
В  рамките на по-малко от ме-
сец, в  България се проведоха 

избори за Европейски парламент 
(на 7 юни) и за 41-во Народно Съ-
брание (на 5 юли). Докато първите 
протекоха без съществени сътре-
сения, вторите промениха изцяло 
политическия облик на България. 
Най-новата политическа партия 
„ГЕРБ“ („Граждани за ев-
ропейско развитие на Бъл-
гария“) спечели 39,72 % от 
гласовете и  има 116 депу-
тати, „Коалиция за Бълга-
рия“ – 17.70 % от гласовете 
и 40 депутати, ДПС 14,45 % 
от гласовете и  38  депу-
тати, „Атака“ – 9,36 % от 
гласовете и  21 депутати. 
Безпрецедентна избира-
телна активност показаха 
българите зад граница със 
103,55 % повече избиратели спрямо 
2005 г.

На 23 юли, на церемония в  Гер-
бовата зала на „Дондуков“ 2, Бой-
ко Борисов връчи на президента 
Георги Първанов отговор на про-
учвателния мандат за съставяне 
на Правителство. На 27 юли ново-
то, 87 Правителство, бе гласувано 
в  Народното събрание, положи 
клетва и пое щафетата от правител-
ството на Сергей Станишев. „Знам, 
че в едно управление има и добри, 
и лоши неща – посочи при приема-
нето на властта премиерът Бойко 

Борисов. – За мен един управлен-
ски мандат е успешен само, когато 
между перспективите в  неговото 
начало и  резултатите при негово-
то завършване, няма разминаване. 
Често се случва амбициите на един 
човек или екип да се окажат по-ви-
соки от възможностите. За радост, 
това не винаги е  правило. Нашето 

правителство ще работи, за да го 
опровергае. Само тогава, когато 
постигнатите резултати оправдаят 
амбициите от първия ден, и  дори 
ги надхвърлят, само тогава можем 
да говорим за успехи.“

Министерствата намаляха с две. 
Бяха закрити Министерството на 
държавната администрация, Ми-
нистерството на европейската ин-
теграция и  Министерството на 
бедствията и  авариите. Агенция-
та за младежта и  спорта прерасна 
в  Министерство на физическото 
възпитание и спорта.
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Бойко Методиев Борисов

Министър-председател

Дата на раждане
13 юни 1959 г.

Семейно положение
Разведен, с една дъщеря

Образование 
и специализации
Дипломира се във Висша специална 

школа на МВР, инженер със специал-

ност „Противопожарна техника и без-

опасност“, чин лейтенант.

Кариера
Започва през 1982 г. като командир 

на взвод в  Софийско градско упра-

вление на МВР и през 1990 г. стига до 

преподавател във Висшия институт 

за подготовка на офицери към МВР. 

През 1991 г. основава охранителна 

фирма „ИПОН“. Главен секретар на 

МВР (2001–2005). Кмет на София (от 

2005 г. до момента). Със заповед на 

Министъра на вътрешните работи му 

е  присъдено звание „полковник“ от 

МВР, с Указ на Президента е удостоен 

със звание „генерал-майор“, а  през 

2004 г. е удостоен със званието „гене-

рал-лейтенант“.

Носител на редица награди, сред 

които „Кръст за полицейски заслуги 

с  червена звезда“ от министъра на 

вътрешните работи на Кралство Ис-

пания; почетен медал на френската 

полиция; медал за бойно съдружие 

от заместник-директора на ФСБ на 

Русия; почетна титла „Командир на 

Ордена на Звездата на италианската 

солидарност“, от президента на Репу-

блика Италия и др.

Чужди езици
Не владее.

Новото правителство

23 юли в гербовата зала
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Цветан Генчев Цветанов

Вицепремиер и министър 
на вътрешните работи

Дата на раждане
8 април 1965 г.

Семейно положение
Женен, с две дъщери

Образование 
и специализации
Магистър от НСА (1992 г.), специал-

ност учител по физическо възпитание 

и  треньор по лека атлетика. След-

дипломна квалификация по „Право“ 

в УНСС (2000 г.).

Множество допълнителни курсове, 

включително по Международна про-

грама на Държавния департамент на 

САЩ за Млади политически лидери, 

в  „Сикрет сървиз“, към Генералната 

дирекция на полицията в  Мадрид 

и др.

Кариера
Специалист, инспектор, гл. инспектор, 

началник на група в МВР (1987–2001). 

Началник на сектор „Ръководство на 

МВР“ (2001–2005). Зам.-кмет по си-

гурността в София.

Чужди езици
Английски, руски

Симеон Денчев Дянков

Вицепремиер и министър 
на финансите

Дата на раждане
13 юли 1970 г.

Семейно положение
Женен, с две деца

Образование 
и специализации
Университет по национално и  све-

товно стопанство (УНСС), докторат по 

международни търговски и  финан-

сови отношения от Мичиганския уни-

верситет

Кариера
От 1995 г. работи за Световната банка 

като главен икономист по финанси 

и  частно дело. Работи по страните, 

най-застрашени от кризата в  свето-

вен мащаб. Водещ автор на годиш-

ния обзор на Световната банка за 

2002 г. Автор на повече от 70 специ-

ализирани статии в  най-авторитет-

ните икономически издания в  света. 

Един от 100-те най-цитирани иконо-

мисти в  света. Директор на научен 

център в Харвард.

Чужди езици
Английски, немски

Трайчо Димитров Трайков

Министър на икономиката, 
енергетиката 
и туризма

Дата на раждане
19 април 1970 г.

Семейно положение
Женен, с едно дете

Образование 
и специализации
Университет за национално и светов-

но стопанство (УНСС), специалност 

международни икономически отно-

шения.

Кариера
Работи за английски (Central Europe 

Trust) и  немски (Roland Berger)  

лидери в  областта на стратегиче-

ското и  финансовото консултиране.  

За Roland Berger осъществява  

следприватизационното преструкту-

риране и  интеграция в  структурата  

на EVN на придобитите български 

електроразпределителни дружества. 

През 2005  година става част  

от мениджърския екип на EVN 

Bulgaria. 

Чужди езици
Английски, немски, руски и румънски.

Росен Асенов Плевнелиев

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Дата на раждане
14 май 1964 г.

Семейно положение
Женен, с трима синове

Образование и специализации
Технически университет София, специалност: Изчислителна техника 

Кариера
През 1990 г. основава първата си строителна фирма. Следват я още няколко, които след сливанията си го утвърждават като безспорен лидер на българ-

ския строителен пазар. Основава и управлява „Бизнес парк София“, най-големия частно финансиран проект в областта на недвижимите имоти в България 

и първият и най-голям бизнес парк в Югоизточна Европа. Фирмите му изпълняват строителни поръчки зад граница, както и знакови проекти в България.

Чужди езици
Немски, английски
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Тотю Младенов Младенов

Министър на труда и со-
циалната политика

Дата на раждане
19 юни 1964 г.

Семейно положение
Женен, с едно дете

Образование 
и специализации
Висшия институт по архитектура 

и  строителство в  София, специал-

ност „Водоснабдяване и  канали-

зация“. Специализации в  редица 

страни в  областта на пенсионно-

осигурителните системи и  пазара 

на труда.

Кариера
През 1991 г. е избран за координатор 

в  Синдикалния регионален съвет на 

„Подкрепа“ във Враца. Година по-

късно става председател, след това 

конфедерален секретар по информа-

ционната политика и  в  заключение 

– по социалната политика. От 2002 г. 

изпълнителен директор на Главната 

инспекция по труда. От 2007 г. е кмет 

на Враца.

Чужди езици
Английски, руски

Николай Евтимов Младенов

Министър  
на отбраната

Дата на раждане
5 май 1972 г.

Семейно положение
Неженен 

Образование 
и специализации
Университет за национално и  светов-

но стопанство, специалност „Между-

народни отношения“. Магистърска 

степен по военни науки от Кралския 

колеж, Лондон.

Кариера
Започва като програмен директор на 

фондация „Отворено общество“. През 

1999 г. основава Европейския инсти-

тут в  София и  е  негов директор до 

2001 г. Народен представител в 39-то 

Народно събрание (2001–2005). От 

2005 г. е  консултант на Световната 

банка, Националния демократически 

институт, Международния републи-

кански институт и  други междуна-

родни организации. Евродепутат 

(2007–2009).

Чужди езици
Английски, френски и руски

Румяна Русева Желева

Министър на външните 
работи

Дата на раждане
18 април 1969 г.

Семейно положение
Омъжена

Образование 
и специализации
СУ „Св.Климент Охридски“, специал-

ност социална педагогика. Докторат 

по социология от университета „Отто 

фон Герике“, Германия.

Кариера
Преподавател в  СУ „Св. Климент Ох-

ридски“ и  научен сътрудник първа 

степен в Института по социология при 

БАН. През 2007 г. е  избрана за евро-

депутат. По това време е  член на де-

легациите на Европейския парламент 

за връзки със страните от Машрек 

и  Иран, член на политическото бюро 

на парламентарната група и  ръко-

водител на българската делегация 

в ЕНП-ЕД, заместник-член на Комиси-

ята по заетост и социални въпроси на 

ЕП и др.

Чужди езици
Немски, английски

Маргарита Стефанова Попова

Министър на правосъдието

Дата на раждане
15 май 1956 г.

Семейно положение
Омъжена, с две деца

Образование и специализации
СУ „Св. Климент Охридски“, специалности българска филология, немска филология и право

Кариера
Започва през 1990 г. като младши прокурор в Пирдоп. След това става районен прокурор в Своге (1991), прокурор в София (1993), заместник окръжен про-

курор на Окръжна прокуратура – София (1995) и окръжен прокурор на същата (1996). През 2006 г. става говорител на главния прокурор Борис Велчев във 

Върховна касационна прокуратура. През 2007 г. печели конкурс за щатен прокурор във ВКП. През 2008 г. оглавява спецзвеното за борба с евроизмамите.

Чужди езици
Немски, английски.
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Йорданка Асенова Фандъкова

Министър 
на образованието, 
младежта и науката

Дата на раждане
12 април 1962 г.

Семейно положение
Омъжена, с една дъщеря

Образование 
и специализации
СУ „Св. Климент Охридски“, специал-

ност „Руска филология“

Допълнителни квалификации в  об-

ластта на бизнес-администрацията 

и  мениджмънта. Училище за поли-

тици

Кариера
Започва като учител в  73-то СОУ 

„Владислав Граматик“, София 

(1985–1998). През 1998 г. е  назна-

чена за директор на училището. 

През 2005–2009 г. е  заместник-

кмет в Столична община по образо-

вание, култура, спорт и  превенции 

на зависимости. Депутат в  41-то 

Народно събрание.

Чужди езици
Руски, английски

Божидар Михайлов Нанев

Министър 
на здравеопазването

Дата на раждане
19 януари 1963 г.

Семейно положение
Женен, с един син

Образование 
и специализации
Медицински университет Варна, 

специалности обща (2000 г.), детска 

(2003 г.) и  гръдна (2006 г.) хирургия. 

Кариера
Работи в  Оперативно отделение 

и  Отделение по детска хирургия на 

Окръжна болница, Варна (1992–

2002), в  Клиниката по гръдна хи-

рургия и сектора по детска хирургия 

на Университетска многопрофилна 

болница (2002–2008) и  в  Отделе-

нието по обща хирургия на СХБАЛ 

„Проф. Темелков“ (1997–2008) – 

все във Варна. От януари е Предсе-

дател на Българския лекарски съюз.

Чужди езици
Френски, английски, руски.

Вежди Летиф Рашидов

Министър  
на културата

Дата на раждане
14 декември 1951 г.

Семейно положение
Женен, с един син

Образование 
и специализации
Национална художествена академия

Кариера
Асистент в  Художествената акаде-

мия, художник на свободна практика 

с редица групови, тематични и самос-

тоятелни изложби в  страната и  зад 

граница. Член на международната 

Академия за пластично изкуство към 

ЮНЕСКО, Европейската академия за 

изкуства, Съвета за духовно развитие 

към Президента на Република Бълга-

рия. Удостоен с редица международни 

награди и отличия. Носител на Медала 

на Ватикана, ордена „Александър Нев-

ски“ I-ва степен на Руската федерация, 

ордена „Стара планина“ I-ва степен 

и ордена „Кирил и Методий“.

Чужди езици
много

Нона Иванова Караджова

Министър на околната среда и водите

Дата на раждане
28 август 1960 г.

Семейно положение
Разведена, с две деца

Образование и специализации
УНСС, специалност „Икономика и организация на труда“.

Кариера
Започва в Икономически институт на БАН, дирекция „Регионална икономика и икономически въпроси по опазване на околната среда“ (1984–1991). 

По времето на служебния кабинет на Софиянски (1997) оглавява дирекция „Стратегия, европейска интеграция и международно сътрудничество“ в еко-

логичното министерство. На тази позиция остава в правителствата на Костов и на С. Сакскобургготски. През 2006 г. напуска и започва частен бизнес. 

Чужди езици
Ползва английски, френски и руски
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Мирослав Христофоров Найденов

Министър на земеделие-
то и храните

Дата на раждане
14 декември 1968 г.

Семейно положение
Женен, с две дъщери

Образование 
и специализации
Висш институт по зоотехника и  вете-

ринарна медицина – Ст. Загора. Спе-

циализация в  Университета в  Берн. 

Курс за политически лидери в  Дър-

жавния департамент на САЩ

Кариера
Директор на Районна ветеринарноме-

дицинска служба – Враца (2002–2004), 

главен секретар на Национална вете-

ринарномедицинска служба – София 

(2005–2006), директор на столична 

общинска фирма „Екоравновесие“, 

председател на сдружение „Гилдия на 

частно практикуващите ветеринарни 

лекари във Врачанска област“, предсе-

дател на Експертната комисия по земе-

делие и гори на ПП ГЕРБ.

Чужди езици
Френски, английски

Александър Светославов Цветков

Министър на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията

Дата на раждане
26 август 1967 г.

Семейно положение
Женен, с две деца

Образование 
и специализации
УНСС, специалност „Международни 

икономически отношения“ и Висш ин-

ститут по архитектура и  строителство 

(ВИАС), специалност „Транспортно 

строителство“

Кариера
Започва работа в  Главно упра-

вление „Пътища“ (1994) и  от спе-

циалист се издига до началник 

на отдел. Директор на дирекция 

„Транспортна инфраструктура“ 

в  Столична община (2006–2008). 

От 2008 г. заместник-кмет по транс-

порта на Столична община. От 2008 

г. е член на борда на директорите на 

„Паркинги и гаражи“.

Чужди езици
Френски, английски и руски

Свилен Емилов Нейков

Министър на физическо-
то възпитание и спорта

Дата на раждане
14 декември 1964 г.

Семейно положение
Женен за олимпийската шампионка 

Румяна Нейкова, имат две деца

Образование 
и специализации
Национална спортна академия, специ-

алности „Треньор по гребане“ и „Учи-

тел по физическо възпитание“

Кариера
Доцент и  преподавател в  Нацио-

налната спортна академия „Васил 

Левски“. От 1995 г. е  старши треньор 

на националния отбор по гребане на 

България. Като треньор печели над 

15 медала от световни първенства 

и Олимпийски игри. Личен треньор на 

Румяна Нейкова. Треньор № 1 на Бъл-

гария за 2008  г. Награден е  с  орден 

„Стара планина“ – І степен за принос 

в  развитието на физическото възпи-

тание и спорта.

Чужди езици
Немски, руски, английски

Божидар Димитров Стоянов

Министър без портфейл

Дата на раждане
3 декември 1945 г.

Семейно положение
Женен, с една дъщеря

Образование и специализации
1970–1974г.: СУ „Св. Климент Охридски“, специалности история, археология.

Кариера
Директор на Националния исторически музей в годините: 1978–1990, 1990–1999 и 2001–2009. В периода 1999–2001 г. се препитава като свободен 

журналист. Председател на Националния съвет за опазване на паметниците на културата при МК. Водещ на предаването „Памет българска“ в Канал 

1. Автор е на около 20 монографии и над 200 студии и статии в областта на Българското Средновековие, Османския период и Новата история.

Чужди езици
Италиански, френски, руски
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