архитектурна енциклопедия, и Clippings.com, онлайн дизайн каталог. 
Той е на чело и на гурме ресторанта Boom! Burgers & Steaks в София, а също така и инвеститор 
в Betahaus. Адел с нетърпение очаква деня, в който ще може реално да използва наученето 
през 5-те си години архитектурно обучение.  
Неговият, български проект Open Buildings грабва първата награда от 20 000 долара на 
регионалния финал на европейското състезание за предприемачи Intel Challenge Europe 2010. 
Проектът OpenBuildings, разработен от фирмата му Despark, е безспорен победител и в 
националния кръг на състезанието за технологично предприемачество и иновативни бизнес 
идеи NovaTech, част от Intel Challenge Europe. Уебсайтът е http://www.openbuildings.com. Той е 
разработен по модела на Wikipedia и представлява списък от сгради от цял свят – исторически, 
съвременни, концептуални, като предоставя лесен начин за споделяне и съхраняване на 
архитектурното познание.  
Любен Белов  
Изключително успешен предприемач и един от пионерите в Интернет сектора в България. След 
като съосновава Нет Инфо през 1998 г., той е изпълнителен директор на компанията до 2007 
година. Под негово ръководство Нет Инфо се разраства (органично и чрез придобивания) и 
успешно заема лидерска позиция откъм пазарно покритие (80%) и дял от приходите на пазара 
(50%). През 2008 г. Нет Инфо.БГ е придобита от “Sanoma Magazines International” – най-високо 
оценената сделка, осъществявана в този сектор в България до момента.  
След като се оттегля от компанията, Любен се фокусира върху инвестиране и развиване на 
дигитални бизнес начинания в Югоизточна Европа. Неговият опит, ноу-хау, контакти и 
ентусиазъм са помогнали на немалко млади и изгряващи екипи успешно да развият своите 
компании и да ги превърнат в лидери на пазара в съответната област. В допълнение, той е 

http://news.expert.bg/n410289


 

 

15 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/1

6
/2

0
1
2

 

съосновател на LAUNCHub, фонд на стойност 9 милиона Евро, който започва своята дейност 
през третото тримесичие на 2012 г. и ще инвестира, развива и разраства стартъп компани в 
секторите Интернет, Технологии и Комуникации в региона на Югоизточна Европа, управлявайки 
средствата за финансиране на стартъпи по финансовия инструмент „Entrepreneurship 
Acceleration and Seed“ на европейския фонд JEREMIE.  
Боян Бенев  
На 27 години е, а вече е реализирал успешно един куп бизнес проекти. Занимавал се е с 
маркетинг, недвижими имоти, търгувал е с диаманти и винаги сам си е бил началник. През 2007 
е обявен за най-добър млад предприемач от британското списание за бизнес и икономика „Start 
Your Business Magazine”. В България има издадени две книги „Малка книга за бизнеса” и „Малка 
книга за реалността” – издания с афористични мисли. Занимава се и с изкуство – прави 
скулптури с помощта на сребро, злато и восък и създава сайта „Crimson Kaie”, където млади 
творци от цял свят представят работите си.  
Стив Кайл  
Най-невероятно очарователният лектор на TEDxBG – човекът, издигнал играта в култ. 
”Лидерите дърпат останалите нагоре”, казва австралийският прeдприемач, който в момента 
управлява своя софтуерна компания Xentio, а ИТ индустрията в България го познава и като 
бивш главен изпълнителен директор на Sciant AG (придобита през 2007г. от VMware). Извън ИТ 
средите Кайл става известен след вдъхновяващата си презентация на TEDxBG миналата 
година. В нея той защитава идеята, че играта е естественото състояние на човека и той трябва 
да играе, за да бъде щастлив и продуктивен. Имайки предвид тази философия, 
психологическото образование на Кайл и усета му към бизнеса, не е учудващо, че по време на 
неговото управление Sciant AG е обявена за един от най-добрите работодатели в България.  
Крис Георгиев  
Много активен... онлайн! Онлайн предприемач, активен блогър, лектор на бизнес събития. 
Собствен бизнес започва през далечната 2006 – съосновател е на Уеб Гравити. През годините 
работи по много интересни уеб проекти. СтокПодиум се появява по-късно, след като се 
запознава с друг предприемач на една среща на OpenCoffee. Обединяват се и създават 
www.stockpodium.com – банка за сток-снимки, в която може да търсите посредством визуална 
подобност. С течение на времето намират много други интересни нейни приложения, които в 
момента продават като APIs на компании, които имат големи снимкови колекции и имат нужда 
да ги организират, анализират или систематизират.  
Александър Михайлов  
Завършил политически науки в Берлин, живял e над 7 години в Германия. Александър 
Михайлов е бил една година управител и 2 години председател на борда на НПО Politikfabrik - 
агенция за политически комуникации в Берлин.  
Заедно със своя съдружник Александър Китанов разработват проект в помощ на млади 
предприемачи - Betahaus София, като използват натрупания си опит в Германия. Betahaus е 
първото по рода си работно пространство за заети професионалисти на свободна практика 
(фрийленсъри) и млади предприемачи (coworking space). Ако искаш да се отървеш от 
укорителните погледи и шума, произведен от родителите, семейството или децата ти, иди да си 
наемеш бюро, компютър и Free Wi Fi заедно с други млади на твоя акъл. Много е „западно” и hi-
tech! Бетахаус се намира в стара пощенска станция, която е превърната в нещо като Ню-
йоркски лофт. Индустриален, минималистичен дизайн, много хора в едно помещение, но с 
достатъчно въдух помежду им и усещането, че работиш на спокойствие, сред съмишленици е в 
основата на тази идея.  
Максим Гурвиц - Максим Гурвиц се присъединява към екипа на New Europe Corporate Advisory 
през 2012 г. Преди това Максим е работил в Холандия като юридически съветник в 
Европейската комисия, и като мениджър публикации в Wolters Kluwer Publishers. Максим е 
съосновател на компания за корпоративни правни услуги в Холандия, и от 2009 г. работи 
активно в областта на стартиращите бизнеси в технологичната сфера.  
След приключване на дейностите си в Холандия през 2011 г., Максим се премества в България, 
където се занимава със стратегическо бизнес развитие и бизнес консултиране на стартиращи 
компании. Максим е израснал и получил образованието си в Европа и Съединените щати, учил 
е право в университетите Bologna в Италия и Wisconsin-Madison в Съединените щати, 
притежава и магистърска степен по международно право от Groningen University в Холандия.й  
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Дата: 15.12.2012  
Източник: www.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n410321  
Брой думи: 286  
 
 
Резюме: Борисов недоволен от неяснотата около Набуко  
Споразумение за изграждане на газопровод с дължина 180 километра беше подписано между 
нашата държава и Сърбия на церемония в петък в Брюксел.  
 
Заглавие: Газопроводът между България и Сърбия ще е готов до 2015  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Борисов недоволен от неяснотата около Набуко  
Споразумение за изграждане на газопровод с дължина 180 километра беше подписано между 
нашата държава и Сърбия на церемония в петък в Брюксел.  
Газопроводът ще създаде възможност за пренос на газ в двете посоки с обем от 5,5 млн. куб. 
м/дневно до 9.5 млн. куб. м/дневно, уточняват от правителствената информационна служба.  
Проектът ще влезе в експлоатация най-късно до края на 2015 година. Подробното инженерно-
техническо проектиране по проекта ще завърши до края на 2013 година, проектната 
документация ще бъде финализирана до месец март 2014 година, а изграждането ще започне 
най-късно до месец юли 2014 година.  
Българската част ще бъде изградена с безвъзмездна помощ на ЕС по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност 2007-2013", финансирана от Европейския фонд за регионално 
развитие и е на стойност 48 млн.евро.  
Новата връзка има стратегическо значение за сигурността на газовите доставки за двете 
страни, които бяха най-засегнати от "газовата война" между Русия и Украйна преди три години, 
коментира АФП.  
На церемонията в Брюксел българският премиер Бойко Борисов съобщи, че догодина, през 
месец май ще бъде готов интерконекторът, който се строи с Румъния. Страната ни работи 
много активно за изграждането на връзка и с Турция.  
"За наше най-голямо съжаление проектът "Набуко" буксува", обясни Борисов и заяви, че 
настоява на 10 януари, следващата година, да бъде направена първата копка на обекта.  
Премиерът обясни, че страната ни има решение за изграждането му и на парламента, и на 
правителството, а проектът е изведен в национален приоритет. "Плащаме членския си внос, но 
за съжаление една по една държавите излизат от този проект", допълни Борисов.  
Според него истинската диверсификация на България за добив на природен газ ще бъдат 
находищата на газ в акваторията на Черно море, в които в следващите 4-5 години ще 
приключат проучванията за добив.  
 

http://news.expert.bg/n410321
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Дата: 15.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12629785  
Брой думи: 1393  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в „Годината“ по 
Дарак. Чуйте цялото интервю с Добрев на Radio.DarikNews.bg  
 
Заглавие: Д. Добрев: Най-важното нещо през тази година бе отдаването на концесия на 
блок “Хан Аспарух“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в „Годината“ по 
Дарак. Чуйте цялото интервю с Добрев на Radio.DarikNews.bg  
Здравейте, г-н Добрев.  
Здравейте.  
При вас е “добър вечер“ нали, вечер е в Япония? Къде сте точно?  
Да в момента е девет без петнайсет, в Токио.  
Включваме ви, защото икономическата криза е едно от събитията на 2012 г., но да използваме 
тази връзка, за да кажете дали виждате възможност инвестиции от Изтока да заменят 
липсващите инвестиции от Запада?  
Не само че виждам възможност, но мисля, че това вече се случва. След форума в Китай 
знаете, че има три компании в производството на автобуси, които решиха да направят 
предприятия в България. Първото вече тази седмица подписа договора и започна реализация 
на проекта. Това е компанията BYD, в която акционер е и Уорън Бъфет, публична компания. 
Само първата фаза ще е 135 милиона евро. Има още две компании - “Грейт уол“ и “Тонг“, които 
в рамките на няколко месеца ще започнат своята инвестиция.  
Освен тях от страна на китайски компании в момента работим с Huawei, които смятат да 
разкрият център за споделени услуги и развоен център в България. Тази компания е втората по 
големина в света за информационни и комуникационни технологии и с повече от 35 милиарда 
долара оборот на година.  
Сигналите, които получаваме от Япония след форума вчера в Токио, също са много добри. 
Имаме поне две компании, които ще инвестират в България. Едната отново в сферата на 
автомобилопроизводството “Фуджикура“, които правят компоненти за автомобили. Но това, 
което мен повече ме радва е, че успяхме да намерим партньор от японска страна на българска 
компания в сферата на високите технологии - “Волаком“, която разработва система за 
безопасност по летищата. Сключила е преди няколко месеца договор с JFK, летището в Ню 
Йорк, и в момента намери партньор, с който ще реализира този свой проект, надяваме се във 
всички 99 летища в Япония. Системата е много иновативна и високотехнологична. Тя локира 
птици, които летят над пистите, и след като ги локира ги прогонва на 300 м разстояние. Така че 
аз съм истински щастлив точно затова, че успях да помогна на тази българска компания да се 
реализира в чужбина. Ще го правя не само за тази компания, но и за всяка друга компания, 
която има нужда от моята подкрепа.  
Сега, добрата новина за вас от София е, че този път икономическата криза не е събитие на 
годината, остава чак на 3-то място в нашата класация, след като миналата година беше, а и 
преди отново е била точно кризата. Според вас свърши ли кризата през 2012 г.?  
Вижте, това, че кризата не е новина номер 1 въобще не ме успокоява, защото ние имаме още 
много какво да постигнем в тази посока. Един процент икономически растеж е положителен и 
впечатляващ на фона на цяла Европа, която е отново в рецесия, но това далеч не е достатъчно 
за българските компании и за хората в България. Така че ние има много какво да направим в 
следващата година. Ще продължим усилията по привличане на инвестиции, за усвояване, 
ускорено усвояване на Оперативна програма “Конкурентоспособност“, където знаете, че за 
последните 6 месеца разплатихме повече пари към бизнеса, отколкото за предходните почти 6 
години. Така че имаме още много какво да направим и следващата година трябва да подкрепим 
малко повече експортно ориентираните предприятия. Трябва да поработим малко повече за 
новите пазари за туризъм Япония и Китай, които са много големи пазари. Трябва да продължим 
с инвестиционните форуми, за да промоцираме България като инвестиционна дестинация, да 
не чакаме инвеститорите да дойдат сами в България. Хубаво е, че колелото се завърта и вече 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12629785
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имаме определени успехи в тази посока. Следващата година ще продължим с още по-големи 
усилия.  
Атентатът в Бургас е събитието на годината. Вие виждате ли сигнали заради този атентат, 
заради опасения от дошлите вече в България терористи да бъдат отблъсквани инвестиции?  
Аз мисля, че ситуацията след атентата се успокои. Ние знаете, че хвърлихме много усилия. 
Благодаря на моя колега министъра на туризма от Израел, който бе на посещение в България 
една седмица след атентата, непосредствено след това и аз бях в Израел. Публикувахме, 
направихме кризисен пиар в медиите в Израел, така че да. . . спадът да не е особено голям. 
Имаме спад, регистрираме спад на броя на туристите от Израел, но се надявам това да е само 
за този сезон. Следващата година да нямаме такъв спад. А като цяло туристите от други 
дестинации се увеличиха. Ще завършим годината отново с ръст, и то с впечатляващ ръст на 
фона на останалата част от икономиката.  
На второ място сред събитията на годината са дебатите за АЕЦ “Белене“. Не сте имал 
възможност да слушате, но министър-председателят и президентът казаха, че ще гласуват с 
“не“, отрицателно, против на референдума, което впрочем е вашата позиция, вие я казахте тук 
в студиото. Тя остава непроменена, нали?  
Да, аз моята позиция съм я заявил още март месец с внасянето на доклада до Министерския 
съвет съвместно с вицепремиера Дянков за спиране на проекта “Белене“, защото това според 
нас е един проект, който не отговаря нито на възможностите, нито на нуждите на България. Но 
аз се учудвам, че тези две новини са новина номер едно и две в България, защото за мен най-
важното нещо през тази година бе отдаването на концесия на блок “Хан Аспарух“. Това ще 
даде енергийна независимост на България след няколко години и според мен е най-важното 
нещо, което се случи през 2012 година. Успяхме да привлечем най-големите компании в света в 
проучването и добива на нефт и газ. Те участваха в нашия конкурс. Конкурсът приключи много 
бързо и печеливши в него бяха едни от най-големите компании в света - “Тотал“, OMV и 
“Репсол“, и те вече работят, вече започнаха своето проучване още от септември месец, така че. 
. . Ние в момента се намираме на максимум четири години и половина от момента, в който ще 
имаме доказаните български запаси на газ, които ще ни осигурят не само независимост, което 
не че не е важно, но по-важното е, че ще ни осигурят достъпна цена на газа.  
Сега, връзката не е много добра, затова нека оставим темата вие на коя от двете позиции сте 
за присъединяване на България към европейския банков съюз - веднага или чак като приеме 
еврото, за по-нататък, освен ако имате отговор с едно изречение за кое от двете сте.  
Не, по-скоро аз бих искал да. . . това, не мисля, че е толкова важно на този етап, колкото 
останалите насоки, в които работим, включително подписването на новия договор за газа, за 
който бяхме обвинявани, че няма да има такъв, а видяхте, че не само че подписахме нов 
договор, а той е с 20 процента по-ниска цена, и то тази цена, тази отстъпка се равнява на 
повече от 300 милиона долара, които са в полза на бизнеса и хората в България. Това са за 
мен съществените теми, защото до известна степен темите, които вълнуват ЕС, са доста 
далече от нас в някои случаи.  
Накрая, министър-председателят каза, че ще подаде оставка, ако тоталната забрана за 
тютюнопушенето бъде отменена. Президентът каза, че ще наложи вето. Вие бяхте сред 
говорителите на другата теза - че трябва да бъдат направени промени в полза на исканията на 
някои от ресторантьорите.  
Вижте, аз знам позицията на премиера, знам категоричната позиция и на здравния министър. 
Все пак аз обаче отговарям за туризма и направих среща с туристическия бранш при мен в 
началото на седмицата и техните, така, финансови резултати и обороти са отчайващи в 
сравнение с миналата година. На мен самия никак. . . много повече ми харесва, когато в 
заведенията не се пуши, но в крайна сметка трябва тази, така, мисля, че трябва още веднъж 
добре да помислим дали сме готови да обречем голяма част от туристическия бранш на 
фалити. Аз не искам да давам решение, но съм за воденето на дебат в парламента по тази 
тема. Ако има широк консенсус между народните представители за облекчаване на този режим, 
без, разбира се, да се засягат правата на непушачите, аз бих подкрепил тази позиция. Добре, 
благодаря ви. Делян Добрев - министър на икономиката, енергетиката и туризма, в пряка 
връзка от Токио. А поводът за тази връзка е, че икономическата криза, която впрочем беше 
събитието на 2011 г., но икономическата криза през тази година, макар и едно от петте 
номинирани от “Дарик“ радио събития на 2012, остана трета с равен брой точки с бедствията в 
Перник, с. Бисер и Витоша и забраната на тютюнопушенето. Припомням - събитие на годината 
е атентатът в Бургас, следван от дебатите за АЕЦ “Белене“.  
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Дата: 15.12.2012  
Източник: www.europe.bg  
Връзка: http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=40850&category=5  
Брой думи: 598  
 
 
Резюме: „Съдействието на ЕК за изграждането на интерконекторни връзки в Западните 
Балкани е огромна крачка напред към истинската диверсификация на газови доставки в 
региона." Това каза министър - председателят Бойко Борисов по време на церемония по 
подписването на Меморандум за разбирателство по Проекта за междусистемна газова връзка 
между Сърбия и България. Подписи под документа поставиха българският правителствен 
ръководител и сръбският премиер Ивица Дачич. Събитието се проведе в присъствието на 
европейския комисар по енергетика Гюнтер Йотингер в сградата на ЕК в Брюксел, съобщава 
правителствената пресслужба.  
 
Заглавие: България и Сърбия подписаха споразумение за газова връзка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Съдействието на ЕК за изграждането на интерконекторни връзки в Западните Балкани е 
огромна крачка напред към истинската диверсификация на газови доставки в региона." Това 
каза министър - председателят Бойко Борисов по време на церемония по подписването на 
Меморандум за разбирателство по Проекта за междусистемна газова връзка между Сърбия и 
България. Подписи под документа поставиха българският правителствен ръководител и 
сръбският премиер Ивица Дачич. Събитието се проведе в присъствието на европейския 
комисар по енергетика Гюнтер Йотингер в сградата на ЕК в Брюксел, съобщава 
правителствената пресслужба.  
„Днешното събитие е знаково, особено когато се случва в присъствието на комисар Йотингер", 
коментира по време на събитието министър - председателят Бойко Борисов. Българският 
премиер благодари на еврокомисарите Йотингер и Хаан и на председателя на ЕК г-н Барозу за 
техния личен принос за присъединяването на газовите връзки в Европа.  
„Винаги съм считал, че колкото по-бързо Сърбия извърви своя път към Европа и стане част от 
европейското семейство, това би било голямо богатство за целия Балкански полуостров", заяви 
г-н Борисов и изрази своята признателност към Европейската комисия за това, че България се 
ползва от голямата солидарност и помощ на комисията във финансово отношение за 
изграждането на този конектор.  
„Нашите народи са братски и винаги са се подкрепяли, а с изграждането на магистралите, на жп 
линиите и на газовите връзки, още повече ще се повиши интеграцията на страните от 
Западните Балкани", допълни премиерът.  
"Щастлив съм да видя, че този изключително важен за вас проект е готов да стартира", каза по 
време на събитието европейският комисар по енергетика Гюнтер Йотингер. „Този 
интерконектор е не само стратегически важен за България и Сърбия, но има своето 
изключително значение и за изграждането на инфраструктурата, която пък е особено важна за 
развитието на целия регион", добави еврокомисарят. По думите му проектът е значим пример 
за развитието на енергийните пазари и за осигуряването на сигурност на доставките.  
„Днес е един от най-хубавите дни по пътя ни към Евросъюза и нашата евроинтеграция", 
коментира на церемонията министър - председателят на Република Сърбия Ивица Дачич. „Този 
проект е с изключителна важност за нашия регион, а развитието на енергетиката е една от 
основните цели на Сърбия", подчерта Дачич. По думите му изграждането на интерконектора е 
още една стъпка за задълбочаване на отношенията между България и Сърбия.  
Газопроводът между България и Сърбия ще създаде възможност за пренос на газ в двете 
посоки с обем от 5,5 млн. куб. м/дневно до 9.5 млн. куб. м/дневно. Проектът ще влезе в 
експлоатация най-късно до края на 2015 година. Подробното инженерно-техническо 
проектиране по проекта ще завърши до края на 2013 година, проектната документация ще бъде 
финализирана до месец март 2014 година, а изграждането ще започне най-късно до месец юли 
2014 година.  
Българската част ще бъде изградена с безвъзмездна помощ на ЕС по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност 2007-2013", финансирана от Европейския фонд за регионално 
развитие и е на стойност 48 млн.евро.  

http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=40850&category=5
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На церемонията в Брюксел българският премиер съобщи, че догодина, през месец май ще 
бъде готов интерконекторът, който се строи с Румъния. Страната ни работи много активно за 
изграждането на връзка и с Турция.  
„За наше най-голямо съжаление проектът „Набуко" буксува", обясни г-н Борисов и заяви, че 
настоява на 10 януари, следващата година, да бъде направена първата копка на обекта.  
Премиерът обясни, че страната ни има решение за изграждането му и на парламента, и на 
правителството, а проектът е изведен в национален приоритет.  
„Плащаме членския си внос, но за съжаление една по една държавите излизат от този проект", 
допълни г-н Борисов.  
Според него истинската диверсификация на България за добив на природен газ ще бъдат 
находищата на газ в акваторията на Черно море, в които в следващите 4-5 години ще 
приключат проучванията за добив.  
(Портал Европа)  
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Дата: 15.12.2012  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1011474  
Брой думи: 1393  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в „Годината" по 
Дарак. Чуйте цялото интервю с Добрев на Radio.DarikNews.bg  
 
Заглавие: Д. Добрев: Най-важното нещо през тази година бе отдаването на концесия на 
блок "Хан Аспарух"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в „Годината" по 
Дарак. Чуйте цялото интервю с Добрев на Radio.DarikNews.bg  
Здравейте, г-н Добрев.  
Здравейте.  
При вас е "добър вечер" нали, вечер е в Япония? Къде сте точно?  
Да в момента е девет без петнайсет, в Токио.  
Включваме ви, защото икономическата криза е едно от събитията на 2012 г., но да използваме 
тази връзка, за да кажете дали виждате възможност инвестиции от Изтока да заменят 
липсващите инвестиции от Запада?  
Не само че виждам възможност, но мисля, че това вече се случва. След форума в Китай 
знаете, че има три компании в производството на автобуси, които решиха да направят 
предприятия в България. Първото вече тази седмица подписа договора и започна реализация 
на проекта. Това е компанията BYD, в която акционер е и Уорън Бъфет, публична компания. 
Само първата фаза ще е 135 милиона евро. Има още две компании - "Грейт уол" и "Тонг", които 
в рамките на няколко месеца ще започнат своята инвестиция.  
Освен тях от страна на китайски компании в момента работим с Huawei, които смятат да 
разкрият център за споделени услуги и развоен център в България. Тази компания е втората по 
големина в света за информационни и комуникационни технологии и с повече от 35 милиарда 
долара оборот на година.  
Сигналите, които получаваме от Япония след форума вчера в Токио, също са много добри. 
Имаме поне две компании, които ще инвестират в България. Едната отново в сферата на 
автомобилопроизводството "Фуджикура", които правят компоненти за автомобили. Но това, 
което мен повече ме радва е, че успяхме да намерим партньор от японска страна на българска 
компания в сферата на високите технологии - "Волаком", която разработва система за 
безопасност по летищата. Сключила е преди няколко месеца договор с JFK, летището в Ню 
Йорк, и в момента намери партньор, с който ще реализира този свой проект, надяваме се във 
всички 99 летища в Япония. Системата е много иновативна и високотехнологична. Тя локира 
птици, които летят над пистите, и след като ги локира ги прогонва на 300 м разстояние. Така че 
аз съм истински щастлив точно затова, че успях да помогна на тази българска компания да се 
реализира в чужбина. Ще го правя не само за тази компания, но и за всяка друга компания, 
която има нужда от моята подкрепа.  
Сега, добрата новина за вас от София е, че този път икономическата криза не е събитие на 
годината, остава чак на 3-то място в нашата класация, след като миналата година беше, а и 
преди отново е била точно кризата. Според вас свърши ли кризата през 2012 г.?  
Вижте, това, че кризата не е новина номер 1 въобще не ме успокоява, защото ние имаме още 
много какво да постигнем в тази посока. Един процент икономически растеж е положителен и 
впечатляващ на фона на цяла Европа, която е отново в рецесия, но това далеч не е достатъчно 
за българските компании и за хората в България. Така че ние има много какво да направим в 
следващата година. Ще продължим усилията по привличане на инвестиции, за усвояване, 
ускорено усвояване на Оперативна програма "Конкурентоспособност", където знаете, че за 
последните 6 месеца разплатихме повече пари към бизнеса, отколкото за предходните почти 6 
години. Така че имаме още много какво да направим и следващата година трябва да подкрепим 
малко повече експортно ориентираните предприятия. Трябва да поработим малко повече за 
новите пазари за туризъм Япония и Китай, които са много големи пазари. Трябва да продължим 
с инвестиционните форуми, за да промоцираме България като инвестиционна дестинация, да 
не чакаме инвеститорите да дойдат сами в България. Хубаво е, че колелото се завърта и вече 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1011474
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имаме определени успехи в тази посока. Следващата година ще продължим с още по-големи 
усилия.  
Атентатът в Бургас е събитието на годината. Вие виждате ли сигнали заради този атентат, 
заради опасения от дошлите вече в България терористи да бъдат отблъсквани инвестиции?  
Аз мисля, че ситуацията след атентата се успокои. Ние знаете, че хвърлихме много усилия. 
Благодаря на моя колега министъра на туризма от Израел, който бе на посещение в България 
една седмица след атентата, непосредствено след това и аз бях в Израел. Публикувахме, 
направихме кризисен пиар в медиите в Израел, така че да. . . спадът да не е особено голям. 
Имаме спад, регистрираме спад на броя на туристите от Израел, но се надявам това да е само 
за този сезон. Следващата година да нямаме такъв спад. А като цяло туристите от други 
дестинации се увеличиха. Ще завършим годината отново с ръст, и то с впечатляващ ръст на 
фона на останалата част от икономиката.  
На второ място сред събитията на годината са дебатите за АЕЦ "Белене". Не сте имал 
възможност да слушате, но министър-председателят и президентът казаха, че ще гласуват с 
"не", отрицателно, против на референдума, което впрочем е вашата позиция, вие я казахте тук 
в студиото. Тя остава непроменена, нали?  
Да, аз моята позиция съм я заявил още март месец с внасянето на доклада до Министерския 
съвет съвместно с вицепремиера Дянков за спиране на проекта "Белене", защото това според 
нас е един проект, който не отговаря нито на възможностите, нито на нуждите на България. Но 
аз се учудвам, че тези две новини са новина номер едно и две в България, защото за мен най-
важното нещо през тази година бе отдаването на концесия на блок "Хан Аспарух". Това ще 
даде енергийна независимост на България след няколко години и според мен е най-важното 
нещо, което се случи през 2012 година. Успяхме да привлечем най-големите компании в света в 
проучването и добива на нефт и газ. Те участваха в нашия конкурс. Конкурсът приключи много 
бързо и печеливши в него бяха едни от най-големите компании в света - "Тотал", OMV и 
"Репсол", и те вече работят, вече започнаха своето проучване още от септември месец, така 
че. . . Ние в момента се намираме на максимум четири години и половина от момента, в който 
ще имаме доказаните български запаси на газ, които ще ни осигурят не само независимост, 
което не че не е важно, но по-важното е, че ще ни осигурят достъпна цена на газа.  
Сега, връзката не е много добра, затова нека оставим темата вие на коя от двете позиции сте 
за присъединяване на България към европейския банков съюз - веднага или чак като приеме 
еврото, за по-нататък, освен ако имате отговор с едно изречение за кое от двете сте.  
Не, по-скоро аз бих искал да. . . това, не мисля, че е толкова важно на този етап, колкото 
останалите насоки, в които работим, включително подписването на новия договор за газа, за 
който бяхме обвинявани, че няма да има такъв, а видяхте, че не само че подписахме нов 
договор, а той е с 20 процента по-ниска цена, и то тази цена, тази отстъпка се равнява на 
повече от 300 милиона долара, които са в полза на бизнеса и хората в България. Това са за 
мен съществените теми, защото до известна степен темите, които вълнуват ЕС, са доста 
далече от нас в някои случаи.  
Накрая, министър-председателят каза, че ще подаде оставка, ако тоталната забрана за 
тютюнопушенето бъде отменена. Президентът каза, че ще наложи вето. Вие бяхте сред 
говорителите на другата теза - че трябва да бъдат направени промени в полза на исканията на 
някои от ресторантьорите.  
Вижте, аз знам позицията на премиера, знам категоричната позиция и на здравния министър. 
Все пак аз обаче отговарям за туризма и направих среща с туристическия бранш при мен в 
началото на седмицата и техните, така, финансови резултати и обороти са отчайващи в 
сравнение с миналата година. На мен самия никак. . . много повече ми харесва, когато в 
заведенията не се пуши, но в крайна сметка трябва тази, така, мисля, че трябва още веднъж 
добре да помислим дали сме готови да обречем голяма част от туристическия бранш на 
фалити. Аз не искам да давам решение, но съм за воденето на дебат в парламента по тази 
тема. Ако има широк консенсус между народните представители за облекчаване на този режим, 
без, разбира се, да се засягат правата на непушачите, аз бих подкрепил тази позиция.  
Добре, благодаря ви. Делян Добрев - министър на икономиката, енергетиката и туризма, в 
пряка връзка от Токио. А поводът за тази връзка е, че икономическата криза, която впрочем 
беше събитието на 2011 г., но икономическата криза през тази година, макар и едно от петте 
номинирани от "Дарик" радио събития на 2012, остана трета с равен брой точки с бедствията в 
Перник, с. Бисер и Витоша и забраната на тютюнопушенето. Припомням - събитие на годината 
е атентатът в Бургас, следван от дебатите за АЕЦ "Белене".  
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Дата: 15.12.2012  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-
%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-
%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-news39794.html  
Брой думи: 599  
 
 
Резюме: "Съдействието на ЕК за изграждането на интерконекторни връзки в Западните 
Балкани е огромна крачка напред към истинската диверсификация на газови доставки в 
региона.” Това каза министър – председателят Бойко Борисов по време на церемония по 
подписването на Меморандум за разбирателство по Проекта за междусистемна газова връзка 
между Сърбия и България. Подписи под документа поставиха българският правителствен 
ръководител и сръбският премиер Ивица Дачич. Събитието се проведе в присъствието на 
европейския комисар по енергетика Гюнтер Йотингер в сградата на ЕК в Брюксел.  
 
Заглавие: Борисов подписа газова връзка със Сърбия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Съдействието на ЕК за изграждането на интерконекторни връзки в Западните Балкани е 
огромна крачка напред към истинската диверсификация на газови доставки в региона.” Това 
каза министър – председателят Бойко Борисов по време на церемония по подписването на 
Меморандум за разбирателство по Проекта за междусистемна газова връзка между Сърбия и 
България. Подписи под документа поставиха българският правителствен ръководител и 
сръбският премиер Ивица Дачич. Събитието се проведе в присъствието на европейския 
комисар по енергетика Гюнтер Йотингер в сградата на ЕК в Брюксел.  
„Днешното събитие е знаково, особено когато се случва в присъствието на комисар Йотингер”, 
коментира по време на събитието министър - председателят Бойко Борисов. Българският 
премиер благодари на еврокомисарите Йотингер и Хаан и на председателя на ЕК г-н Барозу за 
техния личен принос за присъединяването на газовите връзки в Европа.  
„Винаги съм считал, че колкото по-бързо Сърбия извърви своя път към Европа и стане част от 
европейското семейство, това би било голямо богатство за целия Балкански полуостров”, заяви 
г-н Борисов и изрази своята признателност към Европейската комисия за това, че България се 
ползва от голямата солидарност и помощ на комисията във финансово отношение за 
изграждането на този конектор.  
„Нашите народи са братски и винаги са се подкрепяли, а с изграждането на магистралите, на жп 
линиите и на газовите връзки, още повече ще се повиши интеграцията на страните от 
Западните Балкани”, допълни премиерът.  
“Щастлив съм да видя, че този изключително важен за вас проект е готов да стартира”, каза по 
време на събитието европейският комисар по енергетика Гюнтер Йотингер. „Този 
интерконектор е не само стратегически важен за България и Сърбия, но има своето 
изключително значение и за изграждането на инфраструктурата, която пък е особено важна за 
развитието на целия регион”, добави еврокомисарят. По думите му проектът е значим пример 
за развитието на енергийните пазари и за осигуряването на сигурност на доставките.  
„Днес е един от най-хубавите дни по пътя ни към Евросъюза и нашата евроинтеграция”, 
коментира на церемонията министър – председателят на Република Сърбия Ивица Дачич. 
„Този проект е с изключителна важност за нашия регион, а развитието на енергетиката е една 
от основните цели на Сърбия”, подчерта Дачич. По думите му изграждането на интерконектора 
е още една стъпка за задълбочаване на отношенията между България и Сърбия.  
Газопроводът между България и Сърбия ще създаде възможност за пренос на газ в двете 
посоки с обем от 5,5 млн. куб. м/дневно до 9.5 млн. куб. м/дневно. Проектът ще влезе в 
експлоатация най-късно до края на 2015 година. Подробното инженерно-техническо 
проектиране по проекта ще завърши до края на 2013 година, проектната документация ще бъде 
финализирана до месец март 2014 година, а изграждането ще започне най-късно до месец юли 
2014 година.  

http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-news39794.html
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-news39794.html
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-news39794.html
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-news39794.html
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-news39794.html


 

 

24 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/1

6
/2

0
1
2

 

Българската част ще бъде изградена с безвъзмездна помощ на ЕС по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност 2007-2013”, финансирана от Европейския фонд за регионално 
развитие и е на стойност 48 млн.евро.  
На церемонията в Брюксел българският премиер съобщи, че догодина, през месец май ще 
бъде готов интерконекторът, който се строи с Румъния. Страната ни работи много активно за 
изграждането на връзка и с Турция.  
„За наше най-голямо съжаление проектът „Набуко” буксува”, обясни г-н Борисов и заяви, че 
настоява на 10 януари, следващата година, да бъде направена първата копка на обекта.  
Премиерът обясни, че страната ни има решение за изграждането му и на парламента, и на 
правителството, а проектът е изведен в национален приоритет.  
„Плащаме членския си внос, но за съжаление една по една държавите излизат от този проект”, 
допълни г-н Борисов.  
Според него истинската диверсификация на България за добив на природен газ ще бъдат 
находищата на газ в акваторията на Черно море, в които в следващите 4-5 години ще 
приключат проучванията за добив./ Източник и снимки: Пресцентър Министерски съвет  
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Дата: 15.12.2012  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/Balgariya-se-nadyava-na-parva-kopka-po-Nabuko-na-10-yanuari-
41924  
Брой думи: 222  
 
 
Резюме: Борисов и сръбският премиер Ивица Дачич подписаха мемурандум за газова връзка 
между двете страни  
В Брюксел премиерът Бойко Борисов заяви, че настоява на 10 януари следващата година, да 
бъде направена първа копка на „Набуко”, съобщиха от правителствената информационна 
служба.  
 
Заглавие: България се надява на първа копка по "Набуко" на 10 януари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Борисов и сръбският премиер Ивица Дачич подписаха мемурандум за газова връзка 
между двете страни  
В Брюксел премиерът Бойко Борисов заяви, че настоява на 10 януари следващата година, да 
бъде направена първа копка на „Набуко”, съобщиха от правителствената информационна 
служба.  
"Страната ни има решение за изграждането му и на парламента, и на правителството, а 
проектът е изведен в национален приоритет", увери Борисов. „Плащаме членския си внос, но за 
съжаление, една по една държавите излизат от този проект”, допълни той. Според него 
истинската диверсификация на газовите доставки за България ще дойде от находищата на газ 
в акваторията на Черно море, в които в следващите 4-5 години ще приключат проучванията за 
добив.  
На специална церемония в белгийската столица по-рано днес премиерите Бойко Борисов и 
Ивица Дачич подписаха Меморандум за изграждането на газова връзка между Сърбия и 
България. По план газопроводът, чиято дължина е около 180 километра, трябва да започне да 
се изгражда от догодина. Стойността на проекта е 100 млн. евро. А очакванията са 
строителството да приключи след 18 месеца и по тръбата да потекат около 2 млрд. куб. метра 
газ годишно. Българската част ще бъде изградена с безвъзмездна помощ на ЕС по ОП 
"Конкурентоспособност" на стойност 48 млн. евро.  
LiveNews припомня, че България договаря изграждането на интерконекторна газова връзка и с 
Турция.  
Още по темата -  
Турция започва изграждането на интерконекторна газова връзка с България  
 

http://www.livenews.bg/Balgariya-se-nadyava-na-parva-kopka-po-Nabuko-na-10-yanuari-41924
http://www.livenews.bg/Balgariya-se-nadyava-na-parva-kopka-po-Nabuko-na-10-yanuari-41924
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Дата: 15.12.2012  
Източник: www.livebiz.bg  
Връзка: http://www.livebiz.bg/ikonomika/s/220482505  
Брой думи: 196  
 
 
Резюме: Борисов и сръбският премиер Ивица Дачич подписаха мемурандум за газова връзка 
между двете страни  
В Брюксел премиерът Бойко Борисов заяви, че настоява на 10 януари следващата година, да 
бъде направена първа копка на „Набуко”, съобщиха от правителствената информационна 
служба.  
 
Заглавие: България се надява на първа копка по "Набуко" на 10 януари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Борисов и сръбският премиер Ивица Дачич подписаха мемурандум за газова връзка 
между двете страни  
В Брюксел премиерът Бойко Борисов заяви, че настоява на 10 януари следващата година, да 
бъде направена първа копка на „Набуко”, съобщиха от правителствената информационна 
служба.  
"Страната ни има решение за изграждането му и на парламента, и на правителството, а 
проектът е изведен в национален приоритет", увери Борисов. „Плащаме членския си внос, но за 
съжаление, една по една държавите излизат от този проект”, допълни той. Според него 
истинската диверсификация на газовите доставки за България ще дойде от находищата на газ 
в акваторията на Черно море, в които в следващите 4-5 години ще приключат проучванията за 
добив.  
На специална церемония в белгийската столица по-рано днес премиерите Бойко Борисов и 
Ивица Дачич подписаха Меморандум за изграждането на газова връзка между Сърбия и 
България. По план газопроводът, чиято дължина е около 180 километра, трябва да започне да 
се изгражда от догодина. Стойността на проекта е 100 млн. евро. А очакванията са 
строителството да приключи след 18 месеца и по тръбата да потекат около 2 млрд. куб. метра 
газ годишно. Българската част ще бъде изградена с безвъзмездна помощ на ЕС по ОП 
"Конкурентоспособност" на стойност 48 млн. евро.  
 

http://www.livebiz.bg/ikonomika/s/220482505
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Дата: 15.12.2012  
Източник: www.desant.net  
Връзка: http://www.desant.net/show-news/26105/  
Брой думи: 410  
 
 
Резюме: 6 декември (четвъртък ), 9.30 ч. Б. Б. не се смилява над министър Лиляна Попова, 
която е рожденичка на Никулден  
и я включва в турнето по поредното рязане на ленти. Двамата, придружени от депутати от 
ГЕРБ и дузина гардове от НСО, откриват пътя Бургас – Малко Търново.  
 
Заглавие: Работният ден на един премиер  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 6 декември (четвъртък ), 9.30 ч. Б. Б. не се смилява над министър Лиляна Попова, която 
е рожденичка на Никулден и я включва в турнето по поредното рязане на ленти. Двамата, 
придружени от депутати от ГЕРБ и дузина гардове от НСО, откриват пътя Бургас – Малко 
Търново.  
10.30 ч. Цялата тайфа се мята на колоната от джипове „Тойота“ и отпрашва за Царево, където 
Борисов, заедно с кмета на града Георги Лапчев и шефа на НИМ Божидар Димитров открива 
новия общински музей. Премиерът не се смущава особено от факта, че всъщност музеят е 
изграден още при червения кмет Петко Арнаудов. Ядосано се сопва на журналистите, питащи 
го за пенсионерските надбавки за Коледа : „Ако има пари - с удоволствие, но ако няма пари - 
няма да изложим на риск фиска“.  
12.30 ч. Колоната от джипове на Б. Б. и компания вече лети към Созопол. Там ги чака кметът 
Панайот Рейзи. Вместо на рязането на ленти обаче Борисов се отдава на религия. Той дарява 
мощехранителница на църквата „Св. Николай Чудотворец“. Докато разглежда храма, Борисов 
споделя с пърхащите около него репортерки: „Запалих 3 свещички, защото така ме научи майка 
ми“.  
7 декември (петък), 10.00 ч. след дълги месеци Б. Б. най-после удостоява депутатите със 
своето присъствие като идва на парламентарния контрол. Министър-председателят видимо 
скучае, но когато от опозицията критикуват кабинета заради ширещата се бедност, се 
активизира.  
„България е бедна, защото е управлявана повече от 40 години от комунисти“, заявява убедено 
Борисов.  
12.30 ч. Б. Б и икономическият министър Делян Добрев връчват договори по програма 
„Конкурентоспособност“ в сградата на Министерски съвет. За да види народа колко доволен е 
бизнесът от дейността на правителството, Борисов заръчва на министъра: „Добрев, я сложете 
една книга за похвали и оплаквания“. Премиерът по навик обвинява Тройната коалиция за 
забавянето на проектите по програмата, но този път добавя към виновните и бившия си 
министър Трайчо Трайков.  
10 декември (понеделник), 12.00 ч. С правителствения „Еърбъс“ Борисов заминава за Норвегия 
за връчването на Нобеловите награди.  
18.00 ч. Вече в Осло, Б. Б. с досада чака да свърши церемонията по връчването на Наградата 
за мир на Европейския съюз. Започва да пише есемеси и да си играе с мобилния телефон, но 
умората надделява и се унася в сладка дрямка. Разбуден внезапно от общите аплодисменти, 
българският премиер сънено ръкопляска с телефон в ръка. Най-шокиран от цялата ситуация е 
седящият до Борисов холандски премиер Марк Рюте, който смаяно проследява „почивката“ на 
българина.  
12 декември (сряда) 10.00 ч .Премиерът е вече в София за редовното заседание на кабинета.  
 

http://www.desant.net/show-news/26105/

