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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
News.bg 
 
√ АИКБ с препоръки за Бюджет 2020 г. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България иска балансиран бюджет, данъчна стабилност и ускоряване на 
реформите в сферата на пазара на труда, образованието, науката и културата, здравеопазването, пенсионното 
осигуряване, енергетиката и електронното управление. 
Това са част от препоръките, които членовете на АИКБ ще изпратят до правителството по повод изготвянето на държавния 
бюджет за 2020 г. 
С препоръките си Асоциацията цели да осигури подобряване на бизнес средата и осигуряване на икономически растеж на 
страната. 
Според АИКБ основните икономически рискове през 2020 г. за глобалната и българската икономика ще бъдат: търговската 
война на САЩ и Китай и оформящата се търговска война между САЩ и Европа; излизането на Великобритания от ЕС; 
рекордните равнища на задлъжнялост в световен мащаб; забавянето на икономиката на Китай; липсата на възможности 
за адекватна антикризисна реакция от страна на Централните банки поради ниските отрицателни лихви. 
От Асоциацията прогнозират, че догодина българската икономика може да нарасне между 2.5% и 3%. Поради тази причина 
те препоръчват Бюджет 2020 г. да бъде изготвен така, че да осигури условия за ускоряване на реформите в сферата на 
пазара на труда, енергетиката, пенсионното осигуряване, трудово-медицинската експертиза, съдебната система, 
държавната администрация, електронното управление и сигурността. 
Според АИКБ основните политики, за които трябва да се осигури необходимото финансиране в Бюджет 2020 г., са: 
Политики, свързани с човешките ресурси. 
От Асоциацията настояват да бъдат предприети мерки за увеличаване на човешките ресурси в трудоспособна възраст в 
краткосрочен план, които да са насочени в 3 посоки: на първо място - реформа в пенсионната система и ускоряване на 
темпа на нарастване на пенсионната възраст за мъжете и жените, на второ място - кампания за връщане на българи, 
работещи и/или учещи в чужбина, и на трето място - облекчаване на административните процедури за внос на работна 
ръка от трети страни. 
АИКБ се обявява против вменяването на социални разходи като: 
o Първите три дни от обезщетенията за временна нетрудоспособност - АИКБ предлага като ефективна мярка за борба с 
"фалшивите" болнични листове въвеждане на период на изчакване, в който да не се изплаща обезщетение за временна 
нетрудоспособност нито от осигурителя, нито от осигурителния институт; 
o Платен отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство - АИКБ настоява да се приложи решението на Европейския 
съд, според което не се полага платен отпуск за времето на отпуск по майчинство; 
o Допълнителното възнаграждение за прослужено време - АИКБ предлага отмяна на този подход. 
АИКБ настоява и за нов подход при определянето на минималната работна заплата за страната. Асоциацията предлага 
минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час да се определят чрез бипартитно колективно 
договаряне между браншовите работодателски и синдикални организации. 
Според нея административното вмешателство при определянето на минималната работна заплата и максималния 
осигурителен доход води до сиви практики на пазара на труда. 
Политики в област "Енергетика". 
Освен законодателни промени, които да увеличат предлагането на електроенергия на свободния пазар, както и да 
премахнат субсидирането от бизнеса на цената на електроенергията за населението, в Бюджет 2020 трябва да бъде 
предвидено увеличено финансиране за КЕВР и контролните органи, така че да могат в кратки срокове да установяват 
пазарните манипулации при търговията с електрическа енергия, смятат от АИКБ. 
Политики в област "Образование, наука и култура" 
АИКБ настоява финансирането на НИРД за 2020 г. да се съобрази с Националната стратегия за развитие на научните 
изследвания в Република България за периода 2017-2030 г. 
Асоциацията иска в Бюджет 2020 да бъдат предвидени съответните средства и механизми за: 
o Поетапно съкращаване с 40% на план-приема във висшите училища, финансиран от държавния бюджет; 
o Промяна на системата на финансиране на висшето образование и въвеждане на ангажимент за работа в страната за 
определен период на завършилите студенти - държавна поръчка; 
o Осъвременяване на учебните планове и програми и съкращаване на обучението по остарели и ненужни учебни 
дисциплини, както и намаляване на срока на обучение в бакалавърска степен до 3 години, при запазване на размера на 
финансирането; 
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o Промяна на процедурата за избор и назначаване на ректори на висшите училища; 
o Стипендии за обучение на студенти и ученици по дефицитни и непривлекателни професии, търсени на пазара на труда; 
o Обвързване на докторантските стипендии с оценка на напредъка на работата им на всеки шест месеца и повишаване 
размера на стипендиите; 
o Въвеждане на опростени и приложими на практика договори за обучение чрез работа; 
o Засилване на работата със семействата и децата от ранна възраст за привличане на техния интерес към технически и 
природо-математически специалности; 
o Съкращаване на срока на средното образование до 11 клас чрез оптимизиране на учебните програми и скъсяване на 
летните ваканции; 
o Въвеждане на задължителна лятна практика за учениците от 8 да 11 клас; 
o Ползване на възможностите на кариерно ориентиране, менторство и наставничество. 
Други от предложенията на АИКБ по отношение на културата са: 

• попълване и обновяване на книжния фонд на публичните библиотеки 

• налагане на европейски стандарти във финансирането на публичните библиотеки 
(годишно брой книги на 1000 жители); 

• изготвяне на национална програма за популяризиране на четенето и възраждане на читалищните и училищните 
библиотеки с първа стъпка съставяне на пълен регистър с брой библиотеки, брой читатели и регистриран книжен фонд. 
Политики в област "Здравеопазване" 
АИКБ препоръчва увеличаване на дела на разходите за превенция и профилактика за сметка на дела на разходите за 
болнична медицинска помощ и разходите за медикаменти. 
Ефективността и ефикасността на здравноосигурителната система ще се повиши,ако се създаде конкурентна среда и се 
демонополизира дейността на НЗОК, смятат от Асоциацията. 
Те настояват да се прекрати източването на средства от НОИ чрез получаване на инвалидни пенсии от работоспособни 
лица, както и болнични листове от здрави хора. 
Политики в област "Сигурност и отбрана" 
АИКБ настоява при увеличаване на разходите за отбрана, приоритет да има българската отбранителна промишленост. 
Политики в област "Държавно управление и електронно правителство" 
АИКБ подкрепя преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата и смята, че 
правителството трябва да положи още по-големи усилия за засилване и развиване на прилагането на програмното 
бюджетиране. 
Увеличението на финансирането за бюджетните разпоредители трябва да бъде свързано с постигането на определени 
цели и конкретни резултати, смятат от Асоциацията. 
Те напомнят и че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
закъсняват и че обхватът на електронните услуги е ограничен. Поради тази причина АИКБ настоява за финансиране на 
политики за въвеждането на електронно правосъдие, електронно здравеопазване, киберсигурност, цифровизация на 
кадастъра, изграждане на единна входна точка за подаване на годишните финансови отчети, издаване на нови лични 
документи, съдържащи квалифициран електронен подпис и т.н., както и за изпълнението на "пътната карта" с фиксирани 
в нея конкретни дейности, изпълнители, отговорни институции и срокове за реализирането им. 
АИКБ настоява Бюджет 2020 да бъде балансиран. Според Асоциацията правителството трябва да се стреми към номинално 
намаляване на нивото на държавния дълг и се надява в проекта на бюджет за 2020 г. да бъде запазена тенденцията за 
поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет, под 40%. 
От АИКБ посочват, че подкрепят данъчната стабилност при запазване на равнищата на данъчните ставки и на равнищата 
на осигурителните вноски за 2020 г. Според тях данъчната стабилност и предвидимост са един от основните фактори за 
привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. 
АИКБ препоръчва в разходната част на Бюджет 2020 да бъдат предвидени буфери, които да бъдат използвани за запазване 
на работните места, намаляване на негативните ефекти от кризата и недопускане на прекомерен бюджетен дефицит. 
Изпълнителната власт трябва да продължи борбата със сивата икономика и контрабандата, категорични са от АИКБ. 
Те подчертават, че изсветляването на икономиката е инструмент за увеличаване на бюджетните приходи и подобряване 
на бюджетното салдо.Ефективен инструмент за това е и приватизирането на миноритарни дялове от държавни компании 
чрез продажбата им на Българска фондова борса. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ ЦИК: Изборният ден приключи без съществени нарушения  
Изборният ден приключи официално в 21 ч. Това обяви говорителят на ЦИК Александър Андреев. През целия ден са 
постъпили около 250 жалби и сигнали, което означава че изборният процес е протекъл нормално, а констатираните 
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нарушения са несъществени. Сега ЦИК очаква постъпването на протоколите от ОИК, след което се пристъпва към 
официално отчитане на резултатите. 
 
√ Радев и Борисов влязоха в словесен сблъсък заради избора на Иван Гешев  
Президентът и премиерът влязоха в словесен сблъсък за избора на Иван Гешев за главен прокурор. Повод за задочния 
спор беше кой какво влияние има във Висшия съдебен съвет и кой носи отговорност за избора. Румен Радев заяви, че няма 
да подпише указа за назначаването на Иван Гешев под натиск и ще изпълни задълженията си по конституция в обозрим 
срок. Неговият подпис се чака след като в четвъртък ВСС избра Гешев с 20 гласа "за" и 4 "против". 
След като гласува, президентът коментира темата за избора на Иван Гешев за нов главен прокурор. Според Румен Радев 
министър-председателят избягва да поеме отговорност за хората, които той е изпратил във ВСС, както и за това, че 
министърът на правосъдието не е излъчил втори кандидат, за да има процедурата състезателен характер. 
Румен Радев, президент на Република България: Това е пореден опит на Борисов да прехвърли неговата отговорност върху 
някой друг. Всички знаят много добре, че не президентът номинира и избира главният прокурор, а ВСС и точно във ВСС 
Борисов има огромно влияние. 
Реакцията на Борисов не закъсня. Той обвини президента в предизборна агитация и припомни как са разпределени 
партийните квоти във ВСС. 
Бойко Борисов, министър-председател: Двете партии, които гласуваха за президента Радев имат пет гласа. Ние имаме 3 
от 24, когато говориш неистини и подвеждаш избирателите в този ден, това е тежко нарушение на закона. Просто да не 
казва и агитира за БСП и ДПС в изборния ден. 
В Пловдив главният прокурор заяви, че не очаква президентът да забави подписването на указа за назначаването на Иван 
Гешев. 
Сотир Цацаров, главен прокурор: Аз не очаквам забавяне. Защото всяко забавяне не е в съответствие със самия процес, 
на второ място, ако позволите лично мнение не е в съответствие с начина, по който работи този президент. Мисля, че този 
президент е доказал съвсем ясно, че когато има да каже нещо той никога не се страхува да го каже. 
Сотир Цацаров заяви още, че очаква от своя наследник силни резултати в областта на битовата престъпност, както и да 
продължат разследванията по високите етажи на властта. И не на последно място, реформи в държавното обвинение. 
 
√ Какви са правата и задълженията на един кмет?  
1254 души у нас искат да командват общините. Общините обаче са почти пет пъти по-малко от кандидатите. И задачата на 
близо 6 милиона и половина българи е да изберат най-достойните. Победителите ще управляват до 2023 година. 
Само че властта им не е в кърпа вързана. Те могат да бъдат отстранени от поста "кмет". Например ако е доказан конфликт 
на интереси - ако, да кажем, кметът назначи във финансовия отдел на общината свой роднина. Кметът не може да 
извършва каквато и да е търговска дейност и ако преди да бъде избран е имал фирма - до 1 месец трябва да се откаже от 
нея. А през тези четири години, може да направи достатъчно неща. 
Той отговаря за това парите на общината да бъдат похарчени така както е гласувал общинския съвет. 
Той решава как да изглежда града, какво да бъде построено, къде е позволено да се паркира. И понеже е длъжен да се 
грижи за обществения ред - може със заповед да изпрати полиция там, където смята, че е нужно. Има право да се намеси 
дори в спор между съседи в блока. 
А през зимата е единственият, който може да ви задължи със заповед да изчистите снега пред къщата си. 
И все пак голяма част от решенията кметът не може да взима сам - те трябва да бъдат обсъдени с общинските съветници. 
Стигнахме и до въпроса за парите. 
В началото на тази година беше решено, че заплатите няма да зависят от това колко е голяма общината и колко души има 
в нея. И така всеки кмет - дори този на най-малката община, може да получава максимум 4600 лева всеки месец - колкото 
получава един министър. Дали заплатата на кмета ще е толкова или по-малко - не решават гражданите, а общинските 
съветници. От гражданите зависи само в чий джоб ще отиват парите. 
 
√ Още за българската следа в случая в Есекс  
Семейства в централен Виетнам вече оплакват свои близки, защото смятат, че са част от 39-те жертви, открити в камион с 
българска регистрация край Лондон. Според изданието "Дейли Мейл" регистрацията на камиона в полза на 
превозваческата фирма на британско семейство от Уорингтън е направена от българския гражданин Иван Желязков във 
Варна. Желязков казва, че после семейството е продало камиона през декември миналата година на ирландска компания. 
Бившите собственици на камиона Томас и Джоана Махер се запознали с Желязков около 2000-та година, когато той живеел 
в Рочестър, Кент. Допаднали си и станали приятели и бизнес-партньори, разказва българинът пред "Дейли Мейл". 
Този месец Томас гостувал на Желязков във Варна на връщане от лечение в Турция. Заради разклатено здраве британецът 
прехвърлил компанията на съпругата си Джоана, затова нейното име фигурира в регистрацията на камиона. Изборът на 
Варна е заради по-ниската такса - около 400 паунда. 
Пред "Дейли Мейл" Иван Желязков изтъква, че офисът му е регистриран на напълно легитимен адрес на партера на 10-
етажен блок във Варна и подчертава, че фирмата му не е куха или фалшива. Говорил е с българската полиция. 
Уверен е, че приятелите му са напълно невинни, описва ги като добри хора, с добро материално положение и репутация, 
родители на три деца. Британската полицията е конфискувала три техни коли с поръчкови номера. 
Междувременно Виетнамската полиция е взела ДНК -проби от семейства в централна провинция, откъдето вероятно са 
част от жертвите. Местните твърдят, че към Острова са потеглили общо сто души в три камиона. Посъветвах го да не ходи, 
казва за сина си сломен баща. 
Виетнамската общност на Острова е предала на властите двайсетина снимки на хора в неизвестност. Събират се сведения 
за татуировки и белези. 
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√ Догодина общините ще получат 30 млн. лева повече, ако предоставят социални услуги 
Предлага се догодина държавният стандарт за издръжка на специализираните социални услуги да се повиши с 10  
30 милиона лева повече за догодина са предвидени за делегираните бюджети на общините, които предоставят социални 
услуги. 
Завишението на стандартите за издръжка ще бъде диференцирано, с част от средствата ще се покрие планираното 10-
процентно увеличение на доходите на персонала, съобщава БНР.   
Предлага се догодина държавният стандарт за издръжка на специализираните социални услуги да се повиши с 10%. За 
услугите, предоставени в общността, средното увеличение ще е 14 на сто. Най-голямото ще е за стандартите за центровете 
за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи - 20 на сто.  
Стандартите за защитени жилища за хора с увреждания и за центрове за настаняване от семеен тип на деца и младежи с 
увреждания се увеличават с 15%, а тези за дневните центрове за деца или пълнолетни с увреждания са завишени с 10 на 
сто.  
Увеличение с 8% е предвидено за стандартите за центровете за временно настаняване и за обществена подкрепа; за 
наблюдавано и преходно жилище, дневни центрове за стари хора; Центрове за социална рехабилитация и интеграция, 
звено "Майка и бебе"; Центрове за работа с деца на улицата и приютите. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Къде са българските региони в европейския индекс за конкурентоспособност  
“Северозападът вече не е най-бедният регион в Европа” определено е позитивна новина, но също така няма нищо общо с 
индекса на регионална конкурентоспособност (RCI) на ЕС. Настоящият текст се налага, от една страна, за да можем да 
разгледаме в подробности резултатите от едно от по-рядко публикуваните периодични изследвания на регионално ниво 
в ЕС, а от друга – да обясним грешките, които някои медии правят при представянето му (чрез заглавия като горното 
например). 
Какво представлява индексът и какво включва? 
Както личи ясно от заглавието му, RCI няма много общо с бедност или благосъстояние - основната му задача е да сравни 
регионите в ЕС на равнище NUTS-2 (за България това е регион за планиране) според събирателен индикатор за 
конкурентоспособност. Подобно на всички индикатори от този тип, RCI e сравнително абстрактен, тъй като включва редица 
подиндикатори и категории – в случая, 74 показателя, обединени в 11 категории. 
Широкият набор от показатели покрива много от различните аспекти на конкурентоспособността – от качеството на 
институциите и макроикономическата стабилност, през качеството на здравните и образователните системи до 
ефективността на пазара на труда и иновационния потенциал. Всеки един от тези аспекти заслужава отделен коментар, 
тъй като демонстрират силните и слабите страни на регионите както в рамките на дадена държава, така и в 
общоевропейски контекст. 
Как се представят шестте региона на България? 
Трябва да започнем с уточнението, че нито един от регионите на България не се приближава до средноевропейската 
стойност на RCI и дори и най-добре представилият се в индекса – Югозападният, който съдържа столицата – е в долния 
край на таблицата, в компанията предимно на региони от Южна Европа, които понесоха по-тежък удар през кризисния 
период и се възстановяваха по-бавно след това. Южният централен район, който се класира на второ място сред 
българските региони, е 31-ви от дъното на класацията, от общо 268. 
В много от подкатегориите на индекса обаче българските региони постигат много сходни резултати. Причина за това е най-
вече обстоятелството, че в тези подиндекси най-голяма тежест имат индикатори на ниво държава, например 
макроикономическата стабилност или качеството на основното образование. Въпреки че показателят за качеството на 
институциите включва и индикатори на регионално равнище, при тях отново няма чувствителни разлики между шестте 
региона за планиране в България, заради негативното влияние на корупцията и липсата на прозрачност (интересно е да 
споменем, впрочем, че според RCI първенец по качество на институциите в страната е Южният Централен регион, а не 
Югозападният, както във всички останали категории). 
Графика 1 включва подиндексите на RCI 2019, където се наблюдават чувствителни различия между отделните региони за 
планиране в България. Ясно личат няколко конкуренти предимства, по които Югозападният регион се представя по-добре 
в сравнение със средноевропейските равнища – висшето образование и добрите резултати на пазара на труда. 
Иновационният потенциал на столицата и околните области също се приближава до средноевропейските равнища и, на 
фона на досегашната динамика, има всички изгледи да ги достигне в следващото издание на RCI. 
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Ясно личат обаче разликите в инфраструктурната свързаност на регионите на север и на юг от Стара планина – докато 
южните региони, благодарение на завършената магистрала и като цяло по-качествените пътища постигат относително 
добри резултати при инфраструктурата, то ниското качество на инфраструктурата значително задържа 
конкурентоспособността на северните. Въпреки че между регионите на България има значително разслоение, всички 
региони постигат най-слабите си резултати в областта на качеството на здравеопазването, като причина за това може да 
се търси във включването на смъртността по пътищата и здравословната продължителност на живота сред индикаторите, 
като България е сред най-слабо представящите се в Европа по тях страни. Югозападният регион настрана, останалите части 
на страната имат проблеми и с иновационния потенциал – очаквано, предвид че тази категория включва регистрирани 
патенти, научни публикации, разходи за развойни дейности и износ на високотехнологични продукти, каквито отсъстват в 
повечето региони на страната. 
Къде има нужда от подобрение? 
Въпреки че целта на RCI e да очертае конкурентните предимства и проблемите на европейските региони, а не да предписва 
политики, прегледът на подиндексите позволява извежда на заключения, които чувствително биха подпомогнали 
регионалната конкурентоспособност, особено на тези, които се представят по-слабо. 
Подобряване на инфраструктурната свързаност, особено в Северна България. Предимствата на по-добрата инфраструктура 
на юг са ясно видими, и съответно пътят за ревитализиране на северните региони минава и през повишаване на 
свързаността; 
Повишаване на качеството на висшето образование. Докато в София има университети, които се приближават поне до 
средните европейски нива на качество, то останалите региони остават назад. Без по-добро висше образование местните 
им трудови пазари срещат проблеми с предлагането на добре подготвени кадри; 
Увеличение на иновационния потенциал. Високотехнологичният сектор и развойната дейност на България са 
съсредоточени почти изключително в столицата и, повечето региони не успяват да се възползват от бума на технологиите 
през последните години. Въпреки че се наблюдава преместване на някои ИКТ фирми към водещите икономически 
центрове извън София, но засега ефектите от това не са чувствителни; 
Фокус върху пазара на труда на регионално ниво. При представянето на трудовия пазар, има видими разлики между 
Югозападния и Южния централен регион от една страна, и останалите от друга. По тази причина, политиките на пазара на 

https://static.economic.bg/news/12/110334/1.png
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труда следва да адресират специфичните проблеми на регионалните трудови пазари и да включват мерки, насочени към 
решаването им. 
 
√ Повече кредит с ниски лихви: ефектите за реалния сектор 
Вземанията на банките от нефинансови предприятия нарастват с 4,8% на годишна база 
Кредитната експанзия продължава, както се потвърждава от публикуваните през тази седмица данни на Българската 
народна банка. Вземанията на банките от нефинансови предприятия нарастват с 4,8% на годишна база към края на 
септември, значително по-бавно от кредита за домакинствата, който за същия период се увеличава с 9,1%. След отчитане 
на ефекта от тенденцията за намаляване на лошите и преструктурираните кредити, действителното състояние на банковата 
активност изглежда малко по-различно. Редовните кредити за бизнеса са с ръст от 11,6% спрямо нивото от септември 2018 
г., или номинално увеличение на общия размер на задълженията към банки с 2 млрд. лева за 12 месеца. Видима е и 
промяната в матуритетната структура, като кредитите със срок на погасяване над 5 години се увеличават с 16% и вече 
надхвърлят 43% от общите вземания от нефинансовите предприятия. Редовните потребителски кредити за домакинствата 
ускоряват темпа на годишен растеж от 12,4% към края на август до 13,7% към края на септември, а жилищните – от 16,6% 
до 17,4%. Нарастването на салдата по редовните жилищни кредити е 1 424 млн. лева, а при потребителските заеми – 1 234 
млн. лева. 
Тези темпове на растеж изглеждат значително по-ниски от отчетените в периода на предишната експанзия от 2005-2008 г. 
На първо място трябва да се отчита изключително ниската стартова база на бързия ръст в предходното десетилетие. Към 
края на 2004 г. например общият размер на жилищните кредити е под 1 млрд. лева, а вземанията от фирми – около 9 
млрд. лева. Ако до 2004 г.  можехме да наречем ипотечното финансиране прохождаща индустрия с минимално 
въздействие върху имотния пазар, през 2016 г. „рестартът“ започва от близо 9 млрд. натрупани задължения на 
домакинствата. Заедно с това, случващото се в последните две години представлява рязка и бърза промяна след 
своеобразното „замръзване“ на кредитирането за целия период от 2009 до 2016 г. Така например общите вземания на 
банките от нефинансови предприятия и домакинства към началото на 2016 г. са равни на нивото от към края на 2008 г. 
Годишният темп на ръст при редовните жилищни и потребителски кредити надхвърля 10% едва от октомври 2017 г. 
насетне, като до февруари 2017 г. той е под 5%, а за целия период от септември 2009 г. до юни 2016 г. се отчита или спад, 
или увеличение от под 2% на годишна основа. 
Заедно с банките, специализираните в кредитиране дружества и лизинговите компании също разширяват балансите си. 
Лизингът за фирми нараства с 230 млн. лева (7,1%), а за домакинства – със 100 млн. (21%) за периода от юли 2018 до юни 
2019 г. За същия период небанковите кредити се увеличават с над 310 млн. лева, или над 17% на годишна база. 
Улесненият достъп до кредит започва да придобива все по-голямо макроикономическо значение. Доскоро фокусът на 
дискусиите се концентрира върху факторите, които са водещи до експанзията. Ключовите сред тях са изключително 
разхлабената монетарна политика в еврозоната и благоприятната конюнктура в реалния сектор в страната, изразена в бърз 
ръст на заетостта, на практика изчезване на безработицата и нарастване на доходите с високи темпове след 2014-2015 г. 
Заедно с това обаче трябва да се разглежда и въздействието на кредитирането върху поведението на стопанските агенти, 
структурата на икономиката и натрупването на риск. 
Политиката на Европейската централна банка на отрицателни лихви и (нови) количествени улеснения без никакво 
съмнение се отразяват пряко и на българския финансов сектор. Ниските номинални (а вече в големи периоди – 
отрицателни реални) лихви по кредитите за бизнес и домакинства променят стимулите, като насърчават както инвестиции 
в дългосрочни проекти, така и потребление, а в същото време наказват спестяванията. Това е възможно – но само за 
определен период от време – благодарение на намаляването на разходите за обслужване на поетия дълг. Задлъжнявайки 
все повече, заемополучателите реално плащат все по-малко – при 26% по-висок общ дълг на домакинствата към септември 
2019 г. спрямо края на 2008 г. например, годишните разходи за лихви на домакинствата в номинално изражение са 
приблизително 12% по-ниски. Същевременно отношението между разходите за лихви и компенсацията на наетите в 
икономиката (като обобщен макро индикатор за динамиката на доходите от труд) спада от 6,5% през 2008 г. до 2,9% през 
2018 г., което означава, че тежестта на обслужване спада дори повече в относително изражение. 
Засега последиците са в много по-голяма степен върху пазара на имоти, отколкото при формирането на капитал в реалния 
сектор и потреблението на домакинствата. Като отражение, ефектът е отчетлив при цените на активите и в по-малка степен 
– в потребителските цени.  Средните цени на жилищата в шестте най-големи града през второто тримесечие на 2019 г. са 
с от 30 до 40% по-високи от нивата през 2015 г., а бърз преглед на данните за сключените сделки показва, че ролята на 
ипотечното финансиране при покупка на имот е нараснала отчетливо през този период.  Очакването за по-високи цени и 
разширяване на кръга на платежоспособните купувачи, което в значителна степен е следствие от ниските лихви и по-
благоприятните условия на банките, неизбежно се отразява на проектите за изграждане на нови жилища. Площта на 
издадените разрешения за строеж на жилищни сгради за последните 12 месеца е 2,3 пъти по-голяма от тази през 2014 г., 
при административните ръстът е 3,2 пъти, а при другите стопански сгради (производствени, складове и др. под.) – около 
40%. Заетите лица в строителството се увеличават с около 40 хил. за последните пет години обаче все още са под нивата 
от 2008 г. Реално започнатото строителство също не обхваща целия обем издадени разрешения, като вероятно за част от 
обектите се търси финансиране, за други се изчакват договори с потенциални купувачи и наематели. 
Засега данните за потреблението на домакинствата са противоречиви. От една страна, в реално изражение ръстът през 
2018 г. е най-високият от кризата насам, но пък темпът от 4,3% не изглежда твърде бърз. Общият внос на потребителски 
стоки се увеличава с 6,6% през 2018 г. на годишна база, а за първите седем месеца на 2019 г. е 8,2% спрямо същия период 
на предходната година. Относително по-бързо обаче нараства вносът на мебели и домакинско обзавеждане – над 12% на 
годишна основа за периода януари-юли 2019 г.  В годините след 2015 г. салдото по текущата сметка се повишава и достига 
5,4% от БВП през 2018 г., а търговският дефицит е относително нисък – около 3,4%. За сравнение, през 2007 г. текущата 
сметка отчита дефицит, надхвърлящ 20% от БВП. 
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Макар въздействията на ниските лихви и улеснения достъп до кредит да са различни от преживяното в периода 2003-2008 
г., поне две са сериозните основания за безпокойство. От една страна, натрупва се риск от нарастващата задлъжнялост. 
При минимална безработица, растящи заплати и ниски лихви обслужването на заемите изглежда почти безпроблемно, но 
както промяна в стопанската конюнктура, за каквато вече има сериозни индикации, така и повишаване на лихвените нива 
могат много бързо да променят кредитоспособността на длъжниците. Продължава и натрупването на дълг за финансиране 
на все по-мащабни дългосрочни проекти в бизнеса, което прави балансите на компаниите все по-чувствителни към лихвен 
риск и промяна в условията за рефинансиране. От друга страна, увеличеното търсене – както на потребителски стоки, така 
и на активи и инвестиционни стоки – променя структурата на икономиката. Стоките и дейностите, съпътстващи процеса на 
вливане на новия кредит в стопанския оборот, изглеждат относително по-печеливши и привлекателни. Част от 
потреблението се финансира със заемни средства, но за участниците на пазара то може да е сигнал за увеличение на 
разполагаемия доход. В средносрочен и дългосрочен план това стимулира, при равни други условия, инвестиции именно 
в тези отрасли за сметка на други. Насочват се труд и капитал, както и предприемаческа енергия, в дейности, които все 
повече зависят от нарастване на кредита и са основани на очаквания за запазване на сегашната динамика. Както бизнес 
сектора, така и домакинствата обаче са ограничени от фундаментални фактори в капацитета си да задлъжняват – дългът 
не може да се увеличава отвъд способността на длъжниците да го възстановят с бъдещ доход. Промяна в паричната 
политика – макар такава да не изглежда вероятна в най-близко бъдеще – променя и условията за достъп до кредит. 
Колкото по-дълго продължава периодът на кредитна експанзия, толкова по-големи ще са структурните изменения в 
икономиката и дълбочината на неизбежната последващата корекция. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ В Силистренско отчетоха по-висок среден добив на царевица 
Спо-висок от миналогодишния среден добив завърши прибирането на царевицата в Силистренско, показва справка от 
Областната земеделска дирекция. 
Стопаните са получили среден добив 683 килограма при 615 килограма за миналата година. 
Продължава есенната сеитба. Вече са засети 311 400 декара пшеница, 32 300 декара ечемик, 200 декара тритикале и 26 
000 декара зимна маслодайна рапица. 
 
News.bg 
 
√ 10 млн. лева за 320 микропредприятия очакваме от ЕИБ 
10 млн. лева за 320 микропредприятия в България се очаква да бъдат осигурени от Европейския фонд за стратегически 
инвестиции. Информацията е на Европейската комисия, цитирана от БНР. 
Фондът сключи първото си споразумение за микрофинансова гаранция в България. Това стана в рамките на Програмата на 
ЕК за заетост и социални иновации. Главен акционер в този фонд е Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). 
Паричната транзакция е подкрепена с гаранции от бюджета на ЕС в рамките на Плана "Юнкер" за инвестиции в Европа. 
Европейският фонд за стратегически инвестиции позволява на ЕИБ да инвестира в повече на брой операции, които често 
носят висок риск.  
 
√ Чешкият бизнесмен Келнер купува БТВ 
Чешкият бизнесмен Петр Келнер купува БТВ, съобщава money.bg, по информация на PPF Group, сделката е официално 
потвърдена. 
"Придобиването на CME с нейните медийни активи в пет европейски страни ще допълни и ще укрепи нашите 
телекомуникационни операции в Централна и Източна Европа. Целта ни е да използваме естествените синергии между 
създаването на съдържание и неговото разпространение за по-нататъшно развитие на телекомуникациония и медиен 
бизнес на групата. CME е здрава и добре управлявана организация и нямаме намерение да правим значителни промени", 
обяснява Келнер. 
Сделката, която включва и българската телевизия е за 2,1 милиарда долара в брой, съобщиха двете компании в неделя. 
"Радваме се, че групата PPF, с водещ опит като оператори на фирми в много индустрии, споделя нашата гледна точка за 
значението на местното съдържание и способността му да привлича широка аудитория към телевизията", заявиха Майкъл 
Дел Нин и Кристоф Мануш, изпълнителни директори на CME. 
Филиалът на PPF ще плати 4,58 долара за акция в брой на акционерите на CME, която управлява телевизии в Чехия, 
България, Румъния, Словакия и Словения. "Най-големият акционер на компанията, AT&T Inc, се съгласи да гласува в 
подкрепа на транзакцията", се казва в съобщение на CME. 
Според словашки медии, интерес към сделката е имало и от американската компания Discovery, но в крайна сметка се 
отказва от наддаването. Единствен кандидат остава PPF, която през миналата година получи разрешение от европейските 
регулатори да придобие българската "Нова броудкастинг груп". Сделката бе спряна от българската КЗК. 
 
БНР 
 
√ Петър Ганев: В Бюджет 2020 отсъстват ключови реформи  
Бюджет 2020 е поредната финансова рамка, в която отсъстват ключови реформи. Това заяви пред "Хоризонт" икономистът 
Петър Ганев от Института за пазарна икономика. По думите му - в проекта на финансовата рамка за догодина няма 
изненади, но прави впечатление, че тази година хазната ще завърши с дефицит от близо 2,5 милиарда лева.  
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Еднократното плащане за изтребителите Ф-16 доведе до увеличаване на дефицита в хазната тази година, припомни пред 
"Хоризонт" икономистът Петър Ганев.  
Догодина бюджетът ще бъде балансиран - т.е., без излишък или дефицит, като и при приходите, и при разходите е 
предвидено увеличение с малко над три милиарда лева.   
Бюджетните заплати ще се увеличат с 10 %, а при учителите - ръстът на възнагражденията е малко по-голям, като се следва 
обещанието за удвояването им през годините. Това е един от малкото примери за сектор, в който се извършва реформа. 
За семействата с най-ниски доходи месечната помощ е 40 лева за едно дете. За отглеждането на дете с увреждане 90 % 
месечното подпомагане е 930 лева. Тези и останалите ставки остават непроменени.  
Догодина се очаква да бъде изтеглен нов дълг от 2,2 млрд. лева, включително и чрез излизане на външните пазари.  
Общата задлъжнялост на страната ни ще спадне до по-малко от 20 % от брутния вътрешен продукт според проектобюджета 
за догодина. 
 
√ Екатерина Захариева е на първо официално посещение в Ереван  
Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева е на първо официално посещение в Ереван. В рамките на 
визитата първият ни дипомат ще разговаря днес с премиера на Армения Никол Пашинян и ще подпише ключови за 
развитието на двустранните ни отношения документи. 
Захариева и външният министър на Армения Зохраб Мнакацанян ще подпишат междуправителствен протокол за 
прилагане на Споразумението за реадмисия между Европейския съюз и Армения, информират от външното ни ведомство. 
Първият ни дипломат и министърът на териториалната администрация и инфраструктура Сурен Папикян ще подпишат 
междуправителствено споразумение за международен транспорт и автомобилни превози. 
Между България и Армения съществуват традиционно приятелски отношения. 10 800 български граждани имат арменски 
произход. За миналата годиана страната ни е била посетена от над 5 000 арменски туристи, а близо 3000 български туристи 
са били в Армения. Стокообменът за 2018 г. възлиза на близо 27 млн. долара. 
 
√ Димитриос Хронопулос: България и Гърция развиват енергийни програми със стратегическо значение  
Репортаж на Юлияна Корнажева за предаването „Събота 150“ за програма „Хоризонт“ 
През миналата седмица Русия, Украйна и Европейската комисия проведоха в Брюксел среща за подготовката на 
консултации за транзита на газ. Тези разговори трябва да се състоят в началото на тази седмица. Тристранните консултации 
трябва да се съсредоточат върху възможността за преноса на синьо гориво през Украйна след настоящата година. 
За това ще имат ли проблеми при снабдяването с газ страните от Югоизточна Европа и които са възможните алтернативни 
маршрути в звуковия файл можете да чуете мнението на гръцкия енергиен министър Константинос Хадзидакис, на новия 
гръцки посланик в България Димитриос Хронопулос и на анализатора от Центъра за изследване на демокрацията Мартин 
Владимиров. 
Засега според Мартин Владимиров нито украинската „Нафтогаз“, нито руската искат да отстъпят: „От една страна 
премахването на всички правни диспути между двете компании, а от друга страна налагането на 7-милиардната глоба, 
която „Нафтогаз“ и антимонополната комисия в Киев наложиха на „Газпром“ за използване на доминантна позиция при 
доставките на газ в периода 2009-2014 г.“ 
Очакването е под натиска на ЕК договорът за транзит на газ да бъде удължен с поне още една година. 
„От една страна, нито „Северен“, нито „Турски поток“ се очаква да бъдат завършени до края на тази година и Русия иска 
или не ще трябва да продължи да използва Украйна за транзит на газ“, коментира Владимиров. 
Синьо гориво до страните в региона може да стига и през българо-гръцката газова връзка, която се очаква да заработи още 
през следващата година. 
„В енергийната сфера България и Гърция развиват две програми със стратегическо значение. Едната е междусистемната 
газова връзка Гърция-България, договорът за която бе подписан на 10-ти октомври. Втората програма е намерението на 
България да инвестира в изграждането на станцията за втечняване на газ в акваторията на Александруполис. Тези две 
програми ще диверсифицират източниците, които осигуряват енергия на Европа“, каза в интервю за БНР новият посланик 
на Гърция в България Димитриос Хронопулос. 
Наскоро при подписването на основния пакет документи за проекта гръцкият министър за околната среда, енергетиката и 
климатичните промени Константинос Хадзидакис заяви: „Този проект помага, както на Гърция и на България, така и на най-
близките им съседи да засилят сигурността на енергийното си снабдяване като разнообразят източници и маршрути за 
внос на природен газ. Осъществяването на интерконектора ще доведе до положителен резултат за снабдяването на 
България, а в средносрочен план и за Югоизточна Европа с газ от Каспийския регион по Трансадриатическия газопровод, 
както и потенциално с втечнен природен газ чрез проекта за изграждане на плаваща платформа за съхранение и 
регазификация в Александруполис“. 
Интервюто на Агапи Йорданова с посланика на Гърция Димитриос Хронопулос четете в понеделник на сайта на Радио 
България. 
 
√ Плодове, зеленчуци и други храни леко поевтиняват  
Индексът на тържищните цени /ИТЦ/, който отразява цените на хранителните стоки, се понижи миналата седмица с 1,19 
на сто, до 1.344 пункта, съобщава Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). 
Цената на оранжерийните домати се понижи с 11.7 на сто, до 2,03 лева за килограм, а цената на оранжерийните краставици 
се повиши с 5,2 на сто, до 1,22 лева за килограм. Картофите поевтиняват със 7,5 на сто и се продават по 0,62 лева за 
килограм. 

http://bnr.bg/radiobulgaria
http://bnr.bg/radiobulgaria
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Морковите поевтиняват с 11,2 на сто и се търгуват по 0,60 лева за килограм. Зелето поевтинява с 9,5 на сто и се продава по 
0,57 лв./кг. Зелените чушки поевтиняват с 0,9 на сто и се търгуват по 1,13 лв./кг. Червените чушки се продават средно по 
1,50 лева. 
Ябълките поевтиняват с 10,5 на сто, до 0,85 лв./кг. Лимоните поскъпват с 2,6 процента и се продават по 2,34 лева за 
килограм. Гроздето поскъпва със 7,7 на сто, до 1,40 лева за килограм. 
Кравето сирене поевтинява с 0,5 на сто и се търгува по 6,25 лв./кг; кашкавалът, тип "Витоша", се купува по 10,67 лв./кг. 
Олиото се продава по 1,96 лева за литър. Пакетче краве масло от 125 грама се продава по 2,15 лева. Пилешкото замразено 
месо поскъпва с 1,8 на сто и се търгува по 4,02 лева за килограм на едро в края на седмицата. Захарта се търгува по 1,28 
лв./кг. Брашното тип "500" поевтинява с 3,1 на сто, до 0,95 лева/кг. Цената на ориза се понижава с 1,5 на сто, до 1,92 лева 
за килограм. Яйцата се продават средно по 0,19 лева за брой. 
 
√ "Интерсептър" ще събира по 50 тона пластмаса дневно в Световния океан  
Холандската неправителствена организация "Оушън клийнъп", която се бори срещу замърсяването на океаните с 
пластмаса, представи най-новото си изобретение - баржа, която събира отпадъци, съобщиха "Асошиейтед прес" и "Франс 
прес". 
"Баржата "Интерсептър" ще затвори крана на най-големия източник на замърсяване на океаните и моретата", заяви на 
пресконференция в Ротердам 25-годишният Боян Слат, който я е изобретил. 
Баржата може да събира до 50 тона боклуци дневно в замърсени водоеми. 
"Смятаме, че при благоприятни условия събраните боклуци може да са два пъти повече", отбеляза Слат. 
Баржата е дълга 24 метра и функционира със слънчева енергия, като движението й е напълно автономно. Отпадъците се 
събират в контейнери, които се изпразват и след това се връщат обратно на баржата. "Интерсептър" може да събира 
пластмасови отпадъци 24 часа в денонощието", увери Слат, който е и основател и ръководител на организацията. 
Три подобни баржи вече се използват в Индонезия, Малайзия и Виетнам, а четвърта скоро ще влезе в употреба в 
Доминиканската република. 
 
√ Британското правителство ще внесе предложение в парламента за предсрочни избори на 12 декември  
Днес британското правителство внася в Камарата на общините процедура за провеждане на извънредни общи избори на 
12 декември. За да бъде одобрено искането обаче е необходимо две трети от депутатите да гласуват за него, а това 
означава търсене на междупартийна подкрепа. 
От "Даунинг стрийт" съобщиха, че са готови да разгледат всякакви други варианти, ако плановете за изборите се провалят. 
Либералдемократите и шотландските националисти заявиха, че биха подкрепили изборите, но не според условията на 
Борис Джонсън. Те предлагат вариант за избори на 9 декември в зависимост от това дали Брекзит ще бъде отложен до 31 
януари. Освен това тяхното предложение предвижда промяна на закона, така че за искането за изборите да бъде 
необходимо просто мнозинство. Председателят на управляващата Консервативна партия Джеймс Клевърли нарече този 
план "трик за привличане на внимание". Лидерът на лейбъристите Джеръми Корбин пък го нарече "търсене на сензация". 
Също днес в Брюксел посланиците на 27-те страни-членки на ЕС ще обсъдят проект на текст за решението за отсрочка на 
Брекзит до 31 януари. Това ще включва и потенциални дати за влизане в сила на споразумението за излизане от ЕС като 1 
декември 2019, 1 януари 2020 или 1 февруари 2020, което означава евентуално напускане на евросъюза респективно на 
30 ноември, 31 декември или 31 януари. Както съобщи кореспондентът на Би Би Си в Брюксел Адам Флеминг, ЕС ще си 
запази правото да се среща без Великобритания за обсъждане на бъдещи дела по време на отсрочката, както и самото 
споразумение да не подлежи повече на предоговаряне в бъдеще. При сегашното състояние на нещата Обединеното 
кралство трябва да излезе от ЕС на 31 октомври. ЕС принципно е съгласен с отсрочка, но не е предложил конкретна дата. 
Ако Брюксел одобри отлагане с три месеца Борис Джонсън трябва да го приеме съгласно закона на Хилари Бен. 
 
 „Дневник“ 
 
√ Геновева Петрова, "Алфа рисърч": Вотът показа желание за промяна, но без да я назове  
На много места вотът показа очакване и желание за промяна, но избирателите не назоваха името на тази промяна, нямаше 
силен протестен вот, коментира пред БНТ Геновева Петрова, управител на социологическата агенция "Алфа Рисърч". 
Допълни, че на много места особено за общински съветници ГЕРБ продължава да е водеща сила, там, където има балотажи 
почти навсякъде единият кандидат е от ГЕРБ и няма политическа сила, която да консолидира по-голяма част от очакванията 
за промяна. 
И да има промени в управляващата коалиция те няма да са драстични, допълни тя. Не очаква цялостна промяна на 
управленската формула. 
Изборите са спечели от ГЕРБ, но със сериозно отстъпление, което ще се измери по броя общински съветници, които ще са 
значително по-малко, анализира Кънчо Стойчев от "Галъп". БСП загуби, но със сериозно настъпление, посочи той. 
Според него емблематична за тези избори е безпардонността, с която този път търговията на гласове е ставала по улиците 
и площадите без някой да притеснява участниците в нея. Почти вече няма и сигнали за нарушения, това е най-страшното 
за демокрацията в България, заключи той. Посочи, че повече от половината реално присъстващи в България избиратели 
са гласували, което не може да се определи като ниска избирателна активност. 
 
√ В девет града в България е отчетено замърсяване на въздуха над нормата  
Девет от станциите на Изпълнителната агенция по околна среда в страната в неделя сутрин са отчели замърсяване с фини 
прахови частици над нормата, съобщи "Нова телевизия". 
В Пловдив стойностите са най-високи - близо два пъти над нормите на Европейската комисия за чистота на въздуха. 
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Замърсяване е отчетено още във Видин, Враца, Плевен, Горна Оряховица, Русе, Варна, София и Димитровград. 
Задържането на замърсители в атмосферата през последните десетина дни се дължи отчасти на спокойното време с гъсти 
сутрешни мъгли и без почти никакво движение в ниските атмосферни слоеве. 
Очакваното застудяване от сряда се очаква да докара и вятър, който да разсее и замърсяването. В същото време ниските 
температури ще накарат голяма част от жителите на градовете да запалят и печките, което е друг фактор за замърсяването. 
 
√ Най-коментираното в "Дневник": По-високите заплати за чиновниците  
Традиционно в края на седмицата "Дневник" представя десетте най-коментирани статии. Справката е направена в 19 часа 
на 26 октомври: 
1. Два дни преди изборите: Кабинетът залага 10% по-високи заплати за чиновниците през 2020 г. - 476 коментара 
2. Българите все по-масово не приемат хомосексуалните, особено като колеги и политици - 460 коментара 
3. Евродокладът: между изпълненото обещание и нужната застраховка (обобщение) - 360 коментара 
4. Москва обяви украинците и беларусите за рускоезични - 347 коментара 
5. Бъдещият главен прокурор се показа в целия си блясък - 314 коментара 
6. България е безразлична към насилието над жени, смята специалният докладчик на ООН - 306 коментара 
7. Много малко вероятен е балотаж в София, смята политологът Стойчо Стойчев - 276 коментара 
8. В надпреварата със САЩ руснаците са оставили космонавтите си без скафандри - 264 коментара 
9. Очаквано Иван Гешев беше избран за главен прокурор, четирима гласуваха "против" - 262 коментара 
10. Как Иван Гешев беше избран за главен прокурор (хронология) - 260 коментара 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Средна заплата става 1500 лева през 2021 г. 
 

 
Снимка: Министерство на финансите 

 
Средната работна заплата в България се очаква да достигне около 1500 лева през 2021 г., показва инфографиката, която 
Министерството на финансите публикува на сайта си. В петък министерството публикува проектобюджета за 2020 г. и 
актуализираната средносрочна прогноза за периода 2020-2022 година. 
Инфографиката показва, че целта е догодина средната заплата да достигне 1400 лв. а през 2022 г. – 1600 лв. 
България продължава да е на дъното на списъка по доходи на населението в ЕС. През 2018 г. средният разход за час труд 
у нас е равен на 5,4 евро, което е най-ниското равнище в ЕС и над 8 пъти под нивото на първенеца Дания – 45 евро. 
Средното равнище в ЕС е 27,4 евро на час. 
По подобен начин стоят нещата и що се отнася до минималната заплата, като в този случай България отново е на дъното с 
286 евро. На първо място в тази класация е Люксембург, където минималната заплата надхвърля 2000 евро. 
Политиката по доходите е един от приоритетите в бюджета - според средносрочната прогноза - наред с образованието, 
здравеопазването и отбраната.  
В числа обаче това се изразява в увеличение с 50 лв. на минималната заплата от 1 януари, с които тя ще стане 610 лв.; с 10-
процентно увеличение на работещите в бюджетния сектор и с повече пари за учителски заплати. Това обаче няма как да 
намали значимо изоставането ни от останалите страни в ЕС, смятат експертите. 
 

https://www.dnevnik.bg/biznes/2019/10/25/3981992_ministerstvoto_na_finansite_publikuva_proektobjudjeta/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/23/3979489_bulgarite_vse_po-masovo_ne_priemat_homofoseksualnite/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/22/3980205_evrodokladut_mejdu_izpulnenoto_obeshtanie_i_nujnata/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/22/3980205_evrodokladut_mejdu_izpulnenoto_obeshtanie_i_nujnata/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/20/3979060_moskva_obiavi_ukraincite_i_belarusite_za_ruskoezichni/
https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/10/25/3981436_budeshtiiat_glaven_prokuror_se_pokaza_v_celiia_si/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/21/3979505_v_bulgariia_se_zabeliazva_nechuvstvitelnost_kum/
https://www.dnevnik.bg/politika/2019/10/25/3982023_mnogo_malko_veroiaten_e_balotaj_v_sofiia_smiata/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/22/3979461_v_nadprevarata_sus_sasht_rusnacite_sa_ostavili/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/24/3980963_sled_10_chasa_izslushvane_ivan_geshev_be_izbran_za/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/24/3980894_na_jivo_na_fona_na_protesti_visshiiat_sudeben_suvet/
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√ Започва строежът на магистрала Варна-Бургас  
До няколко години магистрала може да свързва Бургас и Варна. От сайта на Агенция "Пътна инфраструктура" се вижда, че 
първата стъпка е налице – АПИ е обявила преди дни обществена поръчка за изготвянето на разширен идеен проект за 
бъдещото трасе. Изпълнителят ще трябва да направи и инженерно-геоложки проучвания на магистрала "Черно море", 
пише в. "24 часа". 
Стойността на обществената поръчка е 14,4 млн. лв. и макар да е съвсем в началото, обявяването на търга показва, че се 
работи за старт на дейностите по новата магистрала, обясниха запознати. Според документите за търга изпълнителят ще 
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трябва да разработи трасе, което да е оптимално от техническа и икономическа страна. Началото на аутобана ще е на 
"Хемус" около с. Слънчево, при пресичането на Варненско - Белославското езеро, обход на Варна. Ще има връзка в близост 
до село Приселци със съществуващото трасе на магистралата и оттам до АМ "Тракия" с връзка около бургаското село 
Ветрен. 
Магистралата между Варна и Бургас е част от паневропейския Коридор №8. Изграждането на магистрала "Черно море" 
може да стане с пари от държавния бюджет или по оперативна програма, тъй като към нея няма интерес за публично-
частно партньорство, обясни в началото на тази година регионалният министър Петя Аврамова. Според Интегрираната 
транспортна стратегия на правителството (2017-2021 г.) магистралата би струвала 430 млн. лева. 
През юни кметът на Варна Иван Портних и кметът на Бургас Димитър Николов обсъдиха инициативата да се изгради 
магистрала между двата града, което е е важно не само за двете области, но и за страната. Според градоначалниците това 
ще е един от приоритетите през следващия програмен период. Сред изискванията на обществената поръчка е 
осигуряването на разширен идеен проект и подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането. 
От АПИ залагат като задължение и свързване на основните пътни направления в Северна и Южна България. Тези дейности 
трябва да послужат и за подобряване на международния транзитен трафик и туристическия поток към курортните 
комплекси по цялата черноморска ивица. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- Новите кметове - най-оспорваните битки и най-интересните сценарии след вота - последни резултати и коментари; 
- Политическите реакции: За победителите и победените - говорят Тома Биков от ГЕРБ и Георги Свиленски от БСП; 
- Рила в пламъци: На живо - изгасен ли е пожарът, който обхвана 400 декара?; 
- След репортаж за мизерия в детската болница: Доброволци ремонтираха отделението по нефрология; 
- Милко Калайджиев за участието във вота. На живо: губи или печели певецът от Свиленград?; 
- Как се оцелява три десетилетия на кметския стол? Румен Бахов ни среща с Тодор Атанасов, управлявал 8 мандата 

Ново село; 
- И маската на Пеперудата падна. Първото интервю на Прея след участието й в "Маскираният певец." 

 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 октомври 
Ереван 

- Вицепремиерът Екатерина Захариева ще посети Ереван, Армения. 
***  
София 

- От 09.00 часа епископ Поликарп ще оглави Архиерейска Света литургия в храм „Св. Параскева" на ул. „Г. С. 
Раковски". 

- От 09.00 часа в зала „Марин Дринов" на Института за български език при БАН на ул. „15 ноември" № 1 ще се 
проведе форум „Изследователски подходи в обучението по български език".. 

- От 10.00 часа на Терминал 1 на летище „София" ще бъде посрещнат първият полет новата авиокомпания 
„Юроуингс (Eurowings). 

- От 13.00 часа в централата на ПП АБВ на ул. „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат 
обсъдени кризите в сектор „Енергетика". Ще участват председателят на ПП АБВ Румен Петков и зам.-
председателят на партията Любомира Ганчева. 

- От 16.00 часа на ул. „Коста Лулчев" № 27 ще се състои официалното откриване на обновената сграда, в която ще 
функционира Университетският център „Академия за деца". 

- От 18.00 часа на бул. „Цар Освободител" № 8 ще бъде открит най-новият офис на Алианц Банк България. 
- От 18.30 часа в Галерия „Стубел" ще мъде представена международна графична изложба „На ръба". 
- От 18.30 часа в НДК театър Азарян ще представи спектакъла „Косвени щети". 
- От 19.00 часа в кино „Люмиер Лидл" ще бъде прожектиран документалният филм „Колелото на живота". 

***  
Каварна 

- От 08.30 часа в църквата „Успение Богородично" ще се отбележи празник в чест на иконата на Света Богородица 
„Спорителница на живота". 

***  
Пловдив 

- От 11.00 часа в Съдебна палата ще бъде открит барелеф на Димитър Пешев. 
***  
Сливен 

- От 19.00 часа в зала „Сливен" ще се състои концерт на Хилда Казасян, Васил Петров и Плевенската филхармония. 
***  
Стара Загора 

- От 08.30 часа в административната сграда на Старозагорската митрополия ще започне преосвещаването на 
паракликс „Св. Ап. Карп." 
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- От 10.00 часа в НЧ „Отец Паисий - 1947" в кв. „Зора" ще бъде представена изложба на книги от български автори 
„Великите будители на България." 

***  
Шумен 

- От 10.30 часа в Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", Средно училище "Панайот Волов", организира 
мероприятие, посветено на народните будители. 

 
 


