
СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ 

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България: 

Уважаема госпожо кмет, господа министри, колеги, г-н Шентов, 

Радвам се, че след миналата година, отново награждаваме хората, които са положили 
огромни усилия, труд и желание и като награда е тяхното признание днес на тази 
среща. 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма успя на направи разрез на 
българската икономика с отговор кои са слабите и силните ни страни и какъв е 
потенциалът на нацията. В подкрепа на това по програма Конкурентоспособност има 
около двеста милиона евро, които могат да бъдат насочени към технологични паркове. 
Това, че в България най-големите компании в света като започнем от Hewlett Packard, 
Coca Cola, започнаха да изграждат свои логистични центрове и центрове за подготовка, 
е достатъчно показателен. От този анализ може да се види къде през изминалите 20 
години държавата е загубила мощност или приоритети. 

Нашите лекари, например, продължават да се търсят на запад. Преди 20 години у нас са 
се обучавали многократно повече чуждестранни студенти по медицина. Тук е мястото 
на министър Игнатов да прецени и да предложи мерки, за да не се допуска държавата 
години наред да дотира един студент, а след това той да стане и да си замине без 
ангажимент. Тогава защо ние дотираме? Ние на практика вадим от парите на 
данъкоплатците, за да подготвим специалисти за други държави, така ли трябва 
да бъде? Вземете футбола. Там има трансфер, играчът остава за клуба, който го е 
готвил. Ангажимент на държавата е да преценява кое, кога и как да бъде дотирано или 
съответно пък да увеличи броя на чуждестранните студенти в България, за да можем да 
ги продаваме, в кавички. Това е да имаме гъвкава и бърза държава, да не вървим 
след събитията. Или да направим магистрала, която да влиза в град, в който тепърва да 
започнат да мислят за инфраструктурата там. Просто трябва много по-бързо и 
динамично да се работи. 

Сигурно мога да кажа доста неща в тази област. Ние сме сами като партия срещу 
всички и е най-лесно да кажеш „най-бедни сме”. Защо сме най-бедни? Защото докато 
другите държави приватизираха и привличаха големи компании, в България сме 
се дали по най-безобразния начин. Да вземем БТК, Мадара, металургичните заводи, 
авиокомпанията. Затова нашето правителство стиска здраво финансовата дисциплина и 
така ще продължи. 

На наградените след малко ще пожелаем успех. 

 


