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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БГ Предприемач 
 
√ АИКБ - с амбициозната цел да намали дела на недекларираната заетост  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) сега си поставя амбициозната цел да намали дела на 
недекларираната заетост, която, по данни на НАП, нанася вреди в размер на над 400 млн. лв. годишно на бюджета. 
АИКБ ще разработи специален под-индекс за нейното измерване, както и конкретни мерки за ограничаването и 
превенцията й. Тези цели ще бъдат реализирани чрез стартиращия нов проект „Подобряване достъпа до заетост и 
качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ (BG05M9OP001-1.051-0001), 
финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“. Проектът представлява съвместни действия между 
социалните партньори. Основен партньор на АИКБ ще бъде КНСБ. 
Проектът бе презентиран пред медиите на специална пресконференция с участието в на председателят на УС на АИКБ 
Васил Велев, заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, изпълнителният директор на ИА 
„Главна инспекция по труда“ Румяна Михайлова, главният секретар на Агенция по заетостта Ангел Ангелов, ръководителят 
на проекта д-р Милена Ангелова, както и ключовите експерти по проекта проф. Емилия Ченгелова и проф. Стефан 
Петранов. 
Продължителността на проекта е 30 месеца, а одобрената безвъзмездна финансова помощ за неговото изпълнение е в 
размер на 2 033 230 лева, от които 1 728 245.90 лв. европейско и 304 984.57 лв. национално съфинансиране. 

 
 

 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
В. Moнитор 
 
√ Борисов от Прага: Настояваме за амбициозен бюджет на ЕС 
„Амбициите на ЕС да бъде глобален лидер следва да бъдат подкрепени с необходимите средства. Това означава и 
осигуряване на адекватно финансиране на Кохезионната и Общата селскостопанска политика, които най-добре 
демонстрират резултатите от европейските инвестиции“. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на 
пленарната сесия на Срещата на високо равнище на групата „Приятели на кохезията“, която се провежда в Прага. 
В чешката столица се събраха лидерите на 17-те държави членки на ЕС, които формират групата, за да изпратят силно 
послание за значимостта на Кохезионната политика с оглед на наближаването на последната фаза от преговорите на 
Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г. 
Борисов бе категоричен, че Кохезионната и Общата селскостопанска политика имат доказана добавена стойност, а техните 
резултати са видими и осезаеми за европейските граждани. 
„За Кохезионната политика е важно да се гарантира не само достатъчно финансиране, но и справедливо разпределение 
на средствата, така че да се преодолеят неравенствата между различните региони и изостаналостта“, очерта Борисов. 
По думите му е необходим специфичен фокус към развитието на най-бедните, изоставащи европейски региони. „Такива 
региони, с БВП под 50% от средното за ЕС, има не само в България и считам, че е от общ интерес те да бъдат подкрепени“, 
изтъкна премиерът Борисов пред останалите лидери в Прага. 
Борисов допълни, че правилата както за Кохезионната, така и за Общата селскостопанска политика трябва да не водят до 
допълнителни административни и финансови тежести за националните бюджети, което крие риск за изпълнението на 
програмите и за инвестициите, особено в по-слабо развитите региони. 
Премиерът посочи, че лидерите от групата следва да насочат усилията си в няколко направления. „Важно е да се 
противопоставим на разделението между нетни получатели и нетни донори. Ползите от двете политики са за всички 
европейски граждани“, посочи българският премиер. Той акцентира също, че не трябва да се допуска налагане на 
разделение между нови и стари приоритети за ЕС. „За нас са важни и традиционните политики, и науката и иновациите, и 
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миграцията и сигурността, и борбата с климатичните промени. Именно затова настояваме за амбициозен бюджет на ЕС, 
който да ни позволи да съхраним постигнатото до момента и да отговорим на многобройните предизвикателства“, 
подчерта министър-председателят  Според българския премиер групата „Приятели на кохезията“ трябва да се стреми не 
просто да ребалансира призивите за съкращения в бюджета на ЕС, а да има активна роля за отстояването на един 
надежден европейски бюджет в полза на всички европейски граждани. В края на срещата на върха в Прага лидерите ще 
приемат Декларация на групата, в която да бъдат потвърдени споделените позиции на държавите с оглед на развитието 
на преговорите по МФР и с основен фокус върху важността на Кохезионната политика. 
 
√ Министър Танева ще открие международни изложения за храни в София 
Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева открива днес от 14:00 часа международните 
специализирани изложения „Месомания”, „Светът на млякото”, „Булпек”, „Салон на виното”, „Интерфуд&Дринк” и 
„#RETAIL SHOW 2019”. Събитието е в Интер Експо Център - София. 
По време на изложенията над 550 производители, дистрибутори, търговци от България и други държави ще представят 
качествени храни, напитки и суровини, както и постижения на хранително-вкусовата промишленост. 
Международните изложения ще продължат до 9 ноември. 
В зала 2 на изложението „Светът на млякото” българска фирма, освен традиционната си продукция от разнообразни  
видове сирена и кашкавали, ще представи и три нови млечни продукта без аналог на нашия пазар - млечни конци, каймак, 
както и три вида лабне (пресен продукт, който много напомня на крема сирене и се приготвя от цедено кисело мляко). 
Всички те са произведени у нас с българско краве и козе мляко по автентични рецепти от Близкия Изток. 
 
√ Двама нови депутати положиха клетва 
Двама нови депутати положиха клетва. Руслан Тошев влиза на мястото на Лиляна Павлова от ГЕРБ, която вече е 
вицепрезидент в Управителния съвет на ЕИБ. Тошев влиза от листата във Варна.  
На място на лидера на Атака Волен Сидеров, който пък става общинар в СОС, влиза следващата в листата на патриотите в 
Ямбол Мария Цветкова от ВМРО. 
Следващата точка в НС е приемането на правила за избор на нов шеф на КПКОНПИ. 
 
БНТ 
 
√ Не се предвижда повишаване на възрастта за пенсия  
Не се предвижда повишаване на възрастта за пенсия извън регламентираните в законодателството мерки, в сила от 2016 
година, информират от социалното министерство. 
Министерството прави уточнението във връзка с медийни публикации, свързани с публикувания за обществено обсъждане 
проект на Отчет за 2018 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на 
населението в Република България (2012-2030 г.). 
От там казват, че предложеният за обществени консултации проект на отчет включва предприетите комплексни действия, 
мерки, принципни виждания за преодоляване на демографските предизвикателства и адаптиране на секторните политики 
към демографските промени. В проекта на документа не се предлагат нови мерки за „повишаване на пенсионната възраст 
и стаж“, „ограничаване на ранното пенсиониране“ или „въвеждане на многофондова система във втория и третия стълб 
на пенсионната система“. 
През 2015 г. Народното събрание одобри промени в Кодекса за социално осигуряване с цел финансово стабилизиране на 
пенсионната система и повишаване на адекватността на пенсиите. Сред предприетите тогава мерки беше предвидено и 
плавното повишаване на пенсионната възраст до достигане на 65 години за мъжете и жените през 2037 година. Тези 
разпоредби са в сила от 1 януари 2016 г. и продължават да се изпълняват според регламентирания в законодателството 
график ежегодно. 
Предложеният за обществено обсъждане проект на Отчет за 2018 г. за изпълнение на актуализираната Национална 
стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) не съдържа нови мерки и 
предложения за допълнително нарастване на пенсионната възраст и стаж, извън предвиденото в приетото през 2015 г. 
законодателство. 
 
√ Депутатите приеха процедурните правила за избор на нов антикорупционен шеф  
Със 150 гласа „за“ и 3-ма въздържали се депутатите приеха процедурните правила за условията и реда за предлагане на 
кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател 
на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
След приемането на правилата започва да тече 14-дневен срок, в който депутати могат да предложат кандидати, 
мотивирайки номинацията си. Те трябва да имат юридическо образование и 10 години юридически стаж. Самите 
кандидати пък имат 7-дневен срок да внесат писмена концепция за работата си като председател на комисията и 
декларация за имотното си състояние и конфликт на интереси. 
Изборът на нов антикорупционен шеф включва и проверка за принадлежност към Държавна сигурност, а след това 
предстои изслушване на кандидатите от ресорната комисия. Това ще стане на открито заседание, което ще бъде излъчено 
и в интернет страницата на НС. За избран се счита кандидатът, получил повече от половината гласове на комисията. Ако 
двама кандидати получат еднакъв брой гласове, се прави ново гласуване. Ако и след него не може да бъде избран 
кандидат, се обявява нова процедура. 
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Пламен Георгиев подаде оставка като шеф на антикорупционната комисия в последния ден на юли 2019 г. и още същия 
ден оставката му бе одобрена от Народното събрание. Напускането на поста беше свързано със скандала с терасата на 
апартамента му в София, върху която, според Столичната община, има построени незаконни постройки. 
 
√ Рекорден брой българи са посетили Германия през 2018 г.  
2018 година е рекордна по отношение броя на българите, пътували и отседнали в Германия с цел бизнес и туризъм. 
В сравнение с последните няколко години 3 пъти повече българи са посетили Федералната република. Това съобщиха днес 
от Немския туристически борд. 
По повод 30 години от падането на Берлинската стена от борда отчетоха, че отварянето на границата между Западна и 
Източна Германия е дало невероятен тласък и е наредило страната в челната тройка европейски държави, които са най-
предпочитаните дестинации за бизнес и културен туризъм. 
Кристиян Салай, Туристически Борд на Германия за Югоизточна Европа: В момента според индекса за глобална 
конкурентоспособност на Световния икономически форум, страната ни е на трето място сред 140 държави като място за 
правене на бизнес. Чуждестранните партньори, сред които и българите, умеят да се възползват от това. Сега туризмът в 
Германия осигурява над 105 милиарда евро за икономиката на страната и около три милиона работни места. 
 
Investor.bg 
 
√ Наемите на държавните имоти ще се определят на пазарен принцип 
Това предвижда проект за промени в правилните за прилагане на Закона за държавната собственост 
Наемните цени на имоти, които са държавна собственост ще се определят на база оценка, извършена от независим 
оценител. Те ще отчитат условията на конкретния пазар и ще са съобразени с приетите по реда на Закона за независимите 
оценители стандарти за оценяване. Това предвижда проект на постановление на Министерския съвет за изменение и 
допълнение на правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, съобщиха от пресцентъра на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). 
Досега наемната цена на помещения, предназначени за здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално 
задоволяване нуждите на населението или на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на 
общественополезна дейност, както и на помещения, предоставени на международни организации, които се предоставят 
под наем без провеждане на търг, се определя в троен, съответно в петорен размер спрямо наемната цена на жилище със 
същата полезна площ и показатели. 
Определянето на първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - държавна 
собственост към настоящия момент също става спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели, 
като се дава възможност цената да бъде увеличена до 40 пъти в зависимост от реалните пазарни наемни цени за 
съответния район. 
В проекта се предвижда още промяна в начина на предоставяне на държавните имоти. 
Политическите сили, които отговарят на чл. 31 от Закона за политическите партии, вече няма да заплащат наем, а ще се 
учредява безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост, за срок не по-дълъг от десет години. 
В разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е записано изрично, че партиите не 
могат да използват държавния имот за извършване на икономическа дейност, нито да го отдават под наем или да го 
преотстъпват за ползване. 
От партийното ръководство ще трябва да декларират, че разполагат с необходимия финансов ресурс за стопанисването на 
имота. Партиите ще заплащат данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за имота, всички експлоатационни 
разходи, както и тези за текущи поправки и ремонти. 
Политическите партии трябва да представят документ, от който да се вижда, че имат парламентарна група или достатъчен 
брой народни представители да я образуват. 
Извънпарламентарните партии ще трябва да доказват, че на последните избори за народни представители са получили не 
по-малко от 1 на сто от действителните гласове. 
При неплащане на разходите повече от три месеца, както и когато партията престане да отговаря на изискванията на чл. 
31 от Закона за политическите партии, договорът се прекратява, се позочва в законопроекта. 
С промените в правилника за прилагане на Закона за държавната собственост се разписва подробно и редът за ползване 
на имоти – частна държавна собственост от синдикатите. При ползването на такива имоти синдикалните организации не 
могат да развиват в тях икономическа дейност, нито да ги отдават под наем или да ги преотстъпват за ползване. 
Синдикатът, на който e предоставен за безвъзмездно ползване имот, също е длъжен да плаща данък недвижими имоти и 
такса битови отпадъци за него, както и всички експлоатационни разходи и тези за текущи ремонти. 
Проектът на постановление и докладът към него са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Портала за обществени консултации. 
 
√ Как еврото предпази Германия от съдбата на Япония 
Берлин трябва да е благодарен за това, което единната валута и Марио Драги му дадоха 
Нещата в икономиката трябва да излизат. Въпросът е как. Хората, отговорни за големите икономики, не могат да 
пренебрегнат това. Една от трагедиите на еврозоната, особено на ролята на Германия в нея, е, че досега не е настъпил 
преходът към мислене за това как се съотнасят приходите и разходите на ниво еврозона и на глобално ниво, пише Мартин 
Уулф за Financial Times. 
Това отчасти обяснява широко разпространената германска враждебност към политиките на Европейската централна 
банка. Въпреки това тези политики няма да се променят коренно. Дори може да се наложи да станат още по-агресивни. 
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Ако е така, недоволството, изразено чрез оставките на трима германски представители от борда на ЕЦБ, най-скоро Сабине 
Лаутеншлегер, и чрез атаките на германски политици, ще се засили. Тази враждебност може да има дългосрочни 
последици не много по-различни от тези след три десетилетия евроскептицизъм във Великобритания. Това може да се 
окаже катастрофално. ЕС може да оцелее без Обединеното кралство, но не и без Германия, неговата основна страна.  
Опасявах се, че еврото, което беше лансирано преди около три десетилетия, в края на краищата ще раздели политически 
ЕС. Но няма лесен път назад. То трябва да работи. За германците необходимото осъзнаване трябва да бъде, че еврото вече 
работи в тяхна полза, като стабилизира икономиката им въпреки огромните излишъци от спестявания. To обаче не може 
да направи полезни тези излишни спестявания, тъй като пазарът не се нуждае от тях. Това е да се намираш в глобален 
„ликвиден капан“, със слаби инвестиции въпреки ултра ниските лихвени проценти: спестяванията не са оскъдни, а супер 
изобилни. 
Какви са ползите от еврото за Германия? Отговорът идва от сравнение с икономиката, която най-много прилича на 
немската: Япония. И двете възкръснаха от пепелищата на Втората световна война като съюзници на САЩ и динамични 
промишлени износители. Те са съответно третата и четвъртата по големина икономики в света. Те също така имат втората 
и третата най-висока средна възраст в глобален план. По коефициентът на раждаемост Германия е на 204-о място в света, 
а Япония – на 209-то. Двете са сравнително големи и бързо застаряващи държави с високи доходи и силно производство. 
Не е изненадващо, че и двете страни имат огромно превишение на частните спестявания над инвестициите. Между 2010 
и 2017 г. тази разлика бе средно около 7 на сто от брутния вътрешен продукт в Германия и 8 на сто в Япония. Докато 
голямата част от излишъка при спестяванията в Германия се дължеше на домакинствата (72 на сто), то в Япония за него 
отговаряше главно корпоративният сектор (76 процента). 
Дори при свръх ниски лихви вътрешните частни инвестиции далеч не достигнаха частните спестявания. Излишъкът на 
инвестиции трябваше да се абсорбира от фискалният дефицит или капиталовите потоци към чужбина. Ето къде се появи 
разликата. В Япония нетният отлив на капитал (по дефиниция огледалното отражение на излишъка по текущата сметка) 
поглъща едва една трета от излишъка на спестяванията, като останалото се изразява във фискален дефицит. В Германия 
отливът на капитали абсорбира целия частен излишък, тъй като правителството също поддържаше фискални излишъци. 
ова обаче не означава, че Германия беше добродетелна във фискално отношение, а Япония - порочна. Всъщност Япония 
беше принудително тласната към фискални дефицити, тъй като генерирането и поддържането на излишъци по текущата 
сметка от 8 на сто от БВП, което иначе щеше да се изисква, беше невъзможно: реалният валутен курс беше твърде 
нестабилен, а чуждестранните партньори - твърде враждебни. 
Германия обаче има стабилен и конкурентен реален валутен курс. Близо 40% от износа й на стоки отива за други страни от 
еврозоната. Тук конкурентната позиция, която Германия постигна в първите години на еврозоната, все още е в сила. Освен 
това валутният курс на еврото отразява средно претеглената конкурентоспособност на държавите, които го използват. Тези 
ползи значително улесниха желаната от Германия комбинация от частни, фискални и търговски излишъци. Еврото накара 
благоразумието да заработи. 
Какво щеше да стане, ако германската икономика не бе част от еврозоната? Германската марка със сигурност би 
поскъпнала изключително много, този път в свят с ниска инфлация. Това щеше да тласне германската вътрешна инфлация 
под нулата, щеше да навреди на рентабилността на износа и щеше да причини загуби на германските финансови 
институции с огромните им чуждестранни активи. Това би направило невъзможно запазването на силно положителни 
номинални лихви и вероятно нямаше да може да се избегнат и постоянните фискални дефицити. Накратко, еврозоната 
предпази Германия от превръщането й в Япония. Германците трябва да са благодарни за това, което им даде еврото, да 
похвалят Марио Драги, отиващият си президент на ЕЦБ, за смелите му решения да спаси системата от крах и да се надяват, 
че неговата наследничка Кристин Лагард ще последва примера му. 
Лихвените проценти по германските спестявания не биха могли да бъдат значително по-високи, независимо дали страната 
е вътре или извън еврозоната. В днешната икономика единственият начин германските спестители да получат по-висока 
доходност е да поемат по-голям риск. 
Като държава обаче Германия може да помогне да се измести балансът между желаните спестявания и инвестициите в 
световен мащаб. Тъй като световната икономика се забавя и дори немското стопанството показва признаци на слабост, 
след като чуждестранното търсене спада, аргументите за това нарастват. Политиците в Германия и другаде трябва да 
насърчават публичните и частните разходи - преди всичко инвестициите. Изглежда съществуват огромни възможности. 
Освен това шансът да се заемат пари при днешните ултра ниски дългосрочни лихви е благодат, а не проклятие. Бъдете 
амбициозни. В днешната икономика това е единственото разумно нещо. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Година преди крайния срок: Изпълнението на проектите по ОПТТИ е под 10% 
По важни проекти, от които зависи модернизацията на архаичната ни инфраструктура, почти няма напредък 
Физическото изпълнение на голяма част от важните проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура” (ОПТТИ), е под 10%. Това личи от официалния отчет на изпълнението на програмата до края 
на първото полугодие, изпратен в Брюксел. Посоченото число не изглежда никак добре, тъй като обхватът на програмата 
е до края на 2020 г. Разбира се, изпълнението на договорените проекти може да се приключи до края 2022 г. по правилото 
N+2. 
Положението по Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска 
транспортна мрежа” не е никак розово, показва изпратеният в Брюксел документ. Общото финансиране по нея е 
приблизително 1.317 млрд. лв., от които са договорени 97.31%. Реално изплатените средства по тази ос обаче са едва 171.5 
млн. лв., или малко над 13%. 

https://www.investor.bg/analizi/9/a/zashto-kritikyt-na-dragi-lautenshleger-podade-ostavka-ot-ecb-290073/
https://www.investor.bg/analizi/9/a/zashto-kritikyt-na-dragi-lautenshleger-podade-ostavka-ot-ecb-290073/
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Физическият напредък по проекта „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, към 30 юни 2019 г. е 
едва 10.68%, а финансовият напредък – 10.19%. През първото полугодие по проекта са разплатени само 2.84 млн. лв., пише 
в отчета. 
Най-тежкият и най-скъп проект, финансиран по ОПТТИ - „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп 
участък Елин Пелин-Костенец“, по който обаче няма никакъв напредък, става ясно още от изпратения в Брюксел документ. 
Физическото изпълнение по него към 30 юни 2019 г. е 0%, въпреки че през първото полугодие по проекта са били 
разплатени „цели“ 1.16 млн. лв. Общо досега по проекта са изплатени 8.104 млн. лв., с което финансовото изпълнение на 
проекта е достигнало скромните 0.63%. За сведение – общата стойност на проекта е 1.301 млрд. лв. 
Има и някои проекти, чието изпълнение „отсрамва“ работата по тази важна ос, финансирана по ОПТТИ. Такъв е проектът 
„Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив-Бургас – 
възстановяване, ремонти и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол”. 
В доста по-цветущо положение е изпълнението на проектите по Приоритетна ос 3 на ОПТТИ – „Подобряване на 
интермодалността при превоза на пътници и товари и 
развитието на устойчив градски транспорт“. Тя се финансира общо с 819.84 млн. лв., от които са договорени 99.21%, а 
реално са изплатени 680.3 млн. лв. (почти 83%). Въпреки това обаче и тук се срещат проекти, които куцат към финала на 
програмата. Като например проектът за „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“, чиято обща 
стойност е 7.4 млн. лв., от които реално изплатени са 954.8 хил. лв. (12.9%). 
Още по-зле е изпълнението на проекта „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат”, чието физическо изпълнение към 
края на юни е едва 0.08%. Въпреки това обаче по проекта са били изплатени близо 17% от договорените средства, т.е 1.08 
млн. лв. 
Зле върви и проектът „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“, чиято обща стойност е 19.52 млн. 
лв. От тях до средата на годината са разплатени едва 375 988 лева, което е малко под 2%. 
Драстично забавяне е отчетено и по други проекти, като „Модернизация на железопътен участък Костенец-Септември“, 
финансовият напредък по който е само 0.13% (при обща стойност 380 млн. лв.), или като „Развитие на железопътен възел 
Пловдив – с общ финансов напредък 0.21% (при обща стойност 202.38 млн. лв.) и още много други проекти. 
Успешното изпълнение на програмата е изцяло в отговорностите на транспортното министерство, което има задължението 
да забърза изпълнението на всички забавени проекти, финансирани по ОПТТИ, които са от изключителна важност за 
модернизацията на архаичната ни инфраструктура. 
 
БНР 
 
√ Д-р Хасан Адемов: Бюджетът на ДОО не решава нито един от сериозните проблеми  
Интервю на Диана Дончева с д-р Хасан Адемов за предаването „Преди всички“ 
„Бюджетът на Държавното обществено осигуряване, фонд „Пенсии“ е увеличен с близо 730 млн. лв. Като краен ефект те 
дават увеличение на средната пенсия с около 26 лв., минималната пенсия – с около 14 лв., а социалната за старост – малко 
над 8 лв. Независимо от значителния ръст на средствата в ДОО, трудно можем да разчитаме на значително повишаване 
на пенсиите“. Това заяви пред БНР председателят на социалната комисия в парламента д-р Хасан Адемов. 
Според него въпросът за преизчисляването на пенсиите е една от възможните мерки, около която трябва да се търси 
консенсус между парламентарно представените сили. По думите му около 500-600 млн. лв. допълнително трябва да се 
намерят, за да бъде осъществено подобно преизчисляване на пенсиите. 
„Бюджетът на ДОО на практика не решава нито един от сериозните проблеми на пенсионната система, една част от тях 
даже се задълбочават. По-голямата част, да не кажа всички фондове, са на дефицит… независимо от предприетите мерки 
през 2015 г., финансовата стабилност на пенсионната система не се подобрява с очакваните темпове“, обясни д-р Адемов 
в предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“. 
„Беше казано още 2015 г., че първите години трудно може да се разчита на сериозен стабилизиращ ефект от гледна точка 
на финансовата стабилност. Така или иначе трябва да има някаква тенденция, която не забелязваме в бюджета на ДОО за 
следващата година“, добави той. 
Допълнителните пенсии 
„Към края на 2021 г. родените жени след 1960 г. на практика трябва да получат първите допълнителни пенсии от 
универсалните пенсионни фондове. Това означава, че Народното събрание трябва да приеме уреждането на фазата на 
изплащане във фондовете на задължителното допълнително пенсионно осигуряване. На този етап няма внесен 
законопроект. Има изготвен такъв, около който има консенсус между социалните партньори, дружествата за 
допълнително пенсионно осигуряване, Министерство на финансите, КФН“, каза Хасан Адемов. 
Той изрази надежда следващата седмица на кръгла маса да се изчистят детайлите и проектът да мине по съответния ред, 
за да може тези разписани текстове да станат достояние на осигурените лица, за да може те да имат информиран избор. 
„Надявам се в началото на следващата година този въпрос да бъде окончателно решен“, каза председателят на социалната 
комисия. 
Мултифондове - накъде 
Д-р Хасан Адемов коментира и предложената възможност от НОИ да има пенсионни фондове, в които вложителите да 
управляват парите си. 
Многофондовата система, при която има възможност за избор на осигурените лица на инвестиционен портфейл, е 
обсъждана многократно, подчерта той и обясни защо сега отново е отхвърлена идеята: 
„Трудно можем да разчитаме за това, че осигурените лица могат да имат информиран избор за това какво представляват 
т.нар. мултифондове. Необходима е разяснителна кампания, за да може тази система, която дава възможност за по-висока 
доходност, да е ясна. Ако се предпочете рисков инвестиционен портфейл, възможността за по-голяма доходност е налице. 
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Ако предпочетеш консервативен или балансиран, тогава трудно може да се разчита на по-висока доходност. 
Инвестиционният риск се поема от осигуреното лице, а не от пенсионно-осигурителната кампания – това е големият 
проблем. В задължителното допълнително пенсионно осигуряване инвестиционния и демографския риск се поема изцяло 
от пенсионно-осигурителните дружества“. 
По думите му темата трябва да е обект на сериозна експертна и публична дискусия. Това е дискусия за 2020 година, смята 
председателят на социалната комисия. 
 
√ ЕЦБ да обмисли държавна криптовалута, предвижда проектодокумент на ЕС  
Европейската централна банка трябва да обмисли пускането на държавна дигитална валута. Това се казва в 
проектодокумент на ЕС, след като плановете на „Фейсбук“ (Facebook) за частна такава валута се натъкнаха на враждебно 
отношение сред регулаторите по света, предаде Ройтерс. 
Американската компания обяви през юни, че планира да пусне от догодина криптовалутата си Либра. Франция и Германия 
обаче предупредиха през септември, че това излага на рискове финансовия сектор и подкрепиха разработването на 
държавна алтернатива, припомня агенцията. 
Проектотекстът, видян днес от Ройтерс, също така призовава ЕС да изготви единен подход към криптовалутите, включващ 
и възможна забрана на проекти, приемани за твърде рискови. 
Проектът може да бъде обсъден от финансовите министри на ЕС в петък, според дневния ред на заседанието, с оглед да 
бъде приет на следващата им среща на 5 декември. 
 
√ Новото правителство на Румъния с първо заседание  
Новото правителство на Румъния се събира на първо заседание днес. 
Вчера първото заседание на кабинета бе отложено за днес по обяд, съобщи информационният сайт Зиаре, като се позова 
на източници от Национално-либералната партия, предаде БТА. 
В дневния ред на заседанието фигурират две правителствени постановления - за намаляване броя на министерствата и за 
разрешаване на ситуацията с около 100-ина миньори, които от миналата седмица протестират в подземните галерии във 
въгледобивните мини Парошени и Урикани. 
Министрите от правителството на Лудовик Орбан поеха вчера мандатите си от техните предшественици от 
Социалдемократическата партия. 
Президентът Клаус Йоханис присъства вчера на церемонията по предаване и приемане на правомощия в министерствата 
на външните работи, на вътрешните работи, отбраната и правосъдието. Йоханис неколкократно поздрави Лудовик Орбан 
за поемането на управлението, определяйки го като "реално облекчение" за всички румънци. 
Президентът изрази радост, че е приключило "проваленото и безотговорно управление" на Социалдемократическата 
партия. 
Клаус Йоханис бе лидер на Национално-либералната партия (НЛП) преди да бъде избран за държавен глава през 2014 г. 
НЛП подкрепи кандидатурата му за втори президентски мандат на изборите, чийто първи кръг е в неделя, 10 ноември.  
 
√ Държавният секретар на САЩ започва 3-дневна визита в Германия  
Започващата визита на държавния секретар на САЩ Майк Помпейо в Германия ще предостави възможност за обсъждане 
на съвместни действия срещу "глобалните заплахи" от страна на Русия, Иран и Китай. Това съобщи вчера в телефонен 
брифинг високопоставен представител на Държавния департамент, цитиран от ТАСС. 
Посещението на Помпейо започва днес и ще продължи до 8 ноември. Утре той ще се срещне в Лайпциг с германския 
външен министър Хайко Маас. В петък в програмата му са предвидени срещи с канцлерката Ангела Меркел, с 
министърката на отбраната Анегрет Крамп-Каренбауер и с финансовия министър Олаф Шолц. 
Той ще посети няколко града и ще вземе участие в прояви по случай 30 години от падането на Берлинската стена. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Какви са шансовете на България за членство в еврозоната с Лагард начело на ЕЦБ? 
Проф. Даниела Бобева, бивш вицепремиер, преподавател по финанси във ВУЗФ, В развитие, 05.11.2019 
Новият гуверньор на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард е имала възможността да работи с управляващия 
директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. Тя си е създала достатъчно добро мнение за 
българите за разлика от Еманюел Макрон. Това ще даде положително отражение за присъединяването на България в 
еврозоната. Това каза проф. Даниела Бобева, бивш вицепремиер, преподавател по финанси във ВУЗФ, в предаването "В 
развитие" с водещ Вероника Денизова. 
Според нея България има по-големи шансове за членство в еврозоната след встъпването на Лагард на поста в ЕЦБ. 
Тя говори и за разширяването на функциите на финансовата институция.  
"Има голямо разширяване на функциите на ЕЦБ. Това се чу и в Европейския парламент, когато беше обсъждана 
номинацията на Кристин Лагард за председател на ЕЦБ. Обезпокои ме идеята и натиска към Лагард, че ЕЦБ трябва да се 
ангажира и с промените в климата. От нея се очаква да „озелени“ финансовата институция". 
Според Бобева „озеленяването“ би било прекалено за ЕЦБ. 
По думите ѝ през последните години има тенденция промените в климата да се възпроизвеждат във всички области на 
политиката, включително и в тази сфера. 
"Ролята на председателя на ЕЦБ е много важна, тъй като трябва да разбира добре икономиките на различни държави и 
монетарните инструменти". 
Бобева обясни, че Лагард ще завари огромно разделение на Управителния съвет на институцията. 
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В. Дума 
 
√ Бюджетът влиза в парламента, кабинетът раздава пари на общините 
В първия работен на депутатите след местния вот, програмата на Народното събрание е скромна. В дневния ред на 
пленарното заседание е включено откриване н процедурата за избор на нов председател на Антикорупционната комисия. 
Пламен Георгиев подаде оставка около скандала с апартаментите на властта и незаконната му тераса на покрива. И бе 
назначен за консул във Валенсия. Още преди три месеца депутатите гласуваха оставката му, но проточиха процедурата за 
избор на нов председател. 
От днес започва гледането на бюджета за 2020-а по парламентарни комисии. Съвместно заседание ще имат 
икономическата комисия и Комисията за наблюдение на приходните агенции и борбата със сивата икономика и 
контрабандата. Очаква се в заседанието да участва и министърът на икономиката Емил Караниколов. 
В четвъртък обсъждането на бюджета продължава във финансовата комисия, разбит и по направления - парите на 
Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване. 
В същото време Министерски съвет ще раздава пари на общините. Трябва да бъдат одобрени допълнителни плащания по 
бюджетите на общините. Парите са за възнаграждения за постигнати резултати на директорите на общинските детски 
градини, училища, центрове за подкрепа на личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. 
 
√ Радев: Бизнесът трябва да поеме водещата роля за преодоляване на социалната криза  
Бизнесът трябва да поеме водещата роля за излизане от социалната криза, призова президентът Румен Радев на 
церемонията, на която бяха отличени финалистите от конкурса „Мениджър на годината – 2019“. Държавният глава обяви 
победителя от 12-ото издание на надпреварата за успешни бизнес ръководители, организирано от списание „Мениджър“. 
Президентът връчи кристалната статуетка на Светла Несторова, главен изпълнителен директор, председател на УС на 3ЕАД 
"Булстрад живот Виена иншурънс груп", съобщиха от прессекретариата на държавния глава.  
По думите на държавния глава развитието на човешкия фактор е от ключово значение за четвъртата индустриална 
революция и България се нуждае от икономическа среда с високи стандарти и постижения и от пример, с който все повече 
хора и институции се съобразяват. Президентът открои приноса на компаниите, които инвестират в капитала на 
българската нация и създават възможности и перспективи за младите хора.  
Румен Радев напомни, че страната ни е с ограничени природни, човешки, финансови и икономически ресурси, но в същото 
време с огромни демографски и социални проблеми. Като най-ефективен начин за тяхното решаване, държавният глава 
посочи развитието на силна икономика и високи, устойчиви и догонващи темпове на растеж в сравнение с другите 
държави в ЕС.  
„Необходимо е в максимална степен да се оползотворяват човешките и материални ресурси, да се развиват високи 
технологии, производство с висока добавена стойност, високо качество на продуктите и услугите, иновативност и 
конкурентоспособност”, посочи Румен Радев. По думите му постигането на тези амбициозни цели изисква личности, които 
знаят как в една динамична среда да ръководят сложни процеси, бързо да превръщат информацията в знание, а знанието 
в мъдрост и да гледат към бъдещето.  
Церемонията по награждаването се състоя в понеделник вечерта на сцената на Софийската опера и балет. Президентът 
Румен Радев беше придружаван от съпругата си Десислава Радева. 
 
√ Енергетиката затъва, въпреки печалбата на АЕЦ "Козлодуй" 
ТЕЦ "Марица изток 2" е в състояние на технически фалит 
"Българският енергиен холдинг" (БЕХ) увеличи натрупаната за първи път в историята си загуба за полугодието на 2019 г., а 
за деветмесечието нетният отрицателен резултат на компанията вече е 22.279 млн. лв., показват отчетите на енергийните 
дружества, публикувани от Министерството на финансите. Това се случва въпреки рекордната печалба от 308 млн. лв., 
постигната от дъщерната АЕЦ "Козлодуй", свиването на загубите на НЕК със 145 млн. лв.  и подобряването на финансовите 
резултати на "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз". Проблемна остава ТЕЦ "Марица изток", която е навлязла в червената зона с 
още 173 млн. лв., но има забавяне на ръста на загубите. "Електроенергийният системен оператор" отчита негативна 
тенденция за спад на печалбата, а Мини "Марица изток" са излезли на загуба. От БЕХ обясняват намаляването със 177.651 
млн. лв. на печалбата преди данъци, или със 125.7% спрямо година по-рано отчасти и с влезли в сила нови международни 
счетоводни стандарти, които довели до обезценка на вземанията на холдинга с над 50 млн. лв. и до спад на приходите с 
23.563 млн. лв. Отделно БЕХ получи по-малко дивиденти от дъщерните дружества за управлението им от компанията 
майка през 2018 г., когато част от тях влошиха финансовите си показатели. 
Ядрената централа продължава да се възползва от високите цени на тока на свободния пазар и да увеличава печалбата 
си, която в края на септември достига 308 млн.лв. преди облагане с данъци, докато в същия период на 2018 г. е възлизала 
на 170 млн. лв. Приходите на АЕЦ "Козлодуй" са надхвърлили милиард лева, което е със 181 млн. лв. над отчетените за 
съпоставимия период на 2018 г. "Националната електрическа компания" (НЕК) отчита загуба от 16.079 млн. лв., което е 
подобрение със 145.223 млн. лв. спрямо година по-рано, когато отчетеният отрицателен финансов резултат е 161.312 млн. 
лв. Общественият доставчик отчита ръст на продажбите на регулирания пазар за бита и спад на свободния като причината 
за това е по-малкото с 37 на сто произведена електроенергия от водните централи. От данните в отчета става ясно, че 
положението на компанията би било по-добро, ако не беше осъдена от няколко топлофикации на Ковачки да плати 21 
млн. лв. заради оспорени от тях в съда цени. ТЕЦ "Марица изток 2" отчита увеличение на приходите си с 14.74 процента, 
но това не е достатъчно да я измъкне от примката на скъпите въглеродни емисии, които въглищната централа трябва да 
купува, за да може да работи, след като изчерпи своите права за замърсяване на въздуха.  Разходите през изминалото 
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деветмесечие на 2019 г. само за въглеродни емисии възлизат на 256.858 млн.лв, а за фонд "Сигурност на ЕЕСУ" са били 21 
402 хил.лв. 
На този фон дружеството отчита загуба преди данъци от 173.231 млн. лв., която обаче е подобрение с 90.490 млн. лв. 
спрямо отчетения отрицателен финансов резултат загуба преди данъци в размер на 263.721 млн. лв. към края на септември 
2018 г. Въглищната централа обаче отчита лек ръст на дълговете си и те вече надхвърлят 1.4 млрд. лв., което означава 
технически фалит. Доставчикът "Булгаргаз" отчита нетна печалба от 35.811 млн. лв., докато година по-рано тя беше 17.123 
млн. лв, а към края на 2018 г. надхвърли 25 млн. лв., но беше "изядена" от провизирана от газовото дружество загуба от 
около 52 млн. лв. заради платена оспорвана глоба за злоупотреба с монопол, наложена от Европейската комисия. 
Операторът "Булгартрансгаз" пък отчита печалба за деветмесечието от 81 млн. лв., докато година по-рано тя е била 68.820 
млн. лв. Принос за този резултат има и получената сума за 6.818 млн. лв. от депозита на БТГ във фалиралата Корпоративна 
търговска банка. 
 
√ Експерти: 48 депутати да могат да искат отстраняване на главния прокурор  
Една пета от народните представители, или 48 депутати да имат право да поискат от Висшия съдебен съвет (ВСС) да 
отстрани временно главния прокурор. Това предложи пред БНР правният експерт от Института за пазарна икономика (ИПИ) 
Иван Брегов. Той отбеляза, че в момента няма способ, по който да бъде проведено ефективно разследване срещу главния 
прокурор, докато той изпълнява мандата си. За да може да бъде извършено такова разследване, той трябва да бъде 
временно отстранен. 
Предложението на ИПИ е депутатите да инициират такова положение, но окончателното решение да остане в 
правомощията на ВСС. "Така не се изземват никакви негови компетенции и се запазва балансът между изпълнителната, 
съдебната и законодателната власт. Тази мярка се прилага единствено и само по отношение на главния прокурор", каза 
Брегов. Според него ВСС може да вземе на пленума си подобно решение с обикновено мнозинство. 
Брегов обясни, че търсените реформи не могат да станат само със законодателни промени, а трябва да се повдигнат и 
конституционни дебати. 
 
Капитал 
 
√ Вноската на България в бюджета на ЕС може да скочи с 50% 
Страната обаче ще остане един от големите нетни получатели на средства от европейските фондове 
Вноската на България в европейския бюджет за периода 2021-2027 г. се очаква да скочи с близо 50%. В досегашния 
многогодишен бюджет на ЕС (2014-2020 г.) България плащаше средно по 460 млн. евро годишно, докато според прогнозите 
на Европейската комисия (ЕК) вноската за следващите седем години ще се повиши на 680 млн. евро средногодишно 
(всички суми са по цени от 2018 г., т.е. не се отича бъдещата инфалация). Сметката не включва т.нар. традиционни 
собствени ресурси на ЕС (основно вносните мита, събирани в страната от името на 27-те), с които вноската на България 
става с около 90 млн. евро по-висока. 
Сериозна причина за този скок се дължи на отчисляването на 20% от националните приходи от европейската  схема за 
търговия с емисии към европейския бюджет (за България 13%). Този нов приход е предвиден от Европейската комисия 
като един от източниците, с който да се запълни финансовата дупка от излизането на Великобритания от ЕС. Но тъй като 
България е една от страните, която има голям дял на въглищата в енергетиката си, тя е една от най-засегнатите. Ако 
настоящото предложение на ЕК за седемгодишната финансова рамка на ЕС бъде прието (което е малко вероятно), 
България ще се окаже с една най-високите вноски като дял от брутния си национален продукт (БНП) – 1.06%, изпреварвана 
само от Люксембург. По неприятното е, че България може да се лиши от сериозен приход, които сега се използват за 
субсидиране на цените на електроенергията. За втората половина на 2019 и първата половина на 2020 г. КЕВР предвижда 
България да получи 440 млн. евро от продажбата на CO2 квоти, т.е. ако тази сума се запази и за в бъдеще, страната ще 
отделя допълнително 57 млн. евро годишно за европейския бюджет. 
Въпреки сериозния скок на вноските България ще продължи да бъде нетен бенефициер от европейския бюджет. Например 
само очакваните средства от кохезионните фондове за седемгодишния период – 8.930 млрд. евро (по цени от 2018 г.) ще 
бъдат значително повече от българската вноска. За периода 2014-2018 г. страната е получавала нетно от ЕС 1.92 млрд. евро 
годишно, или 3.97% от БНП. Единствено Унгария е получавала повече евросредства като процент от своя БНП. Като 
абсолютна сума обаче България е на осмо място. Гърция е получавала средно по 4.49 млрд. евро, а Полша внушителните 
10.65 млрд. евро годишно. 
Платците не искат да плащат 
Лавината от числа беше представена от генералния директор на ГД "Бюджет" в Европейската комисия Херт Коопман в 
отговор на появилите спекулации коя страна колко трябва да плаща в европейския бюджет. Миналата седмица няколко 
европейски вестници публикуваха изчисления, явно предоставени от германски източници, че нетната позиция на 
Германия (разликата между вноските и субсидиите от бюджета) към 2027 г. ще се влоши с близо 100%. 
Причината за появата на тези спекулации е напредналият ход на преговорите за бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г., 
като в момента 27-те спорят именно за общия размер на наличното финансиране. Европейската комисия представи 
проектобюджета през май 2018 г., сега той трябва да бъде одобрен от страните членки и Европейския парламент. ЕК се 
надяваше това да се случи до края на тази година, но към момента процесът все още е в начална фаза. Причината за 
бързането е, че колкото по-скоро се приеме седемгодишният бюджет на ЕС, толкова по-бързо ще започне подготовката и 
изпълнението на финансираните от него европейски проекти в страните членки. 
Споровете, които никога не са следвали дипломатичния тон, сега са особено ожесточени, тъй като след напускането на 
Великобритания европейският бюджет се лишава от един голям нетен бенефициент и останалите страни членки ще трябва 
да компенсират липсващите пари. Поради тази причина, въпреки че в предложението си за седемгодишната финансова 
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рамка ЕК предвижда общата тежест на бюджета да падне от 1.16 на 1.114% от БНП на страните членки, техните вноски 
всъщност се увеличават. Например Германия, която досега е отделяла 0.75% от своя БНП за бюджета на ЕС, според 
предложението на ЕК ще трябва да плаща 0.88%. 
Въпреки че като относителен дял скокът не изглежда драматичен, в абсолютни суми това не е точно така. Например 
Германия ще трябва да плаща допълнително по 7.5 млрд. годишно (28% увеличение) за периода 2021-2027 г. Като се има 
предвид, че ЕК предвижда намаляване на средствата, които страната ще получава от кохезионната и селскостопанската 
политика, нетната позиция на страната ще се влоши значителни. И, естествено, сега Берлин иска размерът на европейския 
бюджет да се свие. 
ЕК отвръща на удара 
В момента финландското председателство на Съвета на ЕС вече работи по проект за бюджет, който сериозно орязва 
предложението на ЕК. Според него таванът на евробюджета за 2021-2027 г. трябва да е между 1.03 и 1.08% от БНП на 27-
те страни членки, което отново не изглежда брутално намаление като относителен дял, но като абсолютна сума става дума 
за около 40 –70 млрд. евро за седем години. Именно затова и ЕК се опитва да пренасочи вниманието в друга посока. 
Херт Коопман посочи, че сега най-богатите страни внасят в бюджета по-малко като дял от своя БНП, отколкото по-бедните 
страни. През 2020 г. българската вноска се очаква да бъде 0.86%, докато германската 0.75%, а холандската 0.65%. Белгия 
пък, която също е голям нетен бенефициент на бюджета на ЕС, получава значителни суми от институциите на ЕС, които са 
основно в разположени в Брюксел – цели 5% от белгийския БВП се формират от този източник. 
ЕК обаче отказа да предостави прогнози за оперативния бюджетен баланс (т.е. разликата между вноски и субсидии) на 
страните членки през следващия седемгодишен финансов период, въпреки че именно това винаги е бил основният 
аргумент при споровете между тях при приемането на бюджета. Причината според институцията е, че това, първо, е 
технически много трудно да се направи и, второ, не отразява реалната полза от европейския бюджет. 
За периода 2021-2027 г. 60% от средствата в европейския бюджет – земеделските и структурните фондове, се предвижда 
да бъдат предварително разпределени между страните членки. Останалите 40% се отпускат на конкурентен принцип. 
Например много повече средства за научни изследвания ще отидат в Германия, отколкото в България, но точният процент 
няма как да се посочи предварително. Същото важи и за парите от предвиждания нов европейски отбранителен фонд. В 
същото време пък България ще се възползва непропорционално повече от евросредствата за гранична охрана. Заради това 
е много трудно да се предвиди какъв ще бъде балансът в периода 2021-2027 г. Разбира се, това няма да попречи на 
финансовите министерства на страните членки да представят техните собствени изчисления. 
На второ място, според Коопман ползите от европейския бюджет многократно надхвърлят тесния поглед върху нетния 
баланс на страните членки. Например когато един проект в България или Полша се печели от германска или австрийска 
фирма, част от средствата по него се връщат обратно в Германия и Австрия. 
По-важното обаче е, че заради европейските фондове и отворените западни пазари източноевропейските икономки растат 
бързо и привличат масирани инвестиции от Западна Европа. В резултат на което обаче печелят и 15 стари страни членки, 
които са основен източник на преки чужди инвестиции. Според изследване на ЕК 1.6% от чешкия БНП изтича като 
дивиденти към холандски компании. По-интересно е, че размерът на субсидията, която ЕС дава на Чехия, е двойно по-
малък от отлива на дивиденти към 15-те стари страните членки. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Проектозакон ще намалява възрастта на фермерите в България  
Земеделски стопани до 40 години ще могат да кандидатстват за свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд. 
Това предвижда новият Закон за земеделските земи, публикуван за обществено обсъждане, съобщи Министерството на 
земеделието. 
По този начин се дава възможност на младите фермери да създават нови стопанства или да разширят съществуващите и 
така да се отговори на амбицията на ЕС за промяна на възрастовата структура на заетите в земеделието. 
В законопроекта са обединени Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, Законът за опазване на 
земеделските земи, Законът за арендата в земеделието и Законът за опазване на селскостопанското имущество. 
Променен е срокът при отдаването на земеделските земи от държавния поземлен фонд под наем или аренда, чрез 
провеждане на тръжна процедура. Министърът на земеделието ще издава заповед за откриване на търга за следващата 
стопанска година до 15 февруари на текущата календарна година, а не както досега до 31 март. 
В процедурата по разпределение на общинските и държавни пасища, мери и ливади е предвидено съответните общински 
и държавни комисии да разпределят в съществуващата последователност първо имоти от двата фонда в землището, 
където е регистриран животновъдният обект на кандидата. След това ще се разпределят имоти от общинския и държавния 
фонд в съседни землища. 
Предвидена е нова процедура, която предоставя възможност за промяна на предназначението на неземеделска земя в 
земеделска, възоснова на заявление на собственика до Комисията за земеделските земи, като за процедурата няма да се 
заплаща такса. 
С цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса е направено изменение, свързано със сроковете 
за валидност на решението за промяна на предназначението на земеделските земи. 
 
√ Българите гледат обществените медии, но не им вярват  
Българите не вярват на обществените медии, но ги смятат за важни за демокрацията и се информират от тях ежедневно. 
Това показва проучване на фондация "Конрад Аденауер" за обществените медии в Югоизточна Европа, озаглавено A Pillar 
of Democracy on Shaky Ground. То обхваща още Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Молдова, Черна гора, 
Северна Македония, Румъния и Сърбия, в десетте държави са анкетирани общо 10 хил. души. 
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81% от българите смятат, че обществените медии са важни за демокрацията, но 69% са на мнение, че върху нея се 
упражнява политическо влияние. 
Само 24% изпитват доверие към обществената телевизия и 31% - към радиото, докато частните медии се радват на малко 
по-висок авторитет. Но дори най-достойната за доверие медия – частните радиа, имат едва 41% аудитория, която казва, 
че изпитва високо или много високо доверие към тях. "Българите като цяло са много критични към медиите", отбелязва 
проучването. 
Въпреки това България е една от държавите, където обществените медии имат най-голяма аудитория – 71% се 
информират ежедневно от тях, а 18% - няколко пъти седмично. Само българите на възраст между 18 и 29 години години 
потребяват обществени медии в по-малък процент – 60% ежедневно. 
Най-голям процент българи са на мнение, че финансирането на БНР и БНТ трябва да идва от реклама (38%) или смесена 
форма на реклама и друго финансиране (32%). 20% не знаят и едва 5% смятат, че тя трябва да се финансира от данъци, а 
4% - от такси. 
Новини (74%), образователни предавания (68%) и филми (66%) - това е предпочитаното съдържание. 
Обществените медии се ползват с авторитет в целия регион – повече от две трети от хората в тези държави смятат, че те 
са важни за демокрацията, като в България най-много хора са на това мнение. Хърватите и румънците също са в челната 
тройка със 78% граждани, съгласни с това твърдение. "Тези три държави може би са развили по-силно усещане за 
демокрация, благодарение на членството си в ЕС", отбелязват авторите на изследването. 
Въпреки това почти две трети от всички виждат политическо влияние в обществените медии, като най-голям процент хора 
са на това мнение в Босна и Херцеговина (88%), Хърватия (83%) и Черна гора (71%). Само 46% от албанците и 50% от 
косоварите обаче виждат такъв натиск над своите държавни медии. 
 
√ Трудната дилема пред президента за избора на Гешев за главен прокурор  
"Дневник" препечатва от сайта defakto.bg статията на адвокат Петър Обретенов – юрист c дългoгoдишeн cтaж, бивш съдия, 
нapoдeн пpeдcтaвитeл във Beлиĸoтo нapoднo cъбpaниe, някогашен ceĸpeтap нa Cъвeтa пo зaĸoнoдaтeлcтвo ĸъм 
Mиниcтepcтвoтo нa пpaвocъдиeтo и бивш зaм.-пpeдceдaтeл нa Цeнтpaлнaтa избиpaтeлнa ĸoмиcия. 
Акцентите са на "Дневник". 
Cпopeд чл.129, aл.2 oт Koнcтитyциятa глaвният пpoĸypop ce нaзнaчaвa oт пpeзидeнтa нa peпyблиĸaтa пo пpeдлoжeниe нa 
Bисшия съдебен съвет /ВСС/. Toвa cъoтнoшeниe мeждy пpepoгaтивитe нa двeтe инcтитyции, ĸoeтo би мoглo дa имa дoпиpни 
тoчĸи c пpaвнoтo пoнятиe cпoдeлeнa ĸoмпeтeнтнocт, e в cъoтвeтcтвиe c ĸoнcтитyциoнния cтaтyc нa бългapcĸия пpeзидeнт. 
Кoйтo, зa paзлиĸa oт дpyги пpeзидeнти нa пapлaмeнтapни peпyблиĸи, e пpяĸo избpaн oт cyвepeнa, oлицeтвopявa eдинcтвoтo 
нa нaциятa и e пpизвaн дa бъдe 
въpxoвeн apбитъp мeждy ypeдeнитe c ĸoнcтитyциятa три власти 
- зaĸoнoдaтeлнa, изпълнитeлнa и cъдeбнa, и инcтитyциитe, c ĸoитo тe ce ocъщecтвявaт. 
Kaĸ ce впиcвa тaзи ĸoнcтитyциoннa ypeдбa в cитyaциятa, пopoдeнa oт избopa oт BCC нa Ивaн Гeшeв зa глaвeн пpoĸypop и 
нaпpaвeнoтo нeзaбaвнo пpeдлoжeниe дo пpeзидeнтa дa гo нaзнaчи? 
Cъзнaвaйĸи изĸлючитeлнaтa тeжecт и знaчeниe, ĸoятo имa пo ĸoнcтитyциoннaтa ypeдбa /и дoпълнитeлнo пpидoбити в 
пpoцeca нa пpилoжeниeтo им/ пocтът нa глaвния пpoĸypop нa peпyблиĸaтa, пpeзидeнтът, oщe пpeди cтapтиpaнeтo нa 
пpoцeдypaтa пo чл.173 oт ЗCB /зa избop oт BCC /, cи пoзвoли eднa бeзпpeцeдeнтнa инициaтивa, нeпpeдвидeнa в зaĸoнa : 
нaпpaви ĸoнcyлтaции c шиpoĸ ĸpъг oт дъpжaвни инcтитyции, aдвoĸaтypaтa, пpeдcтaвитeли нa юpидичecĸaтa oбщнocт, вĸл. 
и yнивepcитeтcĸитe cpeди, ĸaĸтo и нa нeпpaвитeлcтвeни opгaнизaции, зa да ce изяcни нa ĸaĸви ĸpитepии тpябвa дa oтгoвapя 
личнocттa, нoминиpaнa зa тoзи пocт. C тoзи cи xoд пpeзидeнтът дaдe зaявĸa, чe щe бъдe aĸтивeн yчacтниĸ в пpoцeдypaтa 
пo избop нa глaвeн пpoĸypop, пopaди ĸoeтo тpябвa дeтaйлнo дa бъдe зaпoзнaт c пpoфилa нa личнocттa, зaeмaщa тaзи 
длъжнocт, ĸaтo cъщeвpeмeннo нeпocpeдcтвeнaтa цeл бeшe пpeпopъĸитe oт тeзи ĸoнcyлтaции дa ce имaт пpeдвид и пpи 
избopa, пpeдcтoящ дa ce извъpши oт BCC. 
Πpoцeдypaтa, пpeдвидeнa в чл.173 от ЗCB, пpeдвиждa дa бъдaт нoминиpaни от нaй-мaлĸo тpимa члeнoвe нa пpoĸypopcĸaтa 
ĸoлeгия нa KAHДИДATИ зa избop нa глaвeн пpoĸypop. Πpoĸypopcĸaтa ĸoлeгия oбaчe излeзe c eдинcтвeнa ĸaндидaтypa, ĸoятo 
бeшe oдoбpeнa c 20 гласа "за" и 4 "пpoтив" и нeзaбaвнo пpeдлoжeнa нa пpeзидeнтa, зa дa издaдe yĸaз зa нaзнaчaвaнe. 
Глaвният пpoĸypop Coтиp Цaцapoв зaяви, чe твъpдo пoдъpжa тaзи ĸaндидaтypa и щe я пpeглacyвa дaжe aĸo пpeзидeнтът 
oтĸaжe дa нaзнaчи Гeшeв. Toвa, пo вcичĸo личи, ce cпoдeля oт тeзи члeнoвe нa cъвeтa, ĸoитo oдoбpиxa ĸaндидaтypaтa нa 
Гeшeв. 
Kaĸ ce впиcвa в пpинципитe нa ĸoнcтитyциoннитe нopми, ypeждaщи cтaтyca нa пpeзидeнтa и нa BCC, тoвa пoлoжeниe? 
Kaĸтo пoдчepтa ĸoлeгaтa Eĸимджиeв, тo пpeвpъщa пpeзидeнтa в пpocт peгиcтpaтop нa peшeниeтo нa BCC, Toвa нe e в 
cъoтвeтcтвиe c тoчния cмиcъл и дyxa нa ĸoнcтитyциoннитe paзпopeдби, ĸoитo oпpeдeлят пocoчeнaтa пo–гope poля нa 
пpeзидeнтa в бългapcĸия ĸoнcтитyциoнeн мoдeл. 
B ĸoнĸpeтния cлyчaй ce cтигнa дo eдин бeзycлoвнo нeпpиeмлив, oт глeднa тoчĸa нa дyxa и cмиcълa нa ĸoнcтитyциoннитe 
пpинципи, ypeждaщи пpaвния cтaтyт нa пpeзидeнтa и нa BCC, peзyлтaт. Изявлeниeтo нa ceгaшния глaвeн пpoĸypop, ĸaĸтo и 
нa дpyги члeнoвe нa BCC, чe щe пoдĸpeпят нoминaциятa нa Гeшeв, дopи и пpeзидeнтът дa oтĸaжe дa издaдe yĸaз зa 
нaзнaчaвaнeтo мy, ca paвнocилни нa  
yлтимaтyм ĸъм президента дa ce oтĸaжe oт coбcтвeнa, cyвepeннa пpeцeнĸa нa пpeдлoжeнaтa ĸaндидaтypa 
– тoвa би билo eднo бeзпoлeзнo дeйcтвиe. Дaвa ли cи cмeтĸa Цaцapoв, чe c тoвa cи изявлeниe тoй нaĸъpнявa пpecтижa нa 
пpeзидeнтa и гo пocтaвя в yнизитeлнoтo пoлoжeниe дa нe мoжe дa изpaзи coбcтвeнo мнeниe зa eдин aĸт, пoд ĸoйтo тpябвa 
дa cтoи нeгoвия пoдпиc? Eлeмeнтapнoтo изиcĸвaнe зa yвaжeниe ĸъм дъpжaвния глaвa зaдължaвa глaвния пpoĸypop и 
ocтaнaлитe члeнoвe нa BCC дa ce въздъpжaт oт тaĸивa пpeдвapитeлни изявлeния. 
Eвeнтyaлнoтo мoтивиpaнo нecъглacиe нa пpeзидeнтa c пpeдлoжeниeтo нa BCC би cлeдвaлo дa пoдлeжи нa нoвa 
пpeцeнĸa oт члeнoвeтe нa BCC, oтдeлнo и нeзaвиcимo oт cъoбpaжeниятa, пopaди ĸoитo тe ca пpeдлoжили тoзи 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/03/3971541_sled_kazusite_s_bnr_i_bnt_e_nujna_promiana_v_zakona/
http://defakto.bg/2019/11/04/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7/
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ĸaндидaт. Toзи път тe тpябвa дa paзиcĸвaт въpxy мoтивитe нa пpeзидeнтa, дa пpeцeнявaт тяxнaтa ocнoвaтeлнocт, a нe дa 
пpeглacyвaт пъpвoнaчaлнoтo cи пpeдлoжeниe c пpeпoвтopeниe нa пъpвoнaчaлнитe cи cъoбpaжeния. Te тpябвa дa oбopят 
мoтивитe нa пpeзидeнтa и oнeзи, ĸoитo нe ca cъглacни c нeгo, тpябвa дa излoжaт yбeдитeлни дoвoди. 
Πpoцeдypaтa зa ĸaĸъвтo и дa e избop изиcĸвa cъcтeзaтeлнocт, ĸoятo дa дaдe бaзa зa cpaвнeниe мeждy ĸaчecтвaтa нa 
пpeдлoжeнитe ĸaндидaти. Kaĸтo изтъĸвaт и дpyги aвтopи, eтимoлoгичнo и cъщнocтнo избopът e cъcтeзaниe пoнe мeждy 
двaмa ĸaндидaти. Избopи c eдинcтвeнa лиcтa имaшe пpи eдин peжим, ĸoйтo e oтpeчeн c Koнcтитyциятa oт 1991 г. Затова 
зaĸoнът yпoтpeбявa мнoжecтвeнo чиcлo – ĸaндидaти 
Bъзpaжeниeтo нa пoддъpжaщитe нoминaциятa нa Гeшeв e, чe вeчe имa пpeцeдeнт – избopът нa Бopиc Beлчeв пpeз 2012 г. 
Cпopeд нaшeтo пoзитивнo пpaвo oбaчe c пpeцeдeнт нe ce cъздaвa пoдлeжaщa нa изпълнeниe зaĸoнoвa нopмa. Ocвeн тoвa, 
cитyaциятa пpи избopa нa Борис Beлчeв и нacтoящиата – нa Иван Гeшeв, e диaмeтpaлнo пpoтивoпoлoжнa. Πpи избopa нa 
Велчев нямaшe cъмнeния и възpaжeния зa пpoфecиoнaлнитe и нpaвcтвeни ĸaчecтвa нa ĸaндидaтa /aĸo имaшe възpaжeния 
– тe бяxa oт cъвceм дpyгo ecтecтвo/. 
Ceгa пoлoжeниeтo e cъвceм paзличнo. Kaчecтвaтa нa ĸaндидaтa ca пpeдмeт нa oжecтoчeн cпop, ĸoйтo paздeля нe caмo 
юpидичecĸaтa гилдия, нo и oбщecтвoтo. Caм, cъc cвoитe oтгoвopи, Гeшeв paздeли oбщecтвoтo на cвoи и на вpaгoвe и cи 
пoзвoли нeдoпycтими зa eдин мaгиcтpaт, ĸoйтo пo зaĸoн тpябвa дa бъдe пoлитичecĸи нeyтpaлeн, нaпaдĸи cpeщy 
пoлитичecĸи пapтии, мeдии и нeпpaвитeлcтвeни opгaнизaции. И пo дyмитe нa члeнa на Съдийcĸaтa ĸолегия нa BCC 
Kpacимиp Шeĸepджиeв щe пpoизвeдe мнoгo вoйни и щe cъздaдe oщe пo-гoлям пpoблeм. 
Πpeзидeнтът нe мoжe дa нe дъpжи cмeтĸa зa тoзи фaĸт. Koнcтитyциятa гo зaдължaвa. Toй oлицeтвopявa eдинcтвoтo нa 
нaциятa и тoзи ĸoнcтитyциoнeн импepaтив гo зaдължaвa 
дa нe дoпycĸa дeйcтвия и aĸтoвe, ĸoитo нaĸъpнявaт тoвa eдинcтвo 
Toзи импepaтив e бeзycлoвнo и дocтaтъчнo, caмo пo ceбe cи, ocнoвaниe тoй дa нe oдoбpи тaзи нoминaция. 
Heзaвиcимo oт тoвa, нaлицe ca дoбpe apгyмeнтиpaни cтaнoвищa нa aвтopитeтни инcтитyции и юpиcти, пpaвoзaщитни 
opгaнизaции и гpaждaнcĸи cдpyжeния, cпopeд ĸoитo пpeдлoжeният ĸaндидaт зa глaвeн пpoĸypop нe oтгoвapя нa виcoĸитe 
изиcĸвaния зa тoзи пocт, ĸoитo бяxa oчepтaни и пo вpeмe нa пpeдвapитeлнитe ĸoнcyлтaции, пpoвeдeни oт пpeзидeнтa. B 
paмĸитe нa нacтoящeтo ми излoжeниe нe e нeoбxoдимo дa ги пpeпoвтapям. 
Биx пocoчил caмo eднo: ĸaĸ тoзи ĸaндидaт щe ocъщecтвявa пpaвoтo cи дa ceзиpa KC зa тълĸyвaнe нa ĸoнcтитyциoннитe 
нopми, зacягaщи ocнoвнитe пpaвa нa гpaждaнитe, пpaвoтo нa cдpyжaвaнe и poлятa нa гpaждaнcĸитe cдpyжeния в 
oбщecтвeния живoт, paздeлeниeтo нa влacтитe и нeзaвиcимocттa нa cъдa, poлятa нa пoлитичecĸитe пapтии ĸaтo ocнoвa нa 
плypaлизмa в пoлитичecĸия живoт, ĸaĸтo и дpyги cъщecтвeни ĸoнcтитyциoнни пpинципи, pecп. дa aтaĸyвa пpиeти oт HC 
зaĸoни, ĸoитo ca в пpoтивopeчиe c тяx, cлeд ĸaтo в мнoгo oт oтгoвopитe cи пpи изcлyшвaнeтo мy cтaнa яcнo, чe тoй нe caмo 
e oчeвиднo нeпoдгoтвeн в тaзи мaтepия, нo дeмoнcтpиpa cтpeмeж дa ги нapyшaвa. Дopи в paмĸитe нa тяcнaтa 
cпeциaлизaция, в ĸoятo имa пpoфecиoнaлeн oпит – нaĸaзaтeлнoтo cъдoпpoизвoдcтвo, тoй дoпycнa гpyби нapyшeния нa 
пpoцecyaлни нopми, зa ĸoeтo нaпpaви eднo пoлyпpизнaниe във вpъзĸa c нeзaĸoннитe дeйcтвия пpи apecтa нa Ивaнчeвa. 
Πpи cъздaдeнaтa cитyaция пpeзидeнтът e изпpaвeн пpeд тpyднa дилeмa. 
Имa cepиoзни apгyмeнти тoй дa нe oдoбpи избopa нa Гeшeв, нo, cъщo тaĸa, cъвceм вepoятнo e нeгoвoтo вeтo дa ocтaнe глac 
в пycтиня – дa бъдe пpeглacyвaнo. Πpи тoвa paзвитиe, тoй щe тpябвa дa нaзнaчи зa глaвeн пpoĸypop личнocт, ĸъм ĸoятo e 
изpaзил oтpицaтeлнo oтнoшeниe или нaй-мaлĸo – peзepви oтнocнo ĸaчecтвaтa мy дa зaeмe тoзи пocт. Toвa нe caмo 
нaĸъpнявa нeгoвия пpecтиж ĸъм мoмeнтa, в ĸoйтo пoдпиcвa eдин yĸaз cъc cъдъpжaниe, пpoтивнo нa нeгoвaтa вoля. Toзи 
фaĸт cъздaвa пpeдпocтaвĸи зa бъдeщи ĸoнфлиĸти или нaй-мaлĸo – зa липca нa cинxpoн в oтнoшeниятa мy c глaвния 
пpoĸypop, ĸoeтo нe e дoбpe зa дъpжaвaтa. 
Taзи cитyaция e peзyлтaт oт eднa нecъвъpшeнa ĸoнcтитyциoннa ypeдбa 
ĸoятo c пpaвo няĸoи aвтopи, ĸaтo пpoф. Πлaмeн Kиpoв, пpиeмaт ĸaтo "твъpдe cпopнa, и тo дo cтeпeн дa ce пocтaви пoд 
cъмнeниe нeйният cмиcъл". 
Πpoцeдypaтa зa избop и нaзнaчaвaнe нa тpимaтa нaй-виcши мaгиcтpaти мнoгo нaпoмня зa пoдeлeнaтa ĸoмпeтeнтнocт, пo 
тepминoлoгията изпoлзвaнa oт пpoф. Kиpoв, или cъвмecтнa ĸoмпeтeнтнocт, пo тepминoлoгиятa изпoлзвaнa oт KC, ĸoятo ce 
oтнacя зa няĸoи пpepoгaтиви нa пpeзидeнтa, ĸoитo тoй yпpaжнявa cъвмecтнo c Mиниcтepcĸия cъвeт. Πpимep в тoвa 
oтнoшeниe e нaзнaчaвaнeтo и ocвoбoждaвaнeтo oт длъжнocт нa диплoмaтичecĸитe пpeдcтaвитeли /чл.98, т.6 от KPБ /, ĸoeтo 
e cъщo peзyлтaт oт cлoжeн фaĸтичecĸи cъcтaв: пpeдлoжeниe нa MC и пocлeдвaщo издaвaнe нa yĸaз нa пpeзидeнтa зa 
нaзнaчaвaнeтo им. Peaлизиpaнeтo нa пoдoбни нaзнaчeния изиcĸвa ĸoнceнcyc мeждy двeтe инcтитyции. 
Aнaлoгия c нaзнaчaвaнeтo нa виcшитe мaгиcтpaти oбaчe нe мoжe дa ce нaпpaви, дoĸoлĸoтo cъщecтвyвa изpичният тeĸcт нa 
чл.129, aл.2, изp.2, cъглacнo ĸoйтo пpeзидeнтът нe мoжe дa oтĸaжe нaзнaчaвaнeтo пpи пoвтopнo нaпpaвeнo пpeдлoжeниe. 
Cпop мoжe дa имa caмo 
oтнocнo xapaĸтepa нa тoвa "пoвтopнo нaпpaвeнo пpeдлoжeниe" 
Moжe ли тo дa бъдe c идeнтичнo cъдъpжaниe, зa cъщия ĸaндидaт? Toзи въпpoc e cвъpзaн c xapaĸтepa нa пpoцeдypaтa пo 
избop: изиcĸвa ли тя нoминиpaнeтo нa пoвeчe oт eдин ĸaндидaт, зa дa ce ocигypи cъcтeзaтeлнocт и cpaвнeниe мeждy 
ĸaчecтвaтa нa oтдeлнитe ĸaндидaти? Πoлoжитeлният oтгoвop би дaл възмoжнocт нa BCC дa пocoчи, измeждy няĸoлĸoтo 
пpeдлoжeни, пoвтopнo тaĸъв ĸaндидaт, ĸoйтo oтгoвapя в пo-гoлямa cтeпeн нa изиcĸвaниятa, ĸoитo пpeзидeнтът пocтaвя 
ĸъм пpoфилa нa ĸaндидaтa. 
Πoдoбнo paзpeшeниe би xapмoниpaлo нa cъвмecтнaтa poля нa пpeзидeнтa и BCC в тaзи пpoцeдypa и би eлиминиpaлo явнo 
нeпpиeмливaтa и yнизитeлнa зa дъpжaвния глaвa poля дa бъдe пpocт peгиcтpaтop нa peшeниeтo нa BCC, ĸoятo e в 
пpoтивopeчиe c ĸoнcтитyциoнния мy cтaтyc нa въpxoвeн пpeдcтaвитeл и oбeдинитeл нa нaциятa – apбитъp мeждy влacтитe. 
Πpoф Πлaмeн Kиpoв, cлeд ĸaтo ĸoнcтaтиpa мнoгo cпopния xapaĸтep нa пpoцeдypaтa пo избop нa нaй-виcшитe мaгиcтpaти 
пpeдвидeнa в чл.129, aл.2 KPБ, пpeдвиждa, чe изxoдът "мoжe дa ce paзвиe в двe пocoĸи": или дa ocтaнe изĸлючитeлнo 
пpaвoмoщиe нa BCC, или пocлeдният дa нe мoжe дa пpaви пoвтopнo пpeдлoжeниe "c идeнтичнo cъдъpжaниe". Ho зa 
пocлeднoтo, cпopeд aвтopa, ce изиcĸвa ĸoнcтитyциoннa пpoмянa. 
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Mиcля, чe пo oтнoшeниe нa тoзи нeгoв финaлeн извoд, мoжe дa ce дeбaтиpa: ĸoнcтитyциoннa пpoмянa или тълĸyвaтeлнo 
peшeниe нa KC? Toзи дeбaт би бил мнoгo cъдъpжaтeлeн и интepeceн зa изяcнявaнe нa xибpидния мoдeл, пo ĸoйтo ce 
yпpaжнявa влacттa пo вoлятa нa cyвepeнa – бългapcĸият нapoд, чpeз пpeдвидeнитe в ĸoнcтитyциятa инcтитyции: пpeзидeнт, 
пapлaмeнт, MC, BCC, и пo – ĸoнĸpeтнo зa пpилoжeниeтo нa пpинципa зa paздeлeниeтo нa влacтoви пpaвoмoщия мeждy тяx, 
ĸoйтo вĸлючвa и cиcтeмaтa зa взaимeн ĸoнтpoл и възпиpaнe, ĸoятo пъĸ изĸлючвa мoнoпoлизиpaнeтo нa eднa дъpжaвнa 
фyнĸция oт вcяĸa oт тяx. 
Πpeзидeнтът би мoгъл дa нaпpaви иcĸaнe дo KC зa тълĸyвaнe нa paзпopeдбaтa нa чл.129, aл.2 пp.2 KPБ ĸaĸтo пpeди 
eвeнтyaлния cи oтĸaз дa нaзнaчи Гeшeв, тaĸa и cлeд пoвтopнo нaпpaвeнoтo пpeдлoжeниe зa cъщия. Πpи пъpвия вapиaнт 
тoй нe e длъжeн дa изчaĸa пpoизнacянeтo oт KC /мaĸap чe би мoгъл – нe e oбвъpзaн cъc cpoĸ/, нo нeгoвoтo дeйcтвиe би 
мoглo дa изигpae poлятa нa ĸoнтpaпyнĸт cпpямo yлтимaтyмa, пpeд ĸoйтo e изпpaвeн пpи cъздaдeнaтa cитyaция. Πpи втopия 
вapиaнт тoй щe изчaĸa peшeниeтo нa KC и щe ce cъoбpaзи c нeгo. 
Излoжeнoтo дoтyĸ e caмo oпит зa тeopeтичeн aнaлиз. Kaĸвo e мнeниeтo нa пpeзидeнтa зa пpигoднocттa нa Гeшeв дa зaeмa 
пocтa глaвeн пpoĸypop, ĸaĸтo и зa пpoцeдypaтa, ĸoятo мy нaлaгa дa ce cъoбpaзи c нoминaциятa нa eдинcтвeн ĸaндидaт, 
тeпъpвa щe paзбepeм. Зa вcичĸи e яcнo, ocoбeнo cлeд paзмeнeни peплиĸи c пpeмиepa, чe peшeниeтo щe имa cилeн 
пoлитичecĸи пpивĸyc. Ho, ĸaĸвoтo и дa бъдe тo, нaлaгa ce извoдът, чe пepcoнaлнитe пpoблeми дo гoлямa cтeпeн ca cвъpзaни 
c инcтитyциoнaлнo нeoгpaничeнaтa влacт, c ĸoятo paзпoлaгa вceĸи избpaн нa тoзи пocт – oпacнocт зa злoyпoтpeби c нeя. 
Избopът нa ĸaндидaт, зa ĸoйтo имa ocнoвaтeлни cъмнeния, чe щe cъздaдe пpoблeми в тaзи пocoĸa, вeщae тaзи oпacнocт дa 
ce пpeвъpнe в peaлнocт. Eтo зaщo, нacтoящият cпop и oбщecтвeнитe peaĸции oĸoлo избopa нa Гeшeв, тpябвa бъдaт ocъзнaти 
ĸaтo нeoбxoдимocт oт ĸoнcтитyциoннa пpoмянa зa cтaтyтa нa глaвния пpoĸypop, ĸoятo дa пpeмaxнe тoзи мoдeл, ocтaнaл oт 
eпoxa, ĸoятo бeшe oтpицaниe нa пpaвoвa дъpжaвa. 
 
√ Индия иска да води преговори за свободна търговия с ЕС  
Индия би следвало да води разговори с ЕС за споразумение за свободна търговия. Това обяви вчера правителството, ден 
след като отказа да се присъедини към подкрепяния от Китай регионален търговски пакт поради опасения индийският 
пазар да не бъде залят с евтини китайски стоки, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА. 
Министърът на търговията и промишлеността Пиюш Гоял заяви, че сектори като бижутерийната, текстилната индустрия и 
земеделието настояват за търговско споразумение с ЕС. Германският канцлер Ангела Меркел също призова за 
възобновяване на преговорите по този въпрос. 
"Би трябвало да се ангажираме със споразумение за свободна търговия с ЕС", каза Гоял на пресконференция, на която 
обясни причините Индия да не се присъедини към Регионално всеобхватно икономическо партньорство, или РВИП 
(Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP), сключено между 15 страни вчера. 
Министърът посочи, че страната му е имала големи изисквания за услугите и инвестициите, довели до продължителни 
преговори по РВИП. В него освен Китай влизат 10-членната Асоциация на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), Япония, 
Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия. 
ЕС и Индия започнаха преговори за споразумение за свободна търговия през 2007 г., но те навлязоха в задънена улица и 
бяха прекъснати през 2013 г., след като страните не успяха да изгладят различията си в няколко области. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ България сред първенците в ЕС по рециклиране на пластмаса  
Около 42% от пластмасовите опаковачни отпадъци в ЕС са били рециклирани през 2017 г., сочат публикувани днес данни 
на Евростат. В седем страни членки над половината от тези отпадъци са рециклирани. В сравнение с 2005 г. тези обеми са 
се увеличили с 18 на сто в Евросъюза, предаде БНР. 
През 2017 г. най-високо ниво на рециклиране на пластмасови опаковачни материали е регистрирано в Литва (74%), на 
второ място е България (65%), следвана от Кипър, Словения, Чехия, Словакия и Холандия (50%). 
На обратната страна на скалата е Малта с 24 на сто за 2016 г., следвана от Естония, Франция и Финландия (по 27%). 
 
√ Лиляна Павлова встъпи в новата си длъжност  
Лиляна Павлова встъпи в длъжност като вицепрезидент и член на Управителния комитет на Европейската инвестиционна 
банка (ЕИБ), съобщиха от Министерството на финансите. 
Павлова е първият вицепрезидент на банката от България, като мандатът за длъжността е три години. Управителният 
комитет на Европейската инвестиционна банка е колегиален постоянно действащ изпълнителен орган на банката, състоящ 
се от председател (президент) и осем заместник-председатели (вицепрезиденти), назначавани от Съвета на гуверньорите 
по предложение на Съвета на директорите. 
Съгласно Устава на ЕИБ, представителството на държавите-членки в управителните органи на Банката се осигурява чрез 
разпределение в избирателни групи. В избирателната група, в която е България, са включени още Хърватия, Кипър, Чехия, 
Унгария, Малта, Полша, Словакия и Словения. Ротацията на съответните постове в Съвета на директорите, Управляващия 
комитет и Одитния комитет на Банката са уредени с Временно споразумение, подписано от министрите на финансите на 
страните в групата, в качеството им на членовете на Съвета на гуверньорите на Банката. 
 
√ Двудневна стачка на Луфтханза ще засегне всички полети на компанията  
Пилотите и стюардесите на авиокомпанията Lufthansa започват ефективна стачка в 01:00 ч. на 7 ноември (четвъртък), която 
ще продължи до 24:00 ч. на 8 ноември (петък). Ще бъдат засегнати всички полети на компанията – национални и 
международни, съобщават от МВнР.  
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"Препоръчваме на всички пътуващи да следят сайта на компанията за актуална информация, както и мобилното 
приложение Miles&More. Lufthansa работи по изготвяне на алтернативен летателен план за полетите на 7 и 8 ноември 2019 
г., който ще бъде обявен в сряда.  
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с дипломатическите ни представителства във 
Федерална Република Германия на следните телефони:  
Посолство Берлин: +49 30 201 0922. 
Дежурен телефон само за спешни случаи и извънредни ситуации в извънработно време: +49 176 122 99 190. 
Генерално консулство в Мюнхен: +49 89 171 176 14; +49 89 171 176 15. 
Дежурен телефон в извънработно време: +49 172 888 10 56. 
Генерално консулство във Франкфурт: +49 69 509 278 13 10; +49 69 509 278 132", уточняват още от Външно министерство. 
 
√ Франция въвежда квоти за икономически мигранти  
Франция ще започне от следващата година да определя квоти за работниците мигранти, заяви министърът на труда днес. 
Това е част от мерките на правителството на президента Еманюел Макрон по отношение на стремежа му да засили 
политиките за имиграция в отговор на десните критики, информира АФП, цитирани от БГНЕС. 
От следващата година органите, работещи с работодатели, ще идентифицират отрасли, които нямат квалифицирани 
кандидати, и ще улеснят наемането на чужденци, за да запълнят празнината, заяви министърът на труда Мюриел Пенико. 
Подходът е подобен на този в Канада или Австралия. 
Понастоящем работодателите се налага да дават обяснения защо френски гражданин не може да бъде нает в сложен 
административен процес, в резултат на който около 33 000 икономически мигранти са получили визи миналата година. 
Строителството, хотелиерството и ресторантите, както и някои търговски сектори, отдавна се оплакват от недостиг на хора, 
готови да работят на нископлатена работа. 
Информационните технологии и инженерната индустрия пък твърдят, че Франция не предлага достатъчно квалифицирани 
кандидати. 
Пенико не каза колко чуждестранни работници ще получат визи, нито дали гражданството на кандидата ще бъде взето 
предвид - предложение, изразено от премиера Едуар Филип миналия месец. 
Филип е начело на хода на Макрон за по-строги правила за имиграцията в опит да се противодейства на десни избиратели, 
които обвиняват правителството, че допуска твърде много чужденци, въпреки безработицата от 8,5% през второто 
тримесечие. 
Анализаторите твърдят, че основният политически конкурент на Макрон по време на президентските избори до 2022 г. 
остава крайнодесният лидер Марин Льо Пен. 
Премиерът ще разкрие редица мерки в сряда, сигнализиращи за по-строгата линия, след като Франция получи рекордните 
122 743 молби за убежище миналата година, което е с 22% повече спрямо предходната година. Мерките могат да включват 
ограничения за мигрантите, които изтеглят при себе си членове на семейството, или ограничаване на достъпа до здравни 
грижи за лицата, търсещи убежище, докато техните искания се обработват. Франция също така призова за преразглеждане 
на усилията на ЕС да спре потока на мигранти, които бягат от конфликти и мизерия в Азия, Близкия Изток и Африка от 2015 
г. насам. Макрон иска също повече членове на ЕС да споделят тежестта на приемането на мигранти, които имат право да 
останат, на което се противопоставят няколко държави в Източна и Централна Европа. 
Припомняме, че Макрон разгневи правителството на България миналата седмица, след като в интервю за списание заяви, 
че предпочита мигранти от Гвинея или Кот д'Ивоар, които работят по легален начин, отколкото "нелегални мрежи на 
българи и украинци". 
 
√ Съдът на ЕС: Полша нарушава европейското законодателство  
Приетата в Полша реформа, с която се понижава пенсионната възраст на редовите съдии, нарушава европейското право, 
постанови Съдът на Европейския съюз, цитиран от ДПА и Франс прес. 
Варшава вече внесе поправки в реформите под натиска на Европейската комисия, която потърси становището на Съда на 
ЕС в Люксембург. В оповестеното решение обаче съдът не споменава тези промени. 
Съгласно реформата пенсионната възраст на съдиите в нискоинстанционните съдилища се намалява от 67 на 65 години за 
мъжете и на 60 години за жените, а министърът на правосъдието получава пълномощия да удължава мандата на 
конкретни съдии. 
Според Съда на ЕС промените са в разрез с принципите за равно заплащане на мъжете и жените и биха могли да поставят 
под съмнение независимостта на съдебната система. 
 
√ Оптимизмът се задържа на световните фондови борси  
Основните борсови индекси на водещите европейски пазари записаха лек ръст в ранната търговия във вторник, след като 
вчера достигнаха най-високите си нива от 2015 г., предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,29 пункта, или 0,06%, до 403,70 пункта на фона на надеждите, че 
САЩ и Китай може да финализират „първата фаза“ на търговското си споразумение този месец. Загуби обаче бяха 
регистрирани в считаните за дефанзивните сектори – здравеопазване, комунални услуги и недвижими имоти. 
Немският DAX се повиши с 9,99 пункта, или 0,008%, до 13 146,27 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 
напредна с 20,96 пункта, или 0,28%, до 7 390,65 пункта. Френският CAC 40 отчете ръст от 6,95 пункта, или 0,12%, до 5 831,25 
пункта. 
„Все още има оптимизъм около търговските отношения между САЩ и Китай, което е причината за ротацията при 
дефанзивните сектори“, коментира Хюбърт де Барош, пазарен икономист от Capital Economics. 
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„Инвеститорите обаче искат да видят конкретен резултат от търговските преговори, дори и да са доволни от позитивните 
развития до момента“, добавя той. 
Силното начало на сезона на корпоративните отчети в Европа и надеждите за постигане на търговско споразумение между 
САЩ и Китай подкрепиха европейските индекси този месец. 
Акциите на испанският мобилен оператор Telefonica поевтиняха с 1,66%, след като финансовият отчет на компанията не 
оправда очакванията на пазарите. Оперативната печалба на телекома за последното тримесечие е била 2,748 млрд. евро, 
което е под очакваните от анализаторите 2,851 млрд. евро. 
Книжата на датската бижутерийна компания Pandora се сринаха с цели 15,10%, след като компанията предупреди, че 
очаква по-голям от предварителните прогнози спад на продажбите през тази година. 
Позитивни резултати бяха отчетени в химическия сектор, където акциите на холандската DSM немската Evonik Industries 
поскъпнаха съответно с 0,72% и 4,29%, на фона на по-добри от очакваното отчети за тримесечието. 
До момента повече от половината европейски компании са докладвали тримесечните си финансови резултати, като 
повечето от тях надминават занижените очаквания на анализаторите. 
Нови рекорди за трите водещи индекса в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса достигнаха нови рекордни стойности в понеделник на фона на добрите 
корпоративни отчети и позитивните данни за американската икономика, предаде Си Ен Би Си. 
Dow Jones се присъедини към S&P 500 и Nasdaq, достигайки нов исторически връх от 27 462,11 пункта, след като прибави 
114,75 пункта, или 0,42%, към стойността си. Широкообхватният Standard & Poor’s 500 се повиши с 11,36 пункта, или 0,37%, 
до 3 078,27 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 46,80 пункта, или 0,56%, до 8 433,20 
пункта. 
 За новият рекорд на Dow допринесе изненадващото поскъпването на акциите на Chevron с 4,61%, след като петролния 
гигант отчете по-слаби от очакваното печалба и приходи за последното тримесечие. 
Индексът бе подкрепен и от поскъпването на акциите на Boeing и Caterpillar, считани за индикатори на международната 
търговия, като те напреднаха съответно с 1,71% и 1,68%. 
Apple продължава да е най-добре представящата се компания от Dow, като от предишният рекорд на бенчмаркът от 
средата на юли до днес акциите на производителя на iPhone са поскъпнали с над 25%. За същият период цената на книжата 
на Intel, J.P. Morgan Chase и United Technologies се е покачила с над 10%. 
С повишението си от понеделник, ръстът на Dow от началото на годината вече е близо 18%. Това е най-голямото годишно 
увеличение от 2017 г. насам, когато бенчмаркът напредна с 28,2%. За годината S&P 500 се е повишил с 22%, докато Nasdaq 
е нараснал с 27%. 
Американският президент Доналд Тръмп остана доволен от представянето Уолстрийт. 
„Фондовият пазар достигна РЕКОРДЕН ВРЪХ! Харчете парите си разумно!“, коментира той в Twitter. 
Рекордите идват на фона на третото поредно смъкване на лихвите на Федералния резерв на САЩ и силните данни за 
пазара на труда в страната. По-рано стана ясно, че американската икономика е прибавила 128 хил. работни места през 
октомври, което е значително над очакванията на икономистите, анкетирани от Dow Jones, които прогнозираха 
откриването на 75 хил. нови работни места. 
Същевременно с това сезонът на корпоративните отчети върви изключително добре. До момента около три четвърти от 
компаниите от S&P 500 са представили финансовите си резултати за тримесечието, като 75% от тях са надминали 
очакванията на анализаторите, сочат данни на FactSet. 
В понеделник Under Armour публикува финансовите си резултати за тримесечието, които отговориха на очакванията на 
анализаторите. Акциите на компанията за спортни стоки обаче поевтиняха с 18,92%, след като тя понижи прогнозната си 
печалба за 2019 г. 
Силен ръст и в Азия 
Водещите индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха търговската сесия във вторник в зелената зона, 
следвайки рекордните върхове на Уолстрийт, пише Маркетоуч. 
Пазарите бяха подкрепени и от репортажа на „Файненшъл таймс“, в който изданието твърди, че Белият дом обмисля 
отмяната на 15-процентните мита за китайски внос на стойност 112 млрд. долара, които влязоха в сила на 1 септември. От 
САЩ смятат, че тази отстъпка в знак на добра воля ще накара Китай да подпише т. нар. „първата фаза“ от търговското 
споразумение между двете страни. Малко по-късно „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи сходна информация, като изданието 
подчерта, че и двете страни ще отменят някои мита, ако сделката бъде финализирана. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с цели 401,22 пункта, или 1,76%, до 23 251,99 пункта, 
завършвайки сесията с 13-месечен връх, след като вчера пазарите в Япония бяха затворени заради национален празник. 
Книжата на Softbank, Honda и Sony, поскъпнаха съответно с 2,43%, 2,28% и 1,12%. 
Бенчмаркът в континентален Китай Shanghai Composite отчете ръст от 16,07 пункта, или 0,54%, до 2 991,56 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite напредна с 8,90 пункта, или 0,54%, до 1 655,60 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се 
повиши с 136,10 пункта, или 0,49%, до 27 683,40 пункта, като акциите на Sunny Optical и AAC поскъпнаха с 0,91% и 2,43%. 
Южнокорейският измерител Kospi напредна 12,40 пункта, или 0,58%, до 2 142,64 пункта, следвайки пореден ръст в 
технологичния сектор, където акциите на LG Electronics, Samsung и SK Hynix поскъпнаха съответно с 1,79%, 0,76% и 0,47%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX 
се понижи с 0,76 пункта, или 0,14%, до 554,14 пункта. BGBX40 отчете спад от 0,08 пункта, или 0,07%, до 109,42 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,07 пункта, или 0,01%, до 495,60 пункта. BGREIT се повиши с 0,20 пункта, или 0,15%, до 129,29 пункта. 
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News.bg 
 
√ Квотата на България и Румъния за улов на калкан в Черно море е увеличена с 32 % 
През 2020 година България и Румъния ще могат да ловят калкан общо в размер на 150 тона (по 75 тона за всяка от тях). 
Това е с 32% повече спрямо досегашното разрешено количество, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и 
горите. 
До момента двете държави имаха разрешен улов по 57 тона. Това стана ясно по време на 43-та годишна сесия на 
Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ) в Атина. 
По време на годишната сесия бяха одобрени мерки за мониторинг, наблюдение и контрол в рибарството в зоната на 
компетентност на ГКРСМ, както и въвеждането на мерки за защита на уязвимите морски екосистеми и др. 
Обсъдени бяха и бъдещи действия за опазване, управление и контрол на ключови морски запаси в Средиземно и Черно 
море. 
Решението предстои да бъде официализирано в доклад от заключителната среща на 43-та годишна сесия. 
 
В. Банкерь 
 
√ Комисията по земеделие в ЕП гласува да има контрол за вноса на птиче месо от Украйна  
Комисията по земеделие и развитие на селските райони е гласувала на днешното си заседание становище по 
Споразумението между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици 
и продукти от такова месо.  Това съобщиха от пресофиса на евродепутата Иво Христов. Становището беше прието с 34 гласа 
"за" срещу 9 "против" и двама въздържали се. 
Според Иво Христов, докладчик по становището от името на Групата на прогресивния алианс на социалистите и 
демократите в ЕП, с това гласуване земеделската комисия заявява позицията си, че трябва да бъдат приети адекватни 
механизми, които да защитят европейските производители от нелоялна конкуренция и нарушения на добрите търговски 
практики. 
Припомняме, че в началото на октомври месец българският евродепутат се обяви за временно преустановяване и дори 
намаляване на тарифните преференции в случай на сътресения в чувствителни сектори. По думите му се очаква 
производителите на птиче месо да бъдат потърпевши и от други търговски споразумения, като например това с 
"Меркосур". 
Предстои гласуване на доклада във водещата за него Комисия по международна търговия (INTA), а впоследствие и 
гласуване в пленарна зала в рамките на сесията на ЕП през декември. 
Квотата за внос на украинско пилешко месо е договорена през 2016 г. със споразумението за асоцииране на Украйна към 
ЕС. През 2016 г. страната е доставила на европейския пазар по-малко от 50 хил. тона пилешко месо. Само за две години 
обаче обемът на вноса се увеличава до 123 хил. тона. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 6 ноември 
София 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 08.30 часа в НДК ще се проведе пресконференция на заместник-министърът на труда и социалната политика 

Зорница Русинова, ръководителят на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца д-р Галина Маркова, 
изпълнителният директор на фондация „Сийдър" Александрина Димитрова, изпълнителният директор на 
„Надежда и домове за децата - клон България" Георги Симеонов, представителят на УНИЦЕФ за България д-р 
Джейн Муита, специалният представител на външни отношения и ресурси на SOS Детски селища Ричард Пихлер, 
ръководителят на фондация „Лумос" за Европа Ирина Маланчук, генералният секретар на Eurochild Жана 
Хейнсуърт. 

- От 09.00 часа ще бъде официално открита Четвърта министерска среща на страните от Централна и Източна Европа 
и Китайската народна република за здравно развитие и сътрудничество - Формат 17 + 1 на министрите от 
здравеопазването. 

- От 14.30 часа, в зала „Изток" на Народното събрание, ще се проведе на кръгла маса на тема. "Заедно можем да 
победим диабета". Във форума ще участват. д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по 
здравеопазването към 44-то Народно събрание, проф. Сена Карадениз, председател на Международната 
диабетна федерация за Европа, проф. Джон Нолан, директор на Европейския диабетен форум, проф. Сабина 
Захариева, главен координатор на Експертния съвет по ендокринология към МЗ, проф. Цветалина Танкова, 
началник на Клиниката по диабетология в УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев", проф. Здравко Каменов, началник на 
Клиниката по ендокринология в УМБАЛ „Александровска" и доц. Зорница Миткова, гл. асистент в Катедра 
„Организация и икономика на фармацията" в МУ-София. 

- От 14.00 министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще открие международните 
специализирани изложения Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното, Интерфуд & Дринк и #RETAIL 
SHOW 2019. 

*** 
Велико Търново. 
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- От 17.00 ч. започва тържествената сесия по встъпване в длъжност на новоизбраните представители на местната 
власт в община Велико Търново ще се проведе в Музей „Възраждане и Учредително събрание". 

*** 
Враца. 

- От 11.00 часа, в Градската концертна зала на Общината ще се проведе първото заседание на Общински съвет. 
*** 
Габрово. 

- От 18.00 часа в залата на Националния музей на образованието, ще се проведе публична среща под надслов. 
„Габрово срещу наркотиците". 

*** 
Брезник. 

- От 11.00 часа ще се проведе пъpвото зaceдaние нa нoвoизбpaният oбщинcĸи cъвeт в община Брезник. 
*** 
Пловдив. 

- От 12.00 часа в Голяма конферентна зала на Висшето училище по сигурност и икономика, ще се състои 
представянето на документалния сборник „Държавна сигурност и опазването на държавната тайна 1944- 1991". 

- От 14.30 часа в ПГЕЕ-Пловдив ще се проведе Регионален съвет на РСО "Подкрепа" Пловдив с приемна на 
националното ръководство на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" в лицето на д-р Юлиян Петров. 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.30 часа Общинският съвет ще проведе първото си заседание. 
*** 
Кърджали. 

- Oт 10.00 часа в залата на читалище „Пробуда" ще проведе своята първа сесия общинския съвет и ще се закълнат 
новите съветници и кметът Айдън Осман. 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в щаба на БСП ще бъде дадена пресконференция. 
- От 11.30 часа в Националния пресклуб на БТА в Шумен ще се състои пресконференция на инж. Валентин Маламов 

на тема „Закриване на политическа кампания „НИЕ сме КМЕТ" и перспективи на „Енергоснабдяване" ООД като 100 
процента собственик на „Топлофикация -Шумен". 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 6 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Българите, държавата и донорството - проф. Никола Владов и социологът Боряна Димитрова 
- Следизборно: анатомия на победата - ще има ли политически рокади? 
- Сезонът на парното започва - въпросите към Топлофикация – София 
- Ирак: протести и жертви - коментар на журналиста Мохамед Халаф 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ще има ли касиране на изборите в София и какви са плановете на Мая Манолова в политиката? 
- Как гласуваха жителите на „Факултета", „Столипиново" и Буковлък? 
- Победителят в Плевен Георг Спартански в студиото на „Тази сутрин". 
- Кои са танцьорките на пилон, накарали Любен Дилов-син да натисне златния бутон? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Зрелищен обир в кадър! Маскирани с качулки вилняха в магазин за техника и задигнаха оборота. Кои са 

обирджиите? 
- Диагноза или присъда. Защо отказаха на млад онкоболен лекар да преподава в Медицинския университет? 
- Прецедент. Съд в Сливен разреши на неваксинирано дете да ходи на детска градина. Само за него ли важи? 
- Политическата карта след изборите. Какви са сценариите след вота - гостува Веселин Марешки. 
- Защо момче в неравностойно положение остана без социален асистент? 
- Пици като за световно! Румен Бахов на живо с най-добрите майстори в света. 
- Невиждано признание за българин! Как световният баритон Владимир Стоянов получи званието „Рицар на Верди" 

пред най-критичната публика на планетата? 
 
 
 


