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Терминал 2: Колко българи 
емигрираха през 2015 ? 

Мястото, което заемаме по абсолютен брой 
на мигранти, е 3-то сред страните-членки на ЕС. 
Статистиката сочи, че в Германия само през ми-
налата 2015 г. са емигрирали 71 709 българи. 
Според английската статистика, във Великобри-
тания през 2015 трайно са се установили 40 602 
българи (новопристигналите студенти са малко 
над 2 000).

Сред гражданите от ЕС, които са избрали 
Германия за нова родина, на първо място са ру-
мънците (174 799) и поляците (147 910). След нас 
са хърватите (50 646), унгарците (48 089), итали-
анците (47 457) и т.н.

Общо, през 2015, в Германия са пристиг-
нали, за да живеят там 685 000 лица – граж-
дани на страни от ЕС и са я напуснали 382 000 
такива лица.

И актуалното на фона на Брекзита – съответ-
ните данни за Великобритания са 685 485 и 303 036.

Германия е и на 1-во място в ЕС по брой на 
граждани на ЕС от други държави, които живеят 
в нея.

Ето някои данни според Евростат:
Германия  4 100 000
Великобритания 3 100 000
Франция 2 200 000
Испания 2 000 000
Италия 1 800 000
Социални помощи в Германия ползват 440 

000 души, а във Великобритания – само 200 000. 
Немският „Ди Велт“, наричан гласът на едрия 
германски капитал, отбелязва, че заселващите се 
от държави от Източна Европа са млади и много 
добре обучени в професиите си. И отбелязва, че 
според проучвания на фондация „Фридрих Еберт“, 
45% от младежите у нас мечтаят или се канят 
да емигрират. (със съкращения – Григор Лилов, 
bultimes.com) ◆

Българите в чужбина ще 
могат да сменят шофьор-
ските книжки по електро-
нен път

Това стана възможно, след като правител-
ството одобри промени в Правилника за изда-
ване на българските лични документи и Тари-
фа 3 за таксите, които се събират за консулско 
обслужване в системата на Министерството на 
външните работи.

За да могат българите зад граница да се 
възползват от тази услуга, те ще трябва да при-
тежават квалифициран електронен подпис, да 
имат вече издаден български личен документ в 
последните 59 месеца преди подаването на за-
явлението и да са им били снети необходимите 
биометрични данни. 

Заплащането на заявените услуги също ще 
става по електронен път. (Мария Цанкова, офис на 
вицепрезидента Маргарита Попова) ◆

bTV празнува рожден ден 
с нов канал
за българите в чужбина 

„Целта на bTV International е да 
предостави микс от предавания и 
сериали, съобразени с начина на жи-
вот на българите в чужбина, както 
и да отговори на основната потреб-
ност на тази група от актуална и дос-
товерна информация за случващото 
се в страната. Програмата на bTV 
International ще предостави на на-
шите съграждани в чужбина прозо-
рец към случващото се у дома. bTV 
e най-гледаният телевизионен канал 
в България и считаме за наша отго-
ворност да отговорим на медийните 
потребности на съгражданите ни зад 
граница“, коментира главният из-
пълнителен директор на bTV Media 
Group Павел Станчев.

В bTV International широко застъ-
пени са новините, публицистичните 
и актуални предавани. Сред тях са 
bTV Новините, „Тази сутрин“, „Пре-
ди обед“, „Лице в Лице“, „120 мину-
ти“, „Непознатите“, bTV Документи-
те, „Тази събота“ и „Тази неделя“.

Българските сериали са друг 
ключов елемент в новата услуга на 
bTV Media Group. Зрителите ще мо-
гат да се забавляват с любимите си 
герои от „Стъклен дом“, „Столича-
ни в повече“, „Седем часа разлика“, 
„Домашен арест“, както и нови про-
дукции, които медийната група ще 
излъчи в бъдеще.

Развлекателните предавания са 
третият основен елемент в програма-
та на bTV International. След края на 
работния или учебен ден българите в 
чужбина ще имат възможността да се 
разнообразят със забавните скечове 
на „Комиците“, „Шоуто на Слави“ или 
„Аламинут“, с живота на любими арти-
сти и изпълнители в „Търси се“, „Мар-
малад“ или „Cool…T“, или да надник-
нат в личното пространство на звездите 
с „Папараци“ или „Като на кино“.

В началото на юли програмата 
на bTV International беше регистри-
рана от Съвета за електронни ме-
дии (СЕМ). ◆

bTV стартира проекта bTV International за българската аудитория в 
чужбина на 2 юни, ден след своя 16-и рожден ден. Първоначално, 
предаванията ще са достъпни през видео платформата Voyo.bg.
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