
на първия тур беше отчетена по-
висока избирателна активност 
от предходните президентски 
избори, не ви ли притеснява, че 
на балотажа по-малко хора ще 
излязат да гласуват?
Изключително съм благодарен на 
хората, които ми гласуваха дове-
рие на 23 октомври и осъзнавам 
каква огромна отговорност е това 
за мен и ангажимент да бъда 
достоен и динамичен президент, 
който да е най-успешният досега. 
Благодарен съм и на тези гражда-
ни, които пуснаха гласа си за други 
кандидати, защото демокрацията 
се гради от активни хора, демокра-
цията означава избор. Приемам 
като сигнал и критика към цялата 
политическа класа факта, че много 
от българите останаха по домовете 
си на 23 октомври и бих искал да 
ги уверя, че съм политик от ново 
поколение, ще работя по нов и ди-
намичен начин, непрестанно обър-
нат към хората не само в страната, 
но и към тези в чужбина. 

Каква ще бъде политиката ви 
спрямо българите в чужбина, те 
сякаш останаха извън полезре-
нието на президентската инсти-
туция досега?
Аз самият дълги години съм живял 
в Германия и знам колко е важно 
да се чувстваш част от родината 
си, но и усещаш, че тя стои зад теб. 
Не искам сънародниците ни зад 
граница да живеят с мисълта, че 
са забравени от собствената си 
държава. Нека помним, че бълга-
рите не сме само 7 милиона. Много 
повече са тези, на които България 
може и трябва да разчита, за да 
върви напред и за да се променя. 
Част от тях живеят извън терито-
рията на страната, като вероятно 
планират живота си там за по-дъл-

го време. Но те остават българи по 
същност, не по задължение, и това 
е хубаво. Ще работя за това бълга-
рите, в която и част на света да се 

намират да имат самочувствието 
и да живеят с мисълта, че тяхната 
държава стои неотлъчно до тях. 
Вие сте нашите посланици извън 
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Ще работя за това българите, в която и част на света да се намират, да имат самочувствието 
и да живеят с мисълта, че тяхната държава стои неотлъчно до тях.
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пределите на страната. Искам 
да показваме вашите успехи, да 
надграждаме над тях, а президент-
ската институция ще помага там, 
където е необходимо. 

Как ще стане това, на думи вина-
ги звучи добре, но на практика 
всички добри пожелания оста-
ват само в рамките на срещите 
с българската общност по време 
на официални визити, а пробле-
мите остават нерешени?
Гарантирам, че нито един сигнал, 
изпратен до президента, няма да 
остане без отговор и реакция. 
Българските институции и особено 
институцията на президента могат 
и трябва да бъдат политическа 
гаранция за диалог с българите 
по света, за техните нужди, да 
има чуваемост, тяхното мнение 
да се взема предвид, постижени-
ята им да намират популярност 
и приложение тук, в България. От 
целенасочения подход и диалог 
с българите в чужбина можем да 
черпим ползи за страната – тя да 
бъде представяна, рекламирана, 
изучавана. Цялостната държавна 
политика към българите зад гра-
ница ще бъде добавена стойност 
към усилията на бизнеса, култу-
рата, спорта, образователните 
и изследователските институти да 
интегрират своите резултати към 
европейските и световните стан-
дарти.

в каква посока ще бъде ориенти-
рана външната политика, която 
ще провежда президентската 
институция?
За да бъде външната полити-
ка успешна, трябва да е силно 
обвързана с реалния живот на 
българите, където и да се намират 
те. Да е убедително аргументира-
на и разбираема за обществото. 
Искам да осигурим подкрепа на 
българския бизнес и на успеш-
ните му операции на световните 
пазари. Ще насочим външно-
политическата си дейност към 
привличане на преки инвестиции, 
трансфер на модерни техноло-
гии и на управленско знание, 
към реализирането на важните 
стратегически инфраструктурни 
проекти. Външнополитическата 

дейност на нашия екип няма да се 
ограничава само до общи позиции 
и принципи, а ще бъде концентри-
рана върху отстояване на иконо-
мическите интереси на българите. 
Ще работим с правителството за 

по-нататъшно подобряване на 
системата от дипломатически 
и консулски представителства 
в страните, в които българите имат 
икономически, културни, образо-
вателни и социални интереси.

рОСен аСенОв плевнелиев 
е роден на 14 май 1964 г. в град гоце Делчев, българия. Средното си 
образование получава в природо-математическа гимназия „академик 
Сергей павлович Корольов“ в благоевград от 1978 до 1982 г. в периода 
1984–1989 г. завършва вМеи „в. и. ленин“ в София (днес технически 
университет), със специалност „Изчислителна техника“. говори немски 
и английски език. развива собствен бизнес от 1990 г., когато основава 
и започва да развива фирмата си „ирис интернешънъл“ аД, първата 
строителна фирма в българия със сертификат ISO 9001, получен през ок-
томври 1999 г. Фирмата работи на повече от 80 строителни обекта в гер-
мания, както и на някои знакови проекти в българия: реконструкция на 
хотел Шератон в София, изграждане на централен офис на бнп париба 
в София, център на Даймлер-Крайслер в София, бизнес парк София. 
през 1994 г. основава и управлява „линбългария“ ООД, фирма, специа-
лизирана в сухо строителство. След 1998 г. участва в управлението на 
българските подразделения на германската компания линднер (линднер 
ирис имобилиен, ирис интернешънъл, линднер българия, линднер имо-
билен Мениджмънт), работеща в областта на разработване, управление 
и инвестиции в недвижими имоти. той ръководи най-големия проект на 
компанията в страната, бизнес парк София, който е започнат през 1999 г. 
и е най-големият частно финансиран проект в областта на недвижимите 
имоти в българия, един от най-големите бизнес паркове в Югоизточна 
европа. през 2003 година е започнат и проектът резиденшъл парк Со-
фия, жилищен комплекс в близост до бизнес парк София.
От 2007 г. е член на управителния съвет на „Конфедерация на работода-
телите и индустриалците в българия“. през следващата 2008 г. Става член 
на борда на директорите на „американска търговска камара“ и член на 
настоятелството на фондация „за нашите деца“. От 27 юли 2009 до 9 сеп-
тември 2011 г. е министър на регионалното развитие и благоустройство-
то в правителството на бойко борисов, а от 4 септември 2011 г. е канди-
дат за президент на партия герб. на балотажа, проведен на 30 октомври, 
печели 52,58% подкрепа според резултатите от ЦиК. Очаква се да встъпи 
в длъжност на 22 януари 2012 година, когато изтича мандатът на прези-
дента георги първанов. веднага след завършването си започва работа 
като научен сътрудник в института по микропроцесорна техника, но 
политическите промени в българия го оставят без работа.
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