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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ПЪРВО МЯСТО ПО ИЗНОС У НАС  
Електротехниката и електрониката са на първо място по износ в България. Стойността на износа на бранша за 2018 г. 
достига близо 7 млрд. лв. или малко над 12% от общия износ, който страната ни е реализирала. Това показват данните на 
Националния статистически институт и на Българската асоциация по електротехника и електроника. 
От 2007 г. до края на миналата година това е секторът с най-значителен прогрес в износа, като за периода той се е увеличил 
4 пъти. В самото начало общата му стойност е била над 1,5 млрд. лв., а в края на 2018 г. достига 6,963 млрд. лв. Така за 11 
години постепенно успява да измести износа на минерални горива, мед и медни изделия, облекла и от пето място се е 
изкачва до първо. 
Най-големият пазар на сектора е Германия, за която се изнасят 20% от общия експорт. Като от 2016 г. страната ни изнася 
за водещата икономика на ЕС повече продукти на електротехниката и електрониката, отколкото внася. За миналата година 
България е експортирала към Германия продукти от сектора за над 1,1 млрд. лв. Сред тях водещи са хладилници, 
електрически апарати, кабелни форми за автомобили, електрически табла, пултове, панели, конзоли и др. 
Според специалисти браншът има потенциал за още по-голям прогрес в износа на продукти на електротехниката и 
електрониката, но среща проблеми при намирането на квалифицирана работна ръка. 
Предоставяме на Вашето внимание информационен материал за приноса на бранш „Електротехника и електроника“ 
за износа на България. 
 
Investor.bg 
 
√ Електротехниката и електрониката са на първо място по износ през миналата година  
За 11 години секторът се е увеличил четири пъти и от пето място стига до първо, като измества експорта на 
минерални горива, мед и медни изделия и облекла 
Електротехниката и електрониката са на първо място по износ в България. Стойността на износа на бранша за 2018 г. 
достига близо 7 млрд. лева или малко над 12% от общия износ, който страната ни е реализирала. Това показват данните 
на Националния статистически институт и на Българската асоциация по електротехника и електроника. 
От 2007 г. до края на миналата година това е секторът с най-значителен напредък в износа, като за периода той се е 
увеличил четири пъти. В самото начало общата му стойност е била над 1,5 млрд. лева, а в края на миналата година 
достига 6,963 млрд. лева. Така за 11 години постепенно успява да измести износа на минерални горива, мед и медни 
изделия, облекла и от пето място се е изкачва до първо, констатират в Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
               

Износ от България на водещи стокови групи по години в млн. лева 

 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/07/%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%90-%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2-2019.pdf
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Най-големият пазар на сектора е Германия, за която се изнасят 20% от общия експорт. От 2016 г. България изнася за 
водещата икономика на ЕС повече продукти на електротехниката и електрониката, отколкото внася. За миналата година 
от страната ни са експортирани към Германия продукти от сектора за над 1,1 млрд. лева. Сред тях водещи са хладилници, 
електрически апарати, кабелни форми за автомобили, електрически табла, пултове, панели, конзоли и др. 
Според специалисти браншът има потенциал за още по-голям прогрес в износа на продукти на електротехниката и 
електрониката, но среща проблеми при намирането на квалифицирана работна ръка. 
 

Двустранна търговия между България и Германия с продукти на електротехниката и електрониката по години в 
млн. евро 

 
 
Мediapool.bg 
 
√ Електротехниката и електрониката са първенци в износа 
Електротехниката и електрониката са на първо място по износ в България. Стойността на износа на бранша за 2018 г. 
достига близо 7 млрд. лв., което е 12.6 на сто от общия износ, който страната ни е реализирала 55.2 млрд. лв. Това показват 
данните на Националния статистически институт и на Българската асоциация по електротехника и електроника. 
От 2007 г. до края на миналата година това е секторът с най-значителен прогрес в износа. 
 

 
 
В годината на влизането на България в ЕС - 2007 г., общата стойност на изнесената продукция в секторя е била над 1.5 
млрд. лв. В края на 2018 г. достига близо 7 млрд. лв.  Нарастването през всичките тези години е с почти еднакъв темп, което 
показва устойчивост на бизнес модела. 
Така за период от 12 години този високотехнологичен сектор постепенно успява да измести износа на минерални горива 
4.963 млрд. лв., мед и медни изделия, облекла и от пето място се е изкачва на първо. 
Най-големият пазар на сектора е Германия, за която се изнасят 20% от общия експорт. От 2016 г. страната ни изнася за 
водещата икономика в ЕС повече продукти на електротехниката и електрониката, отколкото внася. 
За миналата година България е експортирала към Германия продукти от сектора за над 1.1 млрд. лв. Сред тях водещи са 
хладилници, електрически апарати, кабелни форми за автомобили, електрически табла, пултове, панели, конзоли и други. 
Според специалисти браншът има потенциал за още по-голям прогрес в износа на продукти на електротехниката и 
електрониката, но среща проблеми при намирането на квалифицирана работна ръка. 
За миналата година България е експортирала към Германия продукти от сектора за над 1.1 млрд. лв. Сред тях водещи са 
хладилници, електрически апарати, кабелни форми за автомобили, електрически табла, пултове, панели, конзоли и други. 



3 

 

Според специалисти браншът има потенциал за още по-голям прогрес в износа на продукти на електротехниката и 
електрониката, но среща проблеми при намирането на квалифицирана работна ръка. 
 

 
 
В. Монитор 
 
√ Електротехниката и електрониката на първо място по износ у нас 
Електротехниката и електрониката са на първо място по износ в България. Стойността на износа на бранша за 2018 г. 
достига близо 7 млрд. лв. или малко над 12% от общия износ, който страната ни е реализирала. Това показват данните на 
Националния статистически институт и на Българската асоциация по електротехника и електроника, съобщиха от АИКБ. 
От 2007 г. до края на миналата година това е секторът с най-значителен прогрес в износа, като за периода той се е увеличил 
4 пъти. В самото начало общата му стойност е била над 1,5 млрд. лв., а в края на 2018 г. достига  6,963 млрд. лв. Така за 11 
години постепенно успява да измести износа на минерални горива, мед и медни изделия, облекла и от пето място се е 
изкачва до първо. 
Най-големият пазар на сектора е Германия, за която се изнасят 20% от общия експорт. Като от 2016 г. страната ни изнася 
за водещата икономика на ЕС повече продукти на електротехниката и електрониката, отколкото внася. За миналата година 
България е експортирала към Германия продукти от сектора за над 1,1 млрд. лв. Сред тях водещи са хладилници, 
електрически апарати, кабелни форми за автомобили, електрически табла, пултове, панели, конзоли и др. 
Според специалисти браншът има потенциал за още по-голям прогрес в износа на продукти на електротехниката и 
електрониката, но среща проблеми при намирането на квалифицирана работна ръка. 
 
Fakti.bg 
 
√ Електротехниката и електрониката на първо място по износ у нас 
Германия е основният пазар  
Електротехниката и електрониката са на първо място по износ в България. Стойността на износа на бранша за 2018 г. 
достига близо 7 млрд. лв. или малко над 12% от общия износ, който страната ни е реализирала. Това показват данните на 
Националния статистически институт и на Българската асоциация по електротехника и електроника. 
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От 2007 г. до края на миналата година това е секторът с най-значителен прогрес в износа, като за периода той се е увеличил 
4 пъти. В самото начало общата му стойност е била над 1,5 млрд. лв., а в края на 2018 г. достига 6,963 млрд. лв. Така за 11 
години постепенно успява да измести износа на минерални горива, мед и медни изделия, облекла и от пето място се е 
изкачва до първо. 
Най-големият пазар на сектора е Германия, за която се изнасят 20% от общия експорт. Като от 2016 г. страната ни изнася 
за водещата икономика на ЕС повече продукти на електротехниката и електрониката, отколкото внася. За миналата година 
България е експортирала към Германия продукти от сектора за над 1,1 млрд. лв. Сред тях водещи са хладилници, 
електрически апарати, кабелни форми за автомобили, електрически табла, пултове, панели, конзоли и др. 
Според специалисти браншът има потенциал за още по-голям прогрес в износа на продукти на електротехниката и 
електрониката, но среща проблеми при намирането на квалифицирана работна ръка. 
 
Дневник  
 
√ Болничните за работните дни около празници скачали с до 30%  
Kогато има работни дни между празнични, болничните се повишават с 20-30%, каза пред Би Ти Ви изпълнителният 
директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. Повод за коментарът му беше 
позиция на премиера Бойко Борисов от вчера, предупредил лекарите, че ще има акции за търсене на фалшиви болнични. 
Между другото същата закана министър председателят отправи и през 2017 година. 
Иванов посочи, че този документ с невярно съдържание се доказва трудно, тъй като издаването на болничния лист и 
поставянето на диагноза от лекар е една субективна експертиза. 
По този повод зам.-председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов посочи, че фалшивите болнични 
следва да бъдат следени и от самия бизнес. Добрин Иванов обаче не скри, че такава статистика работодателите не водят. 
"Ако има проблем, той трябва да се докаже. Издаването на болничен лист, който не кореспондира със здравословното 
състояние на даден пациент, е издаване на финансов документ с невярно съдържание. При това положение съответният 
колега попада под ударите на закона и искам да заявя, че нито БЛС, нито Националното сдружение на 
общопрактикуващите лекари в България ще застанат зад такъв колега и биха протектирали такъв тип действия", допълни 
д-р Брънзалов. 
Той посочи, че за увеличаването на болничните листове има както субективни, така и напълно обективни причини. Д-р 
Николай Брънзалов изрази несъгласие, че се формира групова вина, което не било честно спрямо докторите и призова да 
се премине през диалог, за да се стигне до решаване на проблемите. "А сега какво стана, вчера отидохте и наклепахте 
лекарското съсловие, защото не върви бизнесът", обърна се той към представителя на АИКБ. 
 
БТВ 
 
√ С 30% се увеличават болничните покрай работните дни между празниците 
Кой трябва да следи за фалшивите болнични – лекарите или бизнесът? 
Лекарите са готови на диалог по казуса с фалшивите болнични, поставен вчера от премиера Бойко Борисов, който отчете 
сериозен ръст на болничните листове тази година – с 1,5 млн. повече от 2018 г. 
Готовност за диалог изрази зам.-председателят на Българския лекарски стюз д-р Николай Брънзалов, който обаче с 
резерви прие твърдението, че лекарите са главните виновници за създалата се ситуация. 
„Ако има проблем, той трябва да се докаже“, коментира д-р Брънзалов, като добави, че за увеличаването на болничните 
листове има както субективни, така и напълно обективни причини. По думите му фалшивите болнични следва да бъдат 
следени от самия бизнес, а се оказва, че такава статистика работодателите не водят. 
„Издаването на болничен лист, който не кореспондира със здравословното състояние на даден пациент, е издаване на 
финансов документ с невярно съдържание. При това положение съответният колега попада под ударите на закона и искам 
да заява, че нито БЛС, нито Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България ще застанат зад такъв 
колега и биха протектирали такъв тип действия. При един диалог би следвало да се намери решение по въпроса“, каза 
още Брънзалов. 
„Много трудно се доказва този документ с невярно съдържание, тъй като издаването на болничния лист и поставянето на 
диагноза от лекар е една субективна експертиза. Болничният лист се издава въз основа на текущо здравословно състояние. 
Трудно доказуемо е. Съгласен съм с премиера Борисов, че проблем има и трябва да намерим решение. С учудване 
наблюдаваме как в празнични дни, когато има официални празници, има увеличаване на болничните листове с 20 – 30%“, 
каза от своя страна Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
За повече информация вижте видеото. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/s-30-se-uvelichavat-bolnichnite-pokraj-rabotnite-dni-mezhdu-praznicite.html
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Нова ТВ 
 
√ Бизнесът: Държавата да следи по-решително как работи пазарът на електроенергия 
Държавата да следи по-решително как работи пазарът на електроенергия за бизнеса. Това искат индустриалци. От днес 
няколко производства в Старозагорско намаляват мощностите си или правят планове за по-ниски заплати заради цената 
на електроенергията за промишлеността в последните дни. Енергийният министър ги посъветва да търгуват повече с 
двустранни договори, а не да купуват тока по цената му за "ден напред" на борсата. 
Поне за 50-ти път в последните пет години Владимир Спасов е свидетел на толкова скъп промишлен ток. Прокурист е в 
казанлъшка фирма за производство на хидравлични помпи и е гневен заради цените. 
„Може би ще прозвучи тежко, но е престъпно.  Не може на гърба на бизнеса, да се манипулират цени на електроенергия”, 
заяви Спасов. 
Въпреки че цената за утре - т.е. за ден напред - върви надолу от вчера, тя пак е над 100 лева, което индустриалците 
определят като предел. 
Заводът на Владимир не може да спре да работи - имат договори за изпълнение, а на бонусите от произведеното разчитат 
над 1500 работници. 
„Спирането на работа на фирма, заради цената на електроенергия, би било изключително пагубно за бизнеса. Ние сме 
принудени да работим и на загуба”, посочи Спасов. 
Според бизнесменът държавата трябва да се намеси и да бъде регулатор на определени дисбаланси, които могат да се 
получат на борсата.  А държавата предлага бизнесът да залага повече на двустранни договори, а не на търговия "ден 
напред". 
„Платформата „Ден напред” би трябвало да удовлетворява потребностите от електрическа енергия само по определени 
флуктуации, ако има нужда от допълнителни количества”, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова. 
Иначе държавата спазвала закона - да осигурява около 60% от тока на борсата и да се грижи свободният пазар да е по 
европейски правила. Отнасяли се с разбиране обаче и към проблемите на фирмите. 
След внимателен анализ на пазара на промишлен ток, според енергийния министър, можело да се помисли за законови 
промени, ако се налага. Комисията в Парламента, която днес трябваше да ги обсъжда обаче не се събра заради извънредно 
дълъг пленарен ден. 
 
БНТ 
 
√ КЕВР разследва манипулации на енергийната борса 
Парламентарната енергийна комисия отложи за следващия вторник дискусията за състоянието на пазара на електрическа 
енергия. Председателят на комисията Валентин Николов заяви в предаването "Още от деня", че в Комисията за енергийно 
и водно регулиране се водят две разследвания за манипулации на енергийната борса. Енергийният министър Теменужка 
Петкова препоръча на потребителите на ток да не разчитат само на борсата за задоволяване на ежедневните си нужди. 
Платформата „ден напред“, която практически означава, че си купуваш ток в последния момент, е предвидена да помага 
при необходимост от допълнително количество. Министърът посъветва индустрията да търси и други варианти за 
снабдяване. 
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Това, което аз бих посъветвала бизнеса и малките предприятия, просто 
нека да полагат усилия и да търсят покупка на електрическа енергия на база на двустранни договори. Това им гарантира 
една предвидимост по отношение на разходите за електрическа енергия и една по-голяма устойчивост във връзка с 
производството, което те осъществяват.  
Председателят на енергийната парламентарна комисия Валентин Николов отчете, че достигната вчера цена на свободния 
пазар от 100 евро е изключително висока дори и на европейско ниво. Той призна, че борсата е нисколиквидна и може 
лесно да бъде манипулирана от търговци, които разполагат с големи количества. Николов също препоръча на 
потребителите да сключват дългосрочни договори. 
Валентин Николов, председател на Комисия по енергетика към Народното събрание: Индустриалците не са търговци, те 
трудно ще си направят разчетите каква ще бъде цената на електроенергията за една година напред. 
Според Николов в определени дни действително има пикови цени, но средно електроенергията у нас е сред най-евтините 
в Европа. Въпреки това се търсят решения, за да се отговори на притесненията на бизнеса. 
Валентин Николов: Част от решението, което ще направим, е до края на годината може би ще внесем законопроект 
всичките фирми ниско напрежение да излязат на свободен пазар задължително. 
Частният бизнес ще получи повече отговори от държавата на срещата в парламентарната комисия във вторник. 
 
√ Фирми в Стара Загора спряха работа заради скъпия ток 
Няколко фирми в Стара Загора вчера спряха работа. Собствениците на заводите посочват, че мярката се налага заради 
високата цена на тока на свободния енергиен пазар. Притеснението на бизнеса е, че ако пазарът не се регулира, ще 
последват фалити на предприятия. 
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Три металопреработващи предприятия в Стара Загора спряха част от производството си. Причината е, че цената на 
електроенергията, която предприятията купуват от свободния пазар, днес е 132 лв. за мегават/час. се оказва непосилна за 
тях.  
Стоян Начев: При тази ситуация, нашите цени на продукцията скачат много, а ние имаме договори с фиксирани цени и се 
налага да спрем, тъй като започваме да работим на загуба и следва неминуем фалит.  
Инж. Живко Петров: Във момента нашата фирма има дългосрочни договори две три четири годишни с крайни клиенти, 
където цената не подлежи на промяна.  
Собствениците са се принудили да пуснат отпуск служители в енергоемките цехове. 
Стоян Начев: Работниците са освободени от работа в момента, докато се нормализират цените. Проблема е, че когато не 
работиш не може да получаваш заплата и това ще се отрази на финансите на семействата ни.  
Работодателите настояват държавата да се намеси в решаването на проблема.В противен случай алармират за големи 
загуби и очаквани фалити 
 
√ Спешна среща заради високите цени на чадъри и шезлонги  
Сигнали за високи цени на чадъри и шезлонги по плажовете, както и за сериозен спад на туристи, станаха причина за 
спешна среща на министъра на туризма с представители на бранша от цялото Черноморие. От министерството ще 
ревизират всички концесионни договори и ще проверяват дали концесионерите спазват договорените цени.  
Преди срещата представители от туристическия бранш заявиха категорично, че спадът в сезона е реален. И изредиха 
няколко причини.  
Венко Ташев, хотелиер: Бичът на туризма се казва „олинклузив". Докато не се регламентира олинклузива, няма да имаме 
нормален туризъм в България. Не може всеки хотел да бъде олинклузив. Трябва да има някакъв регламент. Хотел, който 
няма два бара, два ресторанта, два басейна, няма как да бъде олинклузив. Хората не са прасета, не може да ги слагаме в 
кочина. 
Христо Тодоров, концесионер на къмпинг „Градина": Със сигурност всичките рестрикции, които се налагат включително и 
със закона за шума кара достатъчно хора да се отдръпнат, да отменят резервации" 
Според концесионери да не се внасят вторите такси комисионни и по взаимно съгласие с концесионерите да се намалят 
цените на шезлонги и чадъри наполовина е най-бързото решение, което може да се вземе за този сезон. Хотелиери 
изразиха мнение, че с намаление на цените не може да се компенсира сезона и че така туризъм не се прави.  
Николина Ангелкова, министър на туризма: Ние затова сме свикали тази среща, и благодаря на бранша, че се отзова, за да 
обсъдим различните мерки, които се предлагат. Постигнахме изключително много и не ми се иска непрекъснато първият 
въпрос да бъде само „спад". Вижте, три поредни години, откакто Министерството на туризма съществува, ние имаме 
двуцифрени ръстове. Още от началото на тази година и в края на миналата, ние казахме, че ни очаква един изключително 
труден летен сезон. 
Министър Ангелкова заяви, че е изключително притеснена от негативната кампания срещу сезона и че тя ще се прояви в 
дългосрочен план. 
 
√ Румен Радев ще изнесе лекция в Университета на Шанхай 
Последен ден от посещението на президента Румен Радев в Китай. 
Днес държавният глава ще изнесе лекция в Шанхайския университет. Също така ще посети централата на една от най-
големите китайски туристически корпорации и ще проведе среща с главния ѝ изпълнителен директор Джейн Джо Сън. В 
Шанхай президентът Радев ще открие и българо-китайски бизнес форум. 
 
√ Изслушват здравния министър в парламента за болниците  
Здравният министър Кирил Ананиев ще бъде изслушан в Парламента за състоянието на здравеопазването в Северозападна 
България. 
След среща с директорите на областните болници във Видин, Враца и Монтана министърът увери, че там няма да бъдат 
закривани отделения. Болниците в региона имат затруднения заради липса на кадри и все повече намаляващия брой 
пациенти. 
 
√ Общественият съвет за ТОЛ системата се събира за първи път   
Регионалният министър Петя Аврамова свиква първо заседание на Обществения консултативен съвет по въвеждане на 
ТОЛ системата. 
Очаква се на заседанието да присъстват и представители на превозвачите за поредна дискусия за цената и обхвата на ТОЛ 
системата.  
Последно се очаква тя пробно да заработи на 16 август, а през март следващата година да започнат да се събират и такси. 
Дотогава държавата и бизнесът трябва да стигнат до приемлив за всички страни компромис. За участие в заседанието са 
поканени на представители различни министерства, Агенция "Пътна инфраструктура" и представители на общините. 
 
√ СЕМ избира новия директор на БНТ  
Съветът за електронни медии трябва да избере новия директор на Българската национална телевизия. 
Последните два дни концепциите си за развитие на обществената медия представиха шестимата кандидати, които бяха 
избрани да участват в последния етап. Това са Сашо Йовков, Никола Тодоров, Явор Симов, Сашо Диков, Емил Кошлуков и 
Стоил Рошкев.  
За да бъде избран новият генерален директор трябва да получи най-малко три гласа от общо петимата членове на СЕМ.  
БНТ 1 ще излъчва пряко заседанието от 11 часа. 
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Дневник  
 
√ България става трайно част от Берлинския процес с общо председателство със Северна Македония 
Поканена като подготвяща европредседателството си с фокус върху Балканите през 2017 г. и като току-що приключил 
домакин през 2018-а, България и тази година е част от процес, в който Западните Балкани и Западна Европа търсят 
алтернативи на евроинтеграцията. 
На днешната среща в Познан премиерите на България и Северна Македония, Бойко Борисов и Зоран Заев, ще приемат 
председателството на срещите на Берлинския процес, на които държавите от Балканите извън ЕС, заедно с Хърватия, 
Словения и големите страни от Западна Европа, търсят общи проекти, които могат да подобрят свързаността и 
сътрудничеството им. 
Домакинът тази година е Полша. С пресконференцията в 16 ч. българско време Борисов и Заев, заедно с германския 
канцлер Ангела Меркел и полския премиер Матеуш Моравецки, се очаква да поемат полските функции до 2020 г. 
Това би означавало, че следващата среща на върха ще се организира както в София, така и в Скопие, отбелязва агенция 
МИА. 
Критици на Берлинския процес, изтъкващи, че договорените на него проекти не водят до реални резултати, определят 
решението за съпредседателство на Северна Македония като утешителна награда заради все още отложеното начало на 
преговори за членство. Сред тях е и сръбският външен министър Ивица Дачич. Според него в момент, когато някои водещи 
европейски лидери казват, че не могат да говорят за разширяването на ЕС. "Ако е така, тогава наистина не разбираме целта 
на тези срещи," каза той пред репортери. 
В неподходящ момент 
Това е вторият ден от диалога, след като вчера се включиха външни министри от държавите, които участват. 
В съобщение на правителствената пресслужба се казва, че на срещата "държавните и правителствените ръководители на 
страните ще обсъдят постиженията и предизвикателствата пред страните от региона на Западните Балкани." 
Теми на срещата на върха според правителството в София ще са "засилване на регионалното сътрудничество с цел 
постигане на свързаността в секторите на транспорта, енергетиката, търговията, цифровизацията, инвестициите между 
страните от региона на Западните Балкани и укрепването на добросъседските отношения". 
Всички тези обсъждания обаче идват в неподходящ момент, когато Скопие и Тирана останаха без дати за начало на 
преговрите с ЕС засега, а френският президент Еманюел Макрон отново допусна, че ЕС може би трябва първо да се 
реформира и едва след това - да се разширява. 
 
В. Монитор 
 
√ Партиите с левче субсидия и право на дарения от фирми  
Ограничиха финансирането от офшорки и длъжници, формациите ще получават и безплатни офиси 
Партийната субсидия бе намалена от 11 на 1 лев за всеки спечелен глас на последните парламентарни избори. В същото 
време политическите формации получиха правото на дарения и от бизнеса. Това стана с окончателното решение на 
депутатите, които гласуваха в четвъртък на второ четене актуализацията на бюджета за тази година, предвиждаща 
промени в закона за партиите и Изборния кодекс. 
Дебатите продължиха близо 7 часа и бяха съпроводени от ожесточени спорове, обвинения в популизъм, лицемерие, 
комунизъм и спомени от ранните години на демокрацията. От БСП обвиниха колегите си от ГЕРБ, че се опитват да закрият 
партиите, че това е атака срещу социалистите и то преди местния вот, който се опитвали да спечелят служебно, както и в 
атака и срещу демокрацията и плурализма. От ГЕРБ пък на свой ред обвиниха червените, че бранят 11 лева партийна 
субсидия, защото партията им била пред фалит. В същото време от ДПС заявиха, че всички залитат към популизма и дадоха 
да се разбере, че само те предлагат реални решения с идеята си за 0 лв. субсидия и американски тип отворено 
финансиране. "Желанието на ДПС е да не се залита в полето на популизма и да се защити демокрацията и плурализмът. 
За съжаление всяка партия, с изключение на нашата, залита точно натам. ДПС не е длъжна да отнася негативите на ГЕРБ и 
БСП по въпроса с партийните субсидии", коментира председателят на ДПС Мустафа Карадайъ. 
Както винаги от ОП пък се разделиха в мотивите си - "Атака" стоеше твърдо зад 1 лев субсидия, докато НФСБ и ВМРО 
поискаха по-оптимален вариант, като бяха против външно финансиране, тъй като това според тях щяло да доведе до 
зависимост на партиите от бизнеса. В крайна сметка орязването на партийната субсидия от 11 на 1 лев бе подкрепено със 
119 гласа "за" от ГЕРБ, "Атака", ДПС и "Воля" срещу 71 "против" и 16 въздържали се. 
Депутатите одобриха да падне и забраната за дарения за партиите от юридически лица, както и таванът от 10 000 лева за 
физическите лица. Предложението за отвореното финансиране бе направено между първо и второ четене от Карадайъ, от 
депутата и издател на „Телеграф медиа“ Делян Пеевски и колегата им Йордан Цонев, като подобно имаше и от лидера на 
НФСБ Валери Симеонов. Идеята беше одобрена както от бюджетната комисия, така и в пленарна зала. В крайна сметка 
обаче по предложение на Симеонов бяха направени поправки, с които се въвеждат няколко рестрикции. В резултат на това 
партиите няма да могат да получават финансиране от фирми, които имат просрочени публични задължения и от такива, 
които са регистрирани в офшорни зони. 
По време на дебатите пък социалистът Антон Кутев заяви, че вариантът на ДПС за отворено финансиране нямал нищо общо 
с американския модел, а бизнесът там бил различен. По думите му в САЩ не можело едновременно да си депутат, медиен 
монополист, бизнесмен и спонсор на партия като „един колега от ДПС“. Впоследствие Кутев попита в какво качество ще се 
яви в залата Пеевски, който е и един от вносителите. „Не знам, г-н Кутев, за какъв медиен монопол говорите, но колегата, 
когото визирате предложи текстове за прозрачност в медиите, които вие не подкрепихте. Беше създадена медийна дъвка 
срещу този колега, ако имаше медиен монопол, щеше ли от 90% от медиите да се леят клевети, лъжи и инсинуации срещу 
този наш колега“, контрира го на свой ред Хамид Хамид от ДПС. 
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Като допълнителен бонус новият закон предвижда още занапред партиите с поне 1% действителни гласове, които им дават 
право на субсидия да ползват партийни централи и офиси имоти безвъзмездно, без да плащат наем. 
Вместо от 1 юли промените ще влязат в сила в деня на обнародването им в Държавен вестник, като бе отхвърлена идеята 
на БСП това да стане едва от 1 октомври. По-късно през деня премиерът Бойко Борисов поздрави парламента за приетите 
нови правила за финансиране на партиите. 
ДПС: Попарихте надеждите на българските деца 
Както от бюджетната комисия, така и в залата, въобще не бяха разгледани предложенията на Пеевски, Карадайъ, Цонев и 
Халил Летифов за създаване на специален фонд за изграждане на детски градини, който да се попълни от спестените пари 
от субсидиите, а след това от излишъка. Мотивът за недопускането им бе, че се предлагат към актуализацията на бюджет 
2019, чиято цел е промяна във финансирането на партиите. "Децата на България са от съществено значение... С тези 
формални парламентарни техники попарихте надеждите на българските деца и техните родители", не скри 
разочарованието си Ахмед Ахмедов от ДПС. 
Спестените пари отиват в бюджета 
След края на гласуването на актуализацията на бюджета от НС в четвъртък шефката на бюджетната комисия Менда 
Стоянова обясни, че спестените пари от намаляването на субсидиите на 1 лев ще влязат обратно в бюджета - към излишъка 
или дефицита, но тяхното харчене ще може да стане едва след решение на МС с постановление в края на годината. Тя не 
изключи възможността те да бъдат разпределени и за строежа на детски градини, но обясни, че спестените над 14 млн. 
лева едва ли ще са достатъчно за изграждането на много детски заведения и ако в края на годината кабинетът отпуска 
пари, то сумата ще е по-голяма. 
 
БНР 
 
√ По-малко пътници очакват двете морски летища на България  
5 милиона пътници през тази година се очаква да посрещнат двете морски летища "Варна" и "Бургас". 2 милиона на летище 
"Варна" и три милиона на летище "Бургас". Това заяви в интервю за програма "Хоризонт" на БНР Улрих Хеппе - Гглавен 
изпълнителен директор на "Фрапорт България", която е концесионер на двете летища.  
През тази година се очаква спадът на трафика на двете летища да е общо 8,3%, като 8% са за летище Варна и 8,6 на сто за 
летище Бургас. Основно той се дължи на по-малкия брой туристи от Германия и от Русия. По-малко ще са и пътниците от 
Полша. Това намаление се компенсира с по-голям интерес на туристи от Великобритания. Увеличение има и на пътниците 
от Австрия и Турция. Повече туристи ще има и от Израел.  
През миналата година двете летища са посрещнали 5,5 милиона пътници, посочва Урих Хепе.  
Той коментира спадът на пътникопотока през тази година така: "Данните може да изглеждат стряскащо, но това съвсем не 
е така. Ние го приемаме като стабилизиране на пазара, защото ако погледнем последните три години - между 2015-а и 
2018-а година, двете летища постигнаха един извънземен ръст на трафика от над 50%. Това не може да продължава вечно. 
Приемаме 2018-а и 2019-а като период на стабилизиране на този трафик". 
Прогнозните данни за следващата година са за увеличение на пътниците от 1-2% на двете летища. 
 
√ Маринов пред БНР: Капацитетът на граничните пунктове не отговаря на потребностите на хората  
Нощният труд е специфичен, мисля за следващия бюджет  
„Смисълът на нашата работа е процесът да е непрекъсваем, така че ние не можем да работим само през деня. Нощен труд 
се налага да се полага и ще се полага! Надявам се да се обсъди проблемът, да се намери финансиране, така че да отговори 
на реалните потребности.“ 
Това каза за БНР вътрешният министър Младен Маринов. Той обясни, че ще направи всичко възможно проблемът със 
заплащането на нощния труд на полицаите, заради който те обявиха, че излизат на протест,  да бъде разрешен. Маринов 
подчерта, че това е възможно в рамките на следващия бюджет: 
"Подкрепям колегите в техните искания, но всичко е въпрос на финансови възможности. Така че мисля за следващия 
бюджет и, във връзка с обещаното увеличение на заплатите, ние да направим възможност това увеличение да бъде 
разпределено включително и да се покрият разходите за нощен труд."  
В рамките на 2 – 2,5 години няколко пъти е имало увеличение на заплатите, изтъкна Маринов в интервю за предаването 
"Преди всички" по "Хоризонт", но подчерта: 
"Разглеждам нощния труд като по-специфична дейност и правя всичко възможно да постигнем съгласие по отношение на 
размера и, естествено, това да се даде в перспектива вбъдеще".  
За задръстванията по ГКПП-тата с Гърция министърът коментира: 
„Създадохме организация до известна степен да облекчим контрола по отношение на граждани на европейски страни. 
Беше изведен и проблемът, когато пътуват малолетни и непълнолетни деца и не се придружават от двамата родители; 
предприели сме съответните мерки, надявам се сега да е по-облекчено, но самият капацитет на граничните пунктове не 
отговаря на потребностите на хората. За съжаление обаче, това не е решение само на България. Знаете случая с румънската 
граница в Русе - от наша страна, ние направихме инфраструктурата, но румънската страна още не е направила. Нашите 
действия решават проблема на Румъния, а ние чакаме Румъния да направи тяхната инфраструктура, за да реши нашия 
проблем с опашките. В случая на Гърция, знаете, че там контролът се извършва на една линия, което увеличава с 50% 
пропускливостта. Разбрали сме се с гръцките колеги те да повишат тяхната пропускливост, така че да използваме 
максимума. Определил съм и са изготвени допълнителни мобилни устройства, които да проверяват автобусите. Това също 
ще доведе до по-облекчено преминаване, но като цяло и стратегически трябва да се мисли. Евентуално, когато България 
влезе в Шенген, поне с вътрешните граници, шенгенските, този проблем може би ще отпадне“. 
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Относно задръстванията по магистралите у нас, той изтъкна, че по пътищата ще има засилено присъствие на органите на 
реда, но подчерта: 
„Пикът на придвижване от Западна Европа към Турция е юли месец, така че очакваме това нещо да продължи“. 
Министърът обеща да е „безкомпромисен“ към служителите, които уронват престижа на ведомството: 
“Заставам зад всеки служител, който се изпълнява съвестно задълженията, но не е достатъчно само в работата да е 
съвестен. Полицейският служител е полицейски служител през цялото време, затова ние трябва да сме за пример и такива 
действия не би следвало се толерират. С началника на 6-о районно сме работили, добър професионалист е, компетентен, 
теоретично и практически подготвен, но, за съжаление, в определени ситуации, това поведение няма как да бъде 
толерирано.  По отношение на реализацията на дирекция „Вътрешна сигурност“ - имаме такава реализация в Казанлък, 
там където имаме сигнали и те се потвърдят, действаме безкомпромисно. Всичко се докладва в прокуратурата. Под неин 
надзор се извършват и действията 
 
√ Чехия е на прага на политическа криза заради спор между правителството и президента  
Спор между правителството и президента на Чехия за министерски пост прерасна в политическа криза, след като 
върховният магистрат в страната заяви, че държавният глава вероятно нарушава конституцията, предадоха ДПА и 
"Ройтерс". Президентът Милош Земан, който въпреки предимно церемониалните си функции трябва да подписва всички 
министерски назначения, отказва да приеме решението на кабинета да отстрани министъра на културата Антонин Станек 
и на негово място да застане Михал Шмарда, но председателят на Конституционния съд Павел Рихетски заяви, че 
"бездействието" на президента е в разрез с конституцията на Чехия. 
И Станек, и Шмарда са представители на Чешката социалдемократическа партия, която е младши партньор в 
правителствената коалиция с партията АНО на премиера Андрей Бабиш. Социалдемократите заплашват, че ще дадат под 
съд президента, за да го накарат да действа, но Бабиш е казал, че предпочита преговорите. 
Казусът се корени в спорното решение на министъра на културата Станек да уволни директора на Националната галерия в 
Прага. В средата на май Станек предложи да се оттегли от поста, но президентът заяви, че той не трябва да подава оставка, 
тъй като е разкрил корупция. 
 
√ Русия разчита на Италия, за да възстанови диалога си с Европа  
Русия разчита на Италия да се бори за пълно възстановяване на отношенията й с Европейския съюз. Това заяви руският 
президент Владимир Путин след срещата си тази вечер в Рим с италианския премиер Джузепе Конте. 
На въпрос какви са шансовете след смяната на ръководителите на Евросъюза за разбирателство с Русия Путин отговори: 
"Не зависи от нас - от Русия. Вече казах, че сме готови да извървим нашата част от пътя. Разбира се, ако на него няма 
изкуствено създадени трудности. Шансове винаги има. Перспективи винаги има. Естествени партньори сме в ред области. 
Географски сме близки. Цивилизационният ни код е един и същ. Затова не виждам непреодолими препятствия на пътя ни 
към пълното възстановяване на отношенията ни." 
От своя страна Конте изрази мнение, че избирането на комика Володимир Зеленски за президент на Украйна ще даде 
възможност за диалог за решаване на кризата около анексирането на Крим от Русия преди 5 години. 
Руският президент се срещна и с главата на римокатолическата църква, с когото са обсъдили климатичните промени и 
ситуацията в Сирия, Венецуела и Украйна, предаде ТАСС, като се позова на съобщение на пресслужбата на Светия престол. 
В разговора са били засегнати още екологични проблеми, някои значими въпроси от живота на Римокатолическата църква 
в Русия. След срещата Путин благодари на Светия отец за отделеното време и "интересния и съдържателен разговор", а 
папата го прикани да се моли за него. 
 
√ Намаляване на продажбите на дребно в България, в еврозоната и в целия ЕС през май  
През май продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС се понижиха за втори пореден месец, което е нов сигнал, че 
европейската икономика се забавя през второто тримесечие на годината., показват най-новите данни на Евростат. В 
същото време и продажбите на дребно в България се свиха пръв път от три месеца насам. 
През май търговията на дребно в еврозоната се понижи с 0,3% спрямо април, когато се сви с 0,1% (възходяща ревизия от 
спад с 0,4%), докато финансовите пазари очакваха растеж с 0,3 на сто. Понижение с 0,5% беше отчетено при продажбите 
на храни, напитки и тютюневи изделия, при нехранителни продукти с 0,1% и спад с 1,3% при продажбите на автомобилно 
гориво. 
Свиването на продажбите на дребно в региона на единната валута през май се дължеше в най-голям степен на спад с 0,6% 
при търговията на дребно в Германия, докато продажбите на дребно във Франция се увеличиха с 0,4 на сто. 
На годишна база растежът на продажбите на дребно в еврозоната се забави през май до 1,3% от 1,8% през април 
(възходяща ревизия от повишение с 1,5%), отбелязвайки най-слабо повишение от последния месец на 2018-а година.  
Влошаването на търговията на дребно за втори пореден месец е поредно доказателство за забавяне на икономическия 
растеж в еврозоната през второто тримесечие, след като в началото на годината беше отбелязана изненадващо добра 
експанзия спрямо слабата втора половина на 2018-а година.  Това съживяване на европейската икономика през първото 
тримесечие се дължеше до голяма степен на по-добрите потребителски разходи, но данните за продажбите на дребно 
през април и май подсказват, че това вероятно няма да се повтори през периода април - юни въпреки продължаващото 
намаляване на нивото на безработица в еврозоната към многогодишни дъна. 
Днешните слаби данни на Евростат изглеждат в подкрепа на очакванията на финансовите пазари, че ЕЦБ ще се наложи в 
скоро време да предприеме нови стимулиращи политики в подкрепа на икономическия растеж - намаляване на и без това 
рекордно ниските лихвени ставки, или стартиране на нова програма за покупки на еврооблигации, известна като 
"количествени улеснения". 
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В рамките на целия ЕС продажбите на дребно през май се свиха с 0,4% след тяхно понижение с 0,1% през април. На 
годишна база техният растеж се забави много рязко до едва 1,3% от 3,2% през април. 
Евростат отчете понижение и на продажбите на дребно в България през май с 0,2% спрямо април, когато те нараснаха с 
0,4 на сто, като това представлява свиване на търговията на дребно за трети месец от началото на годината. 
В същото време продажбите на дребно в България се повишиха през май на годишна база с едва 0,3% след растеж с 1,2% 
месец по-рано, отбелязвайки по този начин най-слабо повишение от февруари насам. 
 
В-к „Банкерь“ 
 
√ Ева Майдел е сред най-влиятелните евродепутати в социалните мрежи според "Политико" 
Авторитетното издание "Политико" публикува класация, която поставя българския евродепутат Ева Майдел сред 20-те най-
влиятелните лидери на мнение в социалните мрежи в европейските институции. Тя е единственият представител на 
страната ни в Брюксел, който попада в класацията. Определена е и като най-влиятелен български евродепутат в Туитър, 
отчитайки последователите ѝ. 
Майдел е на пето място сред 182 нейни колеги от групата на Европейската народна партия. В топ 5 са председателят на 
групата на ЕНП Манфред Вебер, бившите председатели на Европарламента Антонио Таяни и Йежи Бузек, а в топ 20 са и 
няколко бивши еврокомисари и председатели на парламентарни групи. 
Класацията на "Политико" се базира на анализ на данни от социалните мрежи на всички 629 евродепутати, които имат 
профили. Ева Майдел има 25 000 последователи във Фейсбук и близо 13 000 в Туитър. 
 
Agrozona.bg 
 
√ Над 17 000 ученици ще се обучават в обновени сгради   
Още 22 общински средни и основни училища, както и професионални гимназии, ще бъдат обновени по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Над 17. 7 млн. лева са инвестирани допълнително в 
училищата в селските райони. Общият размер на бюджета по втория прием за този тип дейности е увеличен на 32 622 126 
лв., с които ще бъдат реновирани общо 40 училища. 
По този начин се дава възможност на всички общини, подали проектни предложения, да получат подпомагане, след което 
над 17 000 ученици ще имат възможност да се обучават в обновена образователна инфраструктура, уточняват от аграрното 
министерство. 
За възможността да бъдат финансирани всички подадени проекти за училища и детски градини беше съобщено по време 
на конференция на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). „Увеличаваме бюджета за 
обновяване на училища и детски градини по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, обяви тогава министърът на земеделието Десислава Танева пред 
участниците. 
 
Dir.bg 
 
√ МЗХГ отчита устойчиво развитие на площите за плодове и зеленчуци 
При зеленчуците (полско производство) се наблюдава значително увеличение за 2019 г. на площите с домати, пипер, 
краставици и зрелия чесън 
Заявените площи по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци запазват нивата си на устойчивост през 
последните четири години, съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите. 
При зеленчуците /полско производство/ се наблюдава значително увеличение за 2019 г. на площите с домати, пипер, 
краставици и зрелия чесън, които достигат съответно 4 961 ха, 2 915 ха, 1 425 ха и 466 ха. Увеличение има и при главестото 
зеле. Наблюдава се намаление при корнишоните за последните три години, като през 2019 г. заявените площи са 222 ха. 
Отчита се лек спад при картофите, морковите и зрелия лук. 
Размерът на заявените площи по схемите за обвързана подкрепа за плодове през 2019 г. остават стабилни. Най-много са 
заявените площи с череши - 9 860 ха, следвани от ябълките - 3 227 ха, прасковите - 2 820 ха и вишните - 1241 ха. Ръст има 
при кайсиите и зарзалиите, а слабо намаление при малините и крушите. 
По схемата за оранжерийно производство, заявените площи плавно нарастват, като се отчита задържане на нивата при 
краставиците и постепенно увеличаване на площите с домати и пипер. 
 
News.bg 
 
√ Юнкер подкрепи Лайен за председател на ЕК 
Жан-Клод Юнкер нарече Урсула фон дер Лайен "истински европеец", информират медии. 
След среща с германския военен министър, председателят на Европейската комисия написа в "Туитър", че е "възхитен" и 
че я приветства "с отворени обятия". Юнкер пожела успех на Лайен в Европейския парламент, който през този месец ще 
гласува кандидатурата й. 
Ние сме на едно и също мнение що се отнася до интересите на блока, добави той. 
Лайен ще се срещне и с председателя на Европейския съвет Доналд Туск, който обяви по-рано пред европарламента, че 
за първи път е постигнато равенство на половете. 
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Припомняме, след тежки тридневни преговори евролидерите взеха изненадващи решения. Те номинираха за шеф на ЕК 
германския военен министър Урсула фон дер Лайен. За председател на Европейския съвет е номиниран белгийският 
премиер Шарл Мишел, за шеф на Европейската централна банка - Кристин Лагард, а за шеф на ЕС за външната политика е 
номиниран испанският външен министър Жозеп Борел. 
Вчера италианският евродепутат социалист Давид-Мария Сасоли беше избран за нов председател на Европейския 
парламент, след като Сергей Станишев се отказа. 
Така е нарушен географският баланс, тъй като всички кандидатури са от Западна Европа и няма нито една от Източна 
Европа. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 5 юли 
София. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 часа министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще присъства на третата световна конференция 

„Разбиване на организираната престъпност: идентификация, анализ и противодействие", организирана от 
Европейския консорциум за политически изследвания (ECPR). 

- От 11.00 часа министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще участва в Национален форум, посветен 
на качеството, количеството и доходите в държавните висши училища в България, който ще се проведе в 
Заседателна зала №1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски". 

- От 10.00 часа пред Паметника на Незнайния воин с церемонията по водосвет на знамената ще бъде отбелязан 
професионалният празник на МВР и 140 години от създаването на ведомството. Празникът на открито ще 
продължи от 18.00 часа в Борисовата градина. 

- От 10.00 часа в БАН ще се бъде открита юбилейна българо-руска конференция на тема „България - Русия. 140 
години дипломатически отношения: история, състояние, перспективи". 

- В 14.00 часа пред сградата на Министерски съвет служители на МВР излизат на протест по надслов „За достойни 
условия и заплащане на нощния труд". 

*** 
Благоевград. 

- От 17.00 часа в закрития плувен басейн на СК „Пирин" ще започне Държавно лично отборно първенство по плуване 
„Деца". 

*** 
Варна. 

- От 10.00 ч. в зала „Варна" на общината се събира Комисията по безопасност на движението. На нея ще бъдат 
разгледани предложения за промяна на Генералния план за организация на движението на територията на 
община Варна за забрана на достъпа на автомобили чрез поставяне на забранителни знаци на входовете на 
Морската градина. 

- От 11.00 часа на плаж „Св. Илия" ще се проведе демонстрация по водно спасяване. Събитието е част от Седмицата 
на водното спасяване. 

- От 11.00 часа в Зала "Пленарна" на общината ще се проведе информационна среща на Изпълнителната агенция 
за насърчаване на малките и средните предприятия. Бойко Таков, изпълнителен директор на агенцията, ще 
представи фонда и кампанията по набиране на проекти. 

*** 
Перник. 

- От 09.00 часа в зала „Панорама" ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Перник. 
- От 14.00 часа в зала „Струма" на Областна администрация - Перник ще се проведе заседание на Областния 

координационен център. 
*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в хотел „Империал" ще се проведе международна конференция „Изграждане на младежка общност 
чрез дейности през свободното време". 

*** 
Русе. 

- От 11.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация ще се проведе заседание на постоянно действащата 
междуведомствена епизоотична комисия. 

*** 
Созопол. 

- От 20.00 часа в Летния театър „Аполония" вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие XIV Международен 
младежки фестивал на изкуствата „Музите". 

*** 
Смолян. 

- От 09.00 часа Общински съвет - Смолян ще проведе заседание в Сесийната зала на Общината. 
- От 11.00 часа в Зала 201 на Областна администрация ще бъдат представени резултатите от външните оценявания 

и държавните зрелостни изпити на учениците от областта. 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- В Деня на МВР: полицаи и надзиратели протестират срещу ниското заплащане на нощния им труд; 
- Партийни казуси - коментарът на политолозите; 
- Поглед под земята - докъде стигна работата по третия лъч на метрото? 
- Летните вируси настъпват - как да се пазим? 
- Часове преди почивните дни - ще се повторят ли километричните опашки - мерки и съвети от границата; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- За партийните субсидии, новите постове в Европейския съюз и отношенията между институциите - говори 

вицепрезидентът на България Илияна Йотова;  
- Можеше ли да бъде предотвратена трагедията в Габрово? В студиото бившят шеф на Националната полиция ген. 

Васил Василев и психолога Христо Монов;  
- „Чети етикета“: Какви трябва да бъдат условията на труд в летните жеги?  
- Ще бъдат ли унищожени десетки домашни животни заради чумата по свинете - директно от засегнатите райони; 

 


