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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНР 
 
√ Близо 3 милиона българи могат да изгубят акциите си, придобити от масовата приватизация  
От Асоциацията на индустриалния капитал настояват за оттегляне на предложената концепция за "събуждането" 
на акциите  
Близо три милиона българи могат да изгубят акциите си, придобити от масовата приватизация, предупреждават от 
Асоциацията на индустриалния капитал. От работодателската организация настояват за оттегляне на предложената 
концепция за "събуждането" на акциите, предложена от Министерството на финансите. 
В момента собствениците не плащат за акциите си от масовата приватизация, които са от регистър А на Централния 
депозитар, допълват от Асоциацията на индустриалния капитал, които се представят като "основен защитник на 
интересите на емитентите". За поддържането на този регистър плаща бизнесът.  
Според предложената от Министерството на финансите концепция в срок от една година всеки може да се разпореди със 
своите акции с помощта на инвестиционен посредник. Това обаче ще струва пари на собствениците на тези акции, защото 
инвестиционните посредници работят с такси. Ако след тази една година не са предприети действия, акциите ще се 
окрупнят в един общ фонд. Това обаче може да не съвпада с желанието на собствениците им, смятат от бизнес 
асоциацията.  
В този общ фонд те ще престоят пет години, като в концепцията е описано, че те ще бъдат инвестирани. Ако и в този период 
от пет години акциите не бъдат потърсени, ще останат в полза на държавата и ще отидат в Сребърния фонд. 
 
News.bg 
 
√ Близо 3 милиони души могат да загубят акциите си от масовата приватизация  
Близо 3 милиони души могат да загубят акциите си, придобити по време на масовата приватизация, съобщиха от 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).  
Те настояват за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от "Централен 
депозитар" АД. 
Искат да се намалят и дори премахнат таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване. 
Работодателската организация е основен изразител на интересите на емитентите (тези, които са издали базовите ценни 
книжа). Според АИКБ концепцията, която е предложена за обществено обсъждане противоречи и на Конституцията, и на 
Договора за функциониране на Европейския съюз. 
В концепция е предвидено въвеждане на задължително прехвърляне на акциите от Регистър А на Централния депозитар 
в Регистър Б към инвестиционни посредници. 
Така всеки собственик на акции ще бъде принуден в до 1 година да ги прехвърли на инвестиционни посредници. Ако през 
тази една година собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще се прехвърлят без негова воля в специално 
създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонда. 
След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат 
национализирани и внесени в Сребърния фонд, пише в позицията на АИКБ. 
Към момента притежателите на акции не заплащат такси на Централен депозитар. Предприятията заплащат на Централния 
депозитар да поддържа Регистър А. При прехвърлянето на акциите към инвестиционен посредник тези плащания ще са за 
сметка на акционерите. 
Това означава, че на акционерите им се предлага или от безплатния за тях Регистър А доброволно да прехвърлят акциите 
си при инвестиционен посредник и да заплащат занапред всички дължими такси и да загубят акциите си по този начин в 
дългосрочен план, или да не предприемат нищо и да загубят акциите си в краткосрочен план. 
От АИКБ припомнят, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна ила отхвърлена от 
предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари. 
Възраженията на Министерството на правосъдието, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Асоциацията на 
директорите за връзки с инвеститорите не доведоха до финал дейността на ресорната работна група, създадена от 
Финансовото министерство. 
Работодателите приравняват конфискацията на боновете от масовата приватизация на конфискация на банков влог, по 
който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва. 
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Investor.bg 
 
√ АИКБ настоява за оттегляне на Концепцията за събуждане на "спящите акции" 
Според Асоциацията на индистриалния капитал близо 3 милиони души могат да загубят акциите си 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на 
физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД, става ясно от съобщение на АИКБ до медиите. 
Според асоциацията прилагането на концепцията ще засегне близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити 
по време на приватизацията. Според работодателската организация, която е основен изразител на интересите на 
емитентите, предложената за обществено обсъждане концепция е в крещящо противоречие както с Конституцията на 
Република България и гарантираното от нея неприкосновеност на правото на собственост, така и с Договора за 
функциониране на Европейския съюз. 
В изготвената концепция е предвидено въвеждане на задължително прехвърляне на акциите от Регистър А на Централния 
депозитар в Регистър Б към инвестиционни посредници. Така всеки собственик на акции ще бъде принуден в период от 1 
година да ги прехвърли на инвестиционни посредници. Ако през тази една година собственикът на акциите не ги 
прехвърли доброволно, те ще се прехвърлят без негова воля в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от 
фонда. След изтичане на новия срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат 
национализирани и внесени в Сребърния фонд. 
Понастоящем притежателите на акции не заплащат такси на Централен депозитар. Предприятията заплащат на 
Централния депозитар да поддържа Регистър А. С прехвърлянето на акциите към инвестиционен посредник тези плащания 
ще са за сметка на акционерите. Накратко - на акционерите им се предлага или от безплатния за тях Регистър А доброволно 
да прехвърлят акциите си при инвестиционен посредник и да заплащат занапред всички дължими такси и да загубят 
акциите си по този начин в дългосрочен план, или да не предприемат нищо и да загубят акциите си в краткосрочен план. 
"Няма акт нито на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага 
подобно нововъведение като предлаганата концепция", посочват от Асоциацията на индустриаления капитал в България. 
От АИКБ припомнят, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече е била отхвърлена 
от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а  работна група, създадена от Министерство на 
финансите, не стигна до резултат след възражения на Министерство на правосъдието, Асоциация на индустриалния 
капитал в България,  Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите. 
Според работодателската организация ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с 
незаинтересоваността на собствениците на „спящи“ акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма 
движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва. 
Асоциация на индустриалния капитал в България споделя разбирането, че съществуват проблеми с наследяването на 
акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите, които живеят в области без нито един 
лицензиран инвестиционен посредник. 
"Но не национализацията е решението на тези проблеми. С предлаганата Концепция за личните сметки на физически и 
юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в Регистър А, не се решава нито един проблем", посочват от АИКБ. 
Като обясняват, че дори напротив - ще се създадат нови проблеми и за близо трите милиона акционери, и за стотици 
предприятия, което ще рефлектира особено негативно върху  инвестиционния климат и облика на България по света. 
Според АИКБ, ако авторите на  концепцията наистина желаят активно управление на „спящите“ акции, то далеч по-
смислено е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, да се намалят 
и дори премахнат таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване.  Предвид на гореизложеното 
единственото правилно решение е проектът на концепция да бъде оттеглен от вносителите. 
Концепцията за събуждането на т. нар. „спящи акции“  ще има негативно отражение както на капиталовите пазари, така и 
върху хората, каза Ивелин Желязков, директор "Тристранно сътрудничество" и консултант по юридическите въпроси в 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria. 
„Нямаме закон, който да ни задължава да приемаме подобна концепция. Тя нарушава свободното движение на капитали 
и свободата на установяване – основни принципи на европейското законодателство. В България тя противоречи на 
неприкосновеността на частната собственост, уредена в Конституцията“. Гостът отбеляза, че приемането на концепцията в 
този вариант ще бъде атакувано от емитентите в Касационния съд. 
 
Novini.bg 
 
√ АИКБ настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на 
физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД. 
Това се казва в официално съобщение от АИКБ, което публикуваме без редакторска намеса. 
"Прилагането на концепцията ще засегне близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на 
приватизация. Според работодателската организация, която е основен изразител на интересите на емитентите, 
предложената за обществено обсъждане концепция е в крещящо противоречие както с Конституцията на Република 
България и гарантираното от нея неприкосновеност на правото на собственост, така и с Договора за функциониране на 
Европейския съюз. 
В изготвената концепция е предвидено въвеждане на задължително прехвърляне на акциите от Регистър А на Централния 
депозитар в Регистър Б към инвестиционни посредници. Така всеки собственик на акции ще бъде принуден в период от 1 
година да ги прехвърли на инвестиционни посредници. Ако през тази една година собственикът на акциите не ги 
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прехвърли доброволно, те ще се прехвърлят без негова воля в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от 
фонда. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат 
национализирани и внесени в Сребърния фонд. 
Понастоящем притежателите на акции не заплащат такси на Централен депозитар. Предприятията заплащат на 
Централния депозитар да поддържа Регистър А. С прехвърлянето на акциите към инвестиционен посредник тези плащания 
ще са за сметка на акционерите. Накратко - на акционерите им се предлага или от безплатния за тях Регистър А доброволно 
да прехвърлят акциите си при инвестиционен посредник и да заплащат занапред всички дължими такси и да загубят 
акциите си по този начин в дългосрочен план, или да не предприемат нищо и да загубят акциите си в краткосрочен план. 
Няма акт нито на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага 
подобно нововъведение като предлаганата концепция. 
От АИКБ припомнят, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече е била отхвърлена 
от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а работна група, създадена от Министерство на 
финансите, не стигна до резултат след възражения на Министерство на правосъдието, Асоциация на индустриалния 
капитал в България, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите. 
Според работодателската организация ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с 
незаинтересоваността на собствениците на „спящи“ акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма 
движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва. 
Асоциация на индустриалния капитал в България споделя разбирането, че съществуват проблеми с наследяването на 
акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите, които живеят в области без нито един 
лицензиран инвестиционен посредник. Но не национализацията е решението на тези проблеми. С предлаганата 
Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в Регистър А, не се 
решава нито един проблем. Напротив - ще се създадат нови проблеми и за близо трите милиона акционери, и за стотици 
предприятия, което ще рефлектира особено негативно върху инвестиционния климат и облика на България по света. 
Според АИКБ, ако авторите на концепцията наистина желаят активно управление на „спящите“ акции, то далеч по-
смислено е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, да се намалят 
и дори премахнат таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване. Предвид на гореизложеното 
единственото правилно решение е проектът на концепция да бъде оттеглен от вносителите". 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ АИКБ: Емитентите ще атакуват в съда Концепцията за събуждане на "спящите акции"  
Ивелин Желязков, директор "Тристранно сътрудничество" и консултант по юридическите въпроси в АИКБ, В 
развитие, 23.01.2019 
Представената преди дни за обществено обсъждане концепция за събуждането на т. нар. „спящи акции“  ще има негативно 
отражение както на капиталовите пазари, така и върху хората. Това каза Ивелин Желязков, директор "Тристранно 
сътрудничество" и консултант по юридическите въпроси в Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в 
предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки. 
В изготвения документ се предвижда задължително прехвърляне на акциите от Регистър А на Централния депозитар в 
Регистър Б към инвестиционни посредници. Така всеки собственик на акции ще бъде принуден в период от 1 година да ги 
прехвърли на инвестиционни посредници. Ако през тази една година собственикът на акциите не ги прехвърли 
доброволно, те ще се прехвърлят без негова воля в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонда. 
След изтичане на новия срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат 
национализирани и внесени в Сребърния фонд. 
Желязков отбеляза, че след евентуалното приемане на Концепцията ще бъде въведен временен закон. Това, по думите 
му, е в противоречие както на европейското, така и на българското законодателство. 
„Нямаме закон, който да ни задължава да приемаме подобна концепция. Тя нарушава свободното движение на капитали 
и свободата на установяване – основни принципи на европейското законодателство. В България тя противоречи на 
неприкосновеността на частната собственост, уредена в Конституцията“. 
Гостът отбеляза, че приемането на концепцията в този вариант ще бъде атакувано от емитентите в Касационния съд. 
„Грижата за емитентите е нещо много хубаво, само че същите тези емитенти са против предложението“. 
Приемането на Концепцията би довело освен това и до натиск на пазара и влошаване на корпоративните практики, тъй 
като близо 3 млн. души ще трябва да се обърнат към инвестиционните посредници, отбеляза още Желязков. 
Най-добрият вариант според него е концепцията да бъде оттеглена, да се доработи и да се види кой е най-добрият начин 
тези акции да се задвижат. 
Вижте целия разговор във видео материала. 
 

 
 
 
 
 

https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2019-01-23/aikb-emitentite-shte-atakuvat-v-ks-kontseptsiyata-za-sabuzhdane-na-spyashtite-aktsii-v-tozi-vid
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Vesti.bg 
 
√ КЕВР търси помощ от ЕБВР при регулирането на цените на електроенергийния пазар 
Предвижда се капацитетът на енергийния регулатор да бъде развит в посока разследване, налагане на наказания и 
уреждане на спорове спрямо мрежовите предприятия 
Правителството е одобрило проект на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), съобщава пресслужбата 
на Министерски съвет.  
С това споразумение КЕВР ще получи консултантска помощ от ЕБВР за подобряване на аналитичния и технически 
капацитет, както и за регулирането на цените и ефективността на електроенергийния пазар на България. 
В рамките на споразумението ще бъдат разработени методики и анализи за мониторинг на пазара, разходите и ползите 
от инвестиционните проекти, капиталовите и оперативните разходи на мрежовите предприятия за регулаторни цели, 
методика за обвързване на регулираните приходи на мрежовите предприятия с показателите за ефективност и качество 
на услугите. 
Предвижда се развитие на капацитета на КЕВР в посока провеждане на проверки, изземване на електронни доказателства, 
снемане на устни обяснения, налагане на наказания, уреждане на спорове и начини за обжалване от страна на 
дружествата, както и други процедурни и правни въпроси. 
В рамките на проекта е предвидено да бъде извършен преглед и анализ на законодателството и да бъдат изготвени 
предложения за нормативни промени с цел подобряване на регулаторната рамка на електроенергийния пазар и 
респективно на регулаторната дейност на КЕВР 
 
БНР 
 
√ Парламентът гледа на второ четене промени в Закона за личните данни, засягащи работата на медиите 
Депутатите ще продължат дебатите и гласуването на Закона за личните данни на второ четене. Приети вече промени дават 
възможност държавни органи и администрацията да проверяват медийни публикации, журналисти, академични 
проучвания, документални материали, както и да отказват достъп до информация. Според приетите текстове ще се 
преценява дали журналистите законово имат достъп до данните, дали имат право да ги обработват и да ги изнасят, без да 
нарушават баланса със защитата на личните данни. Пpoвepĸитe зa зaщитa нa личнитe дaнни мoгaт дa ca ĸaĸтo плaнoви, 
тaĸa и пo cигнaли, вĸлючитeлнo oт мeдиитe. 
 
√ Очакват се опашки в района на Кулата-Промахон заради протести в Гърция 
От Министреството на външните работи предупреждават за възможно образуване на колони от чакащи автомобили в 
района на пункт Серес, където гръцките селскостопански производители  планират символичен протест и блокиране на 
движението в района на граничния пункт Кулата-Промахон. Очаква се шествието  да започне в 14 ч.  
„Гранична полиция“ е в постоянен контакт с колегите си от гръцка страна. Оттам припомнят, че най-близкият граничен 
пункт е Илинден - Ексохи. 
 
√ ЕК: България е най-малко проблематична от трите страни, даващи гражданство срещу инвестиции 
Три страни в ЕС - България, Кипър и Малта дават гражданство срещу инвестиции при условия, които са по-малко стриктни, 
отколкото изискванията за натурализация, се казва в доклада на Европейската комисия, оповестен днес. 
В документа се отбелязва, че в тези държави няма задължения за физическо пребиваване, нито за естествени връзки със 
страната, преди да бъде дадено гражданството. България е най-малко проблематична от трите страни, се разбра от думите 
на еврокомисаря по правосъдието Вера Йоурова. 
В доклада се констатира липсата на прозрачност при функционирането на схемите, както и липсата на сътрудничество 
между държавите-членки, които допълнително засилват рисковете от заплаха за сигурността, пране на пари и избягване 
на данъчното облагане. 
Еврокомисарят по правосъдието Вера Йоурова подчерта: 
"Като Европейски съюз ние нямаме правна основа, за да забраним тези схеми, но не можем да стоим със скръстени ръце. 
Комисията реагира за първи път на тази ситуация и сме казали ясно в доклада какво очакваме. Искаме повече гаранции за 
сигурността и прането на пари и очакваме повече прозрачност. Настояваме да се създаде експертна група между страните-
членки до края на тази година, която да работи върху изготвянето на общи правила на проверка на сигурността и 
сътрудничеството между държавите в тази насока". 
Йоурова добави, че е информирана за намерението на българското правителство да премахне тази практика, което би 
довело до осезаеми резултати. Тя уточни, че следи развитието на ситуацията. 
От своя страна еврокомисарят по миграцията, вътрешните работи и даване на гражданство Димитрис Аврамопулос 
подчерта, че даването на гражданство става национална отговорност, но позволява на този, който го е получил, свободно 
да се движи в Шенген.  
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"Няма да позволим създаденото през последните години да бъде съсипано",  категоричен бе той. 
Вчера Министерството на правосъдието предложи промени в Закона за българското гражданство, чрез които да отпадне 
възможността за получаването му срещу инвестиции, както и да се прецизират изискванията към кандидатите. Днес стана 
ясно, че това вече е позиция на цялото правителство.  
От 2013 г. 50 чужди граждани са получили български паспорти на основание инвестиции. Зам.-министърът на 
правосъдието Десислава Ахладова обясни: "Различни са държавите, основно Пакистан, Египет, Русия. Ние казваме, че 
България все пак няма принос от извършването на този вид инвестиции". 
Работна група подготвя проекта за промени в Закона за българското гражданство от февруари миналата година. 
Обявяването на поправките сега няма нищо общо с готвените от ЕК препоръки, обясни министърът на икономиката Емил 
Караниколов. 
"Това е просто нещо, което е забелязано в компетентните служби, съответно министерства и ведомства, и е започнала 
работа, но един такъв анализ е продължил около 1 година", каза министърът. 
Темата бе обект на разговор между омбудсмана Мая Манолова, която бе в Брюксел, и еврокомисаря по правосъдието 
Вера Йоурова, която вероятно ще представи доклада заедно с еврокомисаря по миграцията, вътрешните работи и 
гражданството Димитрис Аврамопулос. 
Пред „Хоризонт“ Манолова каза, че вероятно няма да се иска пълна забрана на гражданството срещу инвестиции: 
„Ще има препоръки, които няма да включват забрана на придобиването на гражданство срещу направени инвестиции, но 
ще има настояване за предприемане от страна на българската държава на комплекс от мерки, които да осигурят 
прозрачност на произхода на капитала, който се инвестира в страната, проследяване на това дали наистина става дума за 
реални инвестиции, както и обмен на информация между страните-членки за лицата, които придобиват гражданство по 
този начин“. 
 
√ Меркел препоръча реформи в МВФ и Световната банка за възстановяване на доверието във финансовата система 
Глобални организации като Международния валутен фонд и Световната банка трябва да бъдат реформирани, за да 
възстанови доверието в световната финансова система, заяви германският канцлер Ангела Меркел в сряда, защитавайки 
в същото време и мултилатерализма като печеливш гарант за всяка една от страните. 
"От дълго време развиващите се страни като Китай и Индия влияят много силно на световната икономика и когато на 
съществуващата система отнеме твърде много време, за да реагира, последствията са, че други държави реагират на това 
чрез нови институции”, заяви Меркел по време а своя реч на Световния икономически форум в Давос. 
Меркел също така заяви, че Берлин "иска да даде силен принос за укрепването на Европа", особено във връзка с Договора 
от Аахен, подписан с Франция във вторник. Тя повтори, че двете страни изразиха ангажимент "да работят за Европа, за по-
нататъшно развитие на Европа" и подчерта, че целта на договора не е да се противопостави на НАТО. 
Канцлерът на Германия се изказа в полза на многостранността и на международните институции. "Винаги трябва да 
помним, че останалите имат своите лични интереси, след което ги факторират и може да имаме ситуация, в която всички 
печелят", посочи тя. Меркел призна, че институциите трябва да се придържат към промените в глобалните общества и 
технологии и че докато процесът е труден, "има място за реформи и трябва да възприемаме новите идеи". 
 
√ През 2019 година Китай ще надмине САЩ и ще се превърне в най-големият пазар в света за търговия на дребно 
Според компанията eMarketer през 2019-а година Китай ще надмине САЩ, за да се превърне в най-големият пазар в света 
за търговия на дребно, съобщава агенция MarketWatch. 
Експерти твърдят, че китайският пазар ще надхвърли този на Съединените щати със 100 млрд. долара, като продажбите в 
Китай ще нараснат със 7,5% до 5,636 трлн. долара. По същото време се очаква продажбите на дребно в САЩ да се повишат 
с 3,3% до 5,529 трлн. долара, но темповете на растеж ще намалеят и при двете най-големи световни икономики. 
Китай има и най-значим ръст в света на онлайн продажбите на стоки, като този скок е от 35,3 на сто. Компанията Alibaba 
Group Holding Ltd. е водеща с дял от цели 53,3% от всички продажби, въпреки че този дял намалява, отбелязва 
анализаторската компания за онлайн търговия eMarketer. 
През 2019-а година се очаква китайската търговия през интернет да достигне 1,989 трлн. долара, като самата страна ще 
държи 55,8% от онлайн продажбите на дребно по целия свят. 
В САЩ електронната търговия представлява доста по-скромните 10,9% от всички продажби на дребно. 
Компанията eMarketer също така твърди, че до 2022 година общите продажби на дребно в САЩ ще достигнат 6,030 трлн. 
долара спрямо 6,757 трлн. долара в Китай. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Мартин Димитров: Българско гражданство срещу инвестиции - процедурата се нуждае от публичност 
България е най-малко проблематична от трите страни, даващи гражданство срещу инвестиции в ЕС, заяви 
еврокомисар Вера Йоурова 
Три страни в ЕС - България, Кипър и Малта дават гражданство срещу инвестиции при условия, които са по-малко стриктни, 
отколкото изискванията за натурализация, се казва в доклада на Европейската комисия, оповестен днес, посочва БНР. 
В документа се отбелязва, че в тези държави няма задължения за физическо пребиваване, нито за естествени връзки със 
страната, преди да бъде дадено гражданството. България е най-малко проблематична от трите страни, се разбра от думите 
на еврокомисаря по правосъдието Вера Йоурова. 
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В доклада се констатира липсата на прозрачност при функционирането на схемите, както и липсата на сътрудничество 
между държавите-членки, които допълнително засилват рисковете от заплаха за сигурността, пране на пари и избягване 
на данъчното облагане. 
"Бих допълнил две неща към доклада: Първо, хората, които получават гражданство, да бъдат публични. Процесът по 
придобиване на гражданство да бъде публичен и проверката да включва европейските служби. Второ, да има реална 
инвестиция, т.е. да има създадени работни места" - това коментира в интервю за БНР политикът Мартин Димитров.   
"Това, че средата през последните 10 години не е благоприятна, не означава, че такъв режим  не трябва да има. Не говоря 
за гражданство, а за право на пребиваване. Утре се надявам в нова икономическа и политическа ситуация да има много 
желаещи. Един ред не се създава за моментното състояние на нещата, а винаги се търси перспективата", подчерта 
Димитров.  
Според него трябва да има публичен регистър и тогава ще има много по-малко злоупотреби. Много е важно цялата 
процедура да е публична, да е ясно кой е получил българско гражданство и кой пребивава на територията на България, 
коментира БНР. 
 
√ Как реагираха пазарите на вота в британския парламент за сделка за Brexit 
Паундът се развива много позитивно въпреки отхвърлянето на споразумението за Brexit от британския парламент преди 
седмица. Повечето инвеститори възприеха решението като ясен знак, че възможността да има отлагане на Brexit е доста 
по-голяма.Това каза Мартин Митренцев, форекс експерт, в предаването "В развитие" с водещ Светозар Димитров. 
„Отлагането на Brexit във времето означава, че ще има по-нататъшни разговори за сделка и евентуално ще бъде постигнато 
по-продуктивно споразумение, от което ще спечелят Брюксел и Лондон“. 
Ирландската граница остава един от неразрешените проблеми, коментира той. 
„Дори и при Brexit със сделка оставането на Великобритания в митническия съюз гарантира, че Лондон не може да прави 
търговски споразумения с други държави“. 
Той говори и за ситуацията на петролния пазар. 
„От 24-ти декември насам американският суров петрол поскъпва с 25%. Причината за това е намаляващата продукция на 
петрол в САЩ“. 
 
News.bg 
 
√ Кристалина Георгиева призова българите да разгърнем адаптавността си 
Българите сме адаптивни към промените, но трябва да го приложим "този талант", защото много ще ни е необходим в 
бързо променящия се свят. 
Това обяви в интервю за Нова телевизия временно изпълняващият длъжността президент на Световната банка Кристалина 
Георгиева. 
Тя обясни, че настоящата година няма да е толкова добра, за разлика от 2018 г. Нашите прогнози за растежа са, че той 
продължава да бъде стабилен от 2.9%, но е по-нисък от нивото, от което са прогнозирали от Световната банка преди 6 
месеца. 
По думите на Георгиева търговското напрежение между Китай САЩ дава своето отражение върху настоението на 
инвеститори и потребители и има затягане на коланите. "Това не е добре за растежа", констатира тя. 
Има повече финансов стрес, лихвите се качват нагоре, дълговете са много големи и това създава страх от сриване на пазари 
особено сред бедните страни, поясни Георгиева. 
"Когато големите икономики кихнат, малките хващат пневмония", отсече тя. 
България за момента е добре имунизирана от времето на финансовата криза. По думите й нашият дълг е нисък, а бюджетен 
дефицит на практика няма. 
Според Кристалина Георгива България е страна с добър буфер от гледна точка на бюджета и в тези условия това ни 
позиционира добре. 
Тя призова, че трябва да се мисли за бъдещето, защото светът става все по-конкурентен. 
Георгиева обясни, че вече имало много центрове, които определят посоките на развитие и всички трябва да вдигнат малко 
мярката - повече внимание на инвестиционния климат. 
"Нашата страна застава на едно място и не се кача нагоре", предупреди тя. 
Шефът на Световната банка коментра и темата за Брекзит. Кристалина Георгиева е убедена, че здравият разум от страна 
на Англия и Европейския съюз ще надделее. 
 
√ Дават 2,7 млн. лева за нова дирекция в Министерството на икономиката 
Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха 2 676 708 лв. допълнителни разходи за нова дирекция в Министерството 
на икономиката за 2019 г., съобщиха от Министерския съвет. 
Парите са за новата дирекция "Регулиране на икономически дейности" в Министерството на икономиката. От МС 
обясняват, че тя е разкрита във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл. 4 от Закона за административното 
регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 
Очаква се тази нова дирекция да контролира изпълнението на отложения за 1 юли Закон за горивата. 
По-рано също днес депутатите на първо четене отложиха влизане в сила на Закона за административното регулиране на 
икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Предложението за отлагането на Закона бе на 
МС. 
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Новоприетият закон се очаква да започне да действа от 1 юли 2019 г., а не от 28 януари 2019 г. От ГЕРБ предложиха, а 
останалите се съгласиха, срокът за внасяне на промени в закона за горивата между двете четения да бъде 3 дни. 
Припомняме, Законът за горивата беше приет от парламента през лятото на 2018 г. и трябваше да влезе в сила от 28 януари 
2019 г. 
Според Закона, за да бъдат регистрирани търговците с нефт и нефтопродукти, те трябва да имат определен уставен капитал 
и обезпечение. Нарушителите ще плащат солени глоби. 
Големите търговци на горива трябва да имат капитал не по-малък от 1 млн. лева. Дребните дилъри на горива - - 20 хил. 
лева. 
Дистрибуторите на бутилиран газ трябва да имат над 10 хил. бутилки за съхранение. 
Ако бъде заловен човек, който търговия с нефт и нефтени продукти без регистрация, трябва да плаща между 25 до 250 000 
лв. При повторно повторно нарушение санкцията е в двоен размер. 
Автомобилите нямат право да зареждат от мобилни бензиностанции, за което се предвижда санкция от 20 до 200 хил. лв. 
 
Дарик 
 
√ Радев: Икономическото и социалното сближаване на държавите от ЕС е инвестиция в бъдещето 
Икономическото и социалното сближаване на държавите от Европейския съюз е инвестиция в бъдещето на обединена 
Европа и това следва да бъде заложено в Многогодишната финансова рамка на ЕС и общите политики. Това заяви 
президентът Румен Радев на работна среща на "Дондуков" 2 с ръководителите на дипломатическите мисии на държавите-
членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство в България, съобщиха от прессекретариата на държавния 
глава.  
В срещата са участвали също вицепрезидентът Илияна Йотова и председателят на Представителството на Европейската 
комисия в България Огнян Златев. 
Държавният глава е призовал единството и солидарността да останат водещи принципи за справяне с общите 
предизвикателства като постигане на по-висок икономически растеж, изграждането на сигурна и социално ангажирана 
Европа, справянето с миграцията и борбата срещу тероризма. 
Задълбочаващите се различия между Северна и Южна и Западна и Източна Европа са били определени от Румен Радев 
като най-голямото предизвикателство, пред което е изправен днес ЕС. По думите на президента пример за това е и т.нар. 
пакт за мобилност, който разделя европейските държави в ущърб на конкурентоспособността на превозвачите от Източна 
Европа, докато продължава да има съществена разлика в заплащането на труда на служителите, работещи за едни и същи 
европейски компании, в зависимост от европейския регион, в който са разположени техните филиали. 
Подписаният договор за приятелство между Франция и Германия е бил определен от президента като важна стъпка за 
задълбочаване на процеса на европейска интеграция и засилване на ролята на обединена Европа. Президентът е посочил 
обаче, че сътрудничеството в сферата на сигурността следва да бъде открито и за останалите държави членки на ЕС, които 
да бъдат част от изграждащата се "обща стратегическа култура и обща отбранителна промишленост".  
Румен Радев е отбелязал и новите инициативи за задълбочаване на партньорството в сферата на отбраната като 
"Европейската инициатива за интервенция" и призовал да не се допуска изолацията на Източна Европа от споделянето на 
идеи, обмена на разузнавателна информация и разработване на доктрини, което би засилило фрагментацията на Европа.  
По време на срещата са били обсъдени редица въпроси, свързани с дебата за бъдещето на обединена Европа, Западните 
Балкани, Източното партньорство, енергийната диверсификация и други актуални теми от дневния ред на ЕС. 
 
√ Тестват системата за проследяване на лекарствата след седмица 
Електронната система, проследяваща движението на лекарствата от вноса до евентуалния му износ, вече е разработена и 
следващата седмица ще се тества с участниците в бизнес процеса, ще се даде достатъчен срок за всички, за да могат да 
въведат първоначалната информация в системата и когато тя започне да работи нормално, ще бъде въведена в 
експлоатация. 
Това каза зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева по време на форум, посветен на новата система за 
верификация на лекарствата. Системата ще проследява наличността и движението на лекарствата в страната. 
Начева припомни, че е обявена обществена поръчка за изработване на електронна рецепта. Електронната рецепта ще 
бъде част от националната интегрирана информационна система и когато тя стане факт, бизнес процесите в областта на 
лекарствата ще се организират по прозрачен и ефективен начин, допълни Начева. 
Изпълнителната агенция по лекарства и Министерството на здравеопазването нямат за цел да създават смут в системата 
или да налагат санкции преди механизмът за верификация на лекарствата да заработи нормално, каза още тя. 
Европейската система за верификация ще започне да работи на 9 февруари. 
Начева увери, че ще бъде осигурен необходимият времеви период от няколко месеца. По никакъв начин не трябва да се 
допуска отказ за лечение на пациенти или осигуряването на лекарства за тях, както и тежест върху пациента заради 
въвеждането на верификацията, подчерта Начева. Една от целите на верификацията е елиминиране на риска от 
разпространение на фалшиви лекарства, каза още Начева и изрази категорична подкрепа за въвеждане на механизма. 
 
В. Монитор 
 
√ Агенцията по вписванията става обект със стратегическо значение 
Правителството включи Агенцията по вписванията в Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за 
националната сигурност, съобщиха от Министерски съвет. 
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Гарантирането на нормалното функциониране на Агенцията налага преосмисляне на съществуващата система за сигурност 
и въвеждането на допълнителни мерки, роли, верификационни и контролни механизми. 
Изграждането на такива механизми за защита ще стане възможно след включването на Агенцията в списъка на обектите 
от стратегическо значение. 
Същевременно промяната ще спомогне да бъдат предприети всички възможни мерки за бързо и ефективно 
предотвратяване и ограничаване на риска от нов срив, подобен на случилия се през август 2018 г., допълват от 
правителственият пресцентър. 
На Агенцията е възложено да води и поддържа следните регистри Имотен регистър, Регистър БУЛСТАТ, Търговски регистър 
и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър на имуществените отношения между съпрузите. 
Всеки от тях съдържа важна информация относно правния статут и правата на изключително широк кръг от правни субекти, 
а вписванията в тях имат определено от закона правопораждащо, защитно или оповестително действие. В този смисъл 
воденето и поддържането на регистрите от Агенцията по вписванията има основно значение за обезпечаване на правната 
сигурност в страната.  
 
Еconomic.bg 
 
√ Увеличението с 8% на европарите за България мина на комисия 
През следващия програмен период страната ни ще разполага с 2 млрд. лв. повече за кохезия 
Комисията по регионално развитие одобри общия регламент с разпоредбите за 8 фонда, които ще трябва да се прилагат 
в бъдеще при кохезионната политика след 2021 г. Това коментира пред Economic.bg в Брюксел евродепутатът от ЕНП 
Андрей Новаков, който е и основен докладчик по темата. 
От доклада се вижда, че общите средства за кохезия в бюджета на ЕС за периода 2021-2027 г. нарастват с 47.5 млрд. евро 
до рекордните 378 млрд. евро. Това ще се отрази благоприятно и на Европейския фонд за регионално развитие, на който 
разчитат стотици общински проекти. България е една от трите държави в Съюза с максимално увеличение от 8% спрямо 
сегашния програмен период. Средното намаление за ЕС е 11%. 
„Не само, че парите за кохезия няма да изчезнат, но ще се увеличат. Предвиждаме парите за България да се увеличат с 8% 
през следващия програмен период, което е почти 2 млрд. евро повече“, уточни Новаков. 
Той добави, че повече от 30% от европейския бюджет отиват за кохезия, като разбира се най-големите са фондът за 
регионално развитие и социалният фонд. „Ключови проекти, които са залежавали през последните 30 години, каквито има 
немалко в България, ще имат шанс да бъдат завършени с подкрепата на Европа през следващия програмен период“, 
допълни Новаков. 
Другата основна тема, заложена в доклада, е собственото финансиране. По-слабо развитите региони ще продължат да се 
възползват от еврофинансирането, като целта е то да се покачи от 70% на 85%. 
 
БНТ 
 
√ 15 000 компании избягаха от свободния пазар на ток 
Близо 15 хиляди компании са се върнали на регулирания от държавата пазар на ток, заради високите цени на свободния. 
Това показват данните на Асоциацията на търговците на електроенергия в България. 
Четири спешни законодателни поправки предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране, за да се успокоят 
цените на тока за бизнеса. Първо - увеличаване на задължителните количества, които големите държавни централи 
продават на пазара, второ - всички производители с над 1 мегават мощност също да излязат на пазара, да бъде приета 
нова енергийна стратегия и да бъде разширено портфолиото на продуктите, предлагани на борсата. 
Валентин Николов, зам. председател на енергийната комисия към НС: Това ще бъде оценено в комисията по енергетика, 
ще видим всички плюсове и минуси, още не мога да се ангажирам с мнение - правилно или неправилно, то разбира се е 
правилно - всички трябва да излязат на борсата, но дали това е подходящия момент - това ще бъде оценено в крайна 
сметка. 
И бизнесът, и институциите обаче са категорични, че на борсата не се продава достатъчно ток, тоест липсва ликвидност. От 
енергийния регулатор уверяват, че каквито и промени да се правят за стабилизиране на борсовата цена на тока, това няма 
да се отрази като рязко поскъпване на електроенергията за бита. 
Иван Иванов, председател на КЕВР: С повишаването на цената на електроенергията, ще се намали добавката задължение 
към обществото - сметките на хората, на битовите потребители няма да бъдат повишавани като реална стойност. 
Единственото, което ние отчитаме това ще бъде инфлацията в страната. 
Очаква се комисията да приключи проверката на сделките на борсата до края на следващата седмица. Нови цени на тока 
за бита ще бъдат обявени от юли. 
 
√ Народното събрание ще разгледа промените в Закона за лечебните заведения  
Очаква се депутатите да решат чия собственост ще остане болница "Лозенец", след като Министерски съвет се отказа от 
нейното стопанисване.  
Първоначалната идея беше лечебното заведение да се превърне в национална педиатрична болница, но след вътрешна 
съпротива, кабинетът реши да я направи учебна база на Софийския университет. 
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√ Кирил Ананиев сезира Главния прокурор за зачестилите нападения над медици  
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев е сезирал главния прокурор за зачестилите нападения над медици. Това 
съобщиха от пресслужбата на МЗ. 
Заради последните два случая на проявена агресия срещу медицински лица на територията на област Велико Търново, 
министър Ананиев е изпратил до Главния прокурор доклада за двата инцидента с искане да бъде осигурено приоритетно 
разследване по тях. Настояването на министър Ананиев е разследванията по тези два случая, както и по всеки друг случай 
на агресия срещу медицински специалист при изпълнение на служебните му задължения, да бъдат проведени по реда на 
бързо производство. МЗ остро осъжда посегателството спрямо медицински специалисти и се обръща към всички 
български граждани и най-вече към представителите на ромската общност с апел да проявяват уважение и разбиране към 
високоотговорната и често пъти животоспасяваща работа на медиците. 
 
√ Путин и Ердоган обсъдиха „Турски поток“ и ситуацията в Сирия  
Сухопътният участък на газопровода „Турски поток“ да е готов по план до края на тази година. На това разчита руският 
президент Владимир Путин, който прие турския си колега Ердоган в Москва. 
Домакинът изрази надежда, че ядрената централа „Акую“, изграждана с руска помощ, ще заработи през 2023 година, 
когато ще се честват 100 години от създаването на Република Турция. 
Русия подкрепя диалога между Дамаск и сирийските кюрди, в контекста на американското изтегляне от Сирия, стана ясно 
след разговорите. Обсъдени са били и мерките за стабилизация на бунтовническия анклав Идлиб. Русия ще бъде домакин 
на поредната среща на върха с Турция и Иран. 
 
√ Давос и предизвикателствата на цивилизацията 
Германският канцлер призова за реформиране на Световната банка и Международния валутен фонд. На Световния 
икономически форум в Давос Ангела Меркел заяви, че реформите се налагат, за да се върне доверието в световната 
финансова система. 
Давос, минус 20 градуса. Толкова студено е през нощта в швейцарския курорт. Трима испанци отказаха да спят в хотел, а 
са на палатка пред конгресния център, за да напомнят за проблема с бездомните хора. 
Боно: Капитализмът е измъкнал много повече хора от бедността от другите системи. Но той е див звяр, ако не го опитомим, 
ще ни сдъвче. 
И през втория ден от форума участниците се изправиха пред предизвикателствата на четвъртата индустриална революция, 
за да търсят решенията им. Германският канцлер защити глобализма, но с променени финаносови организации. 
Ангела Меркел, канцлер на Германия: Трябва да работим срещу фрагментирането на световната архитектура, необходими 
са реформи на сегашните институции. 
Рискове за световната икономика прогнозира и японският премиер. За да се преодолеят сътресенията, Шиндзо Абе 
призова за реформиране на Световната търговска организация. 
В Давос пристигна и Грета Тунберг - 15-годишната шведка, спечелила си славата на "съвременната Пипи". Преди няколко 
месеца момичето поде мисия за спасяването на планетата. 
Грета Тунберг: На форума присъстват най-могъщите хора на Земята. Тук съм, за да им кажа, че се провалиха. 
Темата за климатичните промени сред водещите в Давос. Очакванията са по време на срещата в швейцарския курорт да 
кацнат рекордните 1500 частни самолета. Статистика, с която организаторите си навлякоха критиките на 
природозащитниците. 
 
√ Преди евроизборите: ЕС с план за действие срещу дезинформацията  
Евросъюзът вече има план за действие срещу дезинформацията за предстоящите евроизбори. Някои неправителствени 
организации предлагат един вид „ваксина“ срещу фалшивите новини като учат потребителите на социалните мрежи как 
да ги разпознават. Други са разработили софтуер, който анализира политическата реклама във фейсбук. Всички те 
споделиха натрупания опит в рамките на дискусия, организирана от Бюрото на европейския парламент в България. 
„Аз уча хората да произвеждат фалшиви новини“ - шокиращо признание. 
Марайе Аренце е част от първата холандска армия за тролове. Целта им е да унищожат изборите за Европейски парламент 
с кампания за дезинформация. Но тя не е лошият герои в тази игра. 
Марайе Аренце -образователен координатор в нидерландската НПО DROG: Вярваме, че ако наистина искаме да се 
научим как работи дезинформацията, трябва ние самите да знаем как да я създаваме. Това се нарича ,,имунизация" - 
идеята, че може да се ваксинират хората срещу фалшиви новини. 
„Европейския парламент взема чипса на децата“ - реално заглавие от вестник. Зад него стои новината за резолюция за по-
високо финансиране на здравословното хранене в училище. Гръмкото заглавие деформира реалността, смятат от 
Информационното бюро на Европейския парламент в България. 
Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България: Това до голяма степен допринася за 
това да се премества фокуса от важните решения, които се вземат в ЕС, в ЕП, в ЕК към неща, които нямат реално никакво 
значение, които не са верни, но наистина променят нагласата на хората към институциите и към европейския проект. 
Евросъюзът вече има план за действие срещу дезинформацията. 
Анели Ахонен - Европейска служба за външна дейност: Комисия ще работи със социалните платформи. Социалните медии 
трябва да докажат, че се съобразяват с кодекса на най-добри практики, да се изтриват фалшивите акаунти. 
Лекторите се обединиха и около тезата, че е нужно да се обърне по-сериозно внимание на образоването на гражданското 
общество и медиите за разпознаване на фалшиви новини. 
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В. Стандарт 
 
√ И производителите на ток от 1 МВт до 4 МВт излизат на борсата 
И производителите на електроенергия от 1 МВт до 4 МВт също ще излязат на Българската независима енергийна борса 
(БНЕБ). Това е една от мерките, които се предлагат за стабилизиране на цените на БНЕБ, които от септември насам 
достигнаха космически висоти. Това стана ясно по време на дискусията „Ликвидност и ценови нива при задължително 
участие на борсовия електроенергиен пазар“, организирана от сп. "Ютилитис". Изваждането на пазара на производителите 
на електроенергия от и над 1 МВт, увеличение на количествата на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) от 
страна на трите държавни дружества в състава на БЕХ (АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и Националната 
електрическа компания – НЕК), както и осъществяване на обединението на пазарите (XBIT) са трите мерки, които ще 
стабилизират пазара на енергия и по-точно в сегмента пазар „Ден напред“. Промените, засягащи Закона за енергетиката, 
ще бъдат внесени в Народното събрание за обсъждане и гласуване преди новия регулаторен период от 1 юли, обясни 
председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Една от промените в ЗЕ ще бъде именно  и изваждането на пазара на 
производителите на електроенергия от 1 до 4 МВт. Копирано от standartnews.com 
 
Actualno.com 
 
√ Няма как въпросът с двойния стандарт при храните да бъде решен на национално ниво 
Няма как въпросът с двойния стандарт при храните да бъде решен на национално ниво. Това заяви омбудсманът Мая 
Манолова, според която не може да бъде нарушен принципът на свободно движение на стоки и услуги без да има решение 
на европейско ниво.  
С думите си де факто Манолова тушира и инициатива на БСП, отхвърлена от Народното събрание през миналата седмица. 
БСП искаше да се приеме специален закон за двойния стандарт при храните, с който да се задължават органи на други 
страни на ЕС да издават определени сертификати за качество – нещо, което и ГЕРБ, и ДПС посочиха като неизпълнимо без 
мерки на паневропейско ниво. 
Манолова показа задоволство от визитата си в Брюксел и това, че Европейската комисия е обърнала внимание на 
петицията за промяна на законодателството по отношение на двойния стандарт при храните. Омбудсманът посочи като 
положителен момент решението на ниво комисия на Европейския парламент да има законодателно решение. Въпросът 
беше оставен отворен, за да може и следващият Европейски парламент да продължи работата по темата, подчерта 
Манолова.  
Омбудсманът каза и пред БНТ, че прибалтийските държави са на позицията на България, както и страните от Вишеградската 
четворка. По думите ѝ, евродепутати от всички политически семейства са били „за” в Комисията по петициите към 
Европейския парламент. Манолова е категорична, че институциите на ЕС са на страната на гражданите срещу интересите 
на транснационалните компании. За пръв път в Директивата за нелоялните търговски практики ще бъде записано, че 
производството на храни под една и съща марка с различни съставки ще е измама и ще има сериозни глоби – до 10 млн. 
евро или 4% от годишния търговски оборот на нарушителя, припомни Манолова готвените параметри. Тя добави, че такива 
съгрешили марки ще бъдат вкарвани в съответен черен списък. Изключение ще има само при използване на местна 
суровина – например български домати за уникален тип българска лютеница, но ЕП тепърва ще даде конкретно 
определение при гласуване в пленарна зала. Проблемът с гражданството 
Необходимо е да има много детайлна проверка на произхода на средствата, чрез които се взема гражданство срещу 
инвестиции, коментира още Манолова горещия въпрос с "купуването" на гражданство срещу инвестиции. По думите на 
омбудсмана, комисар Вера Йоурова ѝ казала, че ЕК няма да иска забрана на практиката "гражданство срещу инвестиции", 
но правосъдното министерство вече стартира процедура за промени в законодателството и премахване изцяло на 
практиката.  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Патриотични сътресения - как се подреждат картите преди предстоящите евроизбори? 
- Съмнения за търговия с българско гражданство - как работи схемата? 
- Повече права за потребителите - какво ново? 
- На живо от грипния кабинет във ВМА - как да се борим с болестта? 
- Опасно време очакват синоптиците - къде ще вали най-много? 
- Без "г-н" и "г-жа" - как в германския град Хановер въведоха джендър неутрални обръщения? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Грипната епидемия се разраства - на живо, къде са най-тежките случаи? 
- Бетон на плажа - на живо - защо продължават строежите по Южното черноморие; и още - спомените на Павел 

Попандов за времето, когато Шофьорския плаж беше без бетон 
- Предконгресно - БСП преди коонглеса ,кой ще води листата на БСП за евроизборите - в студиото Антон Кутев 
- В Кремъл - за какво се договориха президентите Путин и Ердоган? Асен Агов и Мехмед Юмер 
- Има ли незаконна търговия с диви животни и ко йпозволява да ги гледаве в домовете си 

Нова телевизия, „Здравей България" 
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- На депутата от БСП Елена Йончева бе повдигнато обвинение за пране на пари от КТБ - "Атака срещу опозицията 
ли е това?" 

- Ще бъде ли застроен плажът от филма "Оркестър без име"? Има ли незаконно строителство край Алепу? 
- В "Дръжте крадеца": Серийни кражби от магазин в центъра на София. Защо законът е безсилен срещу 

рецидивистите? 
- Ще блокират ли гърците границата ни край Кулата заради споразумението с Македония и какво общо има с това 

българската държава? 
- Къде са последните неумъртвени заради чумата животни в Болярово и защо собствениците им не допускат 

ветеринари във фермата си? 
-  Как полицаи от София бяха задържани заради рекет и събиране на "такса спокойствие"? 
- Близки на дете, загинало на пътя, протестират, тъй като се опасяват, че истината за случая ще бъде потулена 
- Ексклузивно - Кристалина Георгиева с първо интервю след назначението й за временен шеф на Световната банка 
- На живо от Германия - защо градските власти забраниха и въведоха полово неутрални обръщения и забраниха да 

се ползва "господин" и "госпожа"? 
- Калин Врачански се превръща в чаровен измамник в най-новия български сериал по NOVA - "Господин Х и морето" 

 
√ Събития в страната на 24 януари  
София. 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 09.30 часа ще се проведе заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет. 
- От 10.00 часа в зала 1 на НДК Хипократова клетва ще положат 435 млади лекари от Випуск 2018 на Медицинският 

факултет към Медицинския университет- София. 
- От 10.30 часа в зала „Еспланада" в хотел „Best Western Expo", „ЧЕЗ Разпределение България" АД ще представи 

резултатите от изпълнението на проекта си за разкриване на работни места за безработни и хора без 
квалификация. 

- В 10.30 часа в зала „Изток" в НС лидерът на „ВОЛЯ" и зам.-председател на НС Веселин Марешки ще обяви 
коалицията, с която партията ще се яви на предстоящите избори за Европейски парламент през пролетта. 

- От 14.00 часа в сградата на ул. „Георг Вашингтон" 22, омбудсманът Мая Манолова организира обществена 
дискусия по проблемите с наднорменото замърсяване на въздуха 

- От 14.00 часа в конферентна зала на Съюза на юристите в България ще се състои кръгла маса на тема 
„Прозрачността в работата на съдилищата - предпоставка за повишаване на доверието в съдебната система в 
България". 

- От 19.00 часа в Софийска градска художествена галерия Германо-Българската индустриално-търговска камара 
(ГБИТК) ще награди за петнадесети път фирми, допринесли за развитието на българо-германските икономически 
отношения през последната година. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.30 часа в сградата на ОДМВР-Благоевград ще се проведе пресконференция, свързана с дейността на 
дирекцията. 

*** 
Видин. 

- От 11.30 часа в Конферентния център на Областна администрация Видин регионалният министър Петя Аврамова 
ще участва в работна среща за напредъка на проекта за модернизация на пътя Видин - Ботевград. В срещата ще 
вземат участие инж. Дончо Атанасов - член на Управителния съвет и временно изпълняващ длъжността 
председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура", кметове на общини и председатели на общински съвети 
от областта. 

*** 
Плевен. 

- От 11.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА пресконференция ще дадат директорите на Областна инспекция по 
труда, Бюро по труда, Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Плевен. 

*** 
Сливен. 

- В 13.00 часа в зала „Сливен" заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов ще открие първия 
по рода си Национален фолклорен фестивал на самодейни състави на служителите, работещи в системата на 
изпълнение на наказанията. 

***  
Шумен. 

- От 10.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА пресконференция ще даде ПП „Движение Да, България". 
- От 14.00 часа в зала 203 зала ще заседава ПК „Просвета, образование и наука". 
- От 16.00 часа в зала 203 ще заседава ПК „Териториално развитие и селищно устройство 
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Profit.bg 
 
√ Ограничен потенциал за ръст при азиатските акции днес  
Потенциалът за поскъпване при азиатските акции днес бе ограничен, тъй като политическата несигурност в САЩ и 
опасенията около забавящия се световен икономически растеж направиха инвеститорите по-предпазливи към по-
рисковите активи. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.1%. Индексът обаче нараства с 3.7% от началото на годината. 
Австралийският основен индекс остана без промяна, докато японският Nikkei за последно губеше почти половин процент, 
след като се колебаеше между положителна и отрицателна територия. 
Китайският индекс на сините чипове CSI300 се понижи с 0.3%, докато хонконгският Hang Seng изгуби 0.2%. 
На Уолстрийт, трите основни индекса затвориха на положителна територия вчера, като Dow Jones записа най-голям ръст 
след добрите тримесечни резултати на International Business Machines и други големи компании. S&P 500 се повиши с 
0.22%. 
Ръстът обаче бе ограничен от несигурността около частичното спиране на работата на щатската администрация, забавящия 
се ръст на световната икономика и все още неразрешения търговски спор между САЩ и Китай. 
Ръстът на производството в Япония спира през януари, а експортните поръчки падат с най-бързите темпове от 2.5 години. 
Икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет заяви в интервю за CNN, че щатската икономика може да отчете нулев 
растеж за първите три месеца от годината, ако спирането на работата на администрацията продължи през цялото 
тримесечие. 
Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ се справя добре в търговските преговори с Китай, казвайки, че 
Китай “много иска да сключи сделка.” 
Вниманието на инвеститорите се насочва и към Европейската централна банка (ЕЦБ). 
ЕЦБ се очаква да не внесе промени в паричната си политика при първата си среща за 2019 г. по-късно днес, но може да 
отчете рязкото забавяне на икономическия растеж, което засилва вероятността евентуалното бъдещо нормализиране на 
политиката да бъде забавено. 
Срещата на ЕЦБ идва ден, след като Централната банка на Япония занижи прогнозите си за инфлацията, но запази 
огромната си програма за стимулиране на икономиката. 
Публикуваните вчера данни вече бяха показали, че износът на Япония за декември пада с 3.8% на годишна база, което е 
най-голямото понижение от октомври 2016 г. 
Междувременно Централната банка на Южна Корея остави основната си лихва без промяна. 
На валутните пазари доларът за последно отстъпваше с 0.1% спрямо йената, като един долар се разменяше срещу 109.47 
йени. 
Доларът поскъпна до най-високото си ниво от 110.00 спрямо йената от началото на годината, след като Централната банка 
на Япония не внесе промени в паричната си политика в предходния ден. 
Еврото се търгува без промяна на ниво от 1.1384 долара. Европейската валута губи над 1.5%, след като поскъпна до 
тримесечен връх от 1.1570 на 10 януари. 
Британският паунд поскъпна до 11-седмичен връх от 1.3094 спрямо долара вследствие на залозите, че брекзитът без 
сделка може да бъде избегнат, ако парламентът упражни по-голям контрол върху процеса. 
Австралийският долар изтри печалбите си по-рано днес и за последно се търгуваше с понижение от 0.1%, на ниво от 0.7136 
щатски долара. Добрите данни за заетостта в Австралия преди това бяха дали импулс на местната валута. 
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации падна до 2.744%, след като вчера затвори на ниво от 2.755%. 
На суровинните пазари петролът продължава поевтиняването си от вчера. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняват с 31 цента, или 0.6%, до 52.31 долара за барел, докато петролът от 
сорта брент за последно губеше 34 цента, или 0.6% от цената си, до 60.80 долара за барел. Златото отчита леко поскъпване. 
Спот цената на метала бе на ниво от 1 284.20 долара за тройунция. 


