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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Traffic News 
 
√ Бизнесът: Държавата да доплаща на работници в закъсали компании, както е в Германия 
Заплатите в индустрията намаляват през втората половина на годината заради спада на продажбите в 
индустрията, казва Васил Велев 
От няколко месеца има спад на продажбите в индустрията у нас. Това се отрази на заплатите в този сектор, които намаляват 
през второто полугодие на 2019 г. за разлика от първото, когато има голям ръст. Това коментира пред TrafficNews Васил 
Велев, шеф на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. 
По думите му, сектор „Индустрия” е на отрицателна територия, а за ръста на Брутния вътрешен продукт /БВП/ се разчита 
на потреблението – както от страна на правителството, така и от хората.  За повече харчове се очаква да помогне и ръстът 
на доходите – на бюджетните заплати и на минималната работна заплата, която от 1 януари става 610 лева. 
Държавният бюджет е планиран балансиран, с нулево салдо. Така че ако се влоши ситуацията в европейската икономика, 
а оттам – и в българската, да има буфер от 3%, колкото позволяват маастрихтските критерии. Т.е при неблагоприятен 
развой на събитията в икономиката се очаква да се изхарчат повече пари, отколкото са се събрали в бюджета. Това е една 
антикризисна мярка, която спомага за задържане на спада чрез ръст на потреблението, обясни Велев. 
Той посочи и от къде идват проблемите – търговските войни между САЩ и Китай, неяснотите около Брекзит, проблемите 
в турската икономика. Германската икономика направи няколко тримесечия със спад на БВП, италианската буксува. А 
Германия, Италия и Турция са първите ни три външнотърговски партньори. Това повлия на българската индустрия и на 
българския износ, обясни Велев. 
Бизнесът би искал да види мерки за подкрепа на доходите на работещите в експортно ориентираната индустрия при 
продължаващ или увеличаващ се спад на продажбите, каза шефът на АИКБ. Той даде за пример Германия, където това се 
прави от пролетта на тази година, тъй като там индустрията е по-сериозно закъсала, отколкото у нас.  В компаниите, при 
които има голям спад на продажбите поради по-горе посочените световни причини, правителството подкрепя доходите 
на хората. Това става по следната схема: Ако работниците са принудени да излязат в икономическа отпуска или работят 4 
дни, вместо 5, което води до намаляване на заплатите им, доплаща правителството по определени критерии, за да се 
запазят работните места и да се съхранят човешките ресурси. 
Щом в Германия се прави, би могло и у нас да се случи, но в момента не виждаме такава нагласа, въпреки проблемите от 
няколко месеца в експортно ориентираните компании, каза Велев. 
Той коментира и високият ръст на теглените кредити, който за бизнеса е 4,5% през септември, а за домакинствата е около 
10 на сто. „Трябва да се има едно наум и да не се взимат кредити, които да се ползват за потребление и покупки на не 
толкова нужни неща, които може да се окаже, че трудно ще бъдат върнати при евентуален спад на равнището на доходите 
или ръст на лихвените проценти”, съветва Велев. Централните банки взеха мерки, като намалиха допълнително лихвите. 
Европейската централна банка отново започва с т. нар. количествени улеснения, което означава печатане на пари. Това 
може да обърне тенденцията, има такива признаци, посочи Васил Велев. 

 
 

 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Борисов: България е атрактивна дестинация за инвестиции и надежден партньор 
„България е атрактивна дестинация за инвестиции, търговия и надежден партньор с бързорастящ пазар“. Това заяви 
министър-председателят Бойко Борисов по време на срещата си с Жан Аселборн, министър на външните работи и 
европейските въпроси, и министър на миграцията и убежището на Великото херцогство Люксембург. 
Българският премиер и външният министър на Люксембург обсъдиха конструктивните двустранни отношения, основани 
на общи ценности, с партньорство в НАТО и ЕС, както и добрия потенциал за развитието им. Борисов и Аселборн изразиха 
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желание за активизиране на политическия диалог на всички нива по въпроси от общ интерес за двете страни. Такъв пример 
са търговско-икономическите отношения с фокус сътрудничество в сферата на инвестициите, търговията и туризма. 
„България предлага добри възможности за стратегически инвестиции в инфраструктурата, енергетиката, транспорта, 
околната среда, телекомуникациите, аутсоурсинга, информационните технологии, както и във високопроизводителни 
сектори на икономиката, в технологични и индустриални паркове, в иновации“, посочи премиерът Бойко Борисов пред 
госта си. 
Българският министър-председател добави, че интерес и допълнителни възможности за сътрудничество между двете 
страни съществуват в секторите на банковото дело и финансите, където Люксембург притежава ключов опит и експертиза. 
По време на срещата с Аселборн премиерът Борисов акцентира също върху отличните възможности за туризъм в България 
- не само морски, но и планински, културен, с еко и спа насоченост. 
Министър-председателят Бойко Борисов и министър Жан Аселборн дискутираха актуални теми от европейския и 
международен дневен ред. Двамата се спряха на преговорите за Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 
г. Премиерът Борисов бе категоричен, че ЕС има нужда от такъв бюджет, който да отговаря и на традиционните, и на новите 
приоритети на Общността. А това означава още по-добър живот за всеки европейски гражданин. В рамките на срещата бе 
очертано, че основните предизвикателства, пред които е изправен ЕС, сред които са демографските промени, 
глобализацията на световната икономика и цифровизацията, изменението на климата, се вписват в приоритетните области 
на развитие на Евросъюза, но изискват силен общностен подход, за да бъдат преодолени. В този контекст премиерът 
Борисов подчерта, че вярва в европейската перспектива на Западните Балкани, чието бъдеще е интегрална част от ЕС. 
По отношение на сигурността в Съюза, премиерът Борисов отбеляза пред министър Аселборн, че България винаги е 
настоявала за общ механизъм на ЕС за управление на миграцията като се спазва справедлив баланс между отговорност и 
солидарност. За целта е необходимо да продължи целенасоченото сътрудничество на ЕС с трети страни, да се надграждат 
съществуващи партньорства, което ще даде адекватните решения за справяне с предизвикателствата пред Европа и света. 
 
√ НС одобри правилата за избор на шеф на КПКОНПИ 
Депутатите приеха правилата за избор на нов шеф на антикорупционния орган КПКОНПИ. Партиите могат да номинират 
кандидати в двуседмичен срок. Досегашният председател на комисията Пламен Георгиев подаде оставка след скандал с 
терасата на апартамента му, а по-късно беше изпратен като консул на България във Валенсия. 
 
√ Българската национална телевизия навършва 60 години 
Днес Българската национална телевизия навършва 60 години. За година на създаването на Националната Телевизия е 
приета 1959-та, когато е осъществено първото пряко излъчване на манифестацията за празника на Октомврийската 
революция. 
С думите на говорителя в 9 часа и 45 минути - "Внимание, излъчваме в ефир" се поставя началото на професионалната 
телевизия в България. Прякото излъчване се осъществява от режисьорите Ангел Вълчанов и Лидия Ишимбаева. 
Предаването е на 7-и телевизионен канал, на който и до днес се излъчва програмата Канал 1 на Българската национална 
телевизия. Въпреки немалкото си години вече - ентусиазмът в екипа на телевизията е все така младежки. 
На 7 ноември 1959 г. е дебютът на информационната рубрика "Новини", която от 20 юли 1960 г. прераства в централната 
информационна емисия "По света и у нас". Датата се счита за рожден ден на Българската телевизия. 
Парадът е заснет от 3 камери, разположени на балкона на Националната художествена галерия, на Мавзолея на Георги 
Димитров и на ъгъла на улиците „Васил Левски" и „Цар Освободител".  
 
В. Moнитор 
 
√ Ева Майдел: Все по-трудно е да работиш за обединена Европа 
Българският евродепутат Ева Майдел (ГЕРБ/ЕНП) е домакин на тазгодишното издание на наградите „Евродепутат на 
годината“, организирани от авторитетното брюкселско списание „Парламентът“ („The Parliament Magazine”). 
„Все по-трудно е да работиш за обединена Европа, защото има увеличаващ се брой сили, които не искат Европейският 
съюз да е силен. Не само външни, но и вътрешни за ЕС фигури се опитват да трупат личен рейтинг и позитиви с 
антиевропейска реторика. Затова всяко усилие да се отличат евродепутатите, които с ежедневната си работа на практика 
допринасят за подобряването на живота на европейските граждани, заслужава подкрепа.“ Това заяви Ева Майдел, 
цитирана от пресцентърът на ГЕРБ, по време на откриващото събитие на наградите, с което беше даден старт на процеса  
по номинации на кандидати. 
Майдел е двукратен носител на приза „Евродепутат на годината“. През 2015 г. тя беше отличена за най-добър новодошъл 
европейски депутат, а през 2017 г. спечели отличието в категорията „Нови технологии“. През януари 2020 г. ще бъдат 
обявени номинираните евродепутати във всяка категория, след което експертно жури ще оценява кандидатите по заслуги 
и постижения. Наградите ще бъдат връчени на 25 март 2020 г. на специална гала вечер в Брюксел, на която присъстват 
водещи европейски политици. 
„Освен традиционните за всеки местен или национален парламент партийни и регионални различия, в Европейския има 
често и стратегически национални интереси, които с колегите от делегацията на ГЕРБ взимаме предвид при 
разработването на законодателство. Винаги сме водени от желанието интереса на българските граждани да бъде добре 
защитен – падането на роуминга, намаляването на таксите за преводи в евро, гарантиране на депозитите в банките, 
правото на обезщетение при закъснял полет и още много други права и удобства, които без ЕС нямаше да имаме.“ Това 
допълни Ева Майдел. 
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√ Над 3% ръст на производството на млечни продукти 
Основен принос за увеличението имат храните от козе и биволско мляко 
Над 3 на сто е бил ръстът в производството на мляко и млечни продукти за първите 9 месеца на годината. Това заяви в 
министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева след откриването на международните специализирани 
изложения Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното, Интерфуд & Дринк и #RETAIL SHOW 2019. В събитието 
взеха участие и посланикът на САЩ у нас Н. Пр. Херо Мустафа и на Италия - Н. Пр. Стефано Балди и представители на 
браншови организации от хранителния сектор. 
По думите на министър Танева, основен принос за този ръст имат увеличеното производство имат млечните продукти от 
козе и биволско мляко. Тя добави, че това се дължи и на увеличаващото се търсене у нас и за износ на тези традиционни 
за нашата трапеза продукти. „Все пак те са свързани със здравословното хранене и стремежа на потребителите да си 
осигурят по-голямо разнообразие от продукти. Увеличено производство за периода се наблюдава и при птичите яйца. На 
практика във всяко едно от хранителните производства България или поддържа стабилно ниво или бележи ръст, като 
увеличение има и при износа. 
„Цифрите за стокообмена със селскостопански стоки показват положително търговско салдо за нашата страна. Основният 
ни партньор на тази търговия са другите страни от ЕС. На тях се пада близо 75% от стокообмена. Не бива да забравяме, че 
през 2007 г. избрахме да бъдем част от един голям пазар от 500 млн. потребители. На него няма национални граници, а за 
да сме конкурентни получаваме субсидии от ЕС. Затова нашият хранителен сектор вече има едни от най-модерните 
фабрики в Европа”, добави тя. 
На въпрос за дела на българските храни, продавани в супермаркетите у нас, Танева припомни, че всяка от големите 
търговски е започнала да реализира собствена програма как да предложи на потребителите и стоки родно производство. 
По думите й, данните на тези търговци също показват ръст и ще се търсят начини това да продължи. 
Относно информациите за намаляване от следващия програмен период на евросубсидиите за българските фермери, 
земеделският министър каза, че проектът за бюджета на Новата селскостопанска политика на ЕС има намаление само по 
програмата за развитие на селските район Относно информациите за намаляване от следващия програмен период на 
евросубсидиите за българските фермери, земеделският министър каза, че проектът за бюджета на Новата селскостопанска 
политика на ЕС има намаление само по програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 
 „За директните плащания няма намаление. 
Те относително запазват нивата си и дори ще има увеличение. Има обаче завишени изисквания, защото потребителят иска 
екологосъобразно произведена храна”, поясни Танева. Министърът припомни, че става дума за общата сума за страна и 
не бива да забравяме непрекъснатото нарастване на обработваемата земя в България, а парите се разпределят на хектар 
от нея и (ПРСР). 
Участниците в изложението са над 550 български и чужди фирми, като освен храни в ИЕЦ в София могат да се видят техника 
и опаковки за производството им и превозни средства за транспортирането им. Българските производители на млечни 
продукти акцентират, както на традиционните за нашата трапеза, така и на приготвените по рецепти от други райони на 
света. 
В зала 2 на изложението „Светът на млякото” мандра от района на Силистра представя 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. Регионалният мениджър на фирмата за София Танер Шахин обясни, че идеята за 
пускането на пазара на тези продукти е от преди 3-4 години, но едва от няколко седмици те могат да се намерят в 
търговската мрежа реализира сега в известна степен има най-голям интерес към лабнето. 
 
√ Дани Каназирева става областен управител на Пловдив 
Кандидатът за кмет на Пловдив Дани Каназирева става областен управител на Пловдив. Решението е взето на заседанието 
на Министерския съвет в сряда, съобщиха от „Дондуков“ 1. 
Оттам уточняват, че правителството е приело решение за освобождаване на Здравко Димитров от длъжността областен 
управител на област Пловдив, считано от 11 ноември 2019 г. От тази дата на поста пък се назначавала Дани Каназирева, 
която към момента е общински съветник в Пловдив. 
С друго правителствено решение Станислав Дечев се освобождава от длъжността областен управител на област Хасково и 
на поста се назначава Стефка Стефанова, която към момента е заместник областен управител на областта, съобщиха още 
от МС. 
 
БНР 
 
√ Трите водещи парламентарни комисии гледат финансовата рамка за 2020-а  
Финансовата рамка за догодина ще бъде разгледана от трите водещи парламентарни комисии - по бюджет и финанси, по 
труда и социалната политика и по здравеопазването. 
Бюджет 2020 година е балансиран, като се предвижда държавата да събере и изхарчи близо 47 млрд. лева. Приоритетите 
в него са образование, здравеопазване, отбрана и политиката по доходите. 
От догодина минималната работна заплата ще бъде 610 лева, а пенсиите ще се увеличат с 6,7 на сто от 1 юли. 
Без съществена промяна остават осигурителните прагове с изключение на този за земеделците, който за пореден път 
управляващите ще опитат да изравнят с минималната работна заплата. 
Като цяло бюджетът за догодина предвижда повече пари за отбрана, здравеопазване и доходи, но не и за помощи за 
отглеждане на деца. 
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„Дебатът за демографската политика не трябва да се свежда до даването на пари, тъй като концептуално нито едно дете 
не трябва да бъде раждано заради икономически стимули“, заяви финансовият министър Владислав Горанов след края на 
заседанието на тристранния съвет. 
При представянето му Горанов заяви, че бюджетът за догодина изпълнява приоритетите на кабинета, въпреки че не е 
съвършен: 
„Има достатъчно буфери в този бюджет, изпълним, и до голяма степен намира баланса между основни сектори, които 
финансира държавата“. 
А тя догодина възнамерява да поеме нов дълг от 2,2 млрд. лева и отново да излезе на външните пазари, използвайки 
дълговата програма и договора с банките, които работиха по последните емисии на външните пазари. По него са взети 
малко над пет милиарда евро от възможни осем милиарда евро.  
 
√ Депутатите обсъждат промените в Закона за стоковите борси и тържищата  
Народното събрание ще обсъди на второ четене промените в закона за стоковите борси и тържища, с които се предвижда 
всяка борса да урежда системата за разплащане, т.нар. клиринг в своя правилник. 
Измененията в закона касаят уреждането на клирингов механизъм само за търговия на стоковия пазар и не касае пазара 
на финансови инструменти. 
Условията за неговото действие ще се регламентират в борсовия правилник на съответната стокова борса. С това ще 
отпадне съществуващият лицензионен режим на клиринговата къща, която играе ролята на банка за борсовата търговия. 
Това, според вносителите от Министерски съвет, ще доведе до намаляване на административната тежест върху бизнеса 
по създаването и функционирането на клиринга. От друга страна, това ще има положителен ефект за икономически 
оператори, търгуващи на борсата, при гарантиране на задълженията на страните по сключените договори.  
В програмата на парламента е и първо четене на промените в закона за безопасно използване на ядрената енергия. Една 
част от тях предвиждат наредбите, касаещи радиационната защита при осъществяване на разрешени дейности, да се 
издават от министъра на здравеопазването, съгласувано с председателя на Агенцията за ядрено регулиране. 
 
√ Комисията по отбрана ще обсъди бюджета за отбрана за догодина  
Комисията по отбрана ще обсъди бюджета за отбрана за догодина. Секторът е един от трите с увеличение във 
финансирането. Предвидено е увеличение на заплатите с 10 процента. 
Разходите за министерството ще са в размер на 1 милиард и 514 милиона лева. Пари са предвидени и за очакваните 
договори за нови кораби и машини за пехотата. 
 
√ Представителството на ЕК у нас е домакин на Европейски ден на предприемача  
„Предприемачеството - от малките стъпки до големия успех“ - това е фокусът на тазгодишното издание на Европейския 
ден на предприемача. Домакин на форума е Представителството на Европейската комисия в България. 
Акцентите на събитието са добрите практики в студентското предприемачество и перспективите за неговото развитие - в 
това число предоставянето на възможности за среща с потенциални инвеститори. 
Представители на финансови и образователни институции и на финансиращи програми ще направят преглед на актуалните 
възможности за подпомагане на предприемачеството, а стартиращи и напреднали предприемачи ще разказват за пътя 
към успеха. 
Европейският ден на предприемача е инициатива с традиции в Обединена Европа, която има за цел да популяризира 
успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия и тази година за 17 път се провежда в България. 
Организатор е научно-изследователският сектор на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ с подкрепата на 
Министерството на икономиката, Бизнес клуб - Софийски университет и Областен информационен център (ОИЦ) София-
град и София-област. 
 
√ Облекчение за строителството върху земи с променено предназначение в новия проектозакон  
Интервю на Веселина Миланова с Лилия Стоянова 
Публикуваният за обществено обсъждане проектозакон за земеделските земи обединява 4 действащи сега закона - 
Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, Законът за опазването на земеделските земи, Законът за 
арендата в земеделието и Законът за опазване на селскостопанското имуществ. 
Това каза за БНР Лилия Стоянова - началник отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в МЗХ. Мнения и 
становища могат да бъдат изпращани до 5-и декември, уточни тя и обясни акцентите в новия документ: 
„Един от новите моменти е свързан с осигуряването на достъп до земя за млади фермери. Има възможност млади фермери 
-  до 40 години - както и юридически лица на млади фермери да кандидатстват за свободни земи от държавния поземлен 
фонд за създаване на нови стопанства или за разширяване и подкрепа на техните съществуващи стопанства. Предвидено 
е кандидатстването да бъде чрез търг. Разбира се, са поставени условия, които се стремят наистина да открият 
действителните млади фермери, а не формално да се подхожда…“. 
Въведена е и нова философия при разпределението на пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд, 
допълни Стоянова. 
„В проекта се предвижда в едно землище, в което се намира самият животновъден обект, да се разпределят и двата фонда 
едновременно, а когато те не достигат - да се премине в съседни землища“. 
Въведени са ред и условия за изплащане на сумите от т.н. „бели петна“.  
Процедурата е „доста опростена“. Слага се и времеви таван на периода, в който могат да се получат рентите - до 10 години, 
а за юридически лица – 3. 

https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-reshenie-na-ministerskiya-svet-05112019/
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И според новия законопроект чужденци и чуждестранни юридически лица не могат да притежават собственост върху 
земеделски земи в страната, освен по международен договор, който е ратифициран по реда, определен в Конституцията. 
Граждани на ЕС и юридически лица от ЕС могат да придобиват собственост върху земя при условията и по реда на този 
закон“. 
Има предложения за облекчаване на промяната в предназначението на земята: 
„Отпаднал е срокът, в който до 3 години след издаването на решение за промяна на предназначението собственикът би 
трябвало да получи разрешение за строеж. Този срок е отпаднал, което означава, че след промяна на предназначението 
собственикът може спокойно да си планира нещата“. 
Въведена е и възможност за промяна на предназначението от неземеделски земи в земеделски. 
 
√ Радев и Захариева ще се срещнат с Жан Аселборн  
Вицепремиерът Екатерина Захариева ще се срещне с Жан Аселборн - министър на европейските и външните работи и 
министър на имиграцията и убежището на Люксембург.  
Двамата ще разговарят на четири очи в министерството на външните работи. В рамките на посещението си у нас Аселборн 
ще се срещне и с президента Румен Радев.  
След това държавният ни глава ще приеме и Радмила Шекеринска - заместник министър-председателя и министър на 
отбраната на Република Северна Македония, а по-късно ще се срещне и с делегация на Венецианската комисия, която е 
на посещение у нас.  
 
√ В ЕП обсъждат напредъка на България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка 
В комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент днес следобед ще се 
проведе дебат по напредъка на България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. Докладът за тази година 
за двете страни беше оповестен преди около две седмици. 
В документа се подчертава, че България е работила последователно, за да изпълни последните 17 препоръки на Комисията 
от доклада през януари 2017-та година. 
Комисията е на мнение, че напредъкът на България по линия на механизма за сътрудничество и проверка е достатъчен за 
изпълнението на поетите ангажименти към момента на присъединяването ѝ към ЕС.  
„Необходимо е България да продължи да работи последователно за превръщането на отразените в доклада ангажименти 
в конкретно законодателство и за трайното му изпълнение“, се казва още в документа, но се прави уточнението, че преди 
да вземе окончателно решение за отпадането на мониторинга, Комисията ще се консултира със Съвета и Европейския 
парламент. 
В доклада от миналата година останаха препоръките за продължаването на съдебната реформа, борбата с корупцията по 
високите етажи на властта и с корупцията в по-общ план, в т.ч. на местно равнище и по границите. 
За Румъния Комисията отбелязва, че има проблем с правосъдието и борбата с корупцията, като не са изпълнени 
препоръките в тези насоки в съответствие с доклада от миналата година.    
 
Investor.bg 
 
√ Изравняват се таксите при международни преводи в лева и евро 
Промените в Закона за платежните услуги и платежните системи ще бъдат обсъдени в Народното събрание  
Правителството одобри проектозакона за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, 
съобщи пресцентърът на Министерския съвет. 
Целта на промените е да приложи изискванията на законодателството на Европейския съюз, както и да се усъвършенства 
нормативната уредба, свързана с ефективно упражняване на платежен надзор. 
Със Закона се въвеждат изменения, произтичащи както от прилагането на директивата за платежните услуги във 
вътрешния пазар, така и на мерки по отношение на определени такси за презграничните плащания в ЕС и таксите за 
превалутиране. 
Поставя се изискване за изравняване на таксите за презгранични плащания в евро в рамките на ЕС и за плащания в лева в 
страната, които са на еднаква стойност и с един и същ вальор, и които имат еднакви характеристики по отношение на 
иницииране, извършване и приключване на плащането. 
Investor.bg припомня, че в момента има голяма разлика в таксите за преводи, които плащат българските потребители и 
европейските. В момента българите дават на българските банки такса между 30 и 60 лева, за да преведат 10 евро в друга 
държава от ЕС. При най-големите български банки таксата варира между 30 и 40 лева за изходящи трансгранични преводи 
в евро в рамките на Европейското икономическо пространство. 
Евродепутатът Ева Майдел даде пример, според който белгийски банки прилагат такса за обслужване от 3-5 евро на месец 
и не изискват никакви други плащания при направени преводи от клиентите си. За България сумата на паричните преводи 
расте и с такса за входящ превод за суми над 100 евро, която обикновено е между 6 и 7 евро. 
Правителственият законопроект предвижда и някои други изменения, съобразени с упражняването на платежен надзор, 
които са в резултат на натрупаната практика. 
Най-съществените промени са: въвеждане на забрана лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност по 
предоставяне на платежни услуги и/или издаване на електронни пари, да използва в своето наименование, в рекламната 
си или в друга дейност думи, които означават, че извършва такава дейност. 
Дадена е възможност за надзорния орган регулярно да получава информация за дейността на доставчици на услуги. 
В закона са предвидени мерки за уведомяване на обществеността при издаване на лиценз за извършване на дейност като 
платежна институция или дружество за електронни пари. 
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Дружествата за електронни пари са длъжни да изготвят и предоставят на БНБ отчети за размера на собствения капитал. 
Предлага се увеличение на размера на предвижданите глоби и имуществени санкции при извършени нарушения. 
Целта на предложените промени е да се подобри регулаторната и нормативната уредба на платежните услуги, на 
платежните системи, да се повиши ефективността на платежния надзор, както и да се осигури по-добра защита на 
потребителите на платежни услуги, уточняват от Министерския съвет. 
Промените в Закона за платежните услуги и платежните системи ще бъдат обсъдени в Народното събрание. 
 
√ Ще се превърне ли Великобритания във враждебен съсед на ЕС подобно на Русия? 
Пренебрежителното отношение на Европейския съюз спрямо британците наподобява това към руснаците през 90 -
те, но двете велики сили няма как да са незначителни 
Настоящият дълбок антагонизъм между Великобритания и Русия прикрива някои важни прилики между двете страни. Тези 
паралели вероятно ще станат по-очевидни след Brexit - по начин, който би трябвало да разтревожи както Великобритания, 
така и ЕС, пише Гидиън Рачмън за Financial Times. 
Великобритания и Русия са на границата на европейския континент. Донякъде в резултат на това двете страни традиционно 
имат двойна идентичност - считайки се хем за европейски, хем за нещо повече. Близо 80 на сто от руската суша е в Азия. 
Британската империя бе изградена извън Европа и страната все още има силни културни връзки с „англосферата“ в Северна 
Америка, Австралия и Южна Азия. 
Затова не е изненадващо, че Великобритания и Русия вероятно ще се окажат двете основни европейски сили, които стоят 
извън ЕС. И двете страни обаче ще продължат да се притесняват от колективната сила на съюза. Като нации от периферията 
те традиционно се опасяват от възхода на една-единствена сила, доминираща европейската суша - което отчасти обяснява 
защо те се превърнаха в съюзници по време на Наполеоновите войни, както и в двете световни. Всяка от тях е изградила 
своята модерна идентичност около спомена за победата през 1945 г. И двете са оформени от носталгията по имперската 
власт. 
За Великобритания паралелът с Русия не е обнадеждаващ. Той подчертава опасността Brexit да доведе до дългосрочно 
влошаване на отношенията с континентална Европа и политика на ожесточен национализъм във Великобритания. 
За Брюксел опасността е ЕС в крайна сметка да бъде изправен пред два гневни и отчуждени съседа – Великобритания и 
Русия. И двете са велики сили в европейски план, със значителен капацитет да правят пакости. 
Разбира се, вярно е, че Великобритания има либерална и демократична традиция, каквато отсъства в Русия. Това поставя 
в политически план Лондон много по-близко до Париж и Берлин, отколкото до Москва. Тези ценности правят много по-
малко вероятно британската политическа класа да позволи на страната да действа изолирано по начина на Русия при 
Владимир Путин. 
Но геополитиката не се ръководи само от ценности. Има също емоции и стратегически интереси. И тук паралелите между 
постсъветска Русия и пост-Brexit Великобритания са обезпокоителни. 
Икономическите сътресения и стратегическите неуспехи през 90-те години убедиха много руснаци, че Западът се е 
възползвал от страната им. Руският гняв се насочи към САЩ и разширяването на НАТО. Но Кремъл също започна да гледа 
на ЕС като заплаха - тъй като, в очите на Москва, той се разраства към естествени зони на интерес на Русия. Решението на 
Кремъл за военна намеса в Украйна беше предизвикано от факта, че страната е на път да подпише споразумение за 
асоцииране с ЕС. 
Ако Brexit се обърка, това може да предизвика събития, напомнящи за разпада на Съветския съюз - разделянето на 
Великобритания, придружено от дълбок икономически шок. Английските националисти несъмнено биха видели ЕС като 
съучастник в подобни злокачествени събития: някои критици вече обвиняват Брюксел във фабрикуване на изкуствени 
проблеми на ирландската граница, неоснователно забавяне на споразумението за свободна търговия и насърчаване на 
независимостта на Шотландия. 
За момента британските и европейските официални лица все още използват езика на приятелството и бъдещото 
партньорство. Но под повърхността и в неофициални разговори се прокрадва антагонизъм. Един влиятелен бивш служител 
на ЕС наскоро заяви пред мен, че тъй като поради Brexit Великобритания ще бъде заплаха за ЕС, в интерес на Европа е да 
се насърчава независимостта на Шотландия и обединението на Ирландия. (Виното беше консумирано, но в него е 
истината.) Когато, с руския паралел наум, предположих, че би било лоша идея да се унижава Великобритания, ми бе 
отговорено, че Великобритания е отговорна за собственото си унижение. И освен това Обединеното кралство е унижило 
ЕС, гласувайки да напусне. 
Дори в официални разговори можете да чуете намеци за пораждане на съперничество. Ангела Меркел, канцлерът на 
Германия, която обикновено е умерена, заяви наскоро, че Великобритания ще бъде „конкурент“ на ЕС след Brexit, 
оприличавайки я с Китай и САЩ. 
Ако, както изглежда вероятно, ЕС реагира на това усещане за конкурентна заплаха, като откаже да премине към безмитна 
търговия с Великобритания, тогава антагонизмът между Лондон и Брюксел ще нарасне. Европейците ще твърдят с известно 
основание, че Великобритания сама е предизвикала съдбата си - точно като Русия. Но спечелването на дебата няма да 
предотврати конфронтацията. 
Във все по-лоша ситуация Обединеното кралство (или вероятно само Англия) ще изиграе малкото карти, които има – 
ограничаване на сътрудничеството с Европа в областта на сигурността и дипломацията, и работа с враждебни за ЕС сили.  
В момента тези заплахи не се приемат много сериозно в столиците на ЕС, защото Великобритания е в такава бъркотия. 
Същото пренебрежително отношение бе възприето и спрямо руснаците през 90-те години. В края на краищата страната 
им току-що се бе разпаднала, а икономиката им беше в състояние на свободно падане. Но, движена от чувството на 
унижение, Русия засвидетелства отново силата си - по начин, който ЕС сега намира за тревожен. 
Урокът е, че държави, които са били основни европейски сили в продължение на векове, е малко вероятно просто да 
изпаднат в незначителност. Техните интереси трябва да бъдат отчитани. Ако това не може да бъде направено, ЕС ще трябва 
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да им се противопостави. Което и от двете да се случи, европейска конструкция, която изключва Великобритания и Русия, 
е малко вероятно да бъде стабилна, нито пък сигурна. 
 
Еconomic.bg 
 
√ БДЖ ще запази структурата си поне до 2021 г. 
В края на октомври „Холдинг БДЖ” предприе реформи в ръководствата на „БДЖ-Пътнически превози” и „БДЖ-Товарни 
превози” 
Бъдещата структура на БДЖ ще стане ясна до края на следващата година. Това каза министърът на транспорта Росен 
Желязков, по време на изслушването му пред депутати в ресорната комисия. С това изказване той потвърждава, че 
"Холдинг БДЖ", ще продължи да съществува поне до 2021 г., заедно с двете оперативни дружества - "Пътнически превози" 
и "Товарни превози". Т.е. холдингът ще продължи да съществува заедно с цялата си администрация още поне година, а 
вероятно и повече. 
Пред комисията той заяви, че една от целите му е да промени политиката в бизнес плана на железницата. Той също така 
се оплака, че е заварил тотална липса на комуникация между отделните управленски звена на трите дружества. 
Припомняме, че в края на октомври Съветът на директорите на "Холдинг БДЖ" и Министерството на транспорта направиха 
тотална чистка в ръководствата на двете оперативни дружества и назначиха по двама управители и един прокурист. В 
мотивите към решението за подмяна на мениджмънта беше посочено, че промените се извършват в съответствие с 
новоприетия Закон за публичните предприятия. 
Освен това тогава беше взето решение двете звена да бъдат преобразувани от еднолични дружества с ограничена 
отговорност (ЕООД) в еднолични акционерни дружества (ЕАД). 
Министър Желязков е убеден, че е необходима промяна в структурата на дъщерните предприятия, която се изразява в 
превръщането им в акционерни дружества и обособяването на колективен управленски орган от 4 души, който е под 
прекия надзор на Министерство на транспорта. 
По време на изслушването той засегна и темата с разпространението на печатните издания през „Български пощи“. 
Състоянието на дружеството не е добро от доста време. След либерализацията на пазара, компанията не е 
конкурентоспособна на частните оператори. От две години обаче се наблюдава тенденция за стабилизиране. В тази връзка 
се очаква в края на годината загубата на компанията да е около 2 млн. лв., съобщи министърът. 
Желязков съобщи, че с мениджмънта на пощите се разработват и други услуги, които ще залегнат в портфолиото на 
компанията. „Така че, вместо да се свиваме, трябва да увеличаваме приходите“, каза Желязков и по този начин отговори 
на депутатите дали се планира закриване на малки пощенски клонове. 
Наред с политиката за пощите министърът информира депутатите, че за следващата година в централния бюджет са 
предвидени 70 млн. лв. за вътрешноградски и селски превози – друга важна услуга за малките селища и труднодостъпни 
райони. Сумата се увеличава спрямо тазгодишния бюджет. 
 
В. Дума 
 
√ Затягат регистрацията по ДДС 
Куриерските фирми ще бъдат задължени да контролират пратки с акцизни стоки 
Затягане на режима за регистрация по ДДС с цел да се предотвратят опитите за избягване на облагане. Това предвижда 
една от промените в данъчните закони, съпровождащи бюджет 2020, които бяха приети от парламента на първо четене. В 
последните години данъчните са засекли стотици случаи на търговски обекти, особено по Черноморието, за които се 
регистрира нова фирма в момента, в който оборотът доближи прага от 50 000 лв., като целта е да не се плаща ДДС. Според 
промените, когато в един търговски обект еднородна дейност извършват една след друга свързани фирми или привидно 
различни, в облагаемия им оборот ще се включват и приходите на предишните работили там фирми за максимум 12 
месеца. 
Между първо и второ четене ГЕРБ най-вероятно няма да подкрепи предложението на финансовото министерство 
прехвърлянето на акции на фирми при имотни сделки да се облага с ДДС. НАП е засякла редица опити да се продават 
имоти чрез апортирането им в специално създадени за целта търговски дружества, като сделката се оформя като покупко-
продажба на акции, която е необлагаема, вместо като покупко-продажба на самия имот. Най-вероятно няма да бъде 
прието и въвеждането на видеонаблюдение в складовете за производство и съхранение на алкохол, а само на тези в сектор 
"Горива". 
Според друга промяна в данъчните закони куриерските фирми ще са длъжни да упражняват по-сериозен контрол върху 
акцизните стоки, главно заради много случаи на продажба на цигари и тютюн без платен акциз през куриери. При пренос 
на пратка с акцизни стоки куриерите ще изискват документ за самоличност и от подателя, и от получателя на пратката. Ако 
се появят съмнения за нарушение или при поискване от митниците куриерите и пощите ще трябва да отварят пратката за 
проверка (в стая с видеонаблюдение и свидетели), дори без съгласието на подателя. Ако в пратката има рискови стоки – 
цигари или тютюн без платен акциз, тя ще се задържа за проверка от контролните органи. 
Намалява се административната тежест при ползване на данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност, за 
деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, като отпада задължението към годишната 
данъчна декларация да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и копия от документите, удостоверяващи 
направените вноски по реда на Кодекса за социално осигуряване. 
 
 
 



8 

 

√ 40 млн. лева за ремонта на 40 км от АМ „Тракия“ търси АПИ 
Ремонтът на един километър от АМ „Тракия“ ще струва точно един милион лева. А общо за 40 километрова отсечка се 
търсят 40 милиона лева. Това стана ясно от отговор на парламентарен въпрос към регионалния министър Петя Аврамова. 
Питането е от депутата от БСП Георги Найденов, който търси отговори на въпроса какво се случва с компрометирани 
участъци от АМ „Тракия“, в които е въведено ограничение на скоростта, но все още не се ремонтират. 
3.250 млн. лв. е дала държавата от началото на годината за временни ремонтни дейности по платното на АМ „Тракия“ в 
участъка от Чирпан до Стара Загора, като ремонтите са нетрайни и не могат да подобрят качеството на състоянието на 
настилката, става ясно от отговора на министъра. Самият Георги Найденов изразява недоумение защо повече от година в 
40-километровият участък от Чирпан до Стара Загора няма вдигане на ограничението на скоростта. 
В отговора си министър Аврамова признава, че една година държавата не е успяла да намери средства, за да финансира 
цялостен основен ремонт на магистралата, и е по-изгодно да се правят частични ремонти, за да не се спира движението 
по нея; както и да бъде ограничена скоростта на движение заради бабуните на пътя, които представляват реална заплаха 
за живота и здравето на преминаващите по него. 
Най-често пътната настилка се износва от тежкотоварни камиони, които минават по пътя целогодишно. Особено през 
летния сезон, обаче, качеството на асфалта се влошава драстично. Най-натоварените дни по магистралата по традиция е 
последният работен ден, както и последните почивни/предпразничен ден. 
Най-компрометираната част от платното си остава лентата за активно движение. 
От началото на годината държавата е похарчила над 3.250 млн. лв. за текущи ремонти, които, обаче, не са достатъчни за 
цялостното възстановяване на трасето. 
По изчисления на Министерството на регионалното развитие, за цялостен основен ремонт на 40-километровата отсечка 
ще са необходими близо 40 милиона лева, или точно по милион лева за километър, посочва още Аврамова. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Пpaвнaтa ĸoмиcия oдoбpи пpoeĸтoбюджeтa зa cъдeбнaтa влacт, ДПС и БСП са против  
C 12 гласа "зa" нa 5 "пpoтив" пpaвнaтa ĸoмиcия oдoбpи зa пъpвo чeтeнe пpoeĸтoбюджeтa зa cъдeбнaтa влacт зa 2020 г., 
пpeдлoжeн oт ĸaбинeтa. Πpoтив бяxa пpeдcтaвитeлитe нa БCΠ и ДΠC. Te пoдĸpeпиxa paзчeтитe нa Висшия съдебен съвет 
(BCC), съобщава "Де Факто". 
Зa дoгoдинa BCC зaлoжи paзxoди от 859 млн. лeвa, а кабинетът – 771 млн. лeвa, като рaзлиĸaта e oт 88 млн. лeвa. B cъщoтo 
вpeмe и двaтa paзчeтa пpeдлaгaт yвeличeниe нa paзxoдитe в cpaвнeниe c 2019 г. Ho дoĸaтo пpaвитeлcтвoтo дaвa 67 милиoнa 
пoвeчe, BCC иcĸa yвeличeниe нaд 150 милиoнa. 
Пpeдcтaвлявaщият Bиcшия cъдeбeн cъвeт Бoян Maгдaлинчeв oбяви, че пpoeĸтът нa ĸaбинeтa нямa дa пoзвoли 
нaзнaчaвaнeтo нa 110 нoви cлyжитeли – 100 cъдeбни пoмoщници и 10 в Инcпeĸтopaтa, нямa дa ce aĸтyaлизиpaт paнгoвeтe 
нa cъдeбнитe cлyжитeли, нитo дa ce ocигypят cвoбoднитe щaтни бpoйĸи зa 6 мeceцa. 
Πapитe щe пoĸpият aĸтyaлизиpaнe нa зaплaтитe нa мaгиcтpaтитe c 10 %, щe имa пo 3 зaплaти бoнyc зa cпeцпpaвocъдиeтo и 
зa cъдии и пpoĸypopи oт нaтoвapeнитe opгaни и пpoчee. Глaвният cъдeбeн инcпeĸтop Teoдopa Toчĸoвa cъщo пpиĸaни дa ce 
пoдĸpeпи пpoeĸтът нa BCC, ĸaтo пocoчи ocвeн нyждaтa oт нoви 10 cлyжитeли зapaди нapacнaлитe пpпaвoмoщия и фaĸтa, чe 
инaчe нямa дa cтигнaт и cpeдcтвa зa oбeзщeтeниятa cлeд изтичaнe нa мaндaтa в Инcпeĸтopaтa (т.нap. "финaнcoви" бoнycи, 
пpeдлoжeни в cъдeбния зaĸoн, ĸoитo нe ca oбcъждaни oщe oт пapлaмeнтa). 
 
√ Кабинетът предлага предназначението на земя да не се сменя до 7 години след купуването ѝ  
Да отпадне забраната за купуване на земя от чужденци, които са от държави от ЕС и да се въведе максимален срок, за 
който могат да бъдат сключвани договори за наем и аренда на земи. Това са сред основните промени в проекта за 
мегазакон за земеделските земи, който трябва да обедини в себе си цялото законодателство, свързано с управлението на 
земите и опазването на селскостопанското имущество. Проектът се пише от няколко години като сегашният му вариант, 
публикуван официално за обществено обсъждане, съобщава "Капитал". 
Предвижда се също да има възможност за превръщането на неземеделски земи в земеделски и да се въведе забрана да 
се сменя предназначението на земя за срок от 7 години след купуването й. 
Сега новите текстове въвеждат и нов режим за земята, собственост на държавата, като тя няма да може да бъде наемана 
от едри земеделци, а младите фермери ще кандидатстват за парцели по отделна предназначена за тях процедура. 
Една от големите промени в закона, която ще засегне много граждани и бизнеси, е свързана с правилото, че земеделската 
земя няма да може да променя предназначението си за срок от седем години след покупката й, като срокът започва да 
тече наново при всяка нова сделка с нея. Това ограничение, което на практика не би позволило строителство върху 
земеделска земя за седемгодишен период, няма да се прилага в случаите, когато промяната на предназначението е 
предвидена в Общ устройствен план на общините, каквито планове обаче имат едва около 30 на сто от тях. Другите 
изключения са, когато земята ще се ползва за обекти от национално значение, или такива от първостепенно значение за 
общините. 
Повече по темата четете тук. 
 
√ Свинското месо в България е четвъртото най-скъпо в Европейския съюз  
Към края на септември цената на свинското месо в България е достигнала двегодишен връх и го превърна в четвъртото 
най-скъпо в Европейския съюз. Общото увеличение на годишна база е с около 14%, съобщава "Капитал", позовавайки се 
на данните в агростатистиката на Европейската комисия (ЕК) на фона на разпространението на африканска чума по свинете, 
която само за два месеца през лятото успя да унищожи над 20% от промишленото производство в България. 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/11/06/3987976_grajdani_na_es_shte_mogat_da_kupuvat_zemia_v_bulgariia/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/11/06/3987976_grajdani_na_es_shte_mogat_da_kupuvat_zemia_v_bulgariia/
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Но извън последиците от чумата вътре в страната разпространението й в международен план също се усеща ценово. 
Тежката криза със заболяването в Китай - най-големият производител и консуматор на свинско в света, доведе до по-
засилен внос от ЕС и ръст цените. Нещо повече - очаква се кризата да се усеща и през следващата година на глобално ниво, 
отразявайки се не само на пазара на свинско, но и на пилешко и говеждо месо. 
Африканската чума по свинете навлезе в България през юли и до края на лятото, когато е и пикът на заболяването, успя да 
пробие в осем промишлени свинекомплекса. Унищожени бяха общо около 130 хил. животни, което е над 20% от общо 
отглежданите около 600 хил. прасета в страната. 
Така към края на септември според данните от статистиката за продукти с животински произход на дирекция "Земеделие" 
към ЕК цената на качествено свинско месо (клас "Е") в България е достигнала 197.9 евро за 100 кг, което е ръст на годишна 
база около 14%. През миналия септември 100 кг качествено месо е струвало средно 170.1 евро. Българското свинско месо 
към септември е било четвъртото най-скъпо с ЕС, превишавайки с около 8% средноевропейската цена. По-висока е 
единствено е цената в Малта, Гърция и Кипър, където тя се движи в границите между 202.9 и 216 евро за 100 килограма. 
Всъщност цените на свинското през този септември в България на практика са достигнали двегодишен връх. 100 килограма 
качествено месо са се продавали по-скъпо за последно през октомври 2017 г. - тогава цената е била 200 евро, след което 
тръгва надолу. 
 
√ 15 минути ходене на ден биха увеличили икономиката на света със 100 млрд. долара годишно  
15 минути ходене на ден могат да увеличат световната икономика със 100 млрд. долара годишно. Това показва анализ от 
компанията за здравно осигуряване Vitality и института RAND. 
Причината е, че дори това леко физическо упражнение би увеличило продуктивността и очакваната продължителност на 
живота на хората. Икономическият тласък ще дойде от по-ниската смъртност и последвалия от нея по-дълъг принос към 
икономиката от всеки служител, както и от по-малкото болнични, твърдят авторите, цитирани от фондация "Томсън-
Ройтерс". 
Световната здравна организация (СЗО) препоръчва всички пълнолетни да правят поне 150 минути умерено тежки 
упражнения седмично или 75 минути тежки тренировки. Проучването на RAND/Vitality, което е използвало данни за 120 
хил. души в седем държави и е пресметнало евентуалните икономически ползи за целия свят, базирайки се на този модел. 
Според него 40-годишните, които не са физически активни, могат да увеличат продължителността на живота си с 3.2 години 
само с 20 минути тичане дневно. 
 
√ Скоро всеки трети в Германия ще е чужденец  
Колкото и българи и румънци да емигрират в Германия, няма да успеят да задоволят огромната нужда от работна ръка в 
страната. Тя спешно се нуждае от нови мигранти, пише "Дойче веле". Прогнозата: до 2040 всеки трети в Германия ще е 
чужденец. 
До 2040 година всеки трети жител на Германия ще бъде мигрант или човек от чуждестранен произход, гласи прогнозата 
на федералния Институт за проучване на трудовия пазар и професиите IAB. В големите градове делът на мигрантите ще 
достига дори до 70%. 
Херберт Брюкер, който ръководи отдел "Миграция" към IAB, казва пред вестник "Ди Велт", че за да бъдат задоволени 
потребностите на трудовия пазар, в бъдеще Германия трябва да отвори врати за хора от много различни страни. Той 
припомня, че в момента една четвърт от жителите на Германия са от миграционен произход. Тенденцията е възходяща, 
което личи в градове като Франкфурт: там всеки втори е от чуждестранен произход. А в столицата Берлин - всеки трети. 
Според проучване на института на германската икономика в Германия мигрантите се разпределят неравномерно между 
големите и по-малките градове и между регионите с по-силна и с по-слаба икономика. 
Германците няма да станат малцинство  
Херберт Брюкер предупреждава, че има опасност да възникне "фалшива картина", според която в бъдеще германците ще 
станат малцинство, а преселниците - мнозинство. Истината е, че германците ще си останат най-многочислената група в 
страната - и ще са много повече от мигрантите. Брюкер припомня, че самите мигранти не са някаква хомогенна група: 
мнозинството са християни, има мюсюлмани и будисти, една част имат висше образование, други упражняват 
неквалифициран труд. 
Според IAB до 2060 година Германия ще трябва да приема 400 хил. мигранти годишно (нето), ако не иска икономиката ѝ 
да се свие заради недостига на работа ръка, предизвикан главно от застаряването на населението. 
Брюкер твърди, че освен всичко друго Германия ще се конкурира с други страни за тази ценна работна ръка. От държави, 
членки на ЕС, в Германия пристигат все по-малко хора. Брюкер изрично посочва, че потенциалът на държави като България 
и Румъния да захранват трудовия пазар в Германия на практика вече е изчерпан. Същото важи и за Испания и Португалия. 
Ето защо Германия трябва да се отваря за мигранти от други страни - например съседите на ЕС, страните от Западните 
Балкани и Украйна. 
38% от бежанците имат работа 
Директорът на IAB Бернд Фитценбергер очаква, че и през 2020 нуждата от работна ръка ще остане висока - независимо че 
пристигащите в страната мигранти са повече от хората, които я напускат. "Но броят на пристигащите навярно ще спадне, 
защото наши съседни страни вече преодоляха кризата и хората се връщат в родината си", каза Фитценбергер пред "Велт 
ам Зонтаг". Той пояснява още, че интеграцията на бежанците, пристигнали в Германия след 2015 година, върви добре. 
Според последните проучвания на IAB от юли 38% от тях вече имат работа. 
 
 
 
 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/11/05/3987313_zashto_zaminavam_za_germaniia_chetirima_bulgari/
https://www.dw.com/bg/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86/a-51119627
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„Мениджър Нюз“ 
 
√ ЦИК обяви окончателните резултати от изборите, 44 % са гласували преференциално  
Окончателна активност относно гласуването на местните избори е 42.10% . От 3 976 425 избиратели, вписани в списъците 
за гласуване на втори тур, правото си на глас са упражнили 1 674 147 души. Активността е изчислена на основата на общия 
брой избиратели, които са гласували за кметове на общини и кметове на кметства. Това каза говорителят на ЦИК 
Александър Андреев на брифинг след провелите се избори за местна власт. 
По данни на ЦИК най-висока активност е отчетена в Белене и в Георги Дамяново – 83,33 %, а в Белене – 83,3 %. Най-ниската 
избирателна активност е в Пловдив – 28,91 % и във Варна – 28,97 %. 
"От всички гласували в изборите за общински съветници, 44% са се възползвали от преференция. Това са 1 363 183 
избиратели. В 16 от листите има пренареждане въз основа на преференциите", каза още говорителят на ЦИК.  
"Най-много избиратели, използвали преференция в страната са в Симитли – 92%, на второ място в село Челопеч – 86%. 
Най-малко избиратели са се възползвали от преференциален вот в Черноочене – 3%, Якоруда – 4% и в Хитрино – 8%. В 
големите градове използването на преференциален вот варира между 30-40%. Като цяло българите се възползват от тази 
възможност", коментира Андреев. 
Той съобщи, че от всички гласували на изборите в София, 21% са гласували с преференция, в Пловдив – 36% от 
избирателите, а във Варна – 45%. 
Във връзка с възникналата техническа грешка на ЦИК Андреев обясни, че става въпрос за преброяване на подписите в 
избирателните списъци. „Числото е взето на основата на избирателите, по подписите в избирателните списъци. Говорим 
за избиратели, а не за гласове. Все още има такива данни, които излизат, че става въпрос за гласове, не за избиратели“, 
посочи Андреев. 
"Общият брой на жалбите, сигналите, извън тези, които са получени в двата изборния дни – 27 октомври и 3 ноември, е 
348 – това са жалбите и сигналите, които през времето от насрочването на изборите до днешния ден са получени извън 
двата изборни дена", каза той. 
78 от тях са срещу решения на общинските избирателни комисии, 137 са относно регистрацията на кандидати, партии и 
коалиции. 18 от тях са за повторно преброяване. 
„Ние сме отнесли тези сигнали до общинските избирателни комисии и до административните съдилища, които са 
компетентни да се произнасят по всички жалби срещу резултатите от изборите“, посочи той. В ЦИК са получени и 98 жалби 
и сигнали за предизборната кампания. 
„В изборния ден – на 3 ноември, са постъпили общо 129 жалби и сигнали, от които 62 във връзка с нарушения на 
организацията в изборния ден: най-често сигнали относно СИК във връзка с откриването на изборния ден, допускането на 
застъпници и представители в изборните помещение или други нарушения на цялостната организация на изборите в 
секциите. 16 са жалбите и сигналите във връзка с нарушения на избирателните права. Това най-често е свързано с 
недопускане на избиратели да гласуват, тъй като нямат уседналост в даденото населено място, поради което било затова, 
защото не съвпада техният адрес или защото са подали заявление за гласуване по настоящ адрес, не са били допуснати да 
гласуват. 44 са сигналите и жалбите за предизборна агитация в изборния ден, като 20 от тях са свързани с публикуването 
на резултати от социологическите проучвания, по които ЦИК е взела решения, установила е нарушението и оттук нататък 
следва съставянето на акт за нарушение и впоследствие решение за налагането на предвидената административно-
наказателна санкция, а именно имуществена или глоба. Това е срещу общо 9 медии, които са публикували данни в 
страниците си или по друг начин“, допълни още говорителят на ЦИК. 
"7 жалби за купуване на гласове са постъпили в ЦИК.", допълни Андреев. Той подчерта, че по отношение на такива сигнали 
ЦИК и ОИК нямат компетентност, те са препратени към органите на прокуратурата и МВР за извършване на необходимите 
проверки и предприемане на наказателни преследване, ако се установи, че наистина е извършено престъпление. 
 
√ Нови промени улесняват ваденето на лични документи  
Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за издаване на български лични 
документи/ПИБЛД/. 
Целта на направените промени е намаляване на административната тежест на гражданите. 
Въвеждат се редица облекчения за хората: чрез електронната автоматизирана система за електронни услуги на 
Министерството на външните работи се създава възможност за подаване по електронен път на заявление за издаване на 
лична карта, без да е необходимо ползването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис; намаляват се 
сроковете за издаване на паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите и консулските представителства на 
страната ни в чужбина; възможност за лично получаване на български личен документ чрез лицензиран доставчик на 
пощенска или куриерска услуга, когато заявлението за издаването на документа е подадено лично в дипломатическите и 
консулските представителства на страната ни в чужбина, което предлага тази услуга; осигурява се и възможността за 
подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в определени случаи и 
в районни управления към ОДМВР по постоянен адрес на заявителя. 
В съответствие с измененията на ЗБЛД, е предвидено и издаването на временен паспорт да се съгласува от 
дипломатическите и консулските представителства само с министерството на външните работи, освен в случаите на 
издаване на временни паспорти на български граждани, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български 
документи за самоличност, когато тяхното издаване се съгласува с МВР. 
Очакваните резултати са свързани както с постигане на съответствие с предвиденото в ЗБЛД, така и с преодоляване на 
необоснованата административна тежест за гражданите при предоставяне на услугата по издаване на български лични 
документи. 
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√ Лек ръст на европейските борси на фона на данните за бизнес активността в Еврозоната  
Повечето от водещите борсови индекси в Европа записаха повишния в ранната търговия в сряда на фона на смесените 
финансови отчети и данните за бизнес активността в Еврозоната, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,27 пункта, или 0,07%, до 404,50 пункта. Немският DAX се повиши с 
17,11 пункта, или 0,13%, до 13 165,61 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете спад от 4,40 пункта, 
или 0,06%, до 7 383,68 пункта. Френският CAC 40 напредна с 18,32 пункта, или 0,31%, до 5 865,21 пункта. 
Според проучването на IHS Markit бизнес активността в Еврозоната се е повишила октомври, но тя остава близо до нивото 
на стагнация. Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в Еврозоната е достигнал 50,6 пункта през октомври от 
50,1 пункта през септември. Резултатът е по-добър от очакваното от анализаторите ниво от 50,2 пункта, но продължава да 
е в диапазона на най-ниското равнище за последните над 6 години. 
Позитивната новина е, че индексът PMI измерващ активността сектор на услугите в Еврозоната, се повиши до 52,2 пункта 
през октомври от 51,6 пункта месец по-рано. 
Акциите на Societe Generale скочиха с 5,27% до шестмесечен връх, след като банката съобщи, че е заделила три четвърти 
от паричните средства, необходими за планираното изплащане на дивиденти тази година. 
Европейският сектор на дребно регистрира печалби, като индексът SXRP се повиши с 0,3%, след като британската верига 
Marks and Spencer и холандката Ahold Delhaize обявиха по-добри от очакваното резултати за последното тримесечие. 
Акциите на Marks and Spencer поскъпнаха с 3,51%, докато тези на Ahold Delhaize поскъпнаха с 3,96% 
Книжата на BMW поскъпнаха с 0,09% след като компанията отчете 32,9-процентов ръст на годишна база на печалбата 
преди лихви и данъци до 2,29 млрд. евро. Чистата печалба се е увеличила с 11,5% процента до 1,55 млрд. долара. 
Акциите на Norwegian Air се сринаха с над 9% вчера вечерта, след като нискобюджетният авиопревозвач емитира акции за 
трети път в рамките на 2 години. 
Нов рекорд за Dow 
Основните борсови индекси на Уолстрийт записаха смесени резултати във вторник, като Dow Jones достигна нов 
исторически връх на фона на позитивните данни за американската икономика и развитието на търговските преговори 
между Вашингтон и Пекин, предаде Си Ен Би СИ. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 30,52 пункта, или 0,11%, до 27 492,63 пункта, отчитайки трети пореден ден 
на ръст. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq остана почти без промяна, регистрирайки минимален напредък от 
1,48 пункта, или 0,02%, до 8 434,68 пункта, след като поевтиняването на акциите на Netflix с 1,8% ограничи печалбите. 
Широкообхватният Standard & Poor’s 500 се понижи с 3,65 пункта, или 0,12%, до 3 074,62 пункта на фона на по-слабото 
представяне на сектора на комуналните услуги и на този на недвижимите имоти. Най-добре представящият се от 11-те 
сектора в S&P 500 беше финансовият, като книжата на Bank of America и J.P Morgan Chase поскъпнаха с 1,28% и 0,22%. 
Междувременно книжата на Boeing поскъпнаха с 2,6%, след като от компанията обявиха, че главният и изпълнителен 
директор ще се откаже от всички бонуси за тази година заради кризата със самолетите 737 MAX. 
Рекордите, регистрирани на борсите в САЩ тази седмица, идват на фона на напредък в търговските преговори между САЩ 
и Китай. 
По-рано тази седмица „Файненшъл таймс“ съобщи, 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. 
Китай и САЩ в момента търсят локация, където тази сделка може да бъде финализирана, след като Чили се отказа от 
домакинството на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), на която се 
очакваше да се срещнат Доналд Тръмп и Си Цзинпин. 
Пазарите бяха подкрепени и от данните за индекса на бизнес активността в непроизводствения сектор. Индексът на 
Института за управление на доставките (ISM) за активността в сектора на услугите се повиши до 54,7 пункта през октомври 
от 52,6 пункта през септември, надминавайки очакванията на икономистите, анкетирани от Dow Jones. 
Oт началото на годината Dow е добавил близо 18% към стойността си, като само през октомври е отчетен ръст от 3,4%. За 
годината S&P 500 се е повишил с 22%, докато Nasdaq е нараснал с 27%. 
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. Акциите на Adobe поскъпнаха с 4,25%, след като софтуерната 
компания обяви по-добра от очакваното прогноза за фискалната 2020 г. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в сряда, след като в 
медиите се появи информация, че на пътя към търговското споразумение между САЩ и Китай има нова пречка, предаде 
Маркетоуч. 
Пекин настоява администрацията на американския президент Доналд Тръмп да отмени 15-процентовите мита за китайски 
стоки на стойност 125 млрд. долар, наложени през септември, като част от т. нар. „първа фаза“ на търговското 
споразумение между двете страни. „Необходимо е поемането на по-сериозни ангажименти за премахване на тарифите, 
ако САЩ искат Пекин да се съгласи на визита във Фашингтон“,  пише „Саут Чайна морнинг пост“. 
На този фон бенчмаркът в континентален Китай Shanghai Composite се понижи с 12,97 пункта, или 0,43%, до 2 978,60 пункта, 
докато по-малкият Shenzhen Composite отчете спад от 14,38 пункта, или 0,87%, до 2 978,60 пункта. Хонконгският индекс 
Hang Seng напредна с минималните 5,24 пункта, или 0,02%, до 27 688,64 пункта, 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 51,83 пункта, или 0,22%, до 23 303,82 пункта, като 
акциите на Rakuten и Inpex поскъпнаха съответно с 0,97%, и 1,77%. 
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Южнокорейският измерител Kospi записа ръст от 1,51 пункта, или 0,07%, до 2 144,15 пункта, а австралийският индекс ASX 
200 се понижи с 36,90 пункта, или 0,55%, до 6 660,20 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
ръст от 4,92 пункта, или 0,89%, до 557,98 пункта. BGBX40 напредна с 0,65 пункта, или 0,59%, до 109,95 пункта. BGTR30 
добави 1,27 пункта към стойността си, или 0,26%, достигайки ниво от 496,52 пункта. BGREIT се повиши с 0,13 пункта, или 
0,10%, до 129,38 пункта. 
 
√ Румъния предлага двама еврокомисари  
Румънското правителство номинира Зигрфрид Мурешан и Адина Валеан за европейски комисари на страната, предава 
МИА, цитирана от БГНЕС. 
Двамата са евродепутати от редовете на Европейската народна партия. Кандидатурите им са предложени, след като 
Европейският парламент отхвърли предишната кандидатка Рована Плумб, номинирана от предишното правителство. 
Тя не можа да мине предварителната проверка на комисията по правни въпроси на ЕП. Шест членове на правната комисия 
са подкрепили номинацията на Плумб, а 15 са гласували против, съобщава Emerging Europe. Румънката беше извикана 
пред комисията, за да обясни редица несъответствия в данъчната си декларация, която включва заем от 800 000 леи (около 
168 000 евро), чиито погасителни вноски са много по-големи от декларирания ѝ годишен доход. Самата Плумб е отпуснала 
заем на същата сума - 800 000 леи - на управляващата социалдемократическа партия в Румъния, чийто член е тя. 
Заради отрицателния вот Плумб, която беше номинирана за еврокомисар по транспорта, не бе допусната до 
специализираните изслушвания в парламента 
Сега председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен трябва да избере един от двамата кандидати въз 
основа на тяхната компетентност, но трябва да вземе предвид и джендър-баланса в ЕК. Според наблюдатели тя ще 
предпочете Адриана Валеан, след като по-рано днес напомни на британския премиер Борис Джонсън, че трябва да 
номинира британски еврокомисар и изрази надежда, че това ще бъде жена. 
 
√ Поляците вече ще влизат в САЩ без виза  
Гражданите на Полша ще могат да пътуват до САЩ без виза от началото на следващата седмица, обяви полският президент 
Анджей Дуда, цитиран от Асошиейтед прес. 
Той добави, че официалното съобщение ще бъде направено по-късно днес във Вашингтон. По думите му това е "важна и 
добра новина" за 37-те милиона поляци и 10-те милиона поляци в САЩ. 
Застанал до американския посланик във Варшава Джорджет Мосбакер, Дуда благодари на президента Доналд Тръмп за 
решението му да включи Полша в списъка на страните от федералната програма за безвизов режим. 
От 11 ноември, когато е Денят на независимостта - националният празник на Полша, - поляците ще могат да пребивават 
до 90 дни на територията на САЩ с цел туризъм или бизнес. Това решение на Вашингтон се очакваше отдавна в Полша, 
която е един от най-близките съюзници на САЩ в Европа със здрави двустранни политически, търговски и военни връзки, 
отбеляза Ройтерс. 
  
News.bg 
 
√ Кризата е „изяла“ 55 от активите на банките в ЕС 
Публикуваните в началото на седмицата от ЕЦБ данни за банковия сектор на Европейския съюз показват, че активите на 
наблюдаваните 375 банкови групи и 2815 банки в средата на 2019 г. са общо 34.4 трилиона евро. В сравнение с края на 
юни 2018 г. те са нараснали с 1.2 трилиона евро. 
Интересното тук е, че приносът на банките в страните извън Еврозоната за този ръст е много по-голям - около 900 млрд. 
евро, отколкото приносът на банките в самата Еврозона. Тук трябва да се има предвид, че извън Еврозоната са такива  
държави с мощни финансови сектори като Великобритания, Дания и Швеция. 
Независимо от отчетения растеж за периода юни 2018 г. - юни 2019 г. обаче динамичните сравнителни таблици на ЕЦБ 
показват, че банковата система на Европейския съюз не може да възстанови активите си на нивата отпреди кризата. В края 
на 2008 г. общият им размер е бил 37.77 трилиона евро. Т. е. като цяло през този 11-годишен период кризата е "изяла" 3.37 
трилиона евро. Само за сравнение - тази сума е по-голяма от брутния вътрешен продукт на Италия и надхвърля с 55 пъти 
този на България. Или казано по друг начин, кризата е изтрила от банковите баланси поне една Италия и над 55 Българии. 
За такива мащаби говорим. Още повече, че през последната една година имаме възстановяване на активите. На най-
ниското си ниво - 32.29 трилиона евро, те са били в края на 2017 г., като дотогава през годините има периоди на големи 
пропадания и на големи повишавания. 
Що се отнася до болната тема с необслужваните кредити, при тях статистиката на ЕЦБ показва значително подобрение. 
Докато през 2014 г., когато започва да се води такава статистика, необслужваните кредити са заемали около 6.72% от 
вземанията на банките в ЕС, то в края на юни 2019 г. те са 3.04 процента. Намалението е повече от два пъти, като спадът е 
стръмен и постоянен от края на 2015 г. когато е бил пикът на необслужваните заеми - 6.84% от вземанията на банките в ЕС. 
 
В. Банкерь 
 
√ Трето заседание ще има Общественият консултативен съвет по въвеждане на толсистемата 
В Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се проведе третото заседание на Обществения 
консултативен съвет по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база време и изминато 
разстояние. Това съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство. За участие в него са поканени представители 
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на държавни институции, Националното сдружение на общините в Република България и на браншови организации от 
транспортния сектор. 
С участниците в заседанието ще бъдат обсъдени обхватът на платената републиканска пътна мрежа за превозни средства 
над 3.5 тона и промени в нормативната уредба, свързани с функционирането на електронната система. 
След края на заседанието, около 11 часа, в МРРБ, ще бъдат направени изявления пред медиите. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 7 ноември 
София. 

- Oт 12.00 часа държавният глава Румен Радев ще се срещне на „Дондуков" 2 с министъра на външните работи на 
Великото херцогство Люксембург Жан Аселборн. 

- Oт 14.30 часа президентът ще приеме заместник министър-председателя и министър на отбраната на Република 
Северна Македония Радмила Шекеринска. 

- От 17.00 часа президентът Радев ще се срещне с делегация на Венецианската комисия, която е на посещение у 
нас. 

- От 09.30 Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и Жан Аселборн, министър 
наевропейските и външните работи и министър на имиграцията и убежището на Великото Херцогство Люксембург, 
ще имат среща на четири очи в Министерството на външните работи. В 09.50 ч. ще започне пленарна среща между 
двете делегации. В 11.00 ч. министрите ще направят изявление пред медиите. 

- От 09:00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 часа в Централния военен клуб, ще се проведе международната конференция „Европейската отбрана - 

една цел, много предизвикателства". 
- От 09.30 часа в зала „Средец" на София Хотел Балкан, ще се проведе кръгла маса на тема: „Въглищните региони и 

механизмът за капацитети като част от бъдещия пазарен модел на България". На събитието ще бъде министърът 
на енергетиката Теменужка Петкова. 

- От 11:00 часа в Интер Експо Център, зала Панарома заместник-министърът на земеделието, храните и горите 
Вергиния Кръстева ще вземе участие в дискусионен клуб „От зрънцето до хляба" . 

- От 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ще се проведе заседание на ВСС. 
- От 14.30 ч. в зала "Изток" на Народното събрание Комисията по бюджет и финанси ще разгледа Закона за 

държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК. 
- От 10.30ч., в залата на администрацията на УМБАЛ „Александровска", в присъствието на изпълнителните 

директори (на „Български пощи" - г-н Деян Дънешки и на УМБАЛ „Александровска" - доц. Костадин Ангелов) ще 
бъде валидирана юбилейна пощенска марка „140 години Александровска болница". 

- От 09:30 часа в Представителството на ЕК в България, ще се проведе Европейският ден на предприемача. 
- От 10:00 часа в зала „Рубин" на хотел „Рамада", заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева 

ще участва в националния форум на мрежата от Глобални библиотеки в България „Библиотеките днес". 
- От 11:00 часа в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура", София, бул. „Мария Луиза" 110, 

Генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура" инж. Красимир Папукчийски ще 
подпише договора за модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово. 

- От 12:00 часа в зала „Люмиер" ПП ГЕРБ ще проведе национална среща на партията. 
- От 12.30 часа в зала „Опера", хотел InterContinental Sofia, ще се проведе семинар за журналисти на тема: „Поеми 

си дъх - за по-бърза диагноза и по-добра прогноза за рака на белия дроб". 
- От 13:15 часа в Националния институт по метеорология и хидрология ще стартира образователната дейност по 

програма "Образование с наука". Институтът ще посрещне 60 ученика от 51-во СОУ, които ще се запознаят с 
работата на метеоролозите и хидролозите и ще видят как се правят измервания в метеорологичния парк. 

- От 14:00 часа в зала „Проджект лаб", ще се проведе дискусия-среща, организирана от Камарата на архитектите в 
България КАБ за бъдещата Национална детска болница. 

*** 
Велико Търново. 

- От 10.00 часа в Областна дирекция на МВР - Велико Търново ще бъдат наградени участниците в турнирите по 
футбол и по стрелба по случай професионалния празник на българската полиция - 8 ноември. 

*** 
Враца. 

- От 10.00 ч. в ОДМВР-Враца ще бъде проведен редовния месечен брифинг. 
*** 
Каварна. 

- Oт 15:00 часа в заседателна зала на Общината, ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Кюстендил. 

- От 09.30 часа в залата на Община Кюстендил ще се проведе първо заседание на новоизбрания Общински съвет. 
*** 
Пловдив. 

- От 11:00 часа в Палата №13 на Международен панаир, вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на 
откриването на международното изложение за текстилна техника и продукти „ТексТейлър Експо 2019". 



14 

 

*** 
Перник. 

- Oт 14:00 ще се проведе пресконференция в кабинета на инж. Иван Витанов - управител на ВиК - Перник. 
*** 
Разград. 

- От 13:30 часа в ОДМВР ще се проведе Ден на отворените врати. 
*** 
Стара Загора. 

- Oт 09:00 часа, в зала "П. Р. Славейков" на Общината ще започне тържествената сесия на Общинския съвет. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 7 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Ваксини, емоции и здрав разум - доц. Ангел Кунчев 
- Нов пост след избори - областният управител на Пловдив Дани Каназирева 
- Неуспех или дискриминация - как продължава случаят с онкоболния лекар, който не стана асистент? 
- В Пловдив: наказаха дете да чисти тоалетната в детска градина - кой е отговорен? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Източен ли е язовир „Студена" и ще има ли режим на водата в Перник? Новоизбраният кмет на Перник Станислав 

Владимиров преди началото на мандата; 
- Ексклузивно: Как опонентът на властта Дани Каназирева беше назначена за областен управител на Пловдив? 
- Какви бяха основните нарушения по време на вота и има ли основание за касиране на изборите в София - коментар 

на проф. Михаил Константинов; 
- Нови сигнали за тормоз в пловдивска детска градина! На живо: Какво разказват родителите? 
- Скандал с българска фирма за съхранение на стволови клетки! Каква е реакцията на здравното министерство; 
- Как бяха спасени бедстващи щъркели в Разградско? 
- Кой се грижи за зверски малтретираното куче от Мъглиж? 


