
 

 

Теми, дати и водещи на диспути в програмата на 

Радио Видин 
 

 

  

Като Регионална радио станция на Българското Национално Радио -  РАДИО 

ВИДИН отразява предизборната кампания за изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. в съответствие с 

изискванията на Изборния кодекс и Решенията на ЦИК, както и всички действащи 

нормативни актове, относими към провеждането на избори за членове на Европейския 

парламент от Република България. 

Съгласно СПОРАЗУМЕНИЕ за реда и условията за отразяване в програмите на 

Българското национално радио на предизборната кампания за изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Радио ВИДИН ще 

проведе и излъчи един безплатен и два платени диспута в своята програма.  

 

Безплатният диспут ще се проведе на: 

 На 07.05.2019 г. (вторник) от 9.15 до 10.30 ч., с прекъсване за излъчване на 

новини от 10.00 до 10.05 ч., с тема: „Могат ли гражданите на ЕС, през 

парламента да влияят и да променят политиките на съюза. Какви са 

възможностите? Как гражданите да имат участие в този процес и имат 

ли доверие на институцията? Смисълът на участие в изборния процес“ – 

водещ Цветомир Цветанов; 

 

Платените диспути ще се проведат както следва: 

 14.05.2019 г. от 9:15 до 10:30 ч. с тема: „Кохезионната политика на Европейския 

съюз като фактор за гарантиране на равни възможности за реализация и 

развитие на европейските граждани и региони – демография, инвестиции, 

подобряване на бизнес средата, развитие на малкия и средния бизнес. 

Перспективи за развитие на туризма, земеделието, екологията и качеството на 

живот“ – водещ Цветомир Цветанов;  

 21.05.2019 г. от 9:15 до 10:30 ч. с тема: „Демографски проблеми и заетост, равни 

възможности и подобрение достъпа до знания. Нови стимули за работните 

места, растеж и инвестиции за подобряване на благосъстоянието, сигурността и 

жизнената среда на хората от Северозападна България – какви са необходимите 

законодателни решения“ – водещ Цветомир Цветанов;  

Във всеки диспут може да участва само по един представител на партия или 

коалиция и независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Времето на участниците 

ще е в зависимост от сключените с Радио ВИДИН Договори – заявки, а реда за представяне 

на участниците ще е според жребия, изтеглен от РИК Видин и утвърден с РЕШЕНИЕ № 22-

ЕП Видин, 26.04.2019.  

http://bnr.bg/files/uploads/02%20sporazumenie%20izbori.pdf

