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На вниманието 
На г-жа Илияна Йотова 

  

ИНТЕРНЕТ АКТИВНОСТИИНТЕРНЕТ АКТИВНОСТИ   

по тематапо темата   

1414..1111..--   0101..1122.2013.2013г.г.   

  

A. GOOGLE - Кампания за управление съдържанието на резултатите на 
търсачките по ключови думи 

Прави впечатление, че още отсега започна черен ПР срещу евродепутат 
Йотова в онлайн пространството. И не толкова като публикации, а колкото до 
целенасоченото намиране и избутване напред в търсачката на стари 
материали (от предишните избори), към които няма коментари, но явно 
изкуствено е генериран трафик. Това се отнася както за ключова дума „Илияна 
Йотова”, така и за изписването на името й на английски език (ключова дума 
„Iliana Iotova”). Правим възможното за неутрализиране на тази агресивна  
намеса, като само можем да предполагаме откъде идва кибер атаката. 

SEO резултати от последният отчетен период за локално търсене по ключови 
думи, както следва: 

I. Ключова дума „Илияна Йотова", локално търсене  

Официалният сайт www.ilianaiotova.eu вече е на трета позиция на 1-ва 
страница (след страницата й в Wikipedia и личните фотографии). 

Фейсбук страницата https://www.facebook.com/IlianaIotova вече е на шеста 
позиция на 1-ва страница 

Останалите позиции на първите три страници са заети от положителни 
публикации - актуални медийни публикации (за събития с нейно участие, 
интервюта) и нейни профили в (сайта на ЕП,  сайтове на известни 
личности) Има и две изключения: 

1. негативна публикация ( „кървавото хоро”на Ж.Виденов) на осма 
позиция на 1-ва страница  

2. негативна публикация („откъде има пари”) на шеста позиция на 3-та 
страница 
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Върху тях работим  усилено за изтласкването им назад в резултатите на 
търсачката. 
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II. Ключова дума „евродепутат", локално търсене 

Официалният сайт на г-жа Йотова www.ilianaiotova.eu, с подстраница  
media&interview, е на осма позиция на1-ва страница 

Официалният сайт www.ilianaiotova.eu,с друго интервю от същата 
подстраница ,е на осма позиция на 3-та страница 
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III. Ключова дума “евро депутат”, локално търсене   

Официалният сайт www.ilianaiotova.eu, с интервю на г-жа Йотова е на 
осма позиция на 2-ра страница  
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B:  ОN-SITE и ОFF-SITE ОПТИМИЗАЦИЯ 

I. Оn-site оптимизация 

В момента работим върху оптимизацията на официалният сайт на г-жа 
Йотова http://www.ilianaiotova.eu/ Платихме хостинг за още три месеца за 
стария сайт (за да изтеглим наличното съдържание и да не стои надпис 
„under construction) докато бъде пусната новата версия на сайта. Изпратили 
сме за одобрение примерни темплейти и очакваме избора на г-жа Йотова. 

Сайтът  http://www.ilianaiotova.info/, който пренасочваше трафика към 
официалния сайт, е с изтекъл домейн и е спрян.Препоръчваме за новият 
сайт да се закупят домейните, завършващи на .bg, .info и .eu.  

През периода качихме в сайта 4 публикации със снимки от събитията  - 
интервюта за News7, Агенция Focus  и  flagman.bg, както и материали от 
Конференция за бежанците в София, и Дискусия за еврофонда за рибарство 
в Бургас. 
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II. Off-site оптимизация  

Пред отчетния период направихме следното: 
1.Създадохме още 267 беклинка към официалния сайт и към положителни 
публикации). Така до момента имаме общо 946 беклинка за нуждите на 
оптимизацията. 

Целта ни е да генерираме повече трафик към положителните публикации по 
темата и така те да бъдат ранкирани на по-челни места в търсачката. 
Приложение №1	  

C: FACEBOOK КАМПАНИЯ и социални мрежи 

I. Фейсбук страницата (https://www.facebook.com/IlianaIotova)  на г-жа Йотова 
към момента има 1 648 лайка или увеличение с 56 лайка спрямо миналия 
отчетен период.  

Постоянно актуализирахме съдържанието на страницата, като качвахме 
снимки, пресрилийзи и видеоматериали от медийни участия и обществени 
прояви на г-жа Йотова. През настоящия отчетен период това бяха качени и 
дискутирани участията й в bTV, News7, пресконференция в БТА, интервюта 
за радио К2, радио Фокус и flagman.bg, дискусиите в София (х-л Хилтън, за 
бежанците) и Бургас (х-л България, за Европейския фонд рибарство). 
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Евродепутат Йотова особено активно присъства в политико-обществения живот 
на България и се среща постоянн с хора. Затова нейната фен страницата е 
използна и като канал за обратна връзка - тук пишат и хора, като Янко Буюклиев, 
които искат да напомнят, че са изпратили запитвания и още чакат отговор: 

 

 

 

II. Личният фейсбук профил (https://www.facebook.com/IlyanaIotova?fref=ts)	  
към момента има 5000 приятели и 1 939 последователя, или през 
отчетния период има нови 32 последователя. 

Развиваме го като коментираме качените тук материали с наши профили в 
социалната мрежа. 

Периодично  постваме и съобщение, че е достигнат лимита за приятели на 
личния профил с  линк към фен страницата. 

Постоянно поствахме и шервахме новини с текущи медийни участия и 
обществени прояви на г-жа Йотова.  
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Хората явно са впечатлени от активната позиция на евродепутат Йотова по 
актуалните проблеми на България – затова и търсят нейното съдействие при 
затруднения и възникването на нови такива. 

На личния профил на г-жа Йотова, в секция „Лични съобщения” се получи сигнал 
от Арсения Панова -  за нередности при осъществяване на ОП 
„Конкурентоспособност”, с молба за личен контакт по е-мейл: 
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1. През отчетния период развивахме  създадената от нас тематична Фейсбук 
група „ КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА БЕЖАНЦИТЕ?” 
(http://www.facebook.com/groups/228888227278241/).  

Към момента групата има  вече  2 769 члена, или броят им в сравнение с 
предишния отчетен период е нараснал с 901 души. 

Групата е използвана като допълнителен канал, през който популяризираме 
мнението на евродепутат Йотова по най-актуалната тема в момента в 
България. В групата качваме новинарски материали, които коментирахме с 
наши профили така,  че да разпространяват тезите си по темата. 

 

 

 

Приложение №2 
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D: TWITTER 

Г-жа Йотова има и доста активно туитва от личния си профил в Twitter 
(https://twitter.com/IIotova) . Към момента профилът има 104 followers. 

 

 

 

Е: YOUTUBE  

Развиваме и  видео канала на евродепутат Йотова 
(http://www.youtube.com/user/ilianainfobg),  като оптимизирахме оформлението му 
(снимка, кавър, лични абонаменти) и включихме линкове към нейния сайт и 
профилите й в другите социални мрежи (Facebook и Twitter). Така създадохме 
допълнителни възможности  за SEO. 

Каналът има вече 2 262 преглеждания (88 нови), 48 видеоклипа и 15 абонати 
(subscribers). 
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През отчетния период свалихме  3 видеоматериала с участието на г.жа Йотова. 

1. Свалено беше видеото от bTV Новините „Има ли причина за омразата към 
бежанците”, анонсиращо за проучване на ксенофобията у нас:  

http://btvnews.bg/video/video/tazi-sutrin/ima-li-prichini-za-omrazata-kam-
bezhantsite.html 

Качихме го в нашия  You Tube канал, разпространихме във всички социални 
медии, както и на официалния сайт www.ilianaiotova.eu на г-жа Йотова. 

2. Свалено беше видеото от материал отАгенция БГНес „Диалогът за бежанците 
у нас все още не е започнал” за пресконференцията в БТА за обявяване на 
резултатите от проучването на „Медиана” за ксенофобията:  

http://video.bgnes.com/view/45212 

Качихме го в нашия  You Tube канал, разпространихме във всички социални 
медии, както и на официалния сайт www.ilianaiotova.eu на г-жа Йотова. 

3. Свалено беше видеото от предаването  „Още нещо” на News7 „Ксенофобията 
у нас можеше и да не се случи” с участието на г.жа Йотова: 

 http://news7.bg/%D0%9E%D1%89%D0%B5-
%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0
%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%83-
%D0%BD%D0%B0%D1%81-
%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D0%B8-
%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-
%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8_l.baa_i.37080_b.5439.html 

Освен  в You Tube канала, видеото разпространено във всички социални 
медии, както и на официалния сайт www.ilianaiotova.eu 

В момента оптимизираме видеоканала, като постваме линкове на качените в 
него видеоклипове, в коментарите си по темата в социалните мрежи и 
форуми.  

Приложение № 3 
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F: КАМПАНИЯ  С ПОТРEБИТЕЛСКА АКТИВНОСТ 

I. ОБЕМ и ПОЗИЦИОНИРАНЕ: 

1. За отчетния период са публикувани 123 коментара, от които (53 бр. във 
форуми и 70 бр. във Facebook), като тяхното съдържание и линковете 
към тях са дадени в Приложение №4. 

2. Позиционирането на коментарите е в общо 28 Интернет базирани 
медии  - онлайн медии, новинарски сайтове, социални мрежи. Медиите, 
в които са публикувани тези коментари, са дадени в Приложение №5. 

II. ОСНОВНИ ТЕМИ през седмицата и нашите ПОСЛАНИЯ по тях: 

1. Прояви на евродепутатката И.Йотова – отзиви за Конференцията 
за бежанците и анонс за пресконференция в БТА за проучване на 
ксенофобията, дискусия в Бурсаг за Еврофонда за рибарство и 
Консултативния съвет за Черно море, медийни участия по 
актуални теми (по бТВ и Нюз7, интервюта за Радио К2, агенция 
Фокус и flagman.bg) 

Послания: 

 Конференция за бежанците, организирана от евродепутат Йотова, беше 
много полезна - най-после държавните институции се събраха с 
неправителствени организации, обмениха опит и актуална информация, 
потърсиха общо решшение на проблема. И то пред очите на обществото.	  

 Конференцията за бежанците беше много по-успешна от измъчения и 
закъснял  Консултативен съвет при президента. На едно място се събраха 
всички заинтересувани страни и споделиха публично актуална информация 
по проблема (даже в нета се предаваше на "на живо"). Това беше нужно, 
защото липсата й поражда слухове и ксенофобия. 

 От тази дискусия за сектор Рибарство имаше  голяма полза - българите 
разбраха за новите  възможности за финансиране от ЕС, както и за 
намалената вноска по проектното съфианнсиране изискуема от българска 
страна. Дано догодина има повече одобрени проекти от сектора. 

 Прави впечатление как успешно евродепутат Йотова работи за българските 
интереси. Досега нашите рибари въобще нямаха достъп до европейското 
финансиране.Ето, че това вече е факт. 

 Неслучайно мястото на дискусията е Бургас - рибарството е основен 
поминък за града. Като гледам, всички заинтересовани ще са съберат на 
едно място - дано си кажат проблемите и да се раздвижи сектора. 

 Време беше някой да помисли и за нашите рибати - страдат от спорни 
въпроси със съседите, а за европейско финансиране дори не смеят да 
помислят. Дано сега, новия еврофонд получат тази възможност. 
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2. Илияна Йотова по външнополитически теми – дискусията за 
бежанците предстои в Брюксел, нужни са  общоевропейска и 
национална стратегия за бежанците,  новия европейски фонд по 
рибарство и Консултативен съвет за Черно море 

Послания: 

 Голямата дискусия за бежанците предстои, но първата стъпка е направена 
след като у нас се съберахана едно място всички отговорни за решаването 
на проблема. 

 Права е Йотова, ЕС да натисне Турция за да подпишем най-после с тях 
спогодба за реадмиксия. Иначе няма решение на проблема с нелегалните 
емигранти, които техни каналджии ни пращат. 

 Създаването на еврофонд за убежища и миграция, обявено на кръглата 
маса, е началото на реално решаване на проблема с бежанците. Отделна 
страна не може да се справи сама, а трябва да участва целия ЕС. 

 Финансовата помощ от други страни-членки на ЕС е полезна, но по-важно е 
да се намери принципно решения на проблема. Трябва всички страни-
членки да поемат солидарно бежанската вълна, защото България вече е 
изчерпала капацитета си за приемане на бежанци. 

 Наистина е нужна цялостна национална стратегия за бежанците, а не 
нещата да се решават на парче. А впоследствие да се изработи и 
стратегияна за целия ЕС. Иначе проблемът няма да се реши. 

 Права е евродепутатката, нужна е национална стратегия за бежанците, 
която да се спазва от всички власти. А не да се решава на парче, според 
политическата конюнктура.	  

 Лично Йотова настяваше в ЕП България да бъде включена в страните, 
подложени на особено силен натиск от бежанската вълна. И ни включиха - 
сега ще помагат приоритетно тук.	  

 Евродепутат Йотова е доста активна - като член комисията по рибно 
стопанство на ЕП работи активно по създаването на гтози еврофонд, а успя 
и да иницира Черномоски съвет към този него, който да решава споровете с 
рибарите от съседните държави.	  

 Йотова успя да привлече вниманието на евроинституциите към 
Черноморския район. Това ни гарантира повече средства и справедливо 
решаване на междусъседските спорове.	  

 В евро програмата до 2020г. са включени теми, които засягат Черно море, а 
това ще е добре за нашите рибари. Евродепутат Йотова си е свършила 
работата добре.	  

 Евродепутат Йотова с основание е доволна, защото натискът на групата им 
в ЕП успя. Не само са предвидени средства и за проучвания и туризъм, 
свързани с темата, но и делйт за съфинансиране на проектите на 
българската страна е намален с 10%.	  
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 ЕП съвсем наскоро одобри новия Европейски фонд за морско дело и 
рибарство. България също е изработила свое становище, което ще бъде в 
основата на следващата оперативна програма в сектора на рибарството. По 
инициатива на евродупутат И.Йотова, в Бургас се организира среща-
дискусия, на окоято ще се представят новите възможности за финансиране 
на сектора до 2020г." 	  

 Фактът, че зам.председателя на Комисията по рибно стопанство на ЕП 
дойде лично да разясни новите възможности за европейско финансиране е 
доказателство за усилията на евродепутат Йотова	  

 Г-жа Йотова беше иницииатор на Консултативен съвет за Черно море, който 
да решава проблемите на рибарите в региона. Такава последователна 
политика трябва да имат всички български евродепутати.	  

 Дискусията в Бургас показа какви са приоритетите на България и новите 
условия за европейско финансиране в сектор "Рибарство" до 2020г.	  

 Създаването на регионален съвет за Черно море значава, че ще имаме пари 
за повече научни изследвания, за състоянието на рибните пасажи, за 
тяхното опазване и развитие. Този съвет трябва да реши проблема с 
изкуствено поставени квоти за улова, защото България и Румъния като 
страни-членки на ЕС трябва да се съобразяват с тези квоти, а страните 
извън съюза практикуват дъмпингови цени и нелегален улов. Евродепутат 
Йотова работи последователно Консултативния съвет по рибарство за 
Черно море да бъде в България.	  

 ЕК си променя политика за бежанците. Добре, че евродепутати 
организираха тази конференция у нас, че и обикновените българи да 
получим информация за общия план на бг институциите за справяне с 
проблема с нелегалната емиграция.	  

3. Илияна Йотова по вътрешнополитически теми – евросредства за 
бежанците и ксенофобията, проучване на настроенията, 
коментари за протестите и позициите на Президента и 
опозицията  

Послания: 

 Ксенофобията няма да реши проблема с бежанците. Конференцията и 
публичаната дискусия, организирани от евродепутат Йотова на практика 
замести КСНС на президента - и като присъствие, и като обмяна на актуална 
информация. 

 Конференцията за бежанците е съвсем навременна, защото Президентът 
забави 4 месеца свикването на консултативния си съвет по нац.сигурност. 
Хората разбраха от най-високо управленско ниво какво  е направено до 
момента и какво предстои да се случи - това определено внесе успокоение у 
българите, защото напоследък се носеха слуховете за престъпност и 
болести, донесени от чужденците. 
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 Министри даваха отчет за свършеното по кризата с бежанците не пред 
парламента, а на живо пред целия български народ. Похвално е, че по 
инициатива на бг евродепутат, това се случи и у нас. Явно прихващаме от 
европейската демокрация. 

 Наистина крайно време е ГЕРБ да даде смислен отговор на въпроса какво 
направи с парите за бежанците 

 Много е права евродепутат Йотова -  дискусията в обществото ни относно 
бежанците предстои. А поради закъсненялата реакция на президентството и 
политическото говорене на някои политици - вече имаме и ксенофобски 
настроения. 

 Дори войната в Сирия да свърши проблемът с бежанците ще бъде актуален 
години напред. Затова трябва да се вземат комплексни мерки от всички 
отговорни институции. 

 Резултатите ог проучването, инициирано от наши евродепутати, е стряскащо 
- 78% считат че сме твърде бедни да пиремаме бежанци, а 42% искат те да 
бъдат затворени в лагери. Права е г-жа  Йотова, ксенофобията можеше да 
бъде избегната, ако институциите си бяха свършили работата. 

 Само преди година България беше на едно от първите места по 
толерантност в Европа. Днес сме на дъното. Просто институциите закъсняха 
с реакцията си по въпроса и ксенофобията нарастна. 

 Съгласни сме с червената евродепутатка - нивата на ксенофобия у нас 
достигнаха невиждани висоти. Къде останаха традиционните толерантност, 
с която се славеше българина. 

 Интересна програма ще има тази среща-дискусия, посветена на еврофонд 
Рибарство. Поне нещо ще се раздвижи в риболовния ни сектор след 
осигуряваето на финансиране от Европа 

 Само да се съберат и обсъдят проблемите в сектор Рибарство е стъпка към 
решаването им.  А присъствието на представители от Европарламента 
гарантира реални резултати и адекватни управленски мерки. 

 От тази дискусия ще зависи развитието на сектор Рибарство за години 
напред. Изводът е, че рибарите не кандидатстват за еврофинансиране, 
защото не могат да поемат половината от инвестицията. Сега тази пречка 
отпада - нужно е да намерят само 40% от парите, останалото го поема ЕС. 

  Точно така трябва да се прави. Г-жа Йотова е довела на крака в Бургас не 
само управляващите, но и високопоставевни политици от Европарламента - 
за да разяснят на нашите рибари новите възможности за финансиране на 
проектите им. 

 Целият ни рибарски сектор очакваше тази среща- дискусия, която да 
разясни новите възможности предоставяни от ЕС. За пръв път Европа ни 
дава пари за научни изследвания в сектора, а и са съгласни да финансират 
до 60% от нашите проекти. 

 Новината от тази полезна среща-дискусия в Бургас е, че ЕС ще финансира 
не само рибарския ни сектор, но и съпътстващите го туризам, 
преработвателна индустрия и научни изследвания. 
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 От срещата се разбра, че освен повече пари, има и нови възможности пред 
българите, заети в сектор Рибарство и свързаните с него туризъм, научни 
изследвания, преработвателна индускрия. А за българските рибари над 50 г. 
има и предвидена възможност да си наема стажант, чиято заплата ще бъде 
заплащана от ЕС 

 Консултативния съвет по рибарство за Черно море трябва да решава спорни 
проблеми, като този с изкуствено поставените квоти за улова на калкан. 
България и Румъния като страни-членки на ЕС, трябва да се съобразяват с 
тези квоти, а страните извън съюза практикуват нелоялна конкуренция 
(дъмпингови цени, нелегален улов). Нашата цел е този консултативен орган 
да бъде позициониран в България. 

 Много е права Йотова - ГЕРБ искат бързо предсрочни избори, защото след 3 
години просто няма да ги има. 

 Права е евродупутатката - Борисов усеща, че времето му изтича и затова 
бърза. ГЕРБ и остатъците от десните партии извън парламента направиха 
на два пъти опит за държавен преврат - през лятото с уличните протести и 
сега със студентите. Ама не успяха, просто хората вече не есе поддават 
лесно на манипулации 

 
 

 

ИЗВОДИ: 

1. Следва да се координиратоще по-тясно  усилията на екипа на евродепутат 
Йотова и нашата агенция – за да се осигури планирано анонсиране и максимално 
покритие на политически и обществени прояви, както и медийни участия  на г-жа 
Йотова в уеб пространството.  

2.Препоръчваме оптимизиране на фен страницата г-жа Йотова, като се постват: 

 нейни лични впечатления от посещенията й на културни, спортни и 
обществени прояви (личностен елемент)  

 интересни публикации от чуждестранните медии (новини извън бг 
информационен поток) 

 анонси за нейни участия в телевизионни дебати (за допълнителна разгласа). 

3.В момента се работим по новия официален уеб сайт на г-жа Йотова за да стане 
още по-ефективен канал за презентиране на нейната дейност като евродепутат.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Генерирани линкове през периода 

№ Беклинкове, създадени през периода 14.11.-01.11.2013г. 

1. http://www.xmarks.com/site/...u//show/learn-‐dreamweaver-‐cs4/	  

2. http://www.backlinks.info/d...otova.eu/&fecha=2009-‐11-‐29	  

3. http://topsy.com/tb/latimes...y/2009/02/twitter-‐creator.html	  

4. http://www.folkd.com/url/er...ownload-‐post-‐grad-‐movie-‐online	  

5. http://www.gennio.com/etiquetas/Downloads-‐ilianaiotova.eu/	  

6. http://topsy.com/tb/ilianai...s-‐9x04-‐150Mb_-‐Subtitulado.html	  

7. http://www.youdao.com/search?q=inlink%3Ailianaiotova.eu/	  

8. http://www.keywordspy.co.uk...n.aspx?q=mail.ilianaiotova.eu/	  

9. http://www.keywordspy.com.e...aspx?q=sports-‐ilianaiotova.eu/	  

10. http://s3kcow.webovastranka...naiotova.eu/%2F%3Fv%3D71U0KTOJ	  

11. http://partner-‐ilianaiotova.eu/.com/computer-‐cases/	  

12. http://baidu.wangyeba.com/?...ilianaiotova.eu/&action=g&lm=7	  

13. http://www.5z5.com/FeedSearch/?q=ilianaiotova.eu/&p=3	  

14. http://ask.famouswhy.com/Do...iotova.eu/-‐account_q24790.html	  

15. http://topsy.com/tb/ilianai...-‐Fort-‐y-‐Guido-‐S%C3%BCller.html	  

16. http://www.keywordspy.com/p...px?q=ilianaiotova.eu/&m=at	  

17. http://topsy.com/tb/ilianai...cha-‐y-‐una-‐guitarra-‐(1968).html	  

18. http://www.aboutus.org/Be-‐ilianaiotova.eu/	  

19. http://asiantelephones.com/...ova.eu//?query=Asia+Telephones	  

20. http://www.keywordspy.com/p...rd.aspx?q=one.ilianaiotova.eu/	  

21. http://www.coloribus.com/ad...ive/search/?q=ilianaiotova.eu/	   	  

22. http://hotfile.com/dl/21603...inux_ilianaiotova.eu/.rar.html	  

23. http://www.pagerank.gen.tr/@pagerank/ilianaiotova.eu/	  

24. http://www.pdf-‐search-‐engin...bejo@ilianaiotova.eu/-‐pdf.html	   	  

25. http://www.54zz.com/search.php?keyword=ilianaiotova.eu/	  

26. http://virtual.brest.by/url-‐ilianaiotova.eu/	   	  
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27. http://www.factsaboutlantus...naiotova.eu//go/getflashplayer	  

28. http://smarter-‐ilianaiotova...13.html?filter=500021_5000080_	  

29. http://topsy.com/tb/news.il.../8301-‐13924_3-‐10405256-‐64.html	  

30. http://www.talkreviews.com/groups.ilianaiotova.eu/	  

31. http://about.diigo.com/abou...idget%2Fmaukie-‐the-‐virtual-‐cat	  

32. http://topsy.com/tb/ilianai...zones-‐para-‐no-‐jugar-‐habbo.html	  

33. http://omgili.com/%22inforu...forum.ilianaiotova.eu/%22-‐d100	  

34. http://www.keywordspy.at/ov...domain.aspx?q=ilianaiotova.eu/	  

35. http://www.keywordspy.com.e...spx?q=opinion.ilianaiotova.eu/	  

36. http://cooltechzone-‐ilianai...com/4520-‐6022_1-‐5115100-‐1.html	  

37. http://markosweb.com/www/ilianaiotova.eu//	   	  

38. http://topsy.com/tb/japan.i...y/0,3800102618,20406034,00.htm	  

39. http://www.siteadvisor.com/...-‐ilianaiotova.eu/.com/summary/	  

40. http://www.mixtapetorrent.c...tter.com/dutchiebabii?page=624	  

41. http://www.directorystorm.com/?url=ilianaiotova.eu/	  

42. http://topsy.com/tb/ilianai...10/01/medical-‐student-‐piratey/	  

43. http://www.blogcatalog.com/...naiotova.eu/+cottonbellymusic/	  

44. http://smarter-‐ilianaiotova...100021_10948996_500193_103815_	  

45. http://smarter-‐ilianaiotova...4.html?filter=500049_15677060_	  

46. http://www.xkzzz.com/plus/s...yword&keyword=ilianaiotova.eu/	  

47. http://home.suddenlink.net/...naiotova.eu//topics/topic/css/	  

48. http://www.tagfetcher.com/url/sicaca.blogs.ilianaiotova.eu/	  

49. http://istanaartis.com/search/www1.ilianaiotova.eu/	  

50. http://topsy.com/tb/ilianai...4ade9ef29dc14324e3b061b512f318	  

51. http://www.purevolume.com/ilianaiotova.eu//royden	  

52. http://topsy.com/tb/ilianai.../photos/chantastic/1590993819/	  

53. http://news2.ru/auto/site=ilianaiotova.eu//tag=h1n1/	  

54. http://z.zhongsou.com/n?w=i...ova.eu/&k=&sr=&aid=E0700000000	  

55. http://topsy.com/tb/news.il.../8301-‐13846_3-‐10448610-‐62.html	  

56. http://ru.gogloom.com/Krstarica/ilianaiotova.eu//	  
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57. http://mrtaggy.com/search?q...%2Farticles%2Freaderstayawhile	  

58. http://videobokepfotobugil....ova.eu/+-‐+Site+Info+from+Alexa	  

59. http://www.lexcycle.com/agg...d%20total%20to%20180.?page=333	  

60. http://www.xmarks.com/site/...messaging/bluetoothtexter.html	  

61. http://www.rankit.free.fr/site.php?url=ilianaiotova.eu/	  

62. http://mixtapetorrent.com/n...tter.com/judahonthebeat?page=9	  

63. http://indexed.linkhelper.c...ress=ilianaiotova.eu/&bbaidu=1	  

64. http://topsy.com/tb/ilianaiotova.eu//vicchesnutt	  

65. http://pdf.healthhaven.com/Warts_site:ilianaiotova.eu/.htm	  

66. http://vinirusso.info/lifes...s/site/ilianaiotova.eu//page/2	  

67. http://topsy.com/tb/ilianaiotova.eu//posts/1712535	  

68. http://www.siteadvisor.pl/s...naiotova.eu//postid/?p=3749429	   	  

69. http://www.keywordspy.com/p...in.aspx?q=pub.ilianaiotova.eu/	  

70. http://wholinkstome.com/url...ndfuture.blog.ilianaiotova.eu/	  

71. http://whois.ddxxz.com/?url=ilianaiotova.eu/	  

72. http://wholinkstome.com/url/dir.ilianaiotova.eu/	  

73. http://topsy.com/tb/ilianai...359e4bac0dae55af05698e8e1433e1	  

74. http://topsy.com/tb/ilianai...ter1-‐2010jan01,0,3833151.story	  

75. http://topsy.com/tb/ilianai...afia-‐+-‐Discografia-‐+-‐Yapa.html	  

76. http://myseoconsultant.com/glyphobet.ilianaiotova.eu/	  

77. http://mixtapetorrent.com/n...iotova.eu//schoolboyQ?page=231	  

78. http://topsy.com/tb/ilianai...eu//photos/flynnkc/3883659336/	  

79. http://www.folkd.com/url/il...o%2F625018%2Froger-‐federer-‐won	  

80. http://www.bottleonbeach.com/tadaa1@ilianaiotova.eu/	  

81. http://ask.famouswhy.com/Do...iotova.eu/-‐account_q24675.html	  

82. http://the-‐gadgeteer-‐iliana...phone/1707-‐3499_7-‐2902710.html	  

83. http://www.keywordspy.com/o...px?q=profiles.ilianaiotova.eu/	  

84. http://www.warezaccess.com/...ilianaiotova.eu/-‐password.html	  

85. http://topsy.com/tb/ilianai...01/mars-‐earth-‐close-‐encounter/	  

86. http://alatestmlp-‐ilianaiot....com/pc-‐video-‐games/?sa=500685	  
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87. http://www.youdao.com/searc....eu/&ue=utf8&keyfrom=web.index	  

88. http://www.campusreform.org/tags/ilianaiotova.eu/?page=2	  

89. http://topsy.com/trackback?...2F20091105_osaka_city_metro%2F	  

90. http://www.weblo.com/asset_...02547/137328/ilianaiotova.eu//	  

91. http://www.decenttools.com/...a.eu/?sort=QUERY&type=DESC	   	  

92. http://all-‐shares.com/file/...atics.rar/avaxhome+exterminate	  

93. http://www.myip.cn/developer.ilianaiotova.eu/	  

94. http://www.keywordspy.co.uk...aspx?q=cnettv.ilianaiotova.eu/	  

95. http://wholinkstome.com/url/cnn-‐ilianaiotova.eu/.com	  

96. http://www.alexa.com/site/l...844.com//&url=ilianaiotova.eu/	  

97. http://topsy.com/tb/ilianai...ive4-‐2010feb04,0,4078396.story	  

98. http://topsy.com/tb/ilianaiotova.eu//kallavellemusic	  

99. http://topsy.com/tb/news.il...8301-‐30252_3-‐10445974-‐246.html	  

100. http://topsy.com/tb/japan.i...y/0,3800078151,20407156,00.htm	  

101. http://www.weblo.com/websit...neral/ilianaiotova.eu//401428/	  

102. http://www.house.gov/htbin/...roducts/acrobat/readstep2.html	  

103. http://search.myworld.ebay.com.sg/hobbies/ilianaiotova.eu/	  

104. http://koleksifotobugil.com...rch/www.gadis-‐ilianaiotova.eu/	  

105. http://topsy.com/twitter/fi...catalano/site:ilianaiotova.eu/	  

106. http://megastreaming.org/pl...//ilianaiotova.eu//?v=O8SWONSY	  

107. http://cooltechzone-‐ilianai...rowaves/?filter=503541_110910_	  

108. http://www.mixtapetorrent.c...edmvonly.blogspot.com?page=503	  

109. http://finapps.forbes.com/f...source%20ticket&period=qtr	  

110. http://www.xmarks.com/site/...thinking_about_item_rende.html	  

111. http://www.mento.info/suipa/on/ilianaiotova.eu/?page=34	  

112. http://www.alexa.com/site/l...excn.com/&url=ilianaiotova.eu/	  

113. http://topsy.com/tb/itunes....kid-‐deluxe-‐version/id342791878	  

114. http://www.metacafe.com/cha...arch/ilianaiotova.eu//page-‐17/	  

115. http://www.metacafe.com/tag...lianaiotova.eu//newest/page-‐9/	  

116. http://topsy.com/tb/ilianai...endo-‐(variados-‐graciosos).html	  
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117. http://www.gennio.com/etiqu...mut-‐Issels-‐At-‐ilianaiotova.eu/	  

118. http://www.100ceo.com/?domain=ilianaiotova.eu/	  

119. http://www.jb51.net/tools/baidu/?url=ilianaiotova.eu/&dt=1	  

120. http://www.xmarks.com/site/ilianaiotova.eu//albertjou	  

121. http://photos.vfxy.com/phot...tova.eu/-‐photos-‐darrenhester/2	   	  

122. http://wareseeker.com/the-‐ilianaiotova.eu/-‐update-‐checker/	  

123. http://bookmarks.yahoo.co.j...omments%2F20090621_gyfalcon%2F	  

124. http://www.baidu.com/s?wd=ilianaiotova.eu/	  

125. http://www.alexa.com/site/l...hina.com/&url=ilianaiotova.eu/	  

126. http://www.alexa.com/data/d...ianaiotova.eu//&url=myefan.com	  

127. http://www.siteadvisor.com/...iotova.eu//downloads/16281227/	  

128. http://image.healthhaven.co...stem_site:ilianaiotova.eu/.htm	  

129. http://mywbs.com/search?q=egad+site:ilianaiotova.eu/	  

130. http://www.mixtapetorrent.c...edmvonly.blogspot.com?page=327	  

131. http://www.anwarkim.com/?s=...+%5Bmzm%5D+at+ilianaiotova.eu/	  

132. http://topsy.com/tb/ilianai...gazine/2010/01/ff_gamechanger/	  

133. http://redsocial.uimp20.es/...blog/list?tag=ilianaiotova.eu/	  

134. http://www.xmarks.com/site/ilianaiotova.eu//dotmac	  

135. http://www.protect-‐x.com/info/gamesville.ilianaiotova.eu/	  

136. http://topsy.com/tb/ilianai...-‐Ubuntu-‐karmic-‐Entr%C3%A1.html	  

137. http://wholinkstome.com/url/blogs.ilianaiotova.eu/	  

138. http://www.anwarkim.com/?s=...ilianaiotova.eu/%2Firfan_zafar	  

139. http://buzzurl.jp/entry/htt...news/comments/20071015_an_225/	  

140. http://cooltechzone-‐ilianai...606-‐12576_7-‐0.html?nodeId=6536	  

141. http://www.myiptest.com/sta...S-‐Lookup/news.ilianaiotova.eu/	  

142. http://www.mrtaggy.com/sear...iness+toread&us=10&e=0	  

143. http://topsy.com/tb/ilianai...et26-‐2009dec26,0,1920208.story	  

144. http://wholinkstome.com/url...ningrat8.blog.ilianaiotova.eu/	  

145. http://www.alexa.com/site/l...fans.com/&url=ilianaiotova.eu/	  

146. http://topsy.com/twitter/amahnicole/site:ilianaiotova.eu/	  
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147. http://coupons.redflagdeals...p/all/ilianaiotova.eu/-‐US_418/	  

148. http://www.websitetrafficra...exed.php?for=ilianaiotova.eu//	  

149. http://www.webinfostats.com/ilianaiotova.eu//	  

150. http://1.bp.blogspot.com/_2...noV2g/s1600-‐h/ilianaiotova.eu/	   	  

151. http://www.myip.cn/exlinks.php?q=ilianaiotova.eu/	  

152. http://news2.ru/all/marketing/site=ilianaiotova.eu//top/	  

153. http://topsy.com/tb/news.il...//8301-‐1009_3-‐10447279-‐83.html	  

154. http://3.bp.blogspot.com/_F...DJedw/s1600-‐h/ilianaiotova.eu/	  

155. http://image.healthhaven.com/Boils_site:ilianaiotova.eu/.htm	  

156. http://www.xmarks.com/site/....eu//tedhsia/root%2526page=all	  

157. http://www.mrtaggy.com/sear...Fwritebetter&us=10&e=0	  

158. http://www.xmarks.com/site/..._4-‐10527243.html%253Ftag=mncol	  

159. http://smarter-‐ilianaiotova...ont/4505-‐17905_7-‐33059754.html	  

160. http://partner-‐ilianaiotova...com/topic-‐news/google-‐inc.html	  

161. http://www.alexa.com/site/l...jp57.net/&url=ilianaiotova.eu/	  

162. http://www.decenttools.com/.../ilianaiotova.eu/%20chrisbrown	  

163. http://topsy.com/tb/blogs.i...a.eu//jnack/2009/12/cmd-‐h.html	   	  

164. http://partner-‐ilianaiotova.eu/.com/acer-‐laptops/	  

165. http://topsy.com/tb/news.il.../8301-‐13860_3-‐10435937-‐56.html	  

166. http://myseoconsultant.com/?url=advertising.ilianaiotova.eu/	  

167. http://topsy.com/tb/ilianai...hotos/blogumentary/4355457660/	  

168. http://www.reddit.com/domain/en.ilianaiotova.eu//widget/	  

169. http://www.lexcycle.com/agg...OSPAMPLEASEteleread.org?page=7	  

170. http://megastreaming.org/pl...iotova.eu//?v=PMDU1LA5&t=1	  

171. http://www.gennio.com/etiqu...irus-‐2.7.39-‐-‐-‐ilianaiotova.eu/	  

172. http://www.keywordspy.co.uk...blog.ilianaiotova.eu/&m=uk	  

173. http://www.zitian.cn/style/...is.asp?domain=ilianaiotova.eu/	  

174. http://ilianaiotova.eu/.alexareport.cn/	  

175. http://omgili.com/%22card-‐2...m.ilianaiotova.eu/%22-‐22memory	  

176. http://www.xmarks.com/site/...va.eu//%253Ffuseaction=signout	  
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177. http://topsy.com/tb/itunes....lbum/all-‐about-‐you/id335154908	  

178. http://www.mixtapetorrent.c...edmvonly.blogspot.com?page=535	  

179. http://topsy.com/tb/ilianai...les/p2p_apps_stratus_lccs.html	  

180. http://www.dealighted.com/a...ne+9+in+stock+ilianaiotova.eu/	  

181. http://www.empiritag.com/site/ilianaiotova.eu/	  

182. http://www.tesisymonografias.net/ilianaiotova.eu//3/	   	  

183. http://mixtapetorrent.com/n...otova.eu//bostondutch?page=615	  

184. http://www.tanks.lv/trafiks/cache/?lp=50.ilianaiotova.eu/	  

185. http://www.submityoursite.c...hp?siteurl=en.ilianaiotova.eu/	  

186. http://sitetag.us/4ba50471a...e0e66d5197fb9/ilianaiotova.eu/	  

187. http://topsy.com/tb/news.il...8301-‐30686_3-‐10447451-‐266.html	  

188. http://topsy.com/tb/ilianai...rats5-‐2010jan05,0,587548.story	  

189. http://www.mrtaggy.com/sear...a.eu/%2Farticles%2Fwritebetter	  

190. http://anime.dougasouko.com...?c=search&s=kemono+erin+28	  

191. http://wholinkstome.com/url/celebrity.ilianaiotova.eu/	  

192. http://www.dealighted.com/a...p+at+ilianaiotova.eu/+for+$749	  

193. http://www.gennio.com/etiqu...lianaiotova.eu/-‐Nouvelle-‐Vague	  

194. http://shikaku.atpedia.jp/s...0incognito(%E8%8B%B1%E6%96%87)	  

195. http://www.netfugl.dk/pictu...p;order_by=hits&order=desc	  

196. http://www.keywordspy.com.e....aspx?q=games.ilianaiotova.eu/	  

197. http://www.mixtapetorrent.c...edmvonly.blogspot.com?page=496	  

198. http://www.baidu.com/s?wd=site%3Atool.ilianaiotova.eu/&cl=3	  

199. http://www.villagevoice.com/related/to/ilianaiotova.eu/	  

200. http://ipaq-‐ilianaiotova.eu/.com/io-‐cards/?sa=500032	  

201. http://topsy.com/tb/ilianaiotova.eu//ipad/design/	  

202. http://www.xmarks.com/site/...tova.eu//macosx/dashboard.html	  

203. http://www.alexa.com/site/l...lexa.com/&url=ilianaiotova.eu/	  

204. http://www.myiptest.com/sta...ookup/orcadia.ilianaiotova.eu/	   	  

205. http://topsy.com/tb/ilianai...-‐Descarga-‐Full!-‐1-‐Link-‐:).html	  

206. http://mrtaggy.com/search?q...ndler+-‐howto&ts=15&e=0	  
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207. http://id.88db.com/q-‐ilianaiotova.eu/%2Fjoanach/1/	  

208. http://www.xmarks.com/site/.../technologies/digitaleditions/	  

209. http://ipaq-‐ilianaiotova.eu...-‐cards/?filter=500266_5000725_	  

210. http://www.dotnetspider.com...aspx?SiteName=ilianaiotova.eu/	  

211. http://www.gennio.com/etiquetas/ilianaiotova.eu/-‐-‐-‐Dj-‐Jamsha	  

212. http://topsy.com/tb/ilianai..._%22-‐25-‐a%C3%B1os-‐despues.html	  

213. http://mixtapetorrent.com/n...tter.com/dutchiebabii?page=591	  

214. http://www.robtex.com/dns/adobe-‐dns-‐2.ilianaiotova.eu/.html	  

215. http://alatestmlp-‐ilianaiot..._7-‐0.html?sort=&node=12698	  

216. http://topsy.com/tb/bugs.il...iotova.eu//jira/browse/FP-‐1877	  

217. http://script.wareseeker.com/free-‐ilianaiotova.eu//	  

218. http://www.alexa.com/site/l...09fa.com/&url=ilianaiotova.eu/	  

219. http://wholinkstome.com/url...ilianaiotova.eu/.edgesuite.net	  

220. http://no.reddit.com/domain/ilianaiotova.eu/	  

221. http://topsy.com/tb/latimes...art-‐making-‐album-‐runaways.html	  

222. http://cooltechzone-‐ilianai...-‐150/4505-‐9332_7-‐31205053.html	  

223. http://www.win7dl.com/downl...+Life+HD+ilianaiotova.eu/.html	  

224. http://www.alexa.com/site/linksin/ilianaiotova.eu/.cn	  

225. http://pipes.yahoo.com/pipe...ource%3Afeeds.ilianaiotova.eu/	  

226. http://www.empiritag.com/site/advertising.ilianaiotova.eu/	  

227. http://topsy.com/tb/ilianai....eu//photos/mstoll/4287841292/	  

228. http://pipes.yahoo.com/pipe...ource%3Akuler.ilianaiotova.eu/	   	  

229. http://topsy.com/tb/japan.i...77799,20408349-‐10001618,00.htm	  

230. http://www.robtex.com/dns/apps.ilianaiotova.eu/.html	  

231. http://www.alexa.com/site/l.../33mv.cn/&url=ilianaiotova.eu/	   	  

232. http://www.archive.org/sear...2ilianaiotova.eu/%2F4papaya%22	  

233. http://the-‐gadgeteer-‐iliana...ing/4505-‐17904_7-‐33016626.html	  

234. http://vip-‐file.com/downloa...8-‐HQ-‐ilianaiotova.eu/.rar.html	  

235. http://mrtaggy.com/search?q...%2Fartdirweb&us=10&e=1	  

236. http://topsy.com/tb/japan.i...oyo/2009/08/23/entry_27024476/	  
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237. http://topsy.com/tb/japan.i...y/0,3800101943,20404868,00.htm	  

238. http://comparen.com/compare...m,%20hi5.com,%20friendster.com	  

239. http://topsy.com/tb/ilianai.../newsletters/edge/october2009/	  

240. http://topsy.com/tb/latimes...-‐and-‐south-‐of-‐los-‐angeles.html	  

241. http://mrtaggy.com/search?q...rt.html+-‐fun&ts=15&e=0	  

242. http://www.xmarks.com/site/.../1/ilianaiotova.eu//about/tour	   	  

243. http://about.diigo.com/about/ilianaiotova.eu/%2Ftag%2Fnews	   	  

244. http://www.alexa.com/site/l...y.com.cn/&url=ilianaiotova.eu/	  

245. http://topsy.com/tb/ilianai...e26-‐2009aug26,0,5219849.column	  

246. http://www.wikibuddy.com/?p...jerrykneupper/ugly_drum_smoker	  

247. http://video.youdao.com/sea...naiotova.eu/&keyfrom=changyong	  

248. http://topsy.com/twitter/t_natsume/site:ilianaiotova.eu/	  

249. http://topsy.com/twitter/imusicrock/site:ilianaiotova.eu/	  

250. http://www.alexa.com/sitein...lianaiotova.eu//kesler/tirivie	  

251. http://www.xmarks.com/site/...ent.do%253FexternalId=tn_15507	  

252. http://image.healthhaven.co...tomy_site:ilianaiotova.eu/.htm	  

253. http://www.xmarks.com/site/...53Fcontent=Part6_ProgAS_1.html	  

254. http://www.mixtapetorrent.c...edmvonly.blogspot.com?page=324	  

255. http://fuspy.com/Kombat/Res...p;d2=lavaplace.com&type=Ad	  

256. http://topsy.com/tb/ilianaiotova.eu//fishboneisredhot	  

257. http://tool.zzchn.com/tips....=http%3A%2F%2Filianaiotova.eu/	  

258. http://ipaq-‐ilianaiotova.eu/.com/motherboards/	  

259. http://topsy.com/tb/taiwan....e/0,2000088746,20142939,00.htm	  

260. http://www.seotg.com.cn/?url=ilianaiotova.eu/	  

261. http://www.alexa.com/site/l...nyzd.net/&url=ilianaiotova.eu/	  

262. http://topsy.com/tb/ilianai...hotos/43735793@N03/4351243119/	  

263. http://www.mixtapetorrent.c...edmvonly.blogspot.com?page=491	  

264. http://www.alexa.com/site/l...atui.com/&url=ilianaiotova.eu/	  

265. http://www.talkreviews.fr/ilianaiotova.eu/	  

266. http://www.reddit.com/domain/cnettv.ilianaiotova.eu/	  
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267. http://www.dealighted.com/a.../Hot+Deals+at+ilianaiotova.eu/	  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Канали в социалната мрежа Facebook 

	  

ФБ страница 

№ Facebook 
страница 

Адрес Бр.фенове 

1.	   Iliana Iotova https://www.facebook.com/IlianaIotova 	     1 648	  

	  

ФБ профил 

№ Facebook 
профил 

Адрес Бр.фенове Бр.последо-
ватели 

1.	   Iliana Iotova	   https://www.facebook.com/Ilya
naIotova?fref=ts	  

5 000	   1 939 

	  

ФБ група 

№ Facebook група Адрес Бр.фенове 

1. КЪДЕ СА ПАРИТЕ 
НА БЕЖАНЦИТЕ? 

http://www.facebook.com/groups/2288882272
78241/ 	  

2 769 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Канали в други социални мрежи  

 

Twitter профил 

№ Тwitter Адрес Бр.фенове 

1.	   Iliana_Iotova 
(IIotova) 

https://twitter.com/IIotova 

	  

104 

 

 

YouTube видеоканал  

№ Youtube Адрес Гледания Бр. 
абонати 

1.	   Iliana Iotova	   http://www.youtube.com/user/ilianainfobg 	   2 262	   15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Постове във форуми – 53 бр. 

ПОСТОВЕ за Йотова във форуми, 14.11.-30.11.2013г. 

  Адрес Потребител Коментар 

1 http://komentator.bg/news_detail
s.php?newsId=9677 анонимен 

Тази конференция за бежанците, 
организирана от евродепутат Йотова, 
беше много полезна. Най-после 

държавните институции се събраха с 
неправителствени организации и 

обмениха опит и актуална 
информация, потърсиха общо 

решшение на проблема. И то пред 
очите на обществото! 

2 http://komentator.bg/news_detail
s.php?newsId=9677 Ivan Yanev 

Гледах стрийминга на конференцията 
в нета. Впечатлен съм, че е на 
толкова високо ниво - министри, 
шефове на държ.агенции, ПЕС, 

дипломатически корпус, 
чуждестранни НПО, социолози и 
политолози. Значи ще имат реален 

резултат от нея! 

3 

http://pressadaily.bg/publication/2
8846-

%D0%A1%D1%82%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D1%88%D0%

B5%D0%B2-
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D

0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D

0%BE%D1%80-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1

%89%D1%83-
%D0%BA%D1%81%D0%B5%D
0%BD%D0%BE%D1%84%D0%
BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F

%D1%82%D0%B0/ 

Добрева 

Прав е Станишев, че 10 
хил.нелегални емигранти за България 
са доста, затова и страните членки на 
ЕС трябва да проявят солидарност. 
Не просто като пращат пари, а като 

поемат и част от бежанците. 
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4 

http://pressadaily.bg/publication/2
8846-

%D0%A1%D1%82%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D1%88%D0%

B5%D0%B2-
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D

0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D

0%BE%D1%80-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1

%89%D1%83-
%D0%BA%D1%81%D0%B5%D
0%BD%D0%BE%D1%84%D0%
BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F

%D1%82%D0%B0/ 

Вени 

Ксенофобията няма да рещи 
проблема с бежанците. 

Конференцията и публичаната 
дискусаия, организирани от леви 
евродепутати на практика замести 
КСНС на президента - и като 
присъствие, и като обмяна на 
актуална информация... 

5 

http://hashtag-
bg.com/2013/11/22/%D1%81%D
1%82%D0%B0%D0%BD%D0%
B8%D1%88%D0%B5%D0%B2-

10-%D1%82%D0%B5-
%D1%85%D0%B8%D0%BB%D

1%8F%D0%B4%D0%B8-
%D0%B4%D1%83%D1%88%D0

%B8-
%D1%87%D1%83%D0%B6%D0
%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8

6%D0%B8-
%D0%BA%D0%BE%D0%B8/#c

omment-2203 

Кирил 

Конференцията за бежанците беше 
нужна, защото всички институции, 
коиот работят по кризата обмениха 
актуална информация и то пред очите 
на обществото. Добре, че кръглата 
маса вървеше онлайн, че хората да 

разберат - няма опасност от 
епидемии, както ни плашеха някои 

напоследък... 

6 

http://society.actualno.com/Vrysh
tame-stotici-nelegalni-imigranti-v-

Aljir-Afganistan-i-Irak-
news_6714.html#cmnt 

Владо 

Добре че беше тази кръгла маса за 
бежанците, предавана онлайн, че 
българите да разберем реалното 
положение с бежанците у нас. 
Доволен съм, че вече има обща 
политика и нелегалните емигранти 

(не бежанците) ще бъда експулсирани 
бързо и организирано! 

7 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/11/22/2188001_imigrantite_
u_nas_9820_nad_8000_iskat_st
atut_na_bejanci/?p=0#addcomm

ent 

kirilmend 

На тази конференция "Изгубени 
граници -новата политика на ЕС за 
убежища и имиграция" за пръв път в 
реално време и пред очите на хората 
се обмени инфо по всички аспекти на 
проблема с бежанците - здравен, 
логистичен, образователен. Досега 
беше само мъгла и слухове. Напълно 

съм съгласен, че трябва да се 
ограничи достъпът на нелегалните 
емигранти, които въобще не са 
бежанци, защото не можем да 

поемем повече! 
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8 

http://www.spekulanti.com/novini-
bulgariia/35733-

400_aljirci_i_300_afganistanci_s
hte_budat_izvedeni_izvun_stran

ata#add_comments 

Дарина 

За пръв път конференция на толкова 
високо равнище, по такъв кризисен 

проблем за България, беше 
предавана директно в Интернет! 

Сложно е да се координират различни 
министерства, агенции, 

неправителствени организации и 
общини, но все пак днес поставиха 
началото на общото справяне с 

проблема! 

9 

http://pressadaily.bg/publication/2
8846-

%D0%A1%D1%82%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D1%88%D0%

B5%D0%B2-
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D

0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D

0%BE%D1%80-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1

%89%D1%83-
%D0%BA%D1%81%D0%B5%D
0%BD%D0%BE%D1%84%D0%
BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F

%D1%82%D0%B0/ 

Ivan Yanev 

Създаването на еврофонд за 
убежища и миграция, обявено на 

кръглата маса, е началото на реално 
решаване на проблема с бежанците. 
Отделна страна не може да се справи 
сама, а трябва да участва целия ЕС! 

10 http://dartsnews.bg/News/59823 Марина 

Конференцията за бежанците е 
съвсем навременна, защото 
Президентът забави 4 месеца 
свикването на консултативния си 

съвет по нац.сигурност! А днес хората 
разбраха от най-високо управленско 
ниво какво  е направено до момента и 
какво предстои да се случи! Това 
определено ще внесе някакво 
успокоение у хората, защото 

напоследък се носеха слуховете за 
престъпност и болести, донесени от 

чужденците...  

11 

http://pressadaily.bg/publication/2
8851-

%D0%95%D0%BA%D1%81%D
1%82%D1%80%D0%B0%D0%B
4%D0%B8%D1%80%D0%B0%

D0%BC%D0%B5-700-
%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D
0%B0%D0%BD%D1%86%D0%

B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%90%D0%BB%D0%B6%D

0%B8%D1%80-%D0%B8-
%D0%90%D1%84%D0%B3%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8
1%D1%82%D0%B0%D0%BD/ 

Тоти  

 Дори войната в Сирия да спре 
веднага бежанският проблем няма да 
изчезне поне още няколко години. 
Едва днес, благодарение на 

предаваната в нета кръгла маса, 
българите разбраха какво се случва - 
интегрирането на бежанците засяга 

здравната, 
социалната,образователната, 

общинската системи на обществото! 
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12 

http://pressadaily.bg/publication/2
8851-

%D0%95%D0%BA%D1%81%D
1%82%D1%80%D0%B0%D0%B
4%D0%B8%D1%80%D0%B0%

D0%BC%D0%B5-700-
%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D
0%B0%D0%BD%D1%86%D0%

B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%90%D0%BB%D0%B6%D

0%B8%D1%80-%D0%B8-
%D0%90%D1%84%D0%B3%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8
1%D1%82%D0%B0%D0%BD/ 

Ivan Yanev 

Днес министри даваха отчет за 
свършеното по кризата с бежанците 
не пред парламента, а на живо пред 
целия български народ. Похвално е, 
че по инициатива на бг евродепутат, 

това се случи и у нас. Явно 
прихващаме от европейската 

демокрация! 

13 

http://society.actualno.com/Vrysh
tame-stotici-nelegalni-imigranti-v-

Aljir-Afganistan-i-Irak-
news_6714.html 

Ivan Yanev 

За пръв път се случва министрите да 
се отчитат за свършено по толкова 
парещ проблем направо пред 
широката аудитория на нета. 

Инициаторът за провеждане на тази 
кръгла маса заслужава адмирации! 

14 

http://offnews.bg/index.php/2526
36/kakvi-sa-polzite-za-

balgarskata-ikonomika-ot-
evrofondovete-konferentsiya-na-

zhivo#comment-217547 

Мирослав 

Тази кръгла маса за бежанците даде 
информация на българите от първа 
ръка - министри, шефове на агенции, 
представители на НПО, общинари се 
отчетоха за направеното от техните 
институции за справяне с кризата. А 
планираният еврофонд за убежищата 
дано бъде пълнен солидарно от 
всички членки на ЕС, а не само от 
тези по външната му граница. 

15 

http://hashtag-
bg.com/2013/11/22/%D0%B2%D
1%8A%D1%80%D1%85%D0%B
E%D0%B2%D0%BD%D0%B8%

D1%8F%D1%82-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8

0%D0%B8%D0%B0%D1%82-
%D0%B7%D0%B0-

%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D
0%B0%D0%BD%D1%86%D0%

B8%D1%82%D0%B5-
%D1%89/#comment-2206 

Кирил 

Освен техническа помощ България се 
нуждае и от финансова, но най-вече 
от солидарно поемане на потока от 
нелегални емигранти. Дано заработи 
по-скоро еврофонда за убежищата, та 
да облекчи ситуацията в държавите 

по външната граница на ЕС. 

16 

http://politics.actualno.com/Evrop
a-ni-prashta-tehnicheska-i-
finansova-pomosht-zaradi-
bejancite-news_6751.html 

Ivan Yanev 

Еврокомисар Кр.Георгиева не свърши 
нищо за решаване на проблема със 
сирийските бежанци у нас. Дано 
Върховния комисър на ООН се 
справи по-добре. Трябваше наши 
евродепутати да организират кръгла 
маса по проблема, и дескусията да се 
излъчи в Интернет, за да разберат 

хората какво се случва! 
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17 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=2468503 toti 

Чудя се на коментиралите тук гербери 
- та нали точно ГЕРБ миналата 
година "усвои" ударно 30 милиона 
евро, изпратени от ЕК за да стегне 

границата и общежитията за бежанци. 
Нищо не са направили, но парите 
липсват... И сега крадецът вика 

дръжте крадеца?!?!?!!! 

18 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=2468223 toti 

Еврокомисарката нищо не направи, 
дано този върховен комисар от ООН 
ни помогне. Но най-вече освен 

техническа и финансова помощ ни е 
нужна солидарност от другите 

европейски държави-членки на ЕС. 
Трябва и те да поемат от бежанския 

поток.... 

19 
http://dariknews.bg/view_article_
comments.php?article_id=11778

48&comments=1 

Вихър 

ЕК си променя политика за 
бежанците. Добре, че евродепутати 
организираха тази конференция у 
нас, че и обикновените българи да 
получим информация за общия план 
на бг институциите за справяне с 
проблема с нелегалната емиграция. 

20 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-bezhancite-ot-

siriia/mediana-raste-agresiiata-
spriamo-chuzhdenci-5999095 

dimitar_di 

Конференцията за бежанците беше 
много полезна, защото срещна 

различните институции, отговорни за 
решаване на проблема с бежанците. 
А и беше публично достъпна по 
интернет. Чак сега осъзнах реално 
измеренията на проблема... Дано ЕС 
ни помогнат чрез този бежански 
фонд, за който говори евродепутат 
Йотова, защото сами не можем да се 

справим! 
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21 

http://www.novini.bg/news/16760
4-

%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D
1%8F%D0%BD%D0%B0-

%D0%B9%D0%BE%D1%82%D
0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D
0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8
7%D0%B5%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D

0%B5%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%81%D0%BE%D0%

B2-
%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D

0%B0-
%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D

0%B5%D1%89%D0%B5.html 

Ivan Yanev 

Много е права Йотова - ГЕРБ искат 
бързо предсрочни избори, защото 
след 3 години просто няма да ги 

има... 

22 

http://www.novini.bg/news/16760
4-

%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D
1%8F%D0%BD%D0%B0-

%D0%B9%D0%BE%D1%82%D
0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D
0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8
7%D0%B5%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D

0%B5%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%81%D0%BE%D0%

B2-
%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D

0%B0-
%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D

0%B5%D1%89%D0%B5.html 

Марио 

Не само г-жа Йотова мисли така. На 
всички здравомислещи българи е 

ясно, чеи збори сега ще 
възпроизведат същия парламент - 
най-много да се промъкне и Бареков. 

Но за ГЕРБ и лидера им е 
жизненоважно да си "направят" 

избори сега, че догодина щее късно... 
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23 

http://www.novini.bg/news/16773
8-

%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D
0%B0%D0%BB-

%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D
0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8

0%D0%B8-
%D0%BE%D1%89%D0%B5-2-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-

%D0%B4%D1%83%D1%88%D0
%B8-%D1%89%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D
1%83%D1%81%D0%BD%D0%

B0%D1%82-
%D1%81%D0%B8%D1%80%D0

%B8%D1%8F.html 

Мирела 

Съгласна съм с червената 
евродепутатка - нивата на 
ксенофобия у нас достигнаха 

невиждани висоти. Къде останаха 
традиционните толерантност, с която 

се славеше българина?! 

24 
http://btvnews.bg/video/video/tazi

-sutrin/ima-li-prichini-za-
omrazata-kam-bezhantsite.html 

Petya13 

Само преди година България беше на 
едно от първите места по 

толерантност в Европа. Днес сме на 
дъното. Просто институциите 

закъсняха с реакцията си по въпроса 
и ксенофобията нарастна. 

25 

http://www.mediapool.bg/balgarit
e-smyatat-che-darzhavata-e-

prekaleno-bedna-za-da-priema-
bezhantsi-news213951.html 

анонимен 

Права е Йотова, ЕС да натисне 
Турция за да подпишем най-после с 
тях спогодба за реадмиксия. Иначе 
няма решение на проблема с 

нелегалните емигранти, които тепни 
каналджии ни пращат... 

26 
http://www.meganews.bg/Bulgari
a/Community/CommunityArticle/t
abid/333/ArticleId/448235/.aspx 

Ivan Yanev 
Съвсем точна е лявата евродепутатка 
- големият разговор за бежанците ще 

ес проведе в Брюксел! 

27 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/
prekaleno-bedna-balgariya-ne-

mozhe-da-si-pozvoli-da-izdarzha-
bezhantsi.html 

Petya13 

Проучването на нагласите на 
българите, поръчано от наши 

евродепутати-социалисти, разкрива 
плашещи резултати - 78% от 

българите смятат, че сме прекалено 
бедни въобще да пускаме бежанци на 

наша територия. Къде отиде 
толерантността ни?! 
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28 

http://pik.bg/%D0%B8%D0%BB
%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D

0%B0-
%D0%B9%D0%BE%D1%82%D

0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D
0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8
7%D0%B5%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D

0%B5%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D
0%BA%D0%BE-

%D0%B1%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%81%D0%BE%D0%

B2-
%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D

0%B0-
%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D

0%B5%D1%89%D0%B5-
news120659.html 

Траян Петков 

Права е евродупутатката - Борисов 
усеща, че времето му изтича и затова 
бърза. ГЕРБ и остатъците от десните 
партии извън парламента направиха 
на 2 пъти опит за държавен преврат - 
през лятото с уличните протести и 
сега със студентите. Ама не успяха, 
просто хората вече не есе поддават 

лесно на манипулации... 

29 
http://dariknews.bg/view_article_
comments.php?article_id=11801

80&comments=1 
Стоян 

Евродепутат Йотова е доста активна - 
като член комисията по рибно 

стопанство на ЕП работи активно по 
създаването на гтози еврофонд, а 
успя и да иницира Черномоски съвет 
към този него, който да решава 

споровете с рибарите от съседните 
държави. 

30 
http://burgasnews.com/novini-

burgas/66246-diskutirat-noviya-
fond-za-ribastvo-v-burgas 

Михайлов 

Много полезна и навременна 
инициатива на г-жа Йотова. Нашите 
рибари досега не можеха да се 
възползват от европейското 

финансиране. Дано с новия еврофонд 
това да стане възможно! 

31 
http://burgasnews.com/novini-

burgas/66246-diskutirat-noviya-
fond-za-ribastvo-v-burgas 

Траян Петков 

Тази среща-дискусия е полезна, а и 
на високо равнище. Така че сигурен 
съм, резултатите от нея ще бъдат 
бързи и реални. Пздравления за 
инициатива на г-жа Йотова.  

32 
http://dariknews.bg/view_article_
comments.php?article_id=11801

80&comments=1 
Рангелова 

От такава среща на всички 
заинтересувани от сектор Рибарство 

имаше нужда. А високото 
управленско и политическо ниво на 
присъстващите ще гарантира реални 

резултати. 

33 
http://dariknews.bg/view_article_
comments.php?article_id=11809

83&comments=1 
Здравко 

Йотова е много активна по темите, 
засягащи интересите на България. 

Ето, че след натиск на 
евродепитатите вече ЕС вече поема 
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60% от финансирането на проекти в 
сектор рибарство! 

34 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=676662#id_4968214 Мишо 

Това е много добра новина - за пръв 
път освен за рибарство, Европа дава 
пари и за туризъм, промишленост и 
научни изследвания, свързани със 

сектора. Йотова заслужава 
поздравления, задето доведе на 

крака председателя на Комисията по 
рибно стопанство от Европарламента 

да ни обясни новите условия и 
възможностите за ползване на този 
фонд и инициира създаването на 
Консултативен съвет за Черно море 
към него (който да решава спорните 

въпроси)! 

35 
http://e-

burgas.com/archives/59459#com
ment-5062 

Жаклин 

Много добра работа е свършила 
уевродепутат Йотова - особено за 
учредяването на този консултативен 

съвет за Черно мори. Нашите 
проблеми са специфични, а и това ще 
донесе за пръв път пари за научни 

изледвания по темата! 

36 
http://dariknews.bg/view_article_
comments.php?article_id=11809

83&comments=1 
Добрева 

Грехота е да губим еврофинансиране. 
Дано сега, с променените условия на 
финансиране българските фирми 

успеят да си реализират проектите! 6 
млрд.евро не са малка сума!  

37 

http://svejo.net/2661675-
%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D

1%8F%D0%BD%D0%B0-
%D0%B9%D0%BE%D1%82%D

0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D1%89%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D
1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B

C-8-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D
0%BE-%D0%B7%D0%B0-

%D1%80%D0%B8%D0%B1%D
0%B0%D1%80%D1%81%D1%8

2%D0%B2%D0%BE 

Dimitar Dimitrov 

Йотова успя да привлече вниманието 
на евроинституциите към 

Черноморския район. Това ни 
гарантира повече средства и 
справедливо решаване на 
междусъседстките спорове! 
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38 

http://svejo.net/2661675-
%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D

1%8F%D0%BD%D0%B0-
%D0%B9%D0%BE%D1%82%D

0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D1%89%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D
1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B

C-8-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D
0%BE-%D0%B7%D0%B0-

%D1%80%D0%B8%D0%B1%D
0%B0%D1%80%D1%81%D1%8

2%D0%B2%D0%BE 

marion 

Това, че Европа ще финансира не 
само рибарството ни, но и туризма и 
индустриите, свързани с него, е 
отличен резултат. Евродепутат 

Йотова си е свършила работата като 
член на комисията по рибно 

стопанство в Европарламента! Така 
трябва да действат и другите 
български депутати там! 

39 
http://www.burgasnews.com/novi
ni-burgas/66306-6-mlrd-evro-za-

ribarstvo-v-es-za-2014-2020 
Dimitar Dimitrov 

Така трябва да се решават спорните 
проблеми със съседите - след 

намесата на ЕС няма как да не се 
въведе ред в улова на калкан. 

Конференцията е съвсем навреме! 

40 
http://www.burgasnews.com/novi
ni-burgas/66306-6-mlrd-evro-za-

ribarstvo-v-es-za-2014-2020 
Валерия 

Фактът, че зам.председателя на 
Комисията по рибно стопанство на ЕП 

дойде лично да разясни новите 
възможности за европейско 

финансиране е доказателство за 
усилията на евродепутат Йотова.  
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41 

http://www.flagman.bg/%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D
0%BD%D0%B8/55820/%D0%98
%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D

0%BD%D0%B0-
%D0%99%D0%BE%D1%82%D

0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%91%D1%8A%D0%BB%D
0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B

8%D1%8F-
%D0%B3%D1%83%D0%B1%D

0%B8-8-
%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D
0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%

B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D

0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B8%D0%B1%D
0%B0%D1%80%D1%81%D1%8

2%D0%B2%D0%BE-
%D0%BE%D1%82-

%D0%B8%D0%B7%D1%82%D
0%B8%D1%87%D0%B0%D1%8

9%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B

C%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D

0%B8%D0%BE%D0%B4 

Валери 

Ако всичките ни евродепутати 
работеха като г-жа Йотова, 

икономиката ни щеше да дръпне 
доста напред! 

42 http://www.tax.bg/bg/news/view/1
1053/comments/submit Доганова 

Добре, че евродепутат Йотова 
организира тази дискусия и доведе 
шефа на Комисията по рибно 

стопанство в ЕП за да ни разясни 
новите условия за финансиране! 

43 

http://utre.bg/2013/%D0%BD%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%
BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D
0%BD%D0%B5%D1%81%D0%
B0/%D0%B8%D0%BB%D0%B8

%D1%8F%D0%BD%D0%B0-
%D0%B9%D0%BE%D1%82%D

0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D1%89%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D
1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B

C-8-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D
0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80/#comment-3879 

Стоянов 

Това е начинът да се борим за всяко 
евро - натиск от страна на 

българските евродепутати, доказване 
и убеждаване, докато Европа отпусне 

повече средства. Така, както го 
направи г-жа Йотова! 
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44 

http://utre.bg/2013/%D0%BD%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%
BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D
0%BD%D0%B5%D1%81%D0%
B0/%D0%B8%D0%BB%D0%B8

%D1%8F%D0%BD%D0%B0-
%D0%B9%D0%BE%D1%82%D

0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D1%89%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D
1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B

C-8-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D
0%BE-%D0%B7%D0%B0-

%D1%80/ 

Dimitar Dimitrov 

От цялата дискусия стана ясно едно - 
за пръв път пари ще има и за туризъм 
и за научни проекти, свързани с ъс 

сектор Рибарство. 

45 http://tax.bg/bg/news/view/11053/
comments/submit Киро 

Нашите рибари не кандидатстваха 
досега поради невъзможност да 

съфинансират проектите си. Добре, 
че условието за това се промени, 
както разбирам след натиск на 
български евродепутати. 

46 
http://www.moreto.net/novini.php
?n=232939&CmtOk=1#Comment

s 
Kiro 

Грехота е да не се усвояват евро 
пари при поожение, че сектор 
Рибарство е в такова състояние. 
Добре, че след намеса на нашите 
евродепутати все пак са свалили 
дела за съфинансиране с 10%. 

47 
http://www.moreto.net/novini.php
?n=232512&CmtOk=1#Comment

s 
Kiro 

Точно така си е, права е 
евродепутатката - отдавна трябваше 
да сме изработили национална 

стратегия за бежанците, а не да се 
чудим сега какво да правим!? Защо 
президента чака 4 месеца преди да 
сввика консултативния си съвет? 
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48 

http://utre.bg/2013/%D0%BD%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%
BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D
0%BD%D0%B5%D1%81%D0%
B0/%D0%B8%D0%BB%D0%B8

%D1%8F%D0%BD%D0%B0-
%D0%B9%D0%BE%D1%82%D

0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D1%89%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D
1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B

C-8-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D
0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80/#comment-3882 

Стоянов 

Евродепутат Йотова с основание е 
доволна, защото натискът на групата 
им в ЕП успя. Не само са предвидени 
средства и за проучвания и туризъм, 
свързани с темата, но и делйт за 
съфинансиране на проектите на 

българската страна е намален с 10%. 

49 

http://utre.bg/2013/%D0%BD%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%
BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D
0%BD%D0%B5%D1%81%D0%
B0/%D0%B8%D0%BB%D0%B8

%D1%8F%D0%BD%D0%B0-
%D0%B9%D0%BE%D1%82%D

0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D1%89%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D
1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B

C-8-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D
0%BE-%D0%B7%D0%B0-

%D1%80/ 

Ivan Yanev 

В евро програмата до 2020г. са 
включени теми, които засягат Черно 
море, а това ще е добре за нашите 
рибари. Евродепутат Йотова си е 

свършила работата добре! 

50 
http://society.actualno.com/Evrop

ari-za-ribari-stajanti-
news_7391.html 

Ivan Yanev 

Това с европарите за рибарите е 
добра новина. Евродепутат Йотова 
трябва да е доволна за договорените 
условия за финансиране на този 

сектор у нас. 

51 
http://society.actualno.com/Evrop

ari-za-ribari-stajanti-
news_7391.html 

Владимиров 

От тази дискусия имаше  голяма 
полза - българите разбраха за новите  
възможности за финансиране от ЕС, 
както и за намалената вноска по 

проектното съфианнсиране изискуема 
от българска страна. Дано догоидна 
има повече одобрени проекти от 

сектора. 
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52 
http://www.infostock.bg/infostock/
control/news/details/50039/bg#co

mments 
Мирослав 

Г-жа Йотова е един от най-активните 
ни евродепутати. Похвални са 

усилията да раздвижи и нещата в 
сектор Рибарство! 

53 

http://flagman.bg/%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B
D%D0%B8/55829/%D0%9B%D0
%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8
0%D0%B0%D0%BC%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D1%81%D0%B8%D

1%87%D0%BA%D0%B8-
%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D

0%B0-%D0%B2-
%D0%95%D0%A1-

%D1%81%D0%B5%D0%B4%D
0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%
89%D0%B5%D1%82%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0-
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D
1%81%D1%83%D0%BB%D1%8
2%D0%B0%D1%82%D0%B8%
D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1

%8F-
%D1%81%D1%8A%D0%B2%D

0%B5%D1%82-
%D0%B7%D0%B0-

%D0%A7%D0%B5%D1%80%D
0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%BE%D1%80%D
0%B5-%D0%B4%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D
0%B5-%D1%83-

%D0%BD%D0%B0%D1%81 

Димо 

Много е активна г-жа Йотова, когато 
защитава българските интереси. Този 
Консултативен съвет за Черно море е 

нейна инициатива (защото 
натрупаните проблемите в региона са 

доста), а ето че сега се бори и 
седалището му да е в България! 

 

 

Постове във Facebook – 70 бр. 

ПОСТОВЕ за Йотова във FB, 14 .11.-30.11.2013г. 

  Адрес Потребител Коментар 

1 https://www.facebook.com/group
s/600782166613695/ Ivan Yanev 

Много е права евродепутат Йотова -  
дискусията в обществото ни относно 
бежанците предстои. А поради 
закъсненялата реакция на 

президентството и политическото 
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говорене на някои политици - вече 
имаме и ксенофобски настроения. 

2 https://www.facebook.com/group
s/228888227278241/ Ivan Yanev 

Права е евродепутатката, нужна ни е 
национална стратегия за бежанците, 
която да се спазва от всички власти. 
А не да се решава на парче, според 

политическата конюнктура! 

3 https://www.facebook.com/group
s/228888227278241/ Stoyan Popov 

Наистина крайно времее е ГЕРБ да 
даде смислен отговор на въпроса 

какво направи с парите за 
бежанците?! http://www.focus-

news.net/news/2013/11/25/1852384/ 

4 https://www.facebook.com/group
s/600782166613695/ Stoyan Popov 

Права е евродепутатката - трябва 
най-после да се разбере къде са 

парите за бежанците изпратени от ЕК 
още миналата година и защо се 

оказахме неподготвени за бежанската 
вълна! http://www.focus-

news.net/news/2013/11/25/1852384/ 

5 https://www.facebook.com/group
s/600782166613695/ 

Todor Krustanov 
Като не искат с добро да си кажат от 
ЕК ще принудят ГЕРБ да обяснят за 
изчезналите пари за бежанците... 

6 https://www.facebook.com/IlianaI
otova/posts/768043153211277 

Илияна Йотова  

Можете да гледате онлайн, 
провеждащата се в момента 

конференция на тема "Изгубени 
граници - нова политика на ЕС за 

убежища и имиграция" на 
сайта: http://ilianaiotova.eu/ 

7 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova/posts/3798971550750 

Илияна Йотова  

Можете да гледате онлайн, 
провеждащата се в момента 

конференция на тема "Изгубени 
граници - нова политика на ЕС за 
убежища и имиграция" на сайта: 

http://ilianaiotova.eu/ 

8 
https://www.facebook.com/nona.
veleva.5/posts/21669531184338

4 

Nona Veleva  

Можете да гледате кръглата маса на 
тема "Изгубени граници - нова 
политика на ЕС за убежища и 
имиграция" онлайн на сайта на 

Илияна Йотова. 

9 
https://www.facebook.com/stoya
n.andonov.585/posts/220652441
449965 

Stoyan Andonov Гледайте конференцията в момента 
до 12 часа. 
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10 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova/posts/3798971550750 

Yoan Zarkov 

 Интересна конференция се получи. 
Добре, че я организирахте и 

поканихте интересни чуждестранни 
събеседници, защото ако чакаме 

президента Плевнелиев, тази година 
може и да не се вземат мерки относно 

ситуацията с бежанците. 

11 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova/posts/3798971550750 

Симона 
Бояджиева 

Г-жо Йотова, чест Ви прави, че 
успяхте да ни направите свидетели 
на конференцията. За в бъдеще ще е 
хубаво и други политици да вземат 
пример от Вас и да действат в пълна 

прозрачност.  
Дано се намери най-адекватното 

решение на проблемът с бежанците, 
за да могат да се задвижват и други 

важни въпроси за страната. 

12 https://www.facebook.com/IlianaI
otova/posts/768043153211277 

Андреа 
Георгиева 

Точно от такава среща на високо ниво 
имаше нужда. Да се съберат всички 
носещи отговорност държавни 
институции и не правителствени 

организации. Да споделят опит и да 
помогнат на бежанците. 

13 https://www.facebook.com/IlianaI
otova/posts/768043153211277 

Дани Иванов  

Много се впечатлих от 
представителите на не 

правителствените организации, 
интересен опит споделиха. Вече са 
преминали през подобна ситуация и 
могат да кажат колко е сериозна 
ситуацията и да предложат най-
ефикасните мерки за справяне с 

проблема. 

14 https://www.facebook.com/group
s/228888227278241/?fref=ts 

Диана 
Стефанова 

Имахме нужда, да се проведе 
подобна конференция, защото 

ситуацията ескалира, а президента 
подремва на Дондуков. 

Гледах я и казаха много интересни 
неща. 

15 https://www.facebook.com/group
s/228888227278241/ 

Марина 
Каменова 

Помощта от други европейски 
странни с много важна, но това е 
проблем, който на местно ниво се 
задълбочава, защото ние не сме 
толерантна нация, която да 

съжителства с по-различни хора. 

16 https://www.facebook.com/group
s/228888227278241/ 

Todor Dimitrov 

Построяването на временно 
техническо съоръжение не е връщане 
към миналото. Все пак това е външна 
граница на ЕС и е нужен контрол, 
така преминаващите бежанци ще 
получат нужната помощ, а не по 
градовете да се лутат от едно 
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убежище в друго, също така и 
лекарска помощ. 

17 https://www.facebook.com/group
s/228888227278241/?fref=ts 

Galya Carova 

Беше от основна важност да се 
проведе тази кръгла маса, днес. Да се 
обявят фактите и да се каже какво да 
очакваме. Определено ще имаме 
нужда от помощта и подкрепата на 

ЕС. 

 

18 https://www.facebook.com/group
s/228888227278241/ 

Todor Krustanov 

„Искам да подчертая един аспект, по 
който свенливо се мълчи - длъжни 
сме да подходим към бежанците 

чисто човешки. България има силна 
историческа традиция на 

толерантност към различните по 
етнос и традиции хора. Гордеем се, 
че по време на Втората световна 

война България спасява българските 
евреи. Гордеем се, че по време на 
клането на арменците през Първата 
световна война България им дава 
приют. Трябва да стъпим на тези 
традиции." - много добре казано! 
Нужно е да се вслушаме, защото 
преди всичко, всички сме хора и за 
мое съжаление в последно време 

българинът, не се показва като човек. 

19 https://www.facebook.com/group
s/228888227278241/ 

Мая Тодорова-
Алексиева 

Финансовата помощ от други страни-
членки на ЕС е полезна, но по-важно 
е да се намери принципно решения на 
проблема. Трябва всички страни-
членки да поемат солидарно 

бежанската вълна, защото България 
вече е изчерпала капацитета си за 

приемане на бежанци. 

20 
https://www.facebook.com/group
s/228888227278241/236956133
138117/?notif_t=group_activity 

Branimir Kirilov 

Дори войната в Сирия да свърши 
проблемът с бежанците ще бъде 
актуален години напред. Затова 
трябва да се вземат комплексни 
мерки – но и представители на 
министерствата на вътрешните 
работи, на отбраната , на 

здравеопазването и НЗОК, на 
образованието, на столична община. 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
14	  November	  2013	   	   	  	  Iliana_Yotova_SEO&SM	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

53	  
	  

21 https://www.facebook.com/group
s/228888227278241/ 

Irina Stamenova 

Хубаво, е че ще ни окажат подкрепа 
от ООН и ще изпратят и технически 
екип да помогне. Остана и ние да 
проявим толерантно отношение и 
солидарност към бежанците. 

22 https://www.facebook.com/group
s/228888227278241/ Ivan Yanev 

Резултатите ог проучването, 
инициирано от наши евродепутати, е 
стряскащо - 78% считат че сме 

твърде бедни да пиремаме бежанци, 
а 42% искат те да бъдат затворени в 

лагери. Права е г-жа  Йотова, 
ксенофобията можеше да бъде 

избегната, ако институциите си бяха 
свършили работата. 

23 https://www.facebook.com/group
s/600782166613695/ Elitsa Sotirova 

На 28-ми ноември (четвъртък) 2013г., 
в бургаския х-л "България" от 10.00 ч. 
се събират на среща-дискусия всички 

заинтересовани от сектор 
"Рибарство" - рибари, браншови 

организации, научно-
изследователските институти, НПО, 

представители на ресорната 
държавна администрация и местните 
власти. Срещата е по инициатива на 
евродепутат Ил.Йотова, която ще 

разясни новите условия за 
финансиране от Европа (след 

създаването на специален еврофонд) 
и приоритетите на България за новия 

програмен период до 2020г.. 
Предвидено е и участието на г-н 

Гуидо Милана - зам.председател на 
Комисията по рибно стопанство на 
ЕП, г-жа В.Маринова - зам.министър 

на земеделието и храните, 
представител на Агенцията по 
рибарство и аквакултури. 

24 https://www.facebook.com/elitsa.
sotirova.3 

Elitsa Sotirova 

Утре, 28 ноември 2013 г., в Бургас, по 
инициатива на евродепутат И.Йотова, 

ще се проведе среща-дискусия 
"Новият Европейски фонд за морско 
дело и рибарство - възможности за 
България до 2020 г." на ангажираните 
в сектора на рибарството лица, НПО, 
представители на държавната и 
местната администрация и научно-
изследователските институти. 
Дискусията  ще бъде в хотел 

"България", зала "Компас" от 10.00 до 
14.00 часа. 
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25 https://www.facebook.com/ Elitsa Sotirova 

Проблемите на Бургас са много, 
измежду тях основен е развитието и 
перспективите пред рибарството. 

Досега трудно наши рибари участваха 
в европейски проекти, но вече има 

учреден специален фонд и 
Черноморски съвет към него - за 
решаване на спорни въпроси със 

съседите- рибари.  

26 
https://www.facebook.com/elitsa.
sotirova.3?fref=ts&__rev=102422

6 
Stoyan Popov 

Време беше някой да помисли и за 
нашите рибати - страдат от спорни 

въпроси със съседите, а за 
европейско финансиране дори не 
смеят да помислят. Дано сега, новия 
еврофонд получат тази възможност! 

27 https://www.facebook.com/IlianaI
otova?fref=ts 

Stoyan Popov  

 

Много верни думи казвате г-жо 
Йотова. Нужна е тази дискусия. Дано 
с новия еврофонд проблемите на 
нашите рибари намалеяти получат 

възможност да развиват 
препитанието си! 

28 https://www.facebook.com/IlianaI
otova?fref=ts Stoyan Popov 

Голямата дискусия за бежанците 
предстои! Но първата стъпка е 

натпавена, след като се съберахана 
едно място всички отговорни за 
решаването  на проблема! 

29 https://www.facebook.com/group
s/600782166613695/ Stoyan Popov 

Неслучайно мястото на дискусията е 
Бургас - рибарството е основен 
поминък за града! Като гледам, 

всички заинтересовани ще са съберат 
на едно място - дано си кажат 

проблемите в очите и да се раздвижи 
сектора! 

30 https://www.facebook.com/IlianaI
otova?fref=ts Михаил Малев 

Както се намериха пари за сектора 
благодарение на Европа, така следва  
ЕС да се намеси в решаването на 
споровете на нашите рибари със 

съседите.  

31 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova?fref=ts&__rev=1024226 Михаил Малев 

Прави ми впечатление как успешно 
евродепутат Йотова работи за 

българските интереси. Досега нашите 
рибари въобще нямаха достъп до 
европейското финансиране. А ето че 

това вече е факт! 
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32 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova?fref=ts&__rev=1024226 Михаил Малев 

Конференцията за бежанците беше 
много по-успешна от измъчения и 
закъснял  Консултативен съвет при 
президента. На едно място се 
събраха всички заинтересувани 
страни и споделиха публично 

актуална информация по проблема 
(даже в нета се предаваше на "на 
живо"). Това беше нужно, защото 
липсата й поражда слухове и 

ксенофобия! 

33 https://www.facebook.com/?ref=t
n_tnmn Katq Ivancheva 

ЕП съвсем наскоро одобри новия 
Европейски фонд за морско дело и 

рибарство. България също е 
изработила свое становище, което ще 
бъде в основата на следващата 
оперативна програма в сектора на 
рибарството. По инициатива на 

евродупутат И.Йотова, в четвъртък 
(28.11.2013г.) в Бургас се организира 
среща-дискусия "Новият Европейски 
фонд за морско дело и рибарство - 
възможности за България до 2020 г." 

Поканени са рибари и техни 
браншови организации, НПО, научно-

изследователски институти, 
представители на местната и 

държавната власт. В срещата ще 
участва и г-н Гуидо Милана - 

зам.председател на Комисията по 
рибно стопанство на ЕП. На 
дискусията ще се представят 
възможностите за европейско 
финансиране и приоритетите на 
България в сектора до 2020г.  

34 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova?fref=ts&__rev=1024226 Katq Ivancheva 

Рибарският сектор има нужда от ясни 
приоритете и осигурено финансиране. 
Дано на тази среща проблемите 

намерят своето решение! 

35 https://www.facebook.com/ Anna Plachkova 

За да представи възможностите за 
финансиране на сектора от 

новоучреденият Европейски фонд за 
морско дело и рибарство, както и 

държавните ни приоритети до 2020г., 
евродепутат И.Йотова инициира 
среща-дискусия в Бургас, на 

28.11.2013г., в хотел "България", зала 
"Компас", от 10.00 до 14.00ч.  В 

срещата ще участват браншовици, 
рибари, НПО, местната и централна 

администрация, както и 
зам.председателя на Комисията по 
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рибно стопанство в Европарламента. 

36 https://www.facebook.com/ Anna Plachkova 

Сигурна съм, че тази среща-дискусия 
ще бъде от полза за Бургас и целият 

рибарски сектор ... щом вече е 
осигурено европейското 

финансиране! :-) 

37 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova?fref=ts&__rev=1024226 Anna Plachkova 

Сигурна съм, че след тази дискусия 
рибарският сектор ще получи реално 
развитие - нали еврофинансирането е 

осигурено!  

38 https://www.facebook.com/group
s/600782166613695/ Кирил Стоянов 

Един по един пролбемите в 
различните сектори на икономиката 
ни трябва да се обследват и решават. 
Добре, че се е намерило европейско 
финансиране за нашите рибари! 

39 https://www.facebook.com/IlianaI
otova?fref=ts Кирил Стоянов 

Тази конференция за бежанците 
засенчи КСНС при Плевнелиев - и 

като резултати, и като 
представителство! 

40 https://www.facebook.com/IlianaI
otova?fref=ts Кирил Стоянов 

Доколкото си спомням г-жа Йотова 
беше иницииатор на Консултативен 
съвет за Черно море, който да 

решава проблемите на рибарите в 
региона. Такава последователна 

политика трябва да имат всички бълг. 
евродепутати! 

41 https://www.facebook.com/k.men
deleev Кирил Стоянов 

Само да се съберат и обсъдят 
проблемите в сектора е стъпка към 
решаването им.  А присъствието на 
представители от Европарламента 
гарантира реални резултати и 
адекватни управленски мерки. 

42 
https://www.facebook.com/anna.
plachkova.1?fref=ts&__rev=1024

226 
Кирил Стоянов 

Интересна програма ще има тази 
среща-дискусия! Поне нещо ще се 
раздвижи в риболовния сектор след 
осигуряваето на финансиране от 

Европа! 

43 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova?fref=ts&__rev=1024226 Кирил Стоянов 

Освен големите приказки от 
предишното управление, хората не 
видяха реално подобрение на живота 
си. Ето че пари се намериха (след 
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упорита работа на наши 
евродепутати в ЕП) и риболовния ни 

сектор ще живне!  

44 https://www.facebook.com/group
s/600782166613695/ Траян Петков 

В момента тече дискусията, от която 
ще здависи развитието на сектор 
Рибарство за годинин напред... 

45 https://www.facebook.com/group
s/600782166613695/ Траян Петков 

Точно така трябва да се прави. Г-жа 
Йотова е довела на крака в Бургас не 

само управляващите, но и 
височокопастевни политици от 

Европарламента - за да разяснят на 
нашите рибари новите възможности 
за финансиране на проектите им. 

46 https://www.facebook.com/IlianaI
otova?fref=ts Траян Петков 

От такава дискусия имаше нужда 
целия сектор. Доколкото разбирам за 
пръв път Европа ни дава пари за 

научни изследвания в сектора, а и са 
съгласни да финансират до 60% от 

нашите проекти.  

47 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova?fref=ts Траян Петков 

Целият ни рибарски сектор очакваше 
тази среща- дискусия, която да 
разясни новите възможности 

предоставяни ни отЕС. За пръв път 
Европа ни дава пари за научни 
изследвания в сектора, а и са 

съгласни да финансират до 60% от 
нашите проекти.  

48 https://www.facebook.com/group
s/600782166613695/ Борис Славчев 

Това е важна тема, дано нещата 
потръгнат, защото от този сектор си 
вадят хляба доста хора у нас... 

49 https://www.facebook.com/group
s/600782166613695/ Борис Славчев 

Важно е да се разберат рибарите, 
правителството и Европа как да 

съживят за този основен поминък в 
България. 

50 https://www.facebook.com/group
s/600782166613695/ Liubomir Gechev 

Изводът от дискусията беше, че 
рибарите не кандидатстват за 

еврофинансиране, защото не могат 
да поемат половината от 

инвестицията. Сега тази пречка 
отпада - нужно е да намерят само 

40% от парите, останалото го поема 
ЕС. 

51 https://www.facebook.com/group
s/600782166613695/ Liubomir Gechev 

Новината от тази полезна среща-
дискусия в Бургас е, че ЕС ще 

финансира не само рибарския ни 
сектор, но и съпътстващите го 

туризам, преработвателна индустрия 
и научни изследвания! 
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52 https://www.facebook.com/group
s/600782166613695/ Liubomir Gechev 

Присъствието на зам.председателя 
на съответната комисия в ЕП и на 
български зам.министър предполага 

реални и бързи резултати от 
дискусията. 

53 https://www.facebook.com/IlianaI
otova Liubomir Gechev Много полезна дискусия. Нужна ни е 

интегрирана морска политика.  

54 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova?fref=ts Liubomir Gechev 

Жалко, че България ще загуби част от 
евросредствата,  предвидени в 

предишния програмен период, тъй 
като се оказало, че няма достатъчно 

проекти.  

55 https://www.facebook.com/group
s/600782166613695/ 

Марина 
Каменова 

С такива срещи в страната трябва да 
се разяснява програма „Рибарство”, 
тъй като повечето отбългарските 
специалисти в сектора не са 
достатъчно запознати с 

възможноситте за финасиране от ЕС. 

56 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova?fref=ts 

Марина 
Каменова 

Такива дискусии ще подготвят 
българските рибари предварително и 
така за новия програмен период ще 
има повече български проекти. 

57 https://www.facebook.com/IlianaI
otova 

Марина 
Каменова 

Точно такива срещи-дискусии са 
нужни за да помогнат на заетите в 
рибното стопанство да се възползват 
от възможностите за европейско 

финансиране. 

58 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova Ivan Yanev 

Изводът от тази дискусия е, че освен 
повече пари и ма и нови възможности 

пред българите, заети в сектор 
Рибарство и свързаните с него 
туризъм, научни изследвания, 
преработвателна индускрия.А за 
българските рибари над 50 г. има и 
предвидена възможност да си наема 
стажант, чиято заплата ще бъде 

заплащана от ЕС! 

59 https://www.facebook.com/IlianaI
otova?fref=ts Irina Stamenova 

Лично Йотова настяваше в ЕП 
България да бъде включена в 
страните, подложени на особено 

силен натиск от бежанската вълна. И 
ни включиха - сега ще помагат 

приоритетно тук. 

60 https://www.facebook.com/IlianaI
otova?fref=ts Irina Stamenova 

Тази дискусия показа какви са 
приоритетите на България и новите 
условия за европейско финансиране 
в сектор "Рибарство" до 2020г. 
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61 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova Irina Stamenova 

Беше полезна дискусия, защото се 
събраха на едно място всички 
заинтересовани - от крайните 
ползватели на планираното 

еврофинансиране до европейските  
политици, отговорни за това. И си 
казаха опасенията и приоритетите. 

62 https://www.facebook.com/group
s/228888227278241/ Milena Velinova 

Наистина е нужна цялостна 
национална стратегия за бежанците, 
а не нещата  да се решават на парче. 
А впоследствие да се изработи и 
стратегияна за целия ЕС! Иначе 
проблемът няма да ес реши! 

63 https://www.facebook.com/ Илияна Йотова 

Имам удоволствието да Ви поканя на 
среща-дискусия "Новият Европейски 
фонд за морско дело и рибарство - 
възможности за България до 2020 г.", 
която ще се продведе на 28 ноември 
2013 г. (четвъртък) от 10:00 часа в гр. 
Бургас, хотел "България". Целта ни е 
да запознаем всички заинтересовани 

от рибарството с новите 
възможности, които предоставя 

Европа на своите граждани, заети в 
сектора, и с приоритетите на 
Република България за новия 

програмен период. 

64 https://www.facebook.com/IlianaI
otova?ref=hl 

Илияна Йотова 

Парите за съфинансиране на 
проектите в сектор „Рибарство и 

аквакултури” досега бяха непосилни 
за българските рибари. С 

новоучреденият Европейски фонд за 
морско дело и рибарство това вече 
няма да е така. За да се запознаят с 
новите условия, които предоставя 

Европа и с приоритетите на България 
за новия програмен период, каня 
интересуващи се от този сектор на 
среща-дискусия "Новият Европейски 
фонд за морско дело и рибарство - 
възможности за България до 2020 г.". 
Срещата ще е в Бургас, на 28-ми 
ноември (четвъртък) 2013г., в х-л 

"България", зала "Компас", от 10.00 до 
14.00 ч. 

65 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova 

Илияна Йотова 

Скъпи приятели, поради достигане на 
лимита от 5000 контакта е 

невъзможно да отговоря на поканите 
за приятелство, изпратени тук. Но 
можем свободно да контактуваме 
през Фейсбук страницата ми 

https://www.facebook.com/IlianaIotova 
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Очаквам ви! 

66 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova Илияна Йотова 

Скъпи приятели, очаквам ви на 
страницата ми  

https://www.facebook.com/IlyanaIotova 

67 https://www.facebook.com/ Илияна Йотова 

Една от най-големите победи на 
Европейския парламент е, че успяхме 
да накараме ЕК да отпуска повече 
пари, отколкото българската страна 
при изпълнението на различни 
проекти. Това беше доста трудна 
битка, имайки предвид намаления 

бюджет на съюза. 

68 https://www.facebook.com/IlianaI
otova?ref=hl 

Илияна Йотова 

Амбицията ни е още преди ЕК да е 
одобрила нашата програма до 2020 г., 

чрез дискусии да помогнем на 
българските бенефициенти в 

областта на рибарството и морското 
дело - като разясним новите условия 
на финансиране и как да подготвят 

своите проекти. 

69 https://www.facebook.com/Ilyana
Iotova 

Илияна Йотова 

Създаването на регионален съвет за 
Черно море значава, че ще имаме 
пари за повече научни изследвания, 
за състоянието на рибните пасажи, за 
тяхното опазване и развитие. Този 
съвет трябва да реши проблема с 

изкуствено поставени квоти за улова, 
защото България и Румъния като 
страни-членки на ЕС трябва да се 
съобразяват с тези квоти, а страните 
извън съюза практикуват дъмпингови 
цени r нелегален улов. Работим 
последователно Консултативния 

съвет по рибарство за Черно море да 
бъде в България. 

70 https://www.facebook.com/IlianaI
otova 

Илияна Йотова 

Консултативния съвет по рибарство 
за Черно море трябва да решава 
спорни проблеми, като този с 

изкуствено поставените квоти за 
улова на калкан. България и Румъния 
като страни-членки на ЕС, трябва да 

се съобразяват с тези квоти, а 
страните извън съюза практикуват 
нелоялна конкуренция (дъмпингови 
цени, нелегален улов). Нашата цел е 
този консултативен орган да бъде 

позициониран в България. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

№ Медии Брой 
постове 

1. 24chasa.bg  2 

2. segabg.com  1 

3. dnevnik.bg  1 

4. pressadaily.bg  5 

5. vesti.bg  1 

6. hashtag-bg.com  2 

7. novini.bg  3 

8. society.actualno.com  4 

9. politics.actualno.com  1 

10. meganews.bg  1 

11. komentator.bg  2 

12. infostock.bg  1 

13. mediapool.bg  1 

14. offnews.bg  1 

15. burgasnews.com  2 

16. dartsnews.bg  1 

17. tax.bg  2 

18. pik.bg  1 

19. utre.bg  4 

20. moreto.net  2 

21. flagman.bg  2 

22. spekulanti.com  1 

23. e-burgas.com  1 

24. burgasnews.com  2 
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25. svejo.net  2 

26. dariknews.bg  5 

27. btvnews.bg  2 

28. facebook.bg  70 
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