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√  В. Велев: За индустрията кризата дойде 
„За индустрията въпросът дали идва криза не стои – всъщност кризата дойде“, заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев. 
За юни статистиката отчете спад на износа с 6,4%. За юни и юли има спад на индустриалното производство. Стопанската 
конюнктура за август е -3,1%. За пръв път от много време несигурността изпреварва проблема с човешките ресурси, каза 
Велев в интервю за БНР. 

 
И в машиностроенето, и в електротехниката, и в текстил 
и облекло, в производството на мебели, на метали 
имаме спад в продажбите и то от месеци. Очакваме за 
цялото трето тримесечие спад на индустриалното 
производство в страната“, добави още Велев. 
Според него има два начина на поведение – да се 
правим, че нищо не се случва, за да не се свива 
допълнително потреблението и оттам да не се усилва 
допълнително кризата, другото – да се каже честно на 
хората да бъдат по-разумни. 
Запитан дали ще се стигне до рецесия в България, Васил 
Велев отговори: „Когато индустрията тръгне надолу, 
икономиката е инертна, процесите се развиват бавно, но 
посоката е тази“. 

След големия харч за изтребители може да се окаже в един момент, че ERM II ще се отдалечи поради голям дефицит, ако 
не се вземат своевременно мерки, изказа мнение председателят на Асоциацията на индустриалния капитал, информира 
infostock.bg. 
Време е да се действа, няма какво да чакаме, категоричен е Велев. По думите му очакваната помощ от държавата е за 
десетки хиляди работни места: 
„Не са огромни средства и те безалтернативно трябва да се намерят. Не трябва да допускаме грешката от миналата криза, 
когато не подкрепихме предприятията. Надяваме се тази да не е нито толкова дълбока, нито толкова дълга – няма такива 
предпоставки“. 
 
Industry Info 
 
√ АИКБ и UNIDO разшириха сътрудничеството си в посока дигитализация и киберсигурност 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и oрганизацията на ООН за промишлено развитие – United 
Nations Industrial Development Organization (UNIDO) подновиха споразумението си за сътрудничество, като разшириха 
неговия обхват, информираха от асоциацията. Главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова и генералният директор 
на UNIDO Ли Йонг подписаха документа, чрез който работодателската организация да получава и обменя знания, опит, 
информация и технологии, които да допринесат за подобряване на производителността на българската икономика. 
Спогодбата ще подпомогне разработването на проекти, както и политиките за повишаване на конкурентоспособността на 
МСП по важни въпроси като дигитализация, киберсигурност, балансиране на знанията и уменията на служителите и 
използването на нови технологии. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Над 75 млн. лева струва първият участък от "Балкански поток"  
Първите 11 км от газопровода "Балкански поток" са готови. С реализацията на газопреносните проекти българската 
икономика ще може да си купува най-евтиния газ, обяви премиерът Борисов. В компанията на представители на 
правителствата на Унгария, Сърбия, Турция, Русия, и Саудитска Арабия, той инспектира завършения участък до 
компресорната станция Странджа. 
Кога се очаква да е готов газопроводът, вижте в прякото включване на Цветелина Катанска. 
По план газопровода трябва да бъде завършен до среда на 2020 година. По думите на премиера умишлено е дадено 
началото на строежа през есента, за да може земеделците да приберат продукцията си, така следващата година земята 
ще може да се използва отново. 
Строителството в Кнежа ще продължи докато позволяват метеорологичните условия или до завършване на проекта. 
Над 75 млн. лева струва първият участък от "Балкански поток", обяви премиерът Бойко Борисов, който откри 11 
километровото трасе от разширението на газопреносната мрежа от българо-турската граница до компресорна станция 
Странджа. Строител на проекта е българска компания. 
Бойко Борисов - министър-председател на България: Докато другите говореха, ние строихме и даваме възможност на 
България да възвърне мястото си - основен газоразпределителен център. Именно затова предложихме на нашите 
партньори и в Сърбия, и в Унгария, този поток да се нарича "Балкански поток". 
Теменужка Петкова - министър на енергетиката: Много се радвам, че днес заедно ще имаме възможност да станем 
свидетели на пускането в експлоатация на първия етап от проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на 
територията на България от турско-българска граница до българо-сръбска граница. 
Анатолий Макаров - Извънреден и Пълномощен посланик на Руската Федерация в Република България: Това е 
възможност да получавате синьо гориво по нов надежден маршрут и перспектива да станете най- големия 
газоразпределителен център в региона. 
Проектът за изграждане на газопровода "Балкански поток" е продължение на руско-турския Турски поток. Капацитетът 
през България е над 15 млрд. куб метра. Тръбата ще бъде новият път за транзит на руски газ към Централна Европа през 
България, Сърбия и Унгария. В България газопроводът преминава през Провадия и Северна България. Проверка как върви 
строителството премиерът Борисов направи край Кнежа. 
Бойко Борисов - министър-председател: Бих казал, че това е и една политическа магистрала. В политическо отношение 
винаги има напрежение между много от страните. Ей оттук нататък започва войната в Сирия. Винаги съм казвал - там, 
където има големи икономически интереси, където има газопроводи, няма война. И затова още по-усилено строим. 24 
вагона дневно докарват тръби тука, 15,01 тоестедин милиард по евтин е от южен поток. 
Строител на участъка е саудитският консорциум Аркад. 
Това е пример за нашето сътрудничество между Саудитска арабия и България, ще направим всичко възможно да завършим 
проекта навреме. 
На проверката присъстваха и сръбският енергиен министър и външният министър на Унгария. 
До края на годината Сърбия ще завърши своя проект, ще чакаме България също да го завърши. 
Имаме изключителен интерес към диверсификацията както за България, така и за Сърбия, така и за нас, защото когато 
говорим за конкуренция ще можем да предоставим по-ниски цени. 
Вицепремиерът Томислав Дончев обвърза проекта с този за изграждане на газовата връзка с Гърция, с думите че това ще 
осигури така чаканата от дълго време диверсификация за страната ни. 
Томислав Дончев - вицепремиер: След завършването на двата проекта ще можем да транспортираме природен газ от 
където до където е необходимо. 
По договор тръбата трябва да бъде завършена до средата на 2020 г. 
 
√ Ще отпадне ли наблюдението на EK върху правосъдието и вътрешните работи?  
Европейската комисия ще представи днес в Страсбург мониторинговия доклад за България и Румъния по механизма за 
сътрудничество и проверка. От 2007 година насам Брюксел следи за напредъка в съдебната реформа и борбата с 
корупцията и организираната престъпност. Очаква се днешният доклад да е последен. 
Какво означава това - вижте повече от кореспондента ни Десислава Апостолова. 
Предстои да видим каква точно ще бъде интерпретацията на ЕК. Това, че механизмът за сътрудничество и проверка ще 
отпадне, не означава, че наблюдението за спазването на върховенството на закона, на борбата с корупцията и 
организираната престъпност няма да продължи. Просто ще бъде под друга форма. Доколко ефективни са били тези 
доклади през последните 12 години за България и Румъния, такъв анализ ще се прави през следващите дни и месеци 
вероятно. Факт е, че миналата година България получи един доста положителен доклад за разлика от Румъния, при която 
имаше констатация, че има отстъпление от постигнатото досега, а сега и за двете държави механизмът за сътрудничество 
и проверка отпада. 
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При България се констатираше, че е изпълнила поне три от шестте основни критерии, които се наблюдават по този 
механизъм за сътрудничество и проверка. Те са свързани както със законодателни промени, така и с борбата с 
организираната престъпност, корупцията, реформата в Съдебната система, все важни теми за България. 
Това, което миналата година се констатираше по отношение на България, беше отстъпление по отношение на медийната 
среда. Имаше критики към България точно в тази форма. 
Днес предстои да чуем, че двете страни повече няма да бъдат наблюдавани по този механизъм, но наблюдението 
продължава под друга форма. 
 
√ Близо 1 млрд. лева ще бъдат изплатени на земеделците до края на годината  
Близо 1 млрд. лева ще бъдат платени до края на годината на земеделските стопани. Това съобщи министърът на 
земеделието и храните Десислава Танева в Добрич по време на среща с представители на аграрния бизнес от региона. 
Предстои до седмица да се плати помощта по "де минимис" за пчелите. Средства ще получат и овощарите за зимните 
пръскания. 
Десислава Танева – министър на земеделието и храните: От 9 до 13 декември планираме на всички земеделски 
производители да платим първия транш по схемата за единно плащане на площ, базовата ставка. Това плащане е в размер 
на около 640 милиона лева. И за първи път планираме от обичайния график за плащания последната седмица преди 
Коледа, между 16 и 20 декември да платим средствата за необлагодателстваните райони НР1 и НР2, бююджета им 
съответно е близо 100 милиона лева общо по двете схеми. 
 
√ Сергей Лавров е приел поканата да посети България  
Започналият строеж на второто разширение на Турски поток на българска територия обсъдиха първите дипломати на 
България и Русия в Москва. Екатерина Захариева и Сергей Лавров разговаряха за развитието на стратегическите енергийни 
проекти. В момента министър Захариева се среща с представители на българската общност. 
Вижте повече в прякото включване на Ирина Цонева. 
Това е първа визита на български външен министър в Русия от 2011 година. Днес и Сергей Лавров и Екатерина Захариева 
определиха като символичен факта, че тя се случва именно през 2019 година, когато честваме 140 години от 
установяването на дипломатическите отношения между двете страни. 
Важна среща днес, на която беше отбелязан успеха на осъществените през тази и миналата година контакти на най-високо 
ниво. Среща с важен акцент върху стратегическите енергийни проекти между двете страни, в която Сергей Лавров отбеляза 
завършилата неотдавна модернизацията на 5 и 6 енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" и удължаването с 10 години на срокът им 
на функциониране. 
Сергей Лавров - министър на външните работи на Русия: Росатом подаде оферта в процедурата по избор на 
стратегически инвеститор във възобновяването на строителството на АЕЦ "Белене" и разчита на добър шанс за нашата 
компания като производител на реакторите в Белене. А и днешното събитие е началото на строителството на Български 
поток, да "Балкански поток", виждате даже бях готов и български да го нарека. Това е още една решителна крачка в 
продължението на второто разширение на турски поток, това безусловно и допълнително ще укрепи енергийната 
безопасност на Европа. 
Екатерина Захариева - министър на външните работи на България: Считаме, че това е важен проект, който ще доведе 
до диверсификация на източниците, не само за България, но и за целия регион. И се надявам строителството да приключи 
в срок и тръбите да стигнат до българо-сръбската границата до края на 2020 година. 
Двустранното сътрудничеството в търговията, образованието и туризма също беше акцент в днешните разговори. 
По актуалните международни теми и двамата министри изразиха съжалението си за блокирания диалог Белград -Прищина 
и изразиха надежда след изборите в Косово той да бъде възстановен с медиацията на ЕС и в името на стабилността на 
целия балкански регион. 
Сергей Лавров - министър на външните работи на Русия: Русия е против това този регион да се разглежда като арена на 
геополитическо противопоставяне и е заинтересована от неговата стабилизация и устойчиво развитие. 
Екатерина Захариева - министър на външните работи на България: Изразих съжаление, че ЕС не взе решение за старт 
на преговорите със Северна Македония и Албания. Надявам се в началото на следващата година позицията на някои 
лидери, които още не са сигурни да променят мнението си. 
В навечерието на предстоящата утре в Сочи среща Путин -Ердоган за Сирия, Сергей Лавров заяви, че към момента е 
необходими активен диалог между кюрдите и Дамаск, диалог който Русия би подкрепила напълно. 
В Москва Екатерина Захариева поднесе цветя на два символични за общата история на страните ни паметника, на 
загиналите в боя при Плевен руски бригадири по време на Руско-турската война и на славянските просветители Кирил и 
Методий. 
Руския външен министър прие поканата на българския първи дипломат да посети страната ни възможно най-скоро. 
 
√ Екатерина Захариева се срещна с българската общност в Москва 
На среща с българската общност в Москва вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева изрази 
надежда, че българските студенти в Русия скоро ще получат право на почасова работа и стаж. 
Захариева изрази задоволство от решаването на въпроса с регистрацията на дипломатическия имот на българското 
посолство в Москва, за чието безвъзмездно и безсрочно ползване получи документ от руския си колега Сергей Лавров. 
Външният ни министър увери сънародниците ни, че винаги могат да разчитат на съдействие от страна на посолството ни. 
И обяви, че на предстоящи консултации между България и Русия, страната ни ще постави въпроса за облекчения при 
издаването на руски визи за български граждани. 
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Агенция „Монитор“ 
 
√ МФ: БГ икономиката с 3,3% растеж в следващите три години 
Прогнозата за растежа на БВП за 2019 г. остава непроменена, спрямо очакванията от пролетта, на ниво от 3.4%. Растежът 
на БВП ще достигне 3.3% в следващите три години, се посочва в неревизираната "есенна макроикономическа прогноза" 
на Министерството на финансите. 
Забавянето на растежа на европейската икономика през 2019 г. е очаквано. Международни финансови институции 
потвърждават в своите прогнози, че през 2020 г. европейската икономика, а също така и еврозоната, ще имат по-висок 
икономически растеж, в сравнение с текущата година. 
България, както и други държави от Централна и Източна Европа, се отличава със стабилен икономически растеж, в 
сравнение със силното забавяне в икономическата активност през първата половина на 2019 г. за някои от големите 
държави в еврозоната. За първото полугодие на текущата година реалният растеж на БВП на България беше 4.1%, спрямо 
съответния период на предходната година. По-високият растеж бе формиран през първото тримесечие, докато през 
второто реалното нарастване на БВП се забави, повлияно в голяма степен от спада на износа и намалението на запасите. 
Растежът на БВП се очаква да се забави през втората половина на годината, а за цялата 2019 г. се прогнозира растеж от 
3.4%. Икономическият растеж ще достигне 3.3% през 2020 г., движен от потреблението и инвестициите. Очаква се 
възстановяване на износа, но отрицателният принос на нетния износ към растежа на БВП ще се увеличи поради 
ускоряването на вноса. 
През първото полугодие на 2019 г. броят на заетите се увеличи, а нивото на безработица отбеляза исторически минимум. 
Благоприятните развития на пазара на труда се очаква да продължат и през втората половина на годината. Безработицата 
се прогнозира да намалее до 4.4% през 2019 г. През 2020 г. растежът на заетостта се очаква да се забави до 0.2% под 
влияние на ограниченията от страна на предлагането на труд. 
Растежът на компенсацията на един нает се прогнозира да възлезе на 8% през текущата година, подкрепен както от 
частния, така и от публичния сектор, в резултат от политиката за повишаване на доходите в сектори като образование и 
държавно управление. През 2020 г. нарастването на компенсацията на един нает се очаква леко да се забави до 7.4% 
поради отслабването в положителната динамика на пазара на труда. 
Инфлацията в края на 2019 г. се прогнозира да бъде 2.8%, (с 0.4 пр.п. по-висока от тази в пролетната прогноза), а 
средногодишната – 2.5%. Услугите и хранителните стоки ще имат най-висок принос за инфлацията в края на годината. 
Очаква се влиянието на енергийните стоки (пряко и косвено) върху инфлационните процеси в страната постепенно да 
намалява. За следващата година инфлацията се очертава да бъде по-ниска от 2019 г., тъй като международните цени на 
суровините, особено тези на суровия нефт, не се очаква да бъдат проинфлационен фактор. Рисковете пред прогнозата са 
свързани с нестабилната геополитическа обстановка и нарасналия брой протекционистични мерки. Растежът на 
еврозоната е подложен на рискове, които произлизат от световното търсене и възможностите за износ. Влошаването на 
външната среда е основният риск пред българската икономика. Той може да повлияе негативно както на износа, така и на 
очакваното нарастване на частните инвестиции през прогнозния период. 
 
√ Доклад на ООН: До 2050 г. България ще загуби 1/4 от населението си 
До 2050 година България ще загуби една четвърт от населението си, пише в доклад на ООН, цитиран от Ройтерс и Евронюз. 
Масовата емиграция на младите от Югоизточна Европа поставя държавите в региона в много тежка ситуация. От 10-те 
страни с най-бързо намаляващи популации в света, девет са в Югоизточна Европа. 
Причината е комбинация от по-голям брой емигриращи, отколкото идващи в тези страни, както и ниската раждаемост."За 
разлика от Западна Европа страните в този регион не използват имиграцията, за да попълнят празнините. Населенията в 
Югоизточна Европа стават по-малобройни и по-възрастни", казва Алана Армитаж, регионален директор за Източна Европа 
и Централна Азия на Фонда на ООН за населението. 
Между 1995 и 2035 г. броят на населението над 65-годишна възраст ще се удвои в повечето от страните в региона, се 
посочва още в доклада. 
Като се има предвид намаляващия брой на хората в работоспособна възраст, съществува реален риск за бъдещето на 
основни социални услуги като изплащането на пенсии. 
Повечето страни в Югоизточна Европа вече изпитват значителен недостиг на работна ръка, което затруднява 
икономическия ръст и шанса да се намали изоставането от Западна Европа. 
Проблемът се обуславя от ниското заплащане, лошото образование и професионално обучение, както и политическата 
несигурност в тези страни, където държавата продължава да доминира в икономическия сектор. Това кара младите да 
предпочетат по-добре платената и по-удовлетворяваща работа на Запад. 
 
Investor.bg 
 
√ Очакват се около 4 млрд. лв по европрограмата за човешки ресурси през следващия програмен период 
Планира се минимум 500 милиона лева да бъдат отделени за мащабни обучения по дигитални умения на работещите, 
цифрова грамотност, каза Зорница Русинова 
Около 4 милиарда лева се очаква да бъдат средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 
за следващия програмен период 2021-2027 година, каза пред журналисти заместник -министърът на труда и социалната 
политика Зорница Русинова. 
Тя посочи, че очакванията са и за удвояване на ресурса, или увеличаване със 70 на сто, за Оперативната програма за храни 
и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Това е 
програмата, която осигурява топъл обяд и индивидуални пакети храни за най-бедните, посочва БТА. 
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През тази седмица има експертни срещи с ЕК, надявам се ресурса от около 4 милиарда, който ще бъде договорен за 
следващите седем години, да бъде разпределен по равно за мерки за социално включване и за пазара на труда, отбеляза 
Русинова. 
Планира се минимум 500 милиона лева да бъдат отделени за мащабни обучения по дигитални умения на работещите, 
цифрова грамотност. Нашата страна, независимо от това, че в много сфери по отношение на информационните технологии 
и IT умения има водеща роля, по отношение на масовите умения на работещите в дигитални компетентности, изостава. 40 
процента от работодателите в България се оплакват, че има необходимост от повишаване на IT уменията на работната 
сила, каза Зорница Русинова. 
По думите на заместник-министъра голяма част от по-възрастните работници, както и от хората, които са с по-ниско 
образование, ниска степен на квалификация, са социално изключени, защото нямат дигитални умения. Ще се търсят 
начини за подкрепа на тези хора - да се обучат на елементарни умения, да се възползват от публичните услуги на 
държавата. Всеки работещ или младеж, който започва работа, ще трябва да има основни дигитални умения, защото почти 
няма професия, която да не изисква това, каза Зорница Русинова. 
Ще останат и инвестициите в ключови умения на хората. Последното проучване на Агенция по заетостта сочи, че около 80 
процента от работодателите се оплакват от липса на дисциплина, организираност, отговорност на работниците. Затова ще 
продължи работата и в тази насока, каза заместник - социалният министър. 
Предизвикателствата за следващия програмен период са свързани с подкрепа на заетите, не толкова на безработните, тъй 
като безработицата е много ниска - около 4 процента, припомни Русинова. Ще се изграждат умения за лесно намиране на 
работа, но и същевременно хората да имат достатъчно гъвкави умения да преминават от едно работно място на друго. 
В министерството вече е започнала интензивна работа по насочването на ресурса за следващия програмен период. По 
време на експертните консултации с Европейската комисия ще държим на това да остане изискването в регламента- 
минимум 25 процента от средствата да отиват за социално включване, а за България това да са 50 на сто от ОПРЧР, каза 
Русинова. 
Ще продължи реформата и работата в инвестиции в ранно детско развитие и в дългосрочната грижа. По отношение на 
инвестициите за ранно детско развитие, Русинова посочи, че всичко правено в социалната сфера със затварянето на 
институции, както и по отношение на работата с шейсет и няколко общини да бъдат изградени Центрове за ранно детско 
развитие, където се финансират здравни, образователни и социални дейности на едно и също място, ще продължи. По 
думите на заместник-министъра това е в подкрепа на механизма за обхващане на всички деца в образователната система. 
За реформата в дългосрочната грижа, Русинова каза, че до 2021 година с 43 милиона лева от "Региони в растеж", плюс 
около 300 милиона лева от ОПРЧР, ще се закрият десет от домовете за хора с психични разстройства и умствена 
изостаналост, ще се създадат над 100 нови услуги, ще се развият множество услуги в домашна среда. Реформирането на 
останалите домове за хора с увреждания, плюс развитието на мрежа от нови услуги и нови домове за възрастни хора, ще 
бъдат приоритет и през следващия програмен период. 
 
√ Бюджетният излишък за 2018 г. достигна 1,921 млрд. лева 
Дългът на България за миналата година е в размер на 24,431 млн. лева, или 22,3% от БВП, показват данните на НСИ 
Бюджетният излишък за 2018 г. възлиза на 1,921 млрд. лева, което е 1,8% от БВП, показват окончателните данни на 
Националния статистически институт (НСИ) за 2018 г. 
Подсектор „Централно управление“ излиза на плюс с 1,667 млрд. лева, или 1,5% от БВП. 
Излишъкът в подсектор „Местно управление“ е 150 млн. лв., а в подсектор „Социалноосигурителни фондове“ – 104 млн. 
лева, изчисляват експертите на националната статистика. 
Дългът на България за миналата година е в размер на 24,431 млн. лева, или 22,3% от БВП. 
 

БВП, държавен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на България 

 
Източник: НСИ 

 
През 2019 г. брутният вътрешен продукт на България ще достигне до 100 млрд. лева, записа в есенната си 
макроикономическа прогноза Министерство на финансите. В доклада на Европейската комисия от 27 февруари 2019 г. с 
анализ за устойчивостта на дълга и фискалните рискове се очаква дългът да намалее до 21,3%, а догодина – до 19,5%. 
Преди време правителството заяви, че до края на мандата ще свали външната задлъжнялост на 20% от БВП. 
Investor.bg припомня, че по последни данни на Българската народна банка външният дълг на България (частен и държавен) 
през юли намалява с 0,8% и е 34,195 млрд. евро. Той представлява 57,8% от прогнозния БВП на страната. 
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√ ЕК представя мониторинговите доклади за България и Румъния  
Европейската комисия ще обяви днес докладите по механизма и сътрудничество за проверка за България и Румъния. Това 
ще стане след колегиума на комисарите, който се провежда в Страсбург заради пленарното заседание на Европейския 
парламент. 
Както „Хоризонт“ вече съобщи, очаква се мониторингът върху България и Румъния да отпадне. Едно от обещанията на 
настоящия председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер беше, че това ще се случи до изтичането на неговия 
мандат.  
След миналогодишния доклад на Европейската комисия беше решено мониторингът в България да продължи заради 
реформите в съдебната система и корупцията, включително и по високите етажи на властта. С това обаче процедурата не 
е приключена, тъй като предстои докладът да бъде одобрен от Съвета и Европейския парламент. 
Предвижда се документите да бъдат достъпни в 16 ч. българско време. 
 
√ Проф. Димитър Иванов: Реалната инфлация в България върви към 6-7% 
Идва криза на предлагането, предупреди икономистът 
Интервю на Даниела Големинова с проф. Димитър Иванов за предаването „12+3“ 
Първите признаци за финансова криза бяха налице още през пролетта, подчерта пред БНР макроикономистът проф. 
Димитър Иванов.  
„Над 90% от световната икономика е с намаляващ растеж. Очаква се растежът за цялата световна икономика тази година 
да бъде не повече от 3%, а за Европа и особено за еврозоната – между 1 и 1,5%. Тази рецесия, тази криза, която идва със 
забавяне на растежа, тя има различни характеристики от тези на кризата от 2008 г.. Докато предишната беше криза на 
търсенето, новата криза, която се очертава, ще бъде криза на предлагането, защото тя носи в себе си изключително остри 
геополитически проблеми, проблеми на регулирането на световната търговия“, обясни той в интервю за предаването 
„12+3“. 
От тази криза няма как да не бъде засегната и икономиката на България, предупреди проф. Иванов. По думите му в 
изнесените положителни данни за икономиката ни има и предизборни нюанси: 
„Нямаме нови инвестиции, нямаме подновяване на индустрията. Огромни стратегически проекти в страната са забавени…. 
Ако погледнем и социалната картина в икономиката – тя е трагична. Над 50% от българското население получава под 
минималната работна заплата. Нищо не се случи в областта на новия икономически модел, нова реиндустриализация“. 
Според него в страната ни се създава климат, който отблъсква чуждите инвеститори. Той смята, че статистиката не отразява 
и реалната картина на инфлацията в страната. По думите му тя върви към 6-7%. 
Проф. Иванов е категоричен, че трябва да се мисли за нов социален и индустриален пакт за развитие на България и той да 
е между всички политически сили. 
Умората от Брекзит 
Проф. Димитър Иванов коментира и темата Брекзит. Според него умората е голяма, което води до голямо вътрешно 
разцепление в цялото британско общество. Драмата не е само във Великобритания, но тя е и в ЕС, рисковете са големи, 
подчерта той и изказа мнението си: 
„Европейските лидери ще се забавят, но няма как да не дадат продължаване на периода за преговори по излизането на 
страната от ЕС. Датата 31 октомври Борис Джонсън може да я представи като успех за сключването на политическата 
сделка, но до 31 октомври не виждам как ще бъдат гласувани закон по закон всички нови промени, произтичащи от този 
нов план за излизане от ЕС“. 
Опасна битка за запазване на Обединеното кралство 
„Разводът с ЕС стана дълъг, сложен, превърна се в една драма, фарс и скандали в цялата политическа система във 
Великобритания. Той започна да се превръща вече и в една опасна битка за запазването на самото Обединено кралство. 
Дебатите в т.нар. суперсъбота в парламента бяха толкова изострени, толкова политически значими, че нищо не се знае – 
какво ще стане в следващите седмици и месеци“, коментира проф. Димитър Иванов в предаването „12+3“. 
Критично важна седмица 
Тази седмица е критично важна, подчерта проф. Иванов. 
„Правителството на Борис Джонсън ще се опита да направи втори опит за т.нар. съществено дискутиране и гласуване на 
неговия план. Не се знае този втори опит дали ще бъде приет, защото той вече беше гласуван и всичко зависи от решението 
на спийкъра на парламента – дали той ще приеме подобно гласуване“. 
На Джонсън му трябват 320 гласа, за да мине неговият план, обясни икономистът и добави каква е ситуацията към момента: 
„Той е на острието – има около 314 – 315 гласа. Нещата в британския парламент са разделени почти наполовина. Ако днес 
има второ гласуване и постигне 320 гласа, това няма да е краят. Това само ще е началото на края. Предстои изключително 
сложна дискусия по самото законодателство. Тя може да продължи с месеци“. 
По думите му независимо дали днес ще има или не гласуване, опасността от предсрочни избори не е изчезнала: „Днес 
почти е налице консенсус в британския парламент, че трябва да се върви към нови избори“. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ "Пловдив 2019" набира проекти за следващите две години 
Фондация “Пловдив 2019” обяви нова покана за финансиране на проекти, които да осигурят продължение и устойчивост 
на Европейска столица на културата през 2020 и 2021 година.  

http://bnr.bg/post/101180747/prof-dimitar-ivanov-realnata-inflacia-v-balgaria-varvi-kam-6-7
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Проектите ще се финансират със специално запазените за целта 3 милиона лева от наградата “Мелина Меркури”, връчена 
на Пловдив за успешната реализация на мащабния проект. 
Условията по отворената покана “Наследство” предвиждат 3 прага на финансиране на проекти - до 450 000 лева на година, 
до 70 000 лева на година и до 10 000 лева на година. 
От фондацията уточняват, че се запазват основните критерии за качество на съдържанието, достъпност, иновативни 
подходи, адекватност на бюджетите.  
Поканата е отворена от днес до 30 ноември 2019 г., а одобрените проекти ще сключват договори в началото на 2020 
година. 
 
√ Бундесбанк не вижда риск от дълбока рецесия в Германия  
Немската централна банка прогнозира, че икономиката на Германия може да се свие отново през третото тримесечие, но 
Бундесбанк не вижда риск от дълбока рецесия във водещата европейска икономика. 
Въпреки че експортно ориентираните отрасли продължават да страдат, а показателите за бизнес доверие не предполагат 
непосредствен позитивен обрат, секторите, насочени към вътрешното търсене, все още вървят добре, се посочва в 
редовния месечен доклад на централната банка. 
Бундесбанк обаче допълни, че се увеличават рисковете, че слабостта в експортно-ориентираната индустрия може да се 
прехвърли и към останалите сектори на германската икономика и по-специално към вътрешното търсене. 
"Икономическото производство в Германия би могло отново да се сви през третото тримесечие на настоящата година", 
посочи централна банка, което би означавало, че немската икономика ще се окаже в "техническа рецесия", след като и 
през второто тримесечие БВП се понижи с 0,1 на сто. 
"В момента обаче не се наблюдава рецесия в смисъл на значителен, по-широк и дълготраен спад на производството при 
недостатъчно използван производствен капацитет“, отбелязва последният доклад на Бундесбанк. 
 
√ МАЕ: Глобалният капацитет на възобновяема енергия ще се увеличи с 50% до 2024 година  
Глобалният капацитет на възобновяема енергия ще се увеличи с 50% през следващите пет години до 2024-а благодарение 
на слънчевите фотоволтаични инсталации за домове, сгради и промишленост, прогнозира Международната агенция по 
енергетика (МАЕ), предаде Ройтерс. 
Според МАЕ общият производствен капацитет на енергия от възобновяеми източници ще нарасне с 50%, или с 1,2 теравата 
(1200 гигавата) до 2024-а година, спрямо 2,5 теравата за миналата година, което е еквивалентно на общия инсталиран 
енергиен капацитет на Съединените щати. 
В рамките на прогнозния период соларните фотоволтаици ще представляват почти 60% от този растеж, а вятърната 
енергия, добивана на сушата - около 25%, показва годишният доклад на МАЕ за глобални възобновяеми източници. 
В същото време се очаква делът на възобновяемите енергийни източници от общото световно производство на 
електроенергия да нарасне до 30% през 2024-а година от 26% към момента. 
Понастоящем биогоривата пък представляват 90% от възобновяемата енергия в транспорта и тяхното използване се очаква 
да нарасне с 25% за същия период, като Китай се очертава като основен двигател за напредъка в тази област. 
Намаляващите технологични разходи и по-ефективните правителствени политики са спомогнали за по-високите прогнози 
за разгръщане на възобновяемия енергиен капацитет след доклада от миналата година, отбеляза Международната 
агенция по енергетика. 
"Възобновяемите енергийни източници вече са вторият най-голям източник на електроенергия в света, но разполагането 
им трябва да се ускори допълнително, ако искаме да постигнем дългосрочните цели за климата, качеството на въздуха и 
достъпа до енергия“, заяви Фатих Бирол, изпълнителен директор на МАЕ. 
"Тъй като разходите продължават да падат, ние имаме все по-голям стимул за увеличаване на внедряването на слънчеви 
фотоволтаици", добави той и отбеляза, че цената за производство на електроенергия от разпределени слънчеви 
фотоволтаични системи (фотоволтаични системи в домове, търговски сгради и промишленост) вече е под цените на 
електроенергията на дребно в повечето страни. 
Очаква се разходите за производство на електроенергия от слънчеви фотоволтаици да намалее с още 15% до 35% до 2024-
а година, което ще направи технологията още по-привлекателна за внедряване, заяви МАЕ. 
Необходими са обаче политически и тарифни реформи, за да се гарантира, че растежът на слънчевата енергия е устойчив 
и за да се избегнат смущения на пазарите на електроенергия и по-високи енергийни разходи, се казва в годишния доклад 
на базираната в Париж международна организация. 
През 2017-а година президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви намерението на страната си да се откаже от 
Парижкото споразумение, което има за цел да се справи с изменението на климата чрез увеличаване на използването на 
възобновяема енергия наред с други средства. 
 
√ Нетаняху върна мандата за съставяне на правителство  
Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че връща мандата за съставяне на нов кабинет. Така той призна неуспеха 
си да събере мнозинство в Кнесета, избран преди месец. 
Президентът Реувен Ривлин съобщи, че възнамерява да упълномощи със съставяне на кабинет бившия началник на 
генералния щаб Бени Ганц, който оглавява блока „Синьо и бяло“. 
Нетаняху не успя да събере подкрепата на достатъчно депутати в парламента, които да се присъединят към евентуална 
негова управляваща коалиция и върна мандата днес на президента два дни преди изтичането на крайния срок. 
В Израел бяха произведени предсрочни избори на 17 септември, но нито партията на Нетаняху, нито коалицията на Ганц 
успяха да спечелят убедително, за да са в състояние сами да съставят правителство. 
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√ Турският и руският президент ще обсъдят в Сочи ситуацията в Северна Сирия 
Довечера изтича примирието, договорено между Вашингтон и Анкара  
Ситуацията в Северна Сирия ще бъде основната тема на днешната среща в Сочи между турският президент Реджеп Тайип 
Ердоган и руският президент Владимир Путин. 
Москва смята, че дългосрочната стабилност на региона може да бъде постигната само чрез възстановяване на сирийското 
единство и че трябва да бъдат взети предвид интересите на всички етнически и религиозни групи. 
Анкара обаче иска сирийските правителствени сили да напуснат районите близо до турската граница, за да може той да 
настани там до два милиона бежанци. 
По-рано Турция заплаши, че ще поднови военната си офанзива в Северна Сирия, ако кюрдските бойци не се изтеглят 
напълно на 30 километра от турско-сирийската граница. 
Под натиска на Съединените щати миналия четвъртък Анкара склони да спре бойните действия в рамките на 120 часа от 
зоната за сигурност в района, които изтичат тази вечер в 22 часа българско време. 
„Споразумяхме се за 120 часа. През нощта във вторник срокът изтича. Ако има изтегляне, има. Ако няма, в минутата, в 
която изтече 120-ят час, продължавайки оттам, откъдето спряхме, ще продължим да смачкваме главите на терористите“, 
каза преди дни в провинция Кайсери турският президент Раджеп Таийп Ердоган. 
Президентът на Франция Еманюел Макрон призова вчера в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин за 
удължаване на примирието в Североизточна Сирия и прекратяване на кризата с дипломатически средства, съобщиха от 
Елисейския дворец. 
Изтеглянето на американските военни от Североизточна Сирия се забавя, съобщи Франс прес. Неголям брой войници ще 
останат засега край петролните находища, за да не попаднат в ръцете на джихадисти, съобщи президентът на Съединените 
щати Доналд Тръмп. По думите му Вашингтон никога не е давал на местните кюрди обещание, че ще ги пази до края на 
живота им. 
По-рано министърът на отбраната Марк Еспър уточни, че американското изтегляне ще отнеме не дни, а седмици. 
 
News.bg 
 
√ Над 12 млрд. лева за пенсии и болнични през 2020 г. 
Очакват се повече пари за здраве и пенсии от проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на 
Националния осигурителен институт каса през 2020 г., съобщава bTV. 
Предстои те да бъде разгледан официално. 
Догодина НЗОК ще разполага с близо 395 млн. лв. повече, като се очаква парите за болниците да се увеличат с 233 млн. 
лв. 
Социалният министър Бисер Петков увери, че от юли 2020 г. пенсиите също ще бъдат увеличени - с 6,6%. 
Предвижда се, че догодина бюджетът за пенсии, болнични и обезщетения ще надхвърли 12 млрд. лв. 
С 50 лева ще се увеличи минималният осигурителен доход, докато при максималния няма да има промяна. Обезщетенията 
за безработица и отглеждане на дете през втората година също няма да се променят. 
 
√ Дончев сигурен, че със завършването на газовите проекти ще можем да изнасяме газ навсякъде 
След завършването на двата проекта - интерконектора с Гърция и Балкански поток, практически ние ще бъдем в състояние 
да транспортираме природен газ, откъдето докъдето е необходимо и докъдето поискаме. 
Така вицепремиерът Томислав Дончев коментира пред журналисти напредъка на строителните дейности по 
разширяването на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД в района на Кнежа. Оттук нататък оператори 
на машини, строители и заварчици имат много работа, предупреди Дончев. 
Вицепремиерът похвали работата на правителството, тъй като всичко това не се случва от само себе си, а политиците, 
ръководителите и дипломатите трябвало да свършат много работа. Искрено се радвам, че успяхме да свършим работата, 
за да стигнем дотук, изтъкна Дончев. 
Според него да се съчетае интересът на толкова много различни държави означават само една дума - доверие. Дончев 
изрази радостта си, че България е в състояние да генерира това доверие. 
Той пожела успех на строителите, защото става въпрос за голямо съоръжение, тъй като цялата дължина на проекта е 640 
км и е по-голям от магистрала, нова жп връзка. 
На въпрос кога ще бъде готова българската част, Дончев отговори лаконично: "колкото се може по-скоро". 
 
В. Банкерь 
 
√ Световният финансов елит се заигра с фиска 
Редом с традиционните констатации за очаквано забавяне на световния растеж до 3% през тази година и лек подем през 
следващата, финансовите министри и централните банкери от различните страни на планетата ни върнаха на масата 
темата за фискалните стимули като начин за съживяване на световното стопанство. Това се случи по време на дискусиите 
за глобалните финансови предизвикателства в рамките на годишната среща на МВФ и на Световната банка, която 
приключи вчера (на 20 октомври).  
Синхронизираното охлаждане на икономическия растеж в почти 90% от световното стопанство, както и задълбочаващите 
се рискове от рода на търговските конфликти, доминираха по време на обсъжданията на есенното събиране на двете 
световни организации във Вашингтон. Милиардерът Рей Далио посочи, че икономиката е в "дълбока падина". А множество 
експерти от финансовите министерства от различни части на света предупредиха за огромна несигурност и за подценяване 

http://bnr.bg/horizont/post/101181004/makron-iska-ot-putin-da-udalji-primirieto-v-severna-siria
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на мащаба на проблемите, пред които са изправени паричните стратези. МВФ пък смята, че на фона на изчерпващия се 
арсенал от инструменти, с които работят централните банкери почти няма място за политически грешки. 
Новият управляващ директор на МВФ - Кристалина Георгиева, посочи, че "по-бавният растеж изисква подкрепяща 
монетарна политика, но тя не може сама да свърши цялата работа" и добави, че "фискалната политика трябва да играе по-
активна роля". 
Правителствата обаче интерпретират фискалните стимули по-различен начин. Щатският финансов министър Стийвън 
Мнучин каза, че всички инструменти, включително и фискалната политика, трябва да бъдат използвани когато 
възможностите на паричните стимули се изчерпят. Японският му колега Таро Асо пък информира, че неговото правителство 
е заложило фискални опции. Други пък не смятат, че трябва чак толкова бързо да се посяга към фиска. Германският 
министър на финансите Олаф Шолц е убеден, че Берлин вече прави големи инвестиции, а австралиецът Джош 
Фрайденберг коментира, че стремежът му към бюджетен излишък и поддържането на рекорден подем не се изключват 
взаимно. 
Централните банкери също не останаха назад. Един след друг те предупреждаваха за всички възможни неприятности - от 
страничните ефекти от отрицателните лихви до намаляващия ефект от тях. Което означава, че фискалните власти трябва 
също да натиснат бутона на растежа, най-добре - чрез координирани действия с централните банки. 
Централните банкери засегнаха и темата за новите технологии, които заплашват да охлабят хватката им върху глобалната 
икономика. Шефът на "Бенк ъф Джъпен" - Харухико Курода, сподели в кулоарите на събитието пред репортери, че 
циркулацията на "стабилни цифрови монети" по света "може да навреди на стабилността на монетарната политика и на 
финансовата система". Дейвид Маркъс, който отговаря за дигиталната валутна инициатива Libra на "Фейсбук", защити 
прогреса на технологиите и увери, че компанията има готовност да работи с регулаторите по отстраняването на всички 
съмнения за нарушаване на законите. "Влакът напуска гарата и всички заедно можем да гарантираме, че пристига 
правилният влак", каза Маркус пред присъстващите на дискусията за развитието на криптовалутите. 
Междувременно експерти на агенция "Блумбърг" използваха прогнозите на МВФ, коригирани съобразно покупателния 
потенциал на държавите, за да идентифицират двигателите на растежа през 2019-а и през 2024-а. 
През тази година (периодът 2018-2019-а) 20 стопанства ще "пълнят" 85.5% от глобалния БВП. Делът на Китай е най-голям - 
32.7%, следван от САЩ - 13.8%, Индия - 13.5%, Индонезия - 3.9%, Япония - 2.4%, Русия - 2%, Германия - 1.6%, Франция, 
Великобритания и Египет - по 1.5% всяка, Бразилия - 1.4 процента. Другите участници в "топ 20" са Южна Корея, Испания, 
Филипините, Малайзия, Тайланд, Бангладеш, Полша, Канада и Виетнам. 
Нещата ще се променят през 2024-а. Тогава водещите 20 стопанства ще пълнят 78.5% от глобалния БВП, а всички останали 
- 21.5 процента. Китай запазва лидерската си позиция, но делът му в световния БВП се очаква да се понижи до 28.3 
процента. Индия измества Щатите от второто място с дял от 15.5% в БВП. Трети са САЩ - с 9.2 процента. Индонезия отново 
ще е четвърта - с 3.7% дял от световния БВП - малко под 3.9% от 2019-а. Русия ще запази своите 2%, постигнати през 2019-
а, но ще измести Япония от петата позиция заради спада на японския дял в глобалния БВП до 1.5%, който ще й отреди  
девето място. Прогнозите за Бразилия са да се изкачи от 11-а на шеста позиция с 1.8% дял, а Германия се очаква да остане 
седма с 1.6 процента. Новите двигатели на растежа в редиците на първите 20 се очаква да са Турция, Мексико, Пакистан и 
Саудитска Арабия, които ще заменят "изпадналите" - Испания, Полша, Канада и Виетнам. 
 
Economy News 
 
√ Земеделие 2018 г.: 8 457.6 млн. лв. крайна продукция 
Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2018 г. (в текущи цени по предварителни данни), 
възлиза на 8 457.6 млн. лв., което е с 2.7% повече спрямо предходната година, показват данни на НСИ. Увеличението се 
дължи изцяло на ръст на цените - с 3.0%, докато във физическо измерение (обеми на произведените количества) спрямо 
2017 г. е отчетено минимално намаление с 0.3%. 
Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се равнява на 5 773.0 млн. лв. и представлява 68.3% от 
общата стойност на селскостопанската продукция. В сравнение с 2017 г. тя е по-висока с 3.7%, което е в резултат на 
увеличение на цените - с 3.3%, докато произведените обеми отбелязват слабо увеличение - с 0.4%. Преобладаващата част 
от продукцията в растениевъдството (80.6%) през 2018 г. е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява 
съответно на 2 823.6 млн. лв. и 1 829.0 млн. лева. 
Стойността на произведената през 2018 г. продукция от животновъдството възлиза на 1 990.2 млн. лв., или 23.5% от 
крайната продукция в селското стопанство. Спрямо 2017 г. продукцията от животновъдството отбелязва увеличение с 0.7%, 
което е в резултат на повишение на цените - с 2.2%, докато произведените обеми намаляват с 1.5%. 
Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 1 102.5 млн. лв. (55.4% от продукцията в 
животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 887.7 млн. лева (44.6%). В 
сравнение с 2017 г. стойността на отглеждането на селскостопанските животни се увеличава с 5.2%, което се дължи както 
на повишение в цените - с 3.5%, така и на обемите - с 1.6%. Стойността на произведените животински продукти спрямо 
предходната година отбелязва намаление с 4.5%, което е в резултат на намаление на произведените обеми - с 5.1%, докато 
цените се запазват почти без промяна - с 0.6% по-високи спрямо 2017 година. 
В сравнение с 2017 г. стойността на селскостопанските услуги отбелязва увеличение със 7.8%, докато стойността на 
продукцията от второстепенни неселскостопански дейности (неотделими) намалява с 15.8%. Намалението на продукцията 
от второстепенни неселскостопански дейности е в резултат на спад в произведените обеми - с 18.4%, който не може да 
бъде компенсиран от увеличението в цените - с 3.2%. 
Стойността на вложените в селското стопанство през 2018 г. средства за текущо потребление се равнява на 4 794.2 млн. 
лв., което е със 7.1% по-високо спрямо предходната година. Повишението се дължи както на ръст в цените на вложенията 
- с 4.4%, така и на увеличение на обемите - с 2.6%. 
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Спрямо 2017 г. най-голямо увеличение на вложенията за текущо потребление е отчетено при торовете и почвените 
подобрители - с 14.1%, което се дължи на ръст на цените - с 28.9, докато при обемите е регистрирано намаление - с 11.5%. 
На следващо място увеличение е отчетено в разходите за покупка на продукти за растителна защита - с 12.9%, което е за 
сметка на увеличение на вложените количества - с 20.5%, благоприятствано от спад в цените - с 6.3%. Спрямо предходната 
година разходите на стопанствата за горива и моторни масла се повишават с 8.2% в резултат на увеличението на цените с 
12.0%, докато обемите намаляват с 3.4%. 
Създадената през 2018 г. брутна добавена стойност в селското стопанство (по базисни цени) се равнява на 3 663.4 млн. лв. 
и е с 2.5% по-малко спрямо 2017 година. Намалението се дължи на спад в обема - с 3.8%, което не може да бъде 
компенсирано от повишението на цените - с 1.3%. 
Нетният опериращ излишък/смесен доход в селското стопанство през 2018 г. се равнява на   3 659.9 млн. лв. и е по-нисък 
с 5.4% спрямо предходната година. Намалението се дължи на регистрираното понижение на нетната добавена стойност - 
с 4.3%, на по-високата стойност на компенсацията на наетите лица - с 3.2%, и на по-ниската стойност на другите субсидии 
върху производството - с 3.4%. 
Нетният предприемачески доход в селското стопанство през 2018 г. достига 2 447.2 млн. лв. и намалява спрямо 
предходната година с 8.7%. Намалението се дължи на по-ниската стойност на нетния опериращ излишък/смесен доход, 
както и на по-високата стойност на платената от земеделските стопанства рента на собствениците на земеделска земя, 
които са я предоставили за използване под аренда - с 3.3%. 
Бруто образуването на основен капитал в селското стопанство през 2018 г. се равнява на 621.5 млн. лева. По голямата част 
от него - 471.2 млн. лв. (75.8%), представлява бруто образуване на основен капитал в неселскостопански продукти, от които 
в селскостопански машини, оборудване и транспортни средства - 248.7 млн. лв. (52.8%), и в сгради - 217.2 млн. лева (46.1%). 
Бруто образуването на основен капитал в селскостопански продукти (трайни насаждения и селскостопански животни) 
достига 150.3 млн. лв., като по-голямата част от него е в създаване на млади овощни насаждения. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- На живо от Страсбург: часове преди представянето на европейския доклад - ще отпадне ли наблюдението върху 
правосъдието и вътрешните работи? 

- Тежките дилеми на София и Скопие - проф. Иван Илчев; 
- Борбата срещу грипа - има ли нови щамове? 
- Местни избори 2019-та - Мария Цветкова в битката за столичния район Младост, Радослав Каратанчев, кандидат 

за кмет на София и Андон Тодоров в надпреварата за Благоевград; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Каква ще е съдбата на изоставеното бебе от Петрич и ще се погрижи ли държавата за връщането му в семейството? 
- На живо - кой счупи специалната люлка за деца с инвалидни колички в столичен парк? 
- На живо от Страсбург - ще отпадне ли мониторинговият доклад за България - коментар на евродепутати; 
- След 8 години, първият дипломат на България на визита в Москва. За какво се договориха външните министри 

Захариева и Лавров? 
- "Чети етикета": Какво да правим с повредените пари и кои банкноти подлежат на замяна? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- За предизборните сблъсъци и сценариите след вота -вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов; 
- Предизборната жега коментират политолозите доц. Антоний Гълъбов и Борис Попиванов; 
- На живо: Коя е жената, изоставила бебето си в Петрич? И какво ще се случи с детето? 
- Непълнолетни мигранти, обвинени в изнасилване, жертвата - момиче от център за деца без родители. Какви са 

грижите и контролът в тези заведения и кой е отговорен за децата? 
- Серийни кражби на части от асансьори. Опасни ли са съоръженията? 
- Кой счупи първата люлка за деца с увреждания в София? Румен Бахов на живо за абсурдната вандалска проява; 
- Спайдърмен от Пловдив. Среща с 13-годишния Николай, който изкачва фасади на сгради; 
- Настроение по ноти! След лятното турне - Стефан Вълдобев и „Обичайните заподозрени" с нов концерт; 

 
√ Предстоящи събития в страната на 22 октомври 
София 

- От 10:00 часа в зала „Голям Колегиум", министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще участва 
в Годишна конференция на тема: „За чисто земеделие и сигурна околна среда". 

- От 10:00 часа в Министерство на земеделието, храните и горите ще се състои награждаването "Най-отговорен 
земеделски стопанин" 2019. 

- От 11:00 часа зам.-министър Зорница Русинова ще присъства на откриването на обновената със средства по проект 
„Красива България" сграда на Детска ясла №1 на адрес: ул. „Стефан Цанов" №40. 

- От 18:00 часа в Големия салон на БАН, ще бъде представена книгата с публицистика "Родопа е предел". 
- От 18:30 часа, в салоните на Банка „БНП Париба" на бул. Цар Освободител № 2, ще бъде открита изложбата "Да 

извадиш от забвение". 
***  
Благоевград 



11 

 

- От 11:00 часа в зала 114 в Учебен корпус № 1 на ЮЗУ „Неофит Рилски" ще бъде открит втори регионален форум за 
социално предприемачество. 

- От 11.00 часа в конферентната зала в Областна администрация - Благоевград ще се проведе Областна епизоотична 
комисия. 

***  
Добрич 

- От 10.00 часа във фоайето на Хирургическия корпус, министър Кирил Ананиев идва за откриване на нов скенер. 
***  
Кранево 

- От 11:30 часа в хотел „Терма Еко", ще се състои церемония по откриването на XXV Есенен семинар на Фондация 
Българска Памет под мотото „Европейското, дигитално и устойчиво бъдеще в ръцете на младите". В него ще 
участват близо 200 българчета от Македония, Молдова, Украйна, Албания, Сърбия, от Западните Родопи и района 
на Тервел. 

***  
Шумен 

- От 10.00 часа в зала 2 на областна администрация ще се проведе заседание на областната епизоотична комисия. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Цените на петрола останаха стабилни в азиатската търговия 
Цените на петрола останаха стабилни в азиатската търговия, след като известен оптимизъм за напредък в търговските 
преговори между САЩ и Китай надделя над безпокойствата от забавяне на световната икономика, което ще доведе до 
спад на търсенето на суровината, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол се търгуваше за 53,31 долара за барел. 
Лондонският сорт Брент от Северно море поевтиня с 6 цента или с 0,1 процента до 58,90 долара за барел. 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера заяви, че усилията за прекратяване на търговската война между САЩ и Китай 
напредват добре. Преговарящите от двете страни работят за изготвяне на текста на първата фаза от търговското 
споразумение, който да бъде подписан идния месец на срещата на ръководителите на двете страни по време на заседание 
на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК). 
 
 


