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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БНТ 
 
√ Бюджет 2020 - коментар на Васил Велев и Пламен Димитров 
Противоречиви мнения за проектобюджета за 2020 година изразиха в студиото на Сутрешния блок на БНТ председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България - Васил Велев и президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според 
Велев един от плюсовете на бюджета е, че има замразяване на данъчния модел и данъчните ставки. Според президента 
на КНСБ обаче този бюджет е консервативен и е по-лош от миналогодишния. 
Васил Велев - председател на АИКБ: Амбициозен план по приходите, на места дори по-щедър откъм разходи, отколкото 
трябва. Подкрепяме този проект за бюджет, тъй като се основава на една макроикономическа прогноза, която е 
реалистично оптимистична за нас. Имаме нулево салдо, което е добре, макар винаги да се търси бюджет с излишък при 
растящ ръст на икономиката. 
Пламен Димитров - президент на КНСБ: Тазгодишният бюджет е по-добър и ако бяхме се придържали към това, което 
беше направено тази година, може би щяхме да имаме повече възможности. Хубавото е, че има една предвидимост откъм 
приходите и разходите, но разходите не растат с този темп, с който трябва да растат. Като цяло бюджетът ще разпределя 
по - малко, отколкото тази година. Нарастването на приходите е по-малко като динамика. Ако в предишните с 4 млрд. лева 
е растял бюджетът всяка година, то сега се залагат 3 млрд и 300 млн. приходи. 
За повече информация вижте видеото. 
 
News.bg 
 
√ Бюджет 2020 - амбициозен за АИКБ, консервативен за КНСБ 
Като амбициозен определи Бюджет 2020 председателят на АИКБ Васил Велев. Пред БНТ той заяви, че бюджетът е "малко 
по-щедър отколкото трябва в разходите" и по негови думи се основава на реалистично-оптимистична макроекономическа 
прогноза. 
От своя страна председателят на КНСБ Пламен Димитров посочи, че според синдиката този бюджет е консервативен и по-
лош от миналогодишния. Той оцени положително, че е заложена предвидимост откъм приходи и разходи, но подчерта, 
че Бюджет 2020 ще разпределя по-малко отколкото тази година. 
"Нарастването на общите приходи е по-малко като динамика и абсолютно число спрямо тазгодишното. През 2017 г. и 2019 
г. това е число е растяло с повече от 4 млрд. Сега се залагат в повече около 3,300 млрд. приходи при нарастващ БВП", 
поясни Димитров. 
Той посочи, че според КНСБ има резерви в борбата със сивата икономика. По негови изчисления има около 28 млрд. лева, 
които "се въртят на сиво". Димитров изтъкна, че ако тези числа също бъдат обложени с данъци, могат да се адресират 
огромни възможности и да бъдат събрани допълнителни до 700 млн. приходи с разумност и премереност. 
Той отбеляза, че продължава тенденцията по-голямата част от косвените данъци да се дават от по-ниско доходните групи 
в обществото, докато в преките данъци бизнесът плаща почти два пъти по-малко отколкото хората. 
Бизнесът ще плати по-малък данък, ще има по-малки печалби, защото е платил по-високи заплати, обясни от своя страна 
Велев. По негови думи ръстът на възнагражденията изпреварва два пъти ръста на производителността, т.е. доходите растат 
много по-бързо от производството, което е част от свръхамбицията на бюджета. 
Той посочи, че макроикономическата прогноза на ЕС предвижда 3% ръст. Имаме амбициозна прогноза за догодина при 
1,4% ръст на европейската икономика, подчерта той, добавяйки, че България е петата държава по ръст, който се предвижда 
за догодина, на фона на забавянето на световната и европейската икономика. 
Димитров изтъкна, че за поредна година предложението на КНСБ за въвеждане на необлагаем минимум липсва като 
мярка в приходната част, което по негови думи не е добър подход. 
Той бе категоричен, че въпреки увеличението на заплатите с близо 1 млрд. общ разход, в няколко сектора то няма да бъде 
усетено. Няма пари за заплати в училищното и детското здравеопазване - там увеличението ще е 10%, възнагражденията 
няма да стигат и 900 лв., прогнозира той. 
От своя страна Велев поясни, че АИКБ не е подкрепила бюджета за здравеопазване, защото е бил непропорционален, 
давайки 4 пъти повече за болниците в ущърб на средствата за превенция и профилактика. Системата е направена така, че 
се печели, когато хората са болни, отбеляза той. 

http://news.bnt.bg/bg/a/byudzhet-2020-komentar-na-plamen-dimitrov-i-vasil-velev
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Велев посочи и че се предвижда 11% ръст на разходите за болнични. Според АИКБ всеки трети болничен е недействителен 
и там има огромен резерв от повишаване на приходите. 
Относно допълнителните 2,2 млрд. повече за заплати, които се предвиждат в Бюджет 2020, Димитров заяви, че няма да 
стигнат, но все пак са добра новина. Той изтъкна, че ангажиментът към учителите се запазва макар и със забавящ се 
темп, така че през 2021 г. ще бъде достигнат 1 млрд. 225 млн. за педагогическия персонал. 
В други сектори обаче заплатите по негови думи се подценявали и като пример посочи музикално-сценичния бранш, 
където положението било "трагично" и се очаквали протести. 
Димитров посочи и че в сферата на социалното подпомагане има дупка в бюджета, тъй като няма закрила, ако бъде 
въведено увеличение на цената на електроенергията от 1 юли догодина, а също липсвали договорените 50 млн. лева за 
водни помощи. 
Като положителна новина Велев отчете, че са заложени и 100 млн. лева за нов подвижен състав на БДЖ. 
 
Economic.bg 
 
√ Стагнацията на българската промишленост продължава 
През септември повишението в обема на производството клони към 0% - за трети пореден месец 
Стагнацията на българската промишленост продължава за трети пореден месец, задържайки растежа на оборота близо до 
0%. И това, за съжаление, може да се разгледа като добра новина, тъй като между март и юни 2019 г. оборотът намаляваше 
всеки пореден месец. Най-лошата новина е устойчивия спад при преработващата индустрия, където са заети най-много 
хора и която е с най-голяма добавена стойност за икономиката на България. 
Най-тежко изглежда положението при сектора на облеклата. Данните на НСИ показват, че макар да има леко подобрение 
през септември, тази година е изключително тежка за производството на текстил и облекла, на метални изделия и машини, 
на хартия и картон, на електрически съоръжения и машинно оборудване. Все сектори, където се изисква по-квалифициран 
труд и се дават сравнително високи заплати. 
Това са и сектори, които силно зависят от европейската и глобална индустрия, тъй като България е част от голямата верига 
на доставки от Европа за Китай и други пазари. Данните от този месец показаха, че германският индустриален сектор остава 
в рецесия през октомври, тъй като поръчките са се понижили за 13-ти пореден месец, а заводите са съкращавали персонал 
с най-високото темпо от почти 10 години насам. 
„Европейската индустрия върви надолу и основните ни търговски партньори като Германия, Италия, а и Турция, имат спад 
в индустриалното производство, което се отразява и на България“, коментира в интервю за Nova председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) - Васил Велев. Според него българската индустрия кризата вече 
е дошла. Според него това може да доведе до рецесия в цялата икономика. 
Търсенето на въглища във връзка с предстоящия зимен сезон изтегли добивната промишленост с 12% нагоре. През този 
септември въглищата са с 22% по-търсени, отколкото през същия месец на 2018 г., показват данните на НСИ. Спрямо август 
производството на метални руди е скочило с 15%, но на годишна база намалява с 5.5%. 
 
Cross.bg 
 
√ Има ли право да ни наказва работодателят заради пост в социалните мрежи? 
В България не е позволено да се наказва заради използването на Фейсбук или други социални мрежи на работното място, 
но реално случаите са масови. Това каза в сутрешния блок на БТВ „Тази сутрин" Тодор Капитанов от КНСБ. Няма 
юридически обосновки за подобни наказания, но се използват зависимостите между работник и работодател и особено 
властническата функция на работодателя, който използва механизмите на трудовото законодателство, допълни той. 
Според изследване на КНСБ 75% от мъжете и 83% от жените използват „Фейсбук". 87% от хората се свързват с помощта на 
„Фейсбук" в работно време. Между 13 и 15 ч. пък сме най-активни в социалните мрежи, сочи още изследването на КНСБ. 
В много фирми има въведени ограничения, като дори са блокирани социалните мрежи на служебните компютри. 
Ограниченията за коментари в социалните мрежи зависят от естеството на работа или от самия работодател. 
Това е публично пространство, щом като всеки може да има достъп до него. Това означава, че ти искаш някой друг да го 
види, на мнение е Ася Иванова, консултант „Човешки ресурси". Тя не се съгласи с твърдението на Тодор Капитанов, че 
работодателите нямат правно основание да уволняват заради социалните мрежи. 
Всеки случай е индивидуален. В дадена фирма, ако има съображения за сигурност, се блокират съответните социални 
мрежи. Не мисля, че това е масова практика. Понякога има основателни причини, за да се направи и то обикновено не 
предизвика сърдене у работниците. Друг е въпросът, че когато не представлява заплаха, е добре хората да бъдат оставяни 
от време на време да се разтоварват по този начин, коментира Теодор Дечев от Асоциация на индустриалния капитал в 
България. Ако във вътрешния правилник на фирмата изрично е забранено да се огласява дадена информация и работникът 
се е подписал, че ще го спазва, вероятно той подлежи на някаква санкция, допълни Дечев. 
Някои западноевропейски фирми са направили свои политики за поведение на работещите в социалните мрежи. Там се 
регулират взаимоотношенията между работник и работодател. Това са по-скоро препоръки, отколкото ангажименти, 
обясни Тодор Капитанов от КНСБ. Той препоръча всяка една фирма да договори със своите служители определени правила 
за поведение в социалните мрежи. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
В. Moнитор 
 
√ Тръмп приема Борисов в Белия дом на 25 ноември 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме министър-председателя на Република България Бойко Борисов в Белия 
дом на 25 ноември, 2019 г., като знак за силните и трайни отношения, които съществуват между нашите два народа. Това 
съобщиха от Американското посолство у нас. 
„Съединените щати и България са съюзници в НАТО и президентът очаква да бъдат обсъдени начини за засилване на 
общите за двете страни интереси в областта на сигурността, особено за гарантиране на стабилността на Черноморския 
регион, улесняване на енергийната диверсификация и противодействието на зловредните влияния, застрашаващи 
суверенитета на България”, се казва в изявление на говорителя на Белия дом относно посещението на Бойко Борисов. 
„Президентът Тръмп очаква посещението на министър-председателя Борисов и утвърждаването на връзките, които са в 
основата на двустранните ни отношения”, се казва още в него. 
 
√ Данаил Кирилов се срещна с експерти от Венецианската комисия 
Министърът на правосъдието Данаил Кирилов се срещна в Народното събрание с делегация от Европейската комисия за 
демокрация чрез право (Венeцианската комисия). 
Поводът за работната среща са били поисканите от българската страна в края на септември т.г. становище и препоръки във 
връзка със законопроекта за въвеждане на ефективен механизъм за разследване срещу главния прокурор и 
председателите на върховните съдилища. 
Експертите от комисията изразили удовлетворение, че в рамките на вчерашния и днешния ден са осъществили дискусии 
със заинтересованите страни по този толкова важен законопроект. 
На днешната заключителна среща министър Кирилов благодарил на експертите за вниманието и колегиалното отношение 
и ги уверил в решимостта на българското правителство да се съобрази със съветите и насоките на Венецианската комисия 
по темата. 
От своя страна експертите поканили министъра на правосъдието на следващото заседание на Венецианската комисия, 
което ще се проведе на 7 и 8 декември 2019 г., за да защити законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-
процесуалния кодекс. 
 
БНТ 
 
√ Китайският президент очаква задълбочаване на сътрудничеството си с Гърция  
В статия за гръцкия вестник Kathimerini по повод официалното му посещение в Атина, което ще приключи във вторник, 
китайският президент Си Дзинпин подчерта необходимостта от засилване на сътрудничеството между Атина и Пекин на 
всички нива. 
„Наше задължение е да надградим настоящото си сътрудничество във всички сектори“, пише той в статията, като 
отбелязва, че съществуващите инвестиции трябва да бъдат разширени и посочвайки присъствието на “Коско” в 
пристанището на Пирея като „Главата на дракона“. 
Си, който трябва да се срещне в понеделник с гръцкия президент Прокопис Павлопулос и премиера Кириакос Мицотакис, 
добави, че Китай и Гърция трябва да вземат поуки от „дълбоката мъдрост на техните древни цивилизации“ и заедно да 
насърчават създаването на „нов тип международни отношения“ основан на уважение, справедливост и взаимоизгодно 
сътрудничество. " 
Си също призова за по-задълбочено сътрудничество в контекста на инициативата „Един пояс, един път“ в Пекин - планът 
на Китай за „новия“ на коприната чрез железници, пристанища и други съоръжения, свързващи Източна Азия с Европа - 
подчертавайки благоприятното географско местоположение на Гърция и „особените й предимства“ в сектора на 
корабоплаването. 
Той добави, че Китай е готов да засили вноса на качествени гръцки селскостопански продукти. 
По време на посещението си в Атина Си има за цел да проучи нов план за двустранно сътрудничество, пише той, като 
отбелязва, че двете страни вече са започнали „взаимноизгодни“ проекти в сектора на търговията и инфраструктурата. 
Миналата седмица в кулоарите на търговско изложение в Шанхай Си и Мицотакис обсъдиха гръцките селскостопански 
стоки и по-нататъшното сътрудничество в областта на енергетиката, транспорта, телекомуникациите, туризма и 
възможността Гърция да стане логистичен център. 
По думите на китайския президент Пирея „се очертава като най-голямото пристанище в Средиземноморието“. 
 
√ Проведе се лидерска среща на Западните Балкани за "Балкански ЕС"  
Свободно придвижване на хора, стоки, услуги и капитали между Сърбия, Албания и Северна Македония от 2021 година. 
За това се договориха в Охрид президентът Александър Вучич и премиерите Еди Рама и Зоран Заев. Те призоваха и 
останалите страни от Западните Балкани да се присъединят към инициативата им, а ЕС - да погледне на нея като 
положителен знак за евроинтеграцията на региона. 
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Гражданите на Сърбия, Албания и Северна Македония да преминават общите граници само с лични карти с автоматично 
право на работа, "бързи гранични писти" за камионите с товари, уеднаквяване на стандартите за храните, признаване на 
дипломите. 
Това предвижда договореното в Охрид. 
Зоран Заев, министър-председател на Северна Макдеония: Вярвам, че изпращаме много позитивно послание към 
страните членки на ЕС - че при задълбочаването на сътрудничеството ни трябва да обърнат още по-голямо внимание на 
нашия регион и да дадат възможност за ускоряване на процеса на интеграцията му в Европейския съюз. 
Президентът на Сърбия Александър Вучич отбеляза, че независимо дали Европа ще реши да приеме Западните Балкани, 
е важно конфликтите и омразата да бъдат заменени с по-добър живот за хората в региона. Вучич отхвърли спекулациите, 
че се опитва да съживи Югославия. 
Босна и Черна гора тепърва ще решават дали да се присъединят към балканския "Мини Шенген", а Косово знаково 
отсъстваше от Охрид. 
Президентът Хашим Тачи заяви от Прищина, че не иска да заменя Европейския съюз и НАТО с регионална инициатива, в 
която и без това няма смисъл да участва заради отказа на Сърбия да признае независимостта на Косово. 
 
News.bg 
 
√ Борисов убеден - интерконекторът България-Гърция е диверсификация  
Изграждането на интерконектора Гърция-България е сред ключовите приоритети на българското правителство в 
енергийния сектор. 
Това написа в социалната мрежа Фейсбук премиерът Бойко Борисов. 
Реализацията на междусистемната газова връзка е от стратегическо значение не само за двете страни, а и за цяла Европа. 
Това е един от 7-те топ приоритетни проекта на Европейския съюз в областта на енергетиката, пише премиерът.  
Според него този проект ще доведе до реална диверсификация на маршрутите и източниците на снабдяване през Гърция 
чрез доставки от Каспийския регион, Близкия изток и Източното Средиземноморие чрез съществуващи и нови терминали 
в Гърция и Турция. 
Според него строителните дейности по проекта напредват след ускоряване на подготвителните дейности и осигуряване на 
необходимото финансиране на проекта. 
Мобилизирана е необходимата техника, стартираха изкопните дейности и е извършена доставка на тръбите за първия 
километър от трасето на газопровода, пише премиерът Борисов.  
Припомняме, на 13 февруари 2019 г. газовият интерконектор с Гърция ще се реализира от инвестиционното дружество "АЙ 
СИ ДЖИ БИ" АД съвместно с IGI Poseidon. На 7 февруари гръцкият министър на енергетиката и околната среда Йоргос 
Статакис предостави на Междусистемната газова връзка Гърция-България инсталационно разрешение за започване на 
строителство на територията на Република Гърция. 
Малко по-късно - 22 май премиерите на България и на Гърция Бойко Борисов и Алексис Ципрас дадоха началото на 
изграждането на междусистемната газова връзка между България и Гърция, близо до прохода Маказа. 
Очакванията са интерконекторът да бъде готов до 2020 г. 
По-рано премиерът Бойко Борисов посети строителните дейности по изграждането на автомагистрала "Хемус" в участъка 
между пътен възел "Белокопитово" и "Буховци". 
 
√ За Караниколов България се научила как да работи със стратегически инвеститори  
"Отидоха ли някъде Фолксваген? Решението къде да отидат е техен проблем.". Така министърът на икономиката Емил 
Караниколов коментира в сутрешния блок на БНТ изгубената битка за немския автомобилен гигант "Фолксваген" с Турция.  
По думите му, България остана единствената държава в битката с Труция за домакинство на новия завод. В битката за 
Фолксваген България само спечели имиджово, защото страната ни има интересен бизнес климат, сигурен е Караниколов.  
Припомняме, в началото на октомври 2019 г. "Фолксваген" замрази плановете си да изгради завод край турския град 
Измир заради военната операция "Извор на мир" на Турция в Сирия. 
"Ние научихме много неща и не спираме да търсим стратегически инвеститор. Научихме интересни уроци как се работи 
със стратегически инвестотор. Инвеститорите искат готови пакети, а не да ги водим по голите поляни, защото те не искат 
това", обясни Караниколов. 
Трябва да чистим имиджа на България, призова икономическият министър. Той се похвали, че бумът в страната ще бъде в 
автомобилния сектор, който става изключително ключов благодарение на откритите автомобилни заводи. 
Според него логиката на стратегическите инвеститори трябва да бъде икономическа и никой не взима решение за ден или 
два. Той посочи, че има един голям проблем - първоначалното натрупване на капитал. В България са идвали стратегически 
инвестотири по време на прехода, но ние сме ги давали на други, припомни Караниколов.  
Ако не дойде финансова криза няма да има проблем в икономиката ни. В нашата икономика наистина има балансиран 
ръст, но по отношение на доходите има още много да изпреварваме, смята министърът на икономиката. 
Радостната новина според него е, че през последните 3 години доходите в България растат средно между 8-12%. 
Караниколов предупреди, че финансовата криза няма да тръгне от България, а от световните и големи икономики.  
По данни само за първите 7-8 месеца имаме €17 млрд. износ, с което държавата правилно осъществява своите политики 
и дипломацията с други държави. Емил Караниколов се похвали, че металургията, ИТ секторът и автомобилният сектор в 
страната ни се развиват добре благодарение на високите заплати. 
Икономическият министър посочи, че проблемът идва от това, че в последните 20 години в страната ни е било изоставено 
образованието. Колкото по-образовани са хората, толкова по-високи заплати ще имат, категоричен беше Караниколов. 
Той е сигурен, че инвестициите в България ще се разширяват. 

https://news.bg/int-economics/folksvagen-otlozhi-okonchatelnoto-reshenie-za-zavoda-v-turtsiya.html
https://news.bg/int-politics/turtsiya-zapochna-voennata-operatsiya-v-siriya.html
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√ Бойко Борисов: Последните 30 години са най-хубавото нещо в най-новата ни история  
Последните 30 години са най-хубавото нещо, което се е случило на страната ни в новата ни история, казва премиерът Бойко 
Борисов във видео на БНТ, публикувано във Фейсбук профила му. 
„С много работа и усилия днес България е различна и тук се живее много по-добре. По време на Прехода преминахме през 
редица трудности - хиперинфлация, масови фалити на банки,  блокиране на цялата държава, безнадеждност“, казва 
премиерът по повод 30 години от промените в България и продължава: 
„Днес това са спомени от миналото. България е член на НАТО и на ЕС, пътуваме свободно по света, БВП бележи ръст всяка 
година, а безработицата е на историческо рекордно ниско ниво. Извървяхме дълъг път и днес България се развива. Най-
важното днес е, че резултатите се постигат с работа и зависят от всеки един от нас“. 
 
√ Оживление в промишленото производство, строителството и при търговията на дребно през септември  
Последното проучване на Националния статистически институт (НСИ) за септември отчита подобрение на промишленото 
производство, строителството и на търговията на дребно, което сякаш е знак за подобряване на икономическата експанзия 
в България в края на третото тримесечие. 
Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства през септември с 
0,3% след стагнация през август и растеж с 0,7% през юли, сигнализирайки за по-добро представяне на промишления 
сектор през трето тримесечие след низходящия тренд през първото полугодие. 
На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство обаче се свива през септември с 0,1% 
след спад с 1,4% през август и с 1,0% през юли, като това представлява понижение за четвърти пореден месец. 
През септември ръст с 9,8% спрямо преходния месец отбелязва добивната промишленост при намаление с 1,2% на 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и с 0,1% в преработващата промишленост. 
Спрямо септември 2018-а година производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се понижава с 
3,8%, а преработващата промишленост - с 0,1% при увеличение с 4,7% в добивната промишленост. 
В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" нараства през септември с 1,1% спрямо август, 
когато се повиши слабо с 0,2%. Продукцията от гражданското и инженерното строителство се повишава с 0,8%, докато 
сградното строителство нараства с 1,4 на сто. 
На годишна строителната продукция растежът на строителството през септември се ускори до 6,9% от 3,0% през август, 
отбелязвайки най-добър растеж от март насам, като сградното строителство нараства с цели 12,4% (спрямо септември 
2018-а), но при понижение с 0,1% на гражданското и инженерното строителство. 
НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно, като през септември търговията се подобрява с 0,3%, 
заличавайки спада с 0,3% през август, подновявайки по този начин позитивната тенденция в сила от пролетта насам. 
На годишна база търговският оборот се увеличава през септември с 2,6% след повишение с 2,0% през август. 
Днешните добри показатели за септември предполагат подобряване на българската икономика в края на третото 
тримесечие. 
През миналата седмица обаче НСИ отчете отслабване на стопанската конюнктура в България през октомври с оглед на по-
неблагоприятна конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно при слабо подобряване на бизнес 
нагласите единствено в сферата на услугите, което е предпоставка за не много добро начало на последното тримесечие на 
настоящата година. 
Аналогично последно проучване на Европейската комисия обаче отчете подобрение на общите икономически нагласи в 
нашата страна през октомври до най-високо ниво за настоящата година в резултат на увеличаване на доверието на 
българските мениджъри в сферата на услугите и в строителството, но при влошаване на бизнес нагласите в 
промишлеността и търговията на дребно. 
 
√ Менда Стоянова очаква приемането на Бюджет 2020 в началото на декември  
Интервю на Диана Янкулова с Менда Стоянова за предаването „Неделя 150“ 
В началото на декември може да имаме бюджет на държавата за 2020 година, заяви пред БНР Менда Стоянова – член на 
изпълнителната комисия на ГЕРБ и председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси. 
„Убедена съм, че коалицията ще подкрепи бюджета за 2020 година, а това ни е достатъчно, за да имаме мнозинство на 
първо четене“, каза тя в предаването „Неделя 150“ на програма „Хоризонт“ и продължи: 
„На второ четене, когато ще има различни предложения, ще трябва отново да ги обсъждаме едно по едно и да търсим 
консенсус, който да е рамките на параметрите на програмата на правителството“. 
„Повече от същото“ 
Според Менда Стоянова „Бюджет 2020 наистина отговаря на определението „повече от същото“. 
„Политиката, която се води от правителството на ГЕРБ, е политиката на неговата предизборна програма и тази на 
коалицията на правителството. Нормално е тя да се надгражда с приоритетите, които са предварително обявени за всяка 
следваща бюджетна година“, каза тя. 
И наблегна на някои макропоказатели, които вървят в предвидената посока: 
„На първо място увеличението на брутния вътрешен продукт (БВП) – това всъщност е ръстът на икономиката, като за 2020 
г. очакваме 126-127 млрд. БВП. В нашата прогноза в правителствената програма доста по-скромно бяхме заложили 
достигане на ниво от 115 млрд. в края на периода, т.е. 2021 година. За следващата година отново се предвижда ръст от 
3,3%, който за мен е добър на фона на предвижданията за различните европейски държави, за средноевропейското ниво 
на икономиката и на световното такова. Едновременно с това изпълнихме поставената си бюджетна цел за балансиран 

https://www.facebook.com/boyko.borissov.7/videos/2581629788731742/
https://bnr.bg/post/101189934/navarshvat-se-30-godini-ot-nachaloto-na-demokratichnite-promeni
http://bnr.bg/post/101184588
http://bnr.bg/post/101185170
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бюджет. Предвиждаме за следващата година бюджетът да бъде с нулево бюджетно салдо и така да продължи през 
следващите години“. 
Стоянова подчерта също, че нашият дълг години наред е един от най-ниските в Европа, като той продължава да намалява 
като процент от БВП. За 2020 г. се очаква той да достигне 19,8%. 
Тя отбеляза още ниската безработица, която за следващата година се предвижда да бъде от 4%, както и ръстът в 
приходната част на бюджета. 
Политика по доходите 
Всичко това дава основание да има и продължаване на заделяне на средства за приоритетните политики на 
правителството, заяви Менда Стоянова и посочи, че една от тях е политиката по доходите: 
„Една от ограничените мерки, които правителството може да вземе и го прави, това е минималната работна заплата. Това 
е единият лост, с който се работи. Другият – това са доходите в бюджетния сектор, където за поредна година се предвижда 
увеличение с 10% на средствата за работна заплата. Става въпрос за ръст в средствата за работна заплата. Този ръст също 
е натиск върху реалния бизнес. Той не би следвало да направи повишение под 10%, за да не загуби част от своя 
квалифициран персонал“. 
Без промени в данъчната политика 
До края на нашия мандат данъчната политика няма да се промени, декларира депутатът от ГЕРБ. От партията очакват 
сблъсък с левицата по този въпрос. 
За пенсиите, където също очакват различни позиции с БСП, Менда Стоянова каза: 
„Пенсиите могат да се повишават единствено и само, ако имаме повишение на осигурителния доход. Ако тези вноски 
нямат ръст, няма източник, по който пенсиите да се вдигат. В противен случай пенсионната система няма как да издържи. 
Приходите в пенсионната система и сега са недостатъчни. Ако увеличим разхода, това означава, че трябва да вземем от 
други източници на приходи – от данъците, което от своя страна означава неизпълнение на други разходни политики на 
държавата, а именно политиката по доходите, образование, отбрана, здравеопазване. За тези сфери ние предвиждаме 
сериозен ръст. Не можем да зарежем тези останали политики и да насочим изцяло и единствено приходите и разходите 
към увеличаване на пенсиите“. 
Буфер в нулевия дефицит 
Нулевият дефицит е буфер, категорична е още Стоянова и обясни: 
„Ако се случат някакви апокалиптични предсказания – някакъв срив в икономиката и оттам на приходите, винаги можем с 
един малък дефицит да изпълним онези разходни политики, които са заложени и които хората очакват“. 
Очакванията за намаляване на данъци и увеличаване на инвестиционна програма не могат да кореспондират едно с друго, 
каза Менда Стоянова относно обещанията на някои от кандидатите за кметове, които са били ГЕРБ. 
„Всички кметове искат от централната власт да получат помощ за инвестиционната си програма, без да поемат 
отговорността за събираемостта на собствените си приходи. Едновременно с това отново възникна идеята да се преотстъпи 
част от централния данък върху общия доход на съответните общини, които с този данък биха подпомогнали своите 
политики, т.е. отново да се гледа към приходите в централния бюджет, без всеки един от тях да даде реална оценка на 
приходите си в местния бюджет“. 
 
√ Подготвят законодателни промени за пълна либерализация на пазара електроенергия  
Министерството на енергетиката подготвя законодателни промени, с които да се регламентира модел на процеса по пълна 
либерализация на пазара на електрическа енергия. Това съобщи пред журналисти в Народното събрание енергийният 
министър Теменужка Петкова, но не даде яснота какъв модел ще предпочете държавата. 
След като от енергийното министерство обявиха план от 1 юли догодина част от регулираната цена на тока да е на 
свободния пазар, днес министърът на енергетиката Теменужка Петкова не даде отговор към кой модел клони държавата 
- 30% на свободния пазар още от юли догодина или по 20% на всеки пет години. 
„Към настоящия момент се обсъждат различни варианти и свързани промени в закона за енергетиката, които трябва да 
бъдат направени с цел пълна либерализация на пазара на електрическа енергия. Така че ще направим така, че да бъде 
възможно най-добрият вариант за българските потребители“, каза Петкова. 
Финансовият министър Владислав Горанов от своя страна посочи, че пред него няма никакви финансови разчети и не са 
предвидени средства за компенсиране на енергийно бедните: 
“Това е един проект, който аз не съм виждал. Знаете че миналата година с 50 процента увеличихме енергийното 
подпомагане. Ако някой ми покаже с разчети как това ще се отрази на сметките за тока - а не вярвам някой да го е казал 
дотук, даже не сте видели и модел за либерализация, само едно пожелание нещо да се случи - тогава съм готов да го 
коментирам като влияние върху бюджетите на домакинствата“. 
Министър Петкова уточни, че подобни разчети могат да се предоставят едва след приемане на законодателни промени и 
отново увери, че пълната либерализация на пазара на ток няма да доведе до поскъпване на електроенергията за крайните 
потребители. 
 
√ България става част от общия европейски пазар на електроенергия  
България се присъединява към общия европейски пазар на електроенергия, съобщиха от Електроенергийния системен 
оператор. Заедно с Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения ние вече ще участваме в единното свързване на 
пазарите за търговия на ток в рамките на деня. 
До момента обединението обхващаше други 14 европейски държави. 
Първите доставки се планират за 20 ноември тази година. 
Интегрираният пазар ще увеличи конкуренцията и по-ефективното използване на ресурсите за производство на 
електроенергия в Европа. 
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√ Фонд ще подпомага фирми в граничните области на България и Сърбия  
Специален фонд ще подпомага малки и средни предприятия в граничните области на България и Сърбия през новия 
програмен период 2021-2027 г. При облекчени процедури ще бъдат финансирани проекти до 100 хиляди евро, стана ясно 
на първото заседание на Съвместната работна група за разработване на бъдещата програма. 
Форумът е председателстван от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и 
Михаѝло Дашич - помощник-министър по европейската интеграция на Република Сърбия. 
Със средствата ще се подпомагат проекти за модерно производство, повишаване на капацитета и достигане на нови 
пазари. Целта е да се подкрепи икономическото развитие и потенциал на регионите чрез насърчаване на бизнеса. 
 
√ Експерт: Електромобилите и новите технологии ще окажат влияние върху петролния бизнес  
Репортаж на Марта Младенова за предаването „Събота 150“ 
Европа постепенно се отдръпва от инвестициите в добива на петрол, макар и това да остана един от най-печелившите 
бизнеси в световен мащаб. Това стана ясно на срещата на финансовите министри от Европейския съюз, които излязоха с 
обща декларация, в която ясно посочват, че решението е свързано с борбата с климатичните промени. То идва на фона на 
данните за забавяне на европейската икономика като цяло и в частност - на страните от еврозоната. Подобна е тенденцията 
и в световен мащаб. 
Именно на този фон Саудитска Арабия взе решение дългоочакваната борсова търговия на най-голямата компания в света 
- „Сауди Арамко“, да влезе във финален етап. Миналата неделя бе обявено, че това ще се случи, а днес се очаква да бъде 
представен проспектът на първичното публично предлагане - т.е. важните детайли, които инвеститорите трябва да знаят 
преди да вземат решение дали да купят от акциите на най-големия производител на петрол в света. 
Два месеца, след като съоръженията на компанията станаха обект на атака с дрон, Марта Младенова разговаря с двама 
експерти, които следят отблизо развитието на „Сауди Арамко“. Това са анализаторът от „Аргус Медия“ Шон Кронин и 
преподавателят в Тексас Джим Крейн. 
„Едно от забавните неща за петрола е, че когато има напрежение, цените му се покачват. Това увеличава печалбите на 
компаниите и държавите, които произвеждат черно злато. Когато има атака, подобна на тази през септември върху 
съоръженията на „Сауди Арамко“, цената скочи с 20 %, въпреки че не се запази дълго на това ниво. 
Това би довело до първоначално поевтинявне на акциите, ако към онзи момент имаше такива, но с ръста на цената на 
петрола и увеличаването на печалбата от продажбата му, всъщност и цената на акциите щеше да се коригира нагоре. 
Същото се отнася и до геополитическата нестабилност - петролът може да я привлича, но след това - става причина за 
стабилизирането на ситуацията“, коментира Джим Крейн, който преподава в Тексас и изучава отблизо геополитическото 
влияние върху петролния пазар. Убеден, че акциите на най-голямата компания в света „Сауди Арамко“ ще се появят на 
борсата и ще бъдат изкупени като топъл хляб, експертът ги описва като „сигурно убежище“, което инвеститорите търсят в 
условия на забавяща се икономика - в световен мащаб, в Съединените щати и в Европа, както видяхме в есенната оценка 
на Европейската комисия. 
„Всяка голяма инвеститорска общност, която няма против да купува акции на компания, която се занимава с фосилни 
горива, ще има сериозен интерес към „Арамко“. Практически това е машина за пари, която може да произвежда нещо за 
7 долара и 50 цента и да го продава за 50, 60 или 70 долара“, добавя от своя страна Шон Кронин - експерт по петролни 
пазари в „Аргус Медия“ в очакване на проспекта на „Сауди Арамко“. Миналата неделя компанията обяви, че именно днес 
ще са ясни подробностите около първичното й публично предлагане на форсата. 
„Това е нещо, което ние всички чакаме да видим. Мисля, че първоначалната идея беше за пазарна оценка от 2 трилиона 
долара. Изключително висока цена за компания. Саудитска Арабия може би вече узря за идеята, че е по-добре пазарът да 
постави цената, за да бъде реална, което означава, че са готови да приемат и по-ниска. Това обаче е доста трудно 
прогнозируемо, както и цената, която ще бъде постигната. 
В по-широк план това е опит да се модернизира обществото в Саудитска Арабия. Разбира се, не трябва да неглижираме 
цената - може би ще бъде 1,5 трилиона долара или по-ниска. По-важно е обаче да не губим общия контекст. Това е повече 
от осемте най-големи западни компании в сектора, взети заедно. Става дума за огромна компания“, посочва Кронин. 
Под „модернизация“ той разбира - разнообразяване на източниците на печалба, тъй като в момента икономиката на 
Саудитска Арабия е напълно зависима от петрола и печалбата на най-голямата компания в света. А към нея ще има интерес 
и от инвеститори от Съединените щати и Европа, въпреки че страните в тази част на света не са основните потребители на 
саудитски петрол. 
Шон Кронин допълва, че винаги е трудно да се раздели политиката от бизнеса, когато говорим за Саудитска Арабия. 
Местните инвеститори са окуражавани сериозно да се включат с покупки, след като компанията излезе на борсата. 
Международните инвеститори нямат пречка да участват в борсовата търговия в Саудитска Арабия, затова Джим Крейн 
предполага, че основните играчи ще са от страните, където компанията продава петрол: 
„Предимно в Източна Азия - Китай, Индия също има много голям ръст на нуждите от петрол, Индонезия, Пакистан, 
Виетнам, Филипините и всички останали държави с развиващия се свят. Това е новият пазар на Саудитска Арабия и именно 
там държавната петролна компания инвестира собствените си пари, за да запази пазарния си дял“. 
Организацията на страните - износителки на петрол (ОПЕК) обаче излезе в началото на седмицата с доклад, в който 
прогнозира намаляване на пазарния си дял за сметка на американските шистови залежи. Освен това - потреблението в 
Европа със сигурност ще спадне заради забавящата се икономика и все по-категоричния акцент върху щадящи околната 
среда енергийни средства, коментира Шон Кронин. 
„Енергийната ефективност, електрическите автомобили, новите технологии при батерии ще окажат огромно влияние върху 
петролния бизнес. Донякъде обаче той ще бъде заличен от бързото растящите пазари на страни, чиято икономика е много 
силно базирана върху потреблението на петрол. Те не са в западното полукълбо на земята, а в азиатската част. 
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По-голямо влияние върху търсенето на петрол в краткосрочен план има икономиката, която не изглежда в толкова добра 
кондиция, както преди една или две години. Китай, Индия и други големи потребители на петролни продукти - най-вече 
след развиващите се страни, вече отчитат забавяне на икономиката си, донякъде и заради търговската война. Именно това 
променя изчисленията в бизнес моделите на петролните компании. 
Не виждам спад на търсенето на петрол, особено в тази част на света. Напротив - увеличаването на търсенето в 
развиващите се страни ще компенсира минималния спад, който се очаква в Европа и Северна Америка“, добавя Джим 
Крейн. 
Там обаче напредват сериозно с намаляването на цената на добивите, опонира Кронин: „Причината се крие в много 
високите цени в началото на това десетилетие. Тя доведе до революционен напредък в технологиите и методите за 
проучване и добив на петрол. Това се случи най-вече в Съединените щати, където бяха разработени технологии, с които 
могат да се достигнат залежи, недостъпни до този момент. Бразилия започва да произвежда все повече петрол след близо 
десетилетие на стагнация. Също така на много други места по света започва развитието на петролния пазар, така че 
условията наистина се променят".   
Остават и много въпросителни - например ще изпадне ли светът или само отделни част от него - например еврозоната, в 
рецесия. Макар и сега отговорът да е „по-скоро - не“, никога не можем да бъдем сигурни, категорични са и двамата 
експерти, които не са особено склонни да правят прогнози и за цената на черното злато в близко бъдеще. 
И все пак: „В момента ние бавно се придвижваме към 62 - 63 долара за барел, като цената се покачва през последните 
няколко дни. Също така има сезонност на цените - те са по-високи през лятото и зимата, защото тогава има по-голямо 
търсене. Догодина ще е много важно търсенето от страна на корабоплавателите. Това означава, че ще имаме огромна 
разлика в цените на петрола и неговите разновидности, добивани в Саудитска Арабия, в Северно море и в Съединените 
щати“, заявява Шон Кронин. 
 
В. Банкерь 
 
√ От 2022 г. новите коли в ЕС трябва да имат блокиращо устройство при употреба на алкохол 
От средата на 2022 г. всички нови автомобили на пазара на Европейския съюз ще трябва да бъдат оборудвани с модерни 
системи за безопасност. Съветът на Европа прие регламент за общата безопасност на моторните превозни средства и 
защитата на пътниците, с цел значителното намаляване на жертвите по пътищата. 
Според новите правила всички моторни превозни средства, включително камиони, автобуси, микробуси и 
високопроходими превозни средства, ще трябва да бъдат оборудвани със системи за безопасност, сред които 
интелигентно регулиране на скоростта, улесняване монтирането на блокиращо устройство при употреба на 
алкохол, предупредителни системи за сънливостта и вниманието на водача, аварийни стопсигнали, записващи устройства 
за инциденти.  
За леките автомобили и микробусите ще се изискват допълнителни мерки за безопасност. Те включват усъвършенствани 
системи за аварийно спиране, аварийни системи за поддържане на лентата, разширени зони за защита на главата от удар, 
които могат да смекчат нараняванията при сблъсък с пешеходци и велосипедисти.  
Камионите и автобусите ще трябва да бъдат проектирани и произвеждани така, че значително да намалеят зоните без 
видимост около тях. Те ще трябва да бъдат оборудвани и с модерни системи за засичане на пешеходци и велосипедисти 
в непосредствена близост.  
Освен това регламентът дава възможност на Еврокомисията да въведе специфични правила за безопасността на 
превозните средства, задвижвани с водород, и на автоматичните превозни средства. В по-общ план той предвижда 
възможност комисията да актуализира новите спецификации, за да се вземе предвид бъдещото развитие на технологиите. 
Регламентът ще започне да се прилага 30 месеца след влизането му в сила. За ограничен брой елементи е предвидена по-
късна дата на прилагане, за да могат автомобилостроителите да адаптират производството си към новите изисквания. 
Припомняме, че Европейският съюз въвежда и оценка на безопасността на пътищата на всеки пет години. Общността 
въвежда по-строги правила за управление на пътната безопасност. ЕС иска да намали броя на смъртните случаи и тежките 
наранявания по пътищата, като гарантира по-добро проектиране и поддържане на пътищата, тунелите и мостовете. С тази 
цел днес съветът прие преработени правила, налагащи по-систематичен подход към осигуряването на безопасна пътна 
инфраструктура.  
От държавите членки ще се изисква да извършват оценка на пътната безопасност на цялата мрежа най-малко веднъж на 
всеки пет години. Оценката на пътната безопасност на цялата мрежа дава представа за моментното състояние на цялата 
обхваната от директивата пътна мрежа и се използва за оценка на риска от произшествия. Органите ще използват 
констатациите от оценката за извършването на повече целенасочени инспекции за пътна безопасност или за 
предприемането на преки коригиращи действия. Първите оценки на пътната безопасност на цялата мрежа трябва да бъдат 
завършени най-късно през 2024 г. 
Ще стане задължително при процедурите за управление на пътната безопасност систематично да се вземат под внимание 
пешеходците, велосипедистите и другите уязвими участници в пътното движение. 
 
Дарик 
 
√ Бизнесът помага за въстановяване на увредени гори 
Бизнесът помага за въстановяване на увредени гори на територията на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), 
съобщиха от предприятието. 
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Големи търговски вериги и банкови институции, в партньорство с ЮЗДП, са обедилини усилия за въстановяване на 25 
декара изгоряла гора край Мечкул, в района на "Държавно горско стопанство Симитли". Това са част от унищожените 
горски площи при големия пожар през август 2017 г. над Кресна. 
С предоставените от бизнеса финансови средства до края на ноември теренът ще бъде почистен от 12-годишните овъглени 
дръвчета, ще се извърши почвоподготовка, засаждане на фиданките и отглеждане на новите насаждения през първата 
година. Самите лесокултурни дейности ще бъдат извършени от квалифицирани работници на ЮЗДП, допълват от там. 
В есенните доброволчески залесявания на територията на предприятието са се включили над двайсет други частни 
компании. Най-много са желаещите да създават нови гори в района на "ДГС София", съобщават от предприятието. От края 
на септември до момента фирми и частни лица са залесили десетки декари горски терени в землищата на Локорско, 
Железница, Кокаляне и в околностите на Драгалевци, Бояна и Симеоново. 
Първите 300 контейнерни фиданки в Благоевградска област са засадени преди дни край Дренково, в непосредствена 
близост до международния път Благоевград-Делчево, Северна Македония. 
С доброволния труд на служители на голяма банка е възстановена горска площ, освободена след нападение от корояд, 
допълват от пресцентъра на предприятието. Други 700 фиданки от червен дъб, безвъзмездно предоставени от ЮЗДП, са 
залесени върху опожарена площ в землището на село Джурово. Над 100 представители от международна фирма са 
участвали в създаването на своя гора в района на "ДГС Тетевен". При съвместните доброволчески акции горските 
служители оказват съдействие и експертна помощ на участниците, посочват още от ЮЗДП. 
 
Investor.bg 
 
√ Румен Радев за 10 ноември: Поехме по нов път, но платихме висока цена 
Последните 30 години са най-хубавото нещо, което се е случило на страната ни в новата ни история, написа 
премиерът Бойко Борисов  
Преди 30 години България пое с ентусиазъм по нов път. Надеждата за по-добър живот обаче се сблъска с дълбоки 
обществено-икономически сътресения, за които българите платиха висока цена. Грабителската приватизация, 
пренаписването на историята, обезличаването на българската култура и традиции са част от явленията, които ни тласнаха 
към материална и духовна бедност. Това написа президентът Румен Радев в профила си във Facebook, по повод 10 
ноември. 
"Осъзнахме, че промяната е труден процес, а не еднократен акт. Резултатите от дългия път към демокрация и пазарна 
икономика все още будят повече тревога, отколкото успокоение. България направи своя важен геополитически избор, но 
не успя да изгради трайни основи за върховенство на закона, разделение на властите и свобода на словото. Затова и днес 
политическите констатации продължават да се разминават с реалността на мнозинството граждани. Бедността, 
безнаказаните корупция и престъпност и ниското качество на обществените услуги продължават да прогонват младите и 
отнемат от бъдещето ни", се казва още в изказването на президента. 
"През последните години израснаха поколения, които не се вълнуват от стари идеологеми. Нашите деца изискват да 
говорим за бъдещето. Да погледнем в утрешния ден с техните очи. Ако искаме България да се превърне в нормална 
европейска държава – с висок стандарт, качество на живот и сигурност, трябва да гарантираме необратимост на 
демократичните процеси, върховенство на закона, прозрачност и ефективност на институциите, изграждане на нова 
политическа култура и формиране на свободно и овластено гражданско общество", посочи държавният глава. 
"Реалната промяна, която да осмисли живота и да даде перспектива на всеки български гражданин, зависи от всички нас. 
Отстояването на демокрацията изисква ежедневна воля срещу всеки опит за подмяна. Изисква да отхвърлим апатията и 
отчуждението, които откъсват хората от собствената им държава и оставят малцина да решават на тъмно нейното бъдеще. 
Няма сила, която да устои на сплотения около каузата да възроди държавата си и да отстоява достойнството си български 
народ", написа още Радев. 
Последните 30 години са най-хубавото нещо, което се е случило на страната ни в новата ни история, написа премиерът 
Бойко Борисов в профила си в социална мрежа по повод 10 ноември.  
С много работа и усилия днес България е различна и тук се живее много по-добре, допълва той. По време на Прехода 
преминахме през редица трудности - хиперинфлация, масови фалити на банки, пенсии и заплати по няколко долара, 
опашки пред магазините, празни щандове, блокиране на цялата държава, безнадеждност, пише още Борисов. 
По думите му днес това са спомени от миналото. България е член на НАТО и на ЕС, пътуваме свободно по света, БВП бележи 
ръст всяка година, а безработицата е на историческо рекордно ниско ниво. 
Извървяхме дълъг път и днес България се развива, допълва премиерът. Най-важното днес е, че резултатите се постигат с 
работа и зависят от всеки един от нас, казва още той. 
На днешния 10 ноември отбелязваме 30 години от историческия пленум на БКП, с който символично се слага началото на 
прехода у нас. 
На 10 ноември 1989 година Централния комитет на Българската комунистическа партия освобождава от длъжност като 
генерален секретар Тодор Живков. С това фактически се слага край на неговото 35-годишно управление на държавата. 
В България започва преход от тоталитаризъм към демокрация. "Тихите революции", които следват една след друга в 
страните от Източна Европа водят до рухването на Съветския блок. А след разпадането на Съветския съюз - до края на 
Студената война. 
 
√ Малки и средни фирми от Сърбия и България ще получат безвъзмездна помощ 
Средства ще им бъдат отпускани безвъзмездно от 2021 г., посочват от МРРБ  
Безвъзмездни средства ще бъдат отпускани от 2021 г. в помощ на малки и средни предприятия в граничните области на 
България и Сърбия, посочват от пресслужбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).  
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Финансирането е по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2021-2027, която се 
очаква да бъде одобрена до края на 2020 г.  
Тази тема вече е обсъждана в рамките на първото заседание на Съвместната работна група за разработване на бъдещата 
програма. 
Предвижда се малките и средни предприятия да получават безвъзмездно средства по проекти до 100 хил. евро при 
облекчени процедури за подпомагане и модернизиране на производството, повишаване на капацитета и достигане на 
нови пазари, повишаване на конкурентноспособността и др. 
30% от бюджета на програмата в следващия период могат да бъдат насочени към осъществяването на голям стратегически 
проект между двете държави, като целта е постигане на по-голям ефект от инвестициите. 
Очаква се да се финансират проекти чрез възможностите на тематична цел 5 - Европа близо до жителите. 
Териториалният обхват ще се запази. От българска страна той включва областите Видин, Монтана, Враца, София област, 
Перник и Кюстендил, а от сръбска - Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня. 
И в следващия период финансирането от ЕС се запазва в размер на 85%. От МРРБ посочват, че се въвеждат редица мерки 
за облекчаване на бенефициентите и намаляване на административната тежест. 
Към днешна дата между двете държави се изпълняват проекти за близо 26 млн. евро. 
 
Economic.bg 
 
√ Желязков: Предвидени са 140 млн. лв. за подвижен състав в БДЖ 
Транспортният министър напомни, че постъпленията от концесията на Летище София ще се инвестират в 
железниците  
За следващата година е предвидено да бъдат инвестирани 140 млн. лв. в подвижен състав на Български държавни 
железници (БДЖ). Това каза министърът на транспорта Росен Желязков в сутрешния блок на bTV по повод сигнал за 
редовни закъснения на влаковете между София и Своге. 
По думите на зрител на телевизията всяка вечер на пътниците им се налага да стоят на гарата над час и да чакат идването 
на влака. През последните три месеца това явление е станало редовно. 
Желязков обясни, че причината за закъсненията са недостиг на тягов състав и вагони, както и на лоша организация. 
„Това ще продължи до средата на следващата година – тогава ще приключат ремонтите и ще има доставка на влакове под 
наем“, каза транспортният министър и добави: „Лошата организация обаче е по-сериозният проблем. Дружеството не 
можа да подготви документацията за това 6 месеца, беше нает консултант, който го направи за три седмици“. 
По думите му обаче има съпротива срещу промяна на процесите. „Действията, които се предприемат са за носене на пряка 
отговорност от двете дружества – Товарни и Пътнически превози. Лично съм разпоредил на директорите да бъдат в депата 
и да гледат какво се случва. До тази година доставката на резервни части и наличностите се водеха на тефтер“, каза 
Желязков. 
По думите му хоризонтът за реформа на БДЖ е 2024 г., когато изтича договорът с държавата и предвид обстоятелството, 
че пазарът на пътническите превози се либерализира, всеки един от превозвачите в Европа ще има възможност да влезе 
на българският пазар. 
Желязков посочи, че в момента субсидията на държавата за БДЖ осигурява 80% от приходите на дружеството. Той напомни 
за плана на правителството да инвестира постъпленията от концесията на Летище София в БДЖ и посочи, че 
първоначалното плащане за въпросната концесия е 550 млн. лв. 
Министърът на транспорта каза също, че има задвижен проект за одълбочаване на варненското пристанище, за да могат 
да идват големи кораби. „Това не се прави заради ТЕЦ-Варна. Това не е за никой. Ние не правим пристанище, а отваряме 
вратата към морето“, обясни Желязков. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Европейски лидери отбелязаха 30 години от падането на Берлинската стена  
Президентът на Германия отбеляза 30 години от падането на Берлинската стена на церемония в присъствието на канцлера 
Ангела Меркел и държавните глави на Полша, Унгария, Чехия и Словакия, предадоха "Ройтерс" и ТАСС. 
В речта си Щайнмайер благодари на бившия лидер на СССР Михаил Горбачов, на властите на САЩ и на гражданите на 
страните от Вишеградската четворка за приноса им в премахването на стената, която близо три десетилетия разделяше 
Берлин на източна комунистическа и западна капиталистическа част. Падането й през 1989 г. бе последвано година по-
късно от обединението на ФРГ и ГДР. 
"Без голямата подкрепа от Вашингтон, но и без смелите и човечни решения на Михаил Горбачов в Москва историята 
нямаше да е толкова щастлива и нещата нямаше да преминат толкова мирно. Не сме забравили това и няма да го 
забравим", заяви Щайнмайер на церемония при улица "Бернауер", където е съхранена част от стената. 
Германският президент също заяви, че Берлинската стена е нямало да падне без подкрепата на гражданите на Будапеща, 
Познан, Варшава, Гданск и Краков и събитията в Прага и Братислава. "Унгария, Полша, Чехия и Словакия извоюваха своята 
свобода и сложиха край на разделението на континента. Свободата на Европа е тяхна заслуга. Без смелостта и волята за 
свобода на поляците и унгарците, чехите и словаците, мирните революции в Източна Европа и обединението на Германия 
нямаше да са възможни", заяви Щайнмайер. 
Щайнмайер обаче посочи, че падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г. и краят на Желязната завеса между 
Изтока и Запада не бележат "края на историята", както твърди американския историк Франсис Фукуяма. Борбата на 
политическите системи продължава и бъдещето е по-неясно от всякога, заяви той. 
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Ето защо Германия и европейските й съюзници трябва всеки ден да се борят за една мирна и обединена Европа и всяка 
страна трябва да даде своя принос в преодоляването на разногласията, заяви Щайнмайер. 
Германският президент заедно с колегите си от Полша, Унгария, Чехия и Словакия положиха рози в пролука в останките на 
стената. 
Кулминация на честванията в Берлин беше концерт при Бранденбургската врата с оркестъра на Берлинската държавна 
капела под диригентството на Даниел Баренбойм. 
 
√ Испания отново гласува за социалистите, но те не събират мнозинство  
Управляващите социалисти на премиера Педро Санчес печелят парламентарните избори в Испания, но остават далеч от 
контрол над мнозинството депутати. Това сочат прогнозните данни на агенция GAD3, цитирана от "Ройтерс". 
Преднината на Социалистическата партия е отчетлива пред втората консервативна Народна партия. Но в още едно 
потвърждение на прогнозите крайно дясната партия VOX става трета парламентарна сила. 
Четвъртите за 4 години парламентарни избори показаха, че испанците са уморени от политика, особено в края на година, 
в която имаше избори за местна власт и Европейски парламент. Към 18 часа - 3 часа преди края на изборния ден, 
активността бе малко под 57%, докато на предишния вот през април бе близо до 61%. Партиите очакваха това, а 
анализатори казват, че има вероятност така лидерите им да бъдат по-склонни на компромис, за да избегнат още едни 
предсрочни избори. 
Възходът на Vox идва няколко месеца, след като партията вкара свои депутати. Популярността ѝ расте и от неспирните 
протести на сепаратисти в Каталуня, по сянката на които премина и тази кампания. 
Испания още се учи как да работи с по-малки партии, след като финансовата криза разби двупартийния модел, в който 
десетилетия наред се редуваха социалистите и Народната партия, коментира "Ройтерс". 
 
√ Йоханис ще се бори за втори мандат на балотаж  
Президентът на Румъния Клаус Йоханис ще трябва да се бори на 24 ноември за нов мандат на втори тур от изборите, след 
като не успя да събере достатъчно подкрепа в първия ден от гласуването. 
Прогнозите на социолозите на базата на екзит пол допитвания показват, че проевропейски настроеният Йоханис събира 
около 39% от гласовете, а доскорошният социалистически премиер Виорика Дънчила го следва с 22%. Трети с резултат, 
достатъчен да обърка сметките на първите двама е Дан Брана, лидер на дясноцентристкия Съюз за спасение на Румъния с 
малко над 16%. Данните са без гласовете от чужбина. 
Анализатори казват, че победа за президента ще подсили шансовете на Либералната партия да сглоби коалиция след 
парламентарните избори догодина и да възстанови доверието на инвеститорите. То е отслабено от няколко години на 
политическа нестабилност и спорно увеличение на бюджетните разходи. Страната остана и под наблюдение за 
върховенство на закона според преценката на Европейската комисия. 
Активността не бе висока - към 16 часа бяха гласували едва около една трета от имащите право на глас 18.2 млн. румънци. 
Два часа по-късно броят им се увеличи до 42.19%, а час преди края на изборния ден наближи 47%. 
Но тези избори се отличават с възможността, която за пръв път получиха живеещите в чужбина румънски избиратели. Те 
имаха 3 дни за гласуване на много повече места, както и да пуснат бюлетината си по пощата и резултатът е абсолютен 
рекорд на активност - повече от 640 000 души пуснаха гласа си към 20 часа, когато общо бяха участвали около 8.5 млн. 
души. 
 
 „Мениджър Нюз“ 
 
√ Борисов от Ниш: Днес пада Берлинската стена между България и бивша Югославия  
Откриха магистралата от Ниш до българската граница. Новият участък ще съкрати пътуването от Белград до България на 
около 3 часа, предаде NOVA. 
На официалната церемония по рязането на лентата присъстваха сръбският президент Александър Вучич и българският 
премиер Бойко Борисов. 
По време на церемонията българският премиер благодари на сръбския държавен глава за възможността да присъства на 
откриването и заяви, че днес пада Берлинската стена между България и бивша Югославия. 
„От днес Сърбия има пристанище Варна, пристанище Бургас и до центъра на Истанбул няма нито един светофар. Цялата 
българска промишленост ще ползва този път за Западна Европа. Така, че днес свързваме Азия и Европа през България и 
Сърбия. Да ви е честита, да няма катастрофи, да сте живи и здрави”, заяви Борисов. 
Максималната скорост по магистралата от Белград до българската граница ще бъде 130 км/ч, като участъкът от Ниш до 
Калотина представлява последните 23 километра от сръбската част на общоевропейския коридор номер 10, който трябва 
да свърже Близкия Изток и Западна Европа. От българската част на коридора остават около 30 километра, които трябва да 
бъдат завършени до 2021 г. 
Президентът Вучич заяви, че пътят от българската граница до Хърватия ще е около 4 часа, малко повече ще е до Унгария, 
предаде БНР. Сръбският президент честити на гражданите новата отсечка и поздрави премиера Борисов на български: 
„Благодаря ви, приятели, без вашата помощ това не можеше да стане", като добави, че сега ще можем да преценим чии 
кебапчета са по-добри - българските или сръбските. Борисов похвали неговият български и му отвърна на сръбски с думите 
„Върло лепо". 
Преди откриването на сръбската отсечка от коридор 10 Борисов прелетя с хеликоптер над българския участък на строящата 
се АМ „Европа“. Премиерът огледа участъка Сливница – Драгоман, който по неговите думи ще бъде завършен догодина 
по това време. Според премиера по тези платна движението ще е със 120-130 км/ч. 
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√ Критичен глад за медицински сестри у нас  
В България от години се отчита глад за кадри в медицината. Най-критична е ситуацията при медицинските сестри, които за 
последните 20 г. са се стопили с 15 хил. През 1999 г. те са били 45 252, а през 2018 г. са 30 585 души. В борбата за кадри 
вече се включва болница за женско здраве, която учи деца как се поставя инжекция и как се прави хирургичен шев, 
разказва Нова тв. 
Фондация „Майки за донорство“ се е заела с тази образователна кауза, с което да привлече младите към професиите в 
медицината. Вече 200 ученици са се записали да посетят уроците по здравни грижи, а именно медицински сестри, 
анестезиолози, хирурзи и акушерки запознават децата с професиите си. 
Според здравното министерство броят на завършилите медицина се е увеличил. За последните 2 г. между 800 и 850 души 
са дипломираните медици. Това би било достатъчно да се покрият нуждите на системата, ако младите лекари не напускаха 
страната. Неравномерно е разпределението, казват от Лекарския съюз у нас. 
Между 2014 и 2017 г. броят на лекарите до 30-годишна възраст се е увеличил близо 3 пъти, но по-голямата част от тях се е 
концентрирала в големите градове, така малките населени места остават без здравни грижи. 
 
√ Ева Майдел: Гражданите искат функционираща Европа, а не Европа вглъбена в кризи  
„Европейските граждани показаха, че искат Европа, която фукционира и е способна да решава сериозни 
предизвикателства като безработица, икономическо забавяне, климатични промени, справедлив работен пазар. 
Гражданите не искат Европа, която е вглъбена в кризи или такава, която се дели на Изток и Запад, център и периферия.” 
Това заяви Ева Майдел, председател на Международното европейско движение по време на годишната Федерална 
асамблея на организацията. Събитието се проведе в петък, 8 ноември 2019 г., в Хелзинки, Финландия, а домакин бе 
Конфедерацията на финландската индустрия. 
Специалният гост на федералната асамблея беше заместник председателят на Европейската инвестиционна банка и бивш 
премиер на Финландия Александър Стуб. Той посочи, че Международното европейско движение, като най-голямата и най-
стара асоциация на про-европейски организации има ключовата способност да достига до гражданското общество в 
Европа. Александър Стуб добави, че е неоходимо да работим стратегичеси, да защитаваме европейските ценности и да 
отстояваме мултилатерализма в глобален мащаб. 
„Всеки един гражданин може да допринася за решенията на предизвикателствата, пред които е изправена Европа, но и 
света. Ние сме по-свързани от всякога и ЕС не може да защитава гражданите си в изолация.”, коментира Ева Майдел пред 
организациите членки на Международното европейско движение, сред които са бизнеси, представители на профсъюзи, 
младежки организации и др. 
 
√ Moody's понижи перспективата на кредитния рейтинг на Великобритания заради Брекзит  
Международната рейтингова агенция Moody's понижи в петък перспективата на кредитния рейтинг на Великобритания от 
стабилна на негативна, съобщи Ройтерс. 
В мотивите за решението се казва, че Brexit е станал катализатор за ерозия на институционалния капацитет на страната. 
Агенцията потвърждава оценка на Обединеното кралство на ниво Аа2. 
 „Би било оптимистично да се предполага, че предвидимият подход към законодателството и създаването на политики 
във Великобритания ще се завърне, след като Brexit вече не е спорен въпрос”, посочва рейтинговата агенция. 
Междувременно бяха оповестени резултати от социологическо проучване на електоралните нагласи преди 
парламентарните избори на 12 декември. Проучването на Panelbase показва, че подкрепата за Консервативната партия 
остава непроменена - 40 процента. Лейбъристите се подкрепят от 30 процента, или с един пункт повече, отколкото в 
началото на кампанията, информира БТА. 
Проевропейските Либерални демократи също увеличават подкрепата си с един пункт и достигат до 15 процента. Brexit 
партията отбелязва спад с един процентен пункт и се подкрепя от 8 процента от избирателите. 
 
√ Путин и Ердоган обсъдиха положението в Сирия  
Президентите на Русия и на Турция Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган обсъдиха турската военна офанзива в Сирия 
в телефонен разговор, предаде Ройтерс, цитирайки изявление на турското президентство. 
Турция започна офанзивата си в Сирия преди месец, заявявайки, че тя цели да прогони от района край границата водените 
от кюрди сили и да създаде безопасна зона за заселване на сирийски бежанци. Анкара спря настъплението си след 
споразумение със САЩ, което призовава за изтеглянето на всички бойци на кюрдските Сили за защита на народа (СЗН), 
които Турция смята за терористична организация. 
Ердоган сключи и друго споразумение с Москва, което също изисква СЗН да се изтеглят на най-малко 30 км от границата. 
Според турските власти обаче, нито САЩ, нито Русия са успели да изпълнят тези уговорки. 
Според публикуваното днес изявление Ердоган и Путин са потвърдили, че държат на споразумението, което сключиха в 
Сочи и което създаде възможност за съвместни патрули в Сирия. Двамата президенти са обсъдили и двустранната 
търговия, но в изявлението не се съобщават подробности. 
Най-малко четирима сирийски войници са убити при започналите днес в Североизточна Сирия сблъсъци между войски на 
сирийското правителство и водени от Турция сили, предаде Асошиейтед прес. 
 
√ Заев: Членство в ЕС е едниствения вариант за нас  
Република Северна Македония и целият регион нямат друга алтернатива, освен членство в Европейския съюз, заяви 
премиерът Зоран Заев на пресконференция в Охрид след края на втората среща в рамките на инициативата за регионално 
сътрудничество. 
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„Преди два дни в Женева имахме възможността да чуем от висши представители на Франция, че тя не е против 
разширяването на ЕС и не предлага алтернатива на пътя ни към пълноправно членство в ЕС. Република Северна Македония 
няма друга алтернатива, освен членство в ЕС и считам, че целият регион няма друга алтернатива, освен членство в Съюза. 
Но това, което правим днес, е всякак да се възползваме от всички потенциални възможности, които имаме преди нас, и 
да подобрим качеството на живот в целия регион. Нека да сближим целия регион и да използваме всички възможности, 
които ще донесат добър живот на всички в региона“, каза Заев. 
„Считам, че тази инициатива изпраща много положително послание до страните-членки на ЕС, че със засилването на 
сътрудничеството в региона с още по-голямо внимание трябва да се фокусират тук и да дадат възможност за ускоряване 
на процеса на интеграция на целия регион в ЕС. Вярвам, че го заслужаваме и че това, което правим, е в полза на целия 
регион, но вярвам, че е в полза и на Европейския съюз“, каза Заев. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 ноември 
София 

- От 09.00 часа в комплекс „Спортна София 2000" в Зона Б5 ще започнат състезанията от 32 Национален шампионат 
за деца в риск. 

- От 09.30 часа I-20 състав на Софийски градски съд ще гледа гражданско дело срещу Столична община за мръсния 
въздух в София. 

- От 09.45 часа в литературен клуб „Перото" в НДК се организира форумът Младата Кръгла маса. 
- Неврохирургът доц. д-р Зафер Оркун Токташ ще проведе безплатни консултации за мозъчни тумори и гръбначни 

заболявания в център „Медикъл Караджъ". 
- От 10.00 часа в Чешкия център в София на ул. „Г. Раковски" № 100 ще се състои пресконференция на тема „Нежната 

революция. 30 г. по-късно". 
- От 10.00 часа в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет „Св. Кл. Охридски" ще бъде открита 

Петнадесетата национална конференция по етика „Етика и технологичен риск". 
- От 10.30 часа в УМБАЛ „Александровска" ще се проведат безплатни изследвания за инфекция с вируса на хепатит 

С при мъже и жени. 
- От 10.30 часа в Централна поща на ул. „Гурко" № 6 ще бъдат пуснати в употреба пощенско-филателни издания. 
- От 10.30 часа в Гербовата зала на „Дондуков" № 2 президентът Румен Радев ще връчи националния флаг на 

участниците в 28-та българска Антарктическа експедиция. 
- От 11.00 часа в района на НДК ще бъде засадено лирово дърво в памет на хората, след чиято смърт, благодарение 

на дарените органи са спасени човешки животи. 
- От 14.00 часа в заседателната зала на ЧЕЗ на бул. „Цариградско шосе" № 159 ще се проведе търг за продажба на 

неенергиен обект в гр. Симитли. 
- От 15.00 часа в Общинската избирателна комисия на ул. „Московска" № 33 ще бъдат внесени жалби на 

издигнатите и подкрепени от БСП кандидати за кметове на столичните райони „Искър", „Люлин" и „Красна поляна" 
срещу решенията, с които са обявени за избрани кметовете на посочените райони. 

- От 17.30 часа пред Министерство на земеделието, храните и горите ще се проведе Национален протест на 
пчеларите под надслов „Стоп на геноцида над българския народ". Шествието ще стигне до Съдебната палата и 
Парламента. 

- От 18.00 часа в Литературния клуб на Столична библиотека на пл. „Славейков" № 4 ще се проведе среща с Анджела 
Родел - преводач на м. ноември в Столична библиотека. 

- От 18.30 часа в Гьоте-институт на ул. „Будапеща" № 1 ще се открие международното издание на изложбата Pass 
the Ammo, с която се отбелязва 30-годишнината от падането на Берлинската стена. 

- От 18.30 часа протестиращи ще затворят „Цариградско шосе" във връзка с отваряне на център за лечение на 
наркозависими лица на територията на УМБАЛ „Света Анна." 

- От 20.00 часа в Зала 1 на НДК ще се проведе концерт на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени". 
***  
Благоевград 

- От 10.00 часа в зала „22 септември" ще се проведе първа сесия на ОбС - Благоевград. 
- От 13.00 часа в Университетски център - Бачиново ще бъде открита Национална научно-практическа конференция 

на тема: „Системноструктурни подходи за подобряване на противодействието срещу корупционни престъпления 
в Република България". 

***  
Варна 

- От 08.30 часа в притвора на храм „Св. Атанасий" ще бъде отслужена Света Литургия. 
- От 11.00 часа в Радио Варна ще се състои пресконференцията посветена на връчването на Наградите на клуба за 

изявени средношколци за 2018-2019 година "Ротари-Евксиноград", която ще се проведе както следва. 
- От 13:00 часа в зала „Пленарна" на община Варна ще се проведе първото заседание на новият общински съвет. То 

е свикано със заповед на областния управител Стоян Пасев съгласно Закона за местното самоуправление и 
местната администрация. Преди началото на тържествената сесия клетва ще положат избраният за нов мандат 
кмет на Варна Иван Портних, кметовете на райони и на населени места в общината, както и всички 51 съветници. 

- От 15.30 часа в Градската концертна зала ще се проведе Лектория за медицинската общност на тема „Диабет в 
детска възраст - превенция и лечение". 
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***  
Горна Оряховица 

- От 10.30 часа ще се състои заседание на Общинския съвет. 
***  
Добрич 

- От 09.30 часа в Детска градина № 8 ще се проведе куклен спектакъл „Забързана приказка". 
- От 19.00 часа в Концертна зала на Младежки център - Добрич ще се състои Комедийно шоу „беше ми 100лично". 

***  
Дупница 

- От 11.00 часа в залата на Община Дупница ще се проведе първо заседание на новоизбрания Общински съвет. 
***  
Ловеч 

- От 10.00 часа в читалище „Наука-1870" ще се проведе тържествено заседание на новоизбрания Общински съвет 
на Ловеч. 

***  
Пловдив 

- От 10.00 часа в зала „Съединение" на Регионалния исторически музей ще се състои първото заседание на 
новоизбрания Общински съвет. 

- От 18.00 часа в Радио Пловдив на ул. „Дондуков" № 2 ще бъде открита изложба от епиграми и карикатури. 
***  
Полски Тръмбеш 

- От 16.00 часа ще се състои заседание на Общинския съвет. 
***  
Радомир 

- От 10.30 часа в салона на Народно читалище „Напредък - 1895" ще се проведе тържествена сесия на новоизбрания 
Общински съвет. 

***  
Русе 

- От 14.00 часа ще се състои заседание на Общинския съвет в Русе. 
***  
Сапарева баня 

- От 14.00 часа ще се проведе първото заседание на Общинския съвет. 
***  
Стара Загора 

- От 12.00 часа в Актовата зала на II ОУ ще бъде открит Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз 
народ" по повод Славейковите дни в училището. 

- От 17.00 часа във фоайето на първия етаж в сградата на Община Стара Загора ще се проведе среща разговор с 
уредник на къщата музей на Яворов в Чирпан. 

***  
Стражица 

- От 13.00 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
***  
Хасково 

- От 11.00 часа между селата Войводино и Орлово министър Теменужка Петкова ще провери напредъка на 
строителните дейности по изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България. 

- От 11.00 часа в сградата на читалище „Заря" на пл. „Свобода" № 11 българският комисар Мария Габриел ще участва 
в Ден на дигиталните знания и умения под мотото „Програмираме и творим заедно". 

***  
Шумен 

- От 10.00 часа в зала 363 на общината ще се проведе заседание на новосформирания Общински съвет. 
  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 11 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Как да засилим имунната си система преди зимата? Рецепта от д-р Велизар Шиваров; 
- Спомен за прехода и поглед в бъдещето: Откъде тръгнахме и накъде сме се запътили? Гост: Соломон Паси, бивш 

министър на външните работи; 
- Бюджет 2020, кой колко ще получи? Разговор с Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 

капитал и Пламен Димитров, президент на КНСБ; 
- Мисията в Антарктида преди 28-та Антарктическа експедиция. Разказва проф. Христо Пимпирев; 

БТВ, „Тази сутрин" 
- Ексклузивна: Григор Димитров, в специално интервю пред Антон Хекимян; 
- Какво предвижда бюджетът за сектор „Транспорт" догодина? Гост: Росен Желязков, министър на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията; 
- На живо: Перник се подготвя за предстоящия режим на водата; 
- „Чети етикета": Как повече българи, нуждаещи се от трансплантация да получат шанс за живот? 
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Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Триумфът на Кобрата. Кубрат Пулев за победата и какво му предстои на ринга. На живо, от Калифорния; 
- Пияна жена нахлу с колата си в магазин в Пловдив. На живо, разказ на свидетели; 
- По ваш сигнал: На косъм от пореден сблъсък заради животни на пътя. С какви мерки може да се намалят опасните 

инциденти? 
- Търговци ни атакуват със сайтове-фантоми и фалшиви реклами с известни личности преди „Черния петък". Какви 

трикове прилагат в месеца на големите намаления? Проверка в „На твоя страна"; 
- След прецедента от Сливен: Каква ще е реакцията на Лекарския съюз, след като съдът разреши неваксинирано 

дете да ходи на детска градина? 
- Липса на лекари и изпочупени плочки и мебели. Има ли риск АГ отделението на болницата в Перник да затвори 

врати? И как доброволци решиха да помогнат? 
- „Пълен абсурд" с Румен Бахов: Защо мъж остава затворен вкъщи, въпреки че получи нова акумулаторна количка? 
- И Бухалът свали маската си. Първото интервю на Валентин Михов след „Маскираният певец"; 

 
 
 


