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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Дарик 
 
√  Идеята да се раздвижат акциите от масовата приватизация според Васил Велев е пладнешки обир  
Като пладнешки обир определи Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в България 
идеята да се раздвижат акциите от масовата приватизация. По думите му близо 3 милиона души ще бъдат ощетени от това 
предложение, ако то стане факт. 
"В момента акциите не само от масовата приватизация, а и преференциалните и безплатните акции, които са получили 
работниците при масова приватизация, се съхраняват в Регистър А на Централния Депозитар. Работниците, изобщо 
акционерите не плащат такси за това съхранение, тъй като разходите се покриват от емитентите, от самите предприятия 
за поддръжка на този регистър. И според концепцията трябва се преместят от Регистър А. Нищо не налага те да се местят 
от там", обясни Велев.   
"Ако някой иска да ги продава, той ползва услугите на инвестиционен посредник, мести ги и ги продава. Но ако не иска да 
ги продава, няма нито една причина да ги мести от там. Според тази концепция всички задължително трябва да се 
преместят при инвестиционен посредник. Ако го направят, те ще дължат такси за това, че инвестиционният посредник ги 
съхранява при тях и за няколко години тези такси ще се изравнят със стойността на акциите и акционерът ще ги загуби за 
няколко години. Ако обаче не ги премести при инвестиционен посредник, ще ги загуби много по-бързо, защото ще му 
бъдат взети без негово съгласие и ще бъдат заменени с някакви дялове, с някакъв инвестиционен фонд, който никой не го 
знае какъв е. И ако в продължение на определен срок той не си потърси дяловете да ги продаде или нещо да направи с 
тях, те му се изземат окончателно и се внасят в Сребърния фонд. Тоест акционерите според тази концепция губят във 
всички случаи акциите си - в единия случай за няколко години, а в другия за една", обясни председателят на АИКБ. 
Цялото интервю с Васил Велев чуйте в прикачения звуков файл. 
 
Канал 3 
 
√ Денят на живо, 24.01.2019: Гост е Васил Велев, председател на АИКБ 
Заплатите в частния сектор у нас растат най-бързо в целия ЕС през последните 10 години - в проценти най-бързо. За тази 
година предвиждахме ръст на разходите за труд - цялото число, от порядъка на 8,4%, но при тази цена на електроенергията 
това е непостижима цел - дебело да го подчертая. Такава прогноза за 2019 г. направи в "Денят на живо" председателят на 
АИКБ Васил Велев  заради "абсолютно ненормалната", по думите му, ситуация в енергетиката ни. 
Какво още каза той в "Денят на живо" - вижте видеото. 
 
В. Сега 
 
√  3 милиона българи може да загубят акциите си от масовата приватизация 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска управляващите да се откажат от идеята си за 
национализация на акции от масовата приватизация. Заплахата е залегнала в т.нар. Концепция за личните сметки на 
физически и юридически лица, водени от Централен депозитар. Документът, представен за обществено обсъждане, на 
практика предвижда отнемане на акциите, придобити с бонови книжки, ако собствениците им не се интересуват от тях. 
Под заплаха са правата на близо 3 милиона българи, участвали в масовата приватизация, алармират от АИКБ. И посочват, 
че проектът влиза в "крещящо противоречие както с Конституцията, според която собствеността е неприкосновена, така и 
с европейското право.  
Концепцията предвижда гражданите акционери задължително да прехвърлят книжата си за управление на инвестиционни 
посредници в срок от 1 година. Ако не го направят доброволно, акциите им ще бъдат принудително предоставени на 
специален инвестиционен фонд. Ако собствениците не проявят интерес към участието си в този фонд, дяловете им ще 
бъдат национализирани и внесени в Сребърния пенсионен фонд.  
Според АИКБ идеята да се конфискуват "спящи" акции, защото собствениците им не се интересуват от тях, е равносилна 
на това да се отнеме автомобил, защото притежателят му не го кара, или да се национализира апартамент само защото не 
се обитава.  
Асоциацията потвърждава, че има проблеми с наследяването и с управлението на акциите, когато собствениците са в 
чужбина или пък живеят в райони, където няма нито един инвестиционен посредник. Но концепцията не помага, а създава 
нови затруднения - за трите милиона акционери и за стотици предприятия, а това ще навреди на инвестиционния климат 

https://dariknews.bg/novini/biznes/ideiata-da-se-razdvizhat-akciite-ot-masovata-privatizaciia-spored-vasil-velev-e-pladneshki-obir-2144152
http://kanal3.bg/video/21135-Denyat-na-dzivo%252C-24.01.2019%253A-Gost-e-Vasil-Velev%252C-predsedatel-na-AIKB
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и на облика на България по света. Активно управление на „спящите“ акции е възможно, но за целта трябва да се осигурят 
възможности за дистанционно управление на тези пакети акции и да се премахнат или поне намалят таксите за 
управление, прехвърляне и наследяване, посочват експертите. 
 
В. Дума 
 
√ Бизнесът иска оттегляне на концепцията за "спящите акции"  
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, стана ясно от съобщение на АИКБ. 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 България и 
гарантираното от нея неприкосновеност на правото на собственост, така и с Договора за функциониране на ЕС. Според 
АИКБ, ако авторите на  концепцията наистина желаят активно управление на "спящите" акции, 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.  
 
3е-news.net 
 
√ АИКБ настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица 
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. 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 
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. 
 
Дневник  
 
√ Асоциация вижда желание за конфискация в концепцията за събуждането на "спящите" акции 
След като преди седмица Българската стопанска камара възрази срещу идеята на финансовия министър Владислав 
Горанов да събуди "спящите" акции от масовата приватизация, сега към същата теза се присъединява и друга 
работодателска организация - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
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В съобщение до медиите тя настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, 
водени от "Централен депозитар" АД. 
Според работодателската организация, която се самоопределя като основен изразител на интересите на емитентите, 
предложената за обществено обсъждане концепция е в крещящо противоречие както с конституцията и гарантираната 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 нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове те ще бъдат 
национализирани и внесени в Сребърния фонд. 
Понастоящем притежателите на акции не плащат такси на Централния депозитар, но това правят предприятията, за да се 
поддържа Регистър А. С прехвърлянето на акциите към инвестиционен посредник тези плащания ще са за сметка на 
акционерите, посочва асоциацията. Според нея 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, се посочва в позицията. 
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. 
Асоциацията признава, че има проблеми с наследяването на акциите, с управлението им от емигриралите българи и от 
българите, които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник. Но не национализацията е 
решението на тези проблеми, посочва организацията. Според нея 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. 
 
Econ.bg 
 
√ АИКБ настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица 
Прилагането на концепцията ще засегне близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на 
приватизация 
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. 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 
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 
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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. 
 
Свободен народ 
 
√ Спрете „Концепцията за грабеж“ на „спящите акции“  
Близо 3 милиона души могат да загубят акциите си  
С решение, взето на извънредно заседание на Управителния си съвет, Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ), поиска незабавното оттегляне на „Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от 
Централен Депозитар“. Зад това засукано заглавие се крие нещо, което в момента журналистите наричат нежно 
„Концепция за събуждане на спящите акции от масовата приватизация“. 
Лично аз предпочитам названието „Концепция за грабеж на така наречените спящи акции“. Названието заимствам от мой 
добър приятел, който е юрист с репутация и знае, какво приказва. Бихме могли да започнем с популярното обяснение за 
разликата между кражба и грабеж. В първия случай примерно някой джебчия с бързи пръсти, фино Ви измъква портфейла. 
Във втория случай, двама души Ви държат, а трети ви взима портфейла, като на изпроводяк Ви рита в слабините. 
„Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен Депозитар“, поне според мен 
попада във втората хипотеза.  
Човек би попитал, защо трябва да се използват толкова силни изрази. Според мен, тепърва в този текст ще се използват и 
още по-силни изрази, още повече че в официалния текст на АИКБ, съдържанието на „Концепцията“ и незнайните й автори 
са пожалени в голяма степен. 
Езикът на искането за оттегляне на „Концепцията“ е даже прекалено сдържан и възпитан. Това напомня на вица за 
разликата между германците и англичаните. Едните били прекалено искрени и непосредствени за да бъдат учтиви, а 
другите били прекалено учтиви за да бъдат искрени и непосредствени …  
Ако не дай си Боже, „Концепцията“ успее да стане реалност, последиците ще засегнат и реално ще ощетят близо 3 милиона 
българи - собственици на акции, придобити по време на приватизацията. Това съждение съвсем не е индивидуално 
прозрение на автора на тези редове. То е оценка на АИКБ, а тя е точно работодателската организация, която е основен 
изразител на интересите на емитентите, тоест на публичните дружества, чиито акции се листват и търгуват на Фондовата 
борса. Иначе казано, става дума за деяние с особено обществено опасен характер, за което и обществото и правителството 
са вече предупредени, така че когато във въздуха се разнесат първите писъци на ограбени, никой няма да има правото да 
каже – „ама ние не знаехме, ама ние не съобразихме“. 
Във въпросната „Концепция за грабеж“ се предвижда въвеждане на ЗАДЪЛЖИТЕЛНО прехвърляне на акциите от така 
наречения „Регистър А“ на Централния депозитар в „Регистър Б“ към инвестиционни посредници. Всеки собственик на 
акции от масовата приватизация 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 собственикът 
им да бъде питан и БЕЗ той дори да бъде изрично уведомяван, изцяло против неговата воля, по насилствен начин в някакъв 
напълно имагинерен, Божем специално създаден за случая инвестиционен фонд. Срещу акциите от масовата 
приватизация (в подавляващата част от случаите, това са си старославните „бонови книжки“), съответният гражданин на 
Република България ще се сдобие с дялове от инвестиционния фонд.  
Излишно е да казваме, че за новоизмисления инвестиционен фонд, Илф и Петров биха използвали определението 
„фиолетовый“. Той е роден изпод някое индиго, останало от национализацията от 1947 година. Но разпореждането с 
чуждо имущество не спира до тук. От тук нататък започва истинският грабеж. След изтичане на нов срок (от пет години ако 
не се лъжа) и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат отнети и внесени в 
Сребърния фонд. 
 Може отговорно да се каже, че тези акции от масовата приватизация и дялове от приватизационни фондове, респективно 
от наследилите ги холдингови дружества, дори не могат да бъдат наречени „национализирани“, защото при 
национализация, поне от кумова срама, на собствениците, чието имущество е национализирано се дава компенсация. 
Става дума за експроприация, а не за национализация – собствеността върху въпросните „спящи акции“ ще бъде 
принудително отнета, без право на обжалване. 
Тук всеки с елементарна обща култура ще попита, дали въпросната „Концепция“, която в момента грее като тиква на плет, 
предложена и изложена за обществено обсъждане връз тарабата на българската законност, не е в противоречие с 
Конституцията на Република България, която защитава неприкосновеността на частната собственост. Отговорът е: да, Вие 
познахте – „Концепцията“ е във флагрантно противоречие с Конституцията на Република България и гази като свиня – 
бостан, гарантираната от същата тази Конституция неприкосновеност на правото на собственост. 
За тези, които отдавна са претръпнали и знаят, че Конституцията е основен закон, а щом е закон, значи е „врата у поле“, 
ще поясним, че „Концепцията“ е също така и в тежка колизия с Договора за функциониране на Европейския съюз. Знаем, 
че определени влиятелни среди у нас се боят само от Брюксел, затова поставям особено ударение на последните две 
изречения. 
Човек би попитал, поради каква необходимост на някого му е притрябвало да „събужда“ „спящите акции“? Има достатъчно 
примери на инвеститорски стратегии, при които определена сума се влага в акции и след това с тях не се извършват 
никакви операции, освен разбира се получаването на дивидент, ако има такъв. Чака се продължителен период, с 
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презумпцията че през този период въпросните акции ще поскъпнат. Не всичко са спекуланти на борсата, има и достатъчно 
на брой дългосрочни инвеститори. 
Тук не може да не се цитира един старчески дом във Финландия, който по подобен начин забравил за подарения му в края 
на 19-ти, началото на 20-ия век пакет акции от една фабрика за гумени цървули, калцуни и галоши. Когато се сетили за този 
пакет след доста десетилетия, старческият дом разбрал, че финансовите му проблеми са решени, защото фирмата за 
галоши се казвала “NOKIA”. Какво ли щеше да стане, ако някой беше накарал администрацията на дома да „събуди“ тези 
акции през 1929 или през 1946 година ? 
Тук е мястото да се отбележи, че сега, притежателите на акции (спящи, будни или сънуващи) не заплащат такси на 
Централния депозитар. Предприятията, на които са акциите, търгуващи се на Фондовата борса, иначе казано – емитентите, 
плащат на Централния депозитар за да поддържа Регистър А. Когато собствениците на акции бъдат принудени по най-
неделикатен начин да ги прехвърлят към инвестиционен посредник, тези плащания ще са за сметка на акционерите. 
Колко мило - акционерите ще бъдат принудени сами да прехвърлят акциите си от безплатния за тях „Регистър А“ на 
Централния депозитар към някой инвестиционен посредник, на когото от тук нататък те ще трябва да заплащат всички 
дължими такси. Последното може да се окаже твърде нерентабилно. С тази доброволна маневра от „Регистър А“ в чудния 
свят на „Регистър Б“, дребните акционери ще имат възможността да изберат между това да загубят акциите си по този 
начин в дългосрочен план, плащайки всякакви такси, сравними със стойността на акциите им или да не предприемат нищо 
и да загубят акциите си в краткосрочен план, оставяйки ги да изтекат в Сребърния фонд след пребиваване в „индиговия“ 
Инвестиционен фонд. 
Тук трябва да се кажат две думи и за особено наглата заблуда, която се тиражира в последно време, свързана в 
твърдението, че българският проекто грабеж вече е осъществен в Румъния и там хората са изключително доволни от 
станалото. Твърди се, че в Румъния имало такъв инвестиционен фонд за „спящи акции“, като нашия и всичко си било много 
добре. Дали? 
От известно време, у нас стана страшно модерно да се гледа към северната ни съседка и да се въздиша със завист – ах, 
каква борба с корупцията се води там, ах колко обществено ангажирани са румънците. Сигурно е така, но едва ли трябва 
да им вменяваме грехове, като изобретяването на нашия имагинерен, трансцедентален и почти окултен инвестиционен 
фонд, където трябва да се трупат „спящите акции” от масовата приватизация. 
В Румъния, реституцията е извършена чрез овъзмездяване на собствениците на индустриални предприятия и техните 
наследници с дялове в инвестиционен фонд, който управлява определени румънски предприятия. Никой ничии акции не 
е експроприирал поради „заспалост” в наше време. Просто става дума за начин по който се осъществява реституцията, а 
не за експроприация „а ла бюлгар“.  
Не е лошо да се замислим и за някои други важни ефекти от голямото „пробуждане”, което са ни подготвили от Централния 
депозитар, под благия поглед на чиновниците от Министерството на финансите. Ако намеренията на „будителите” се 
изпълнят, то ако не акциите, поне част от собствениците им без друго ще се събудят. Когато осъзнаят какъв „дървен Господ” 
им е подготвен, те ще запретнат ръкави да си оправят нещата. И тогава мнозина от акционерите направо ще преминат към 
продажба на акциите си, особено в случаите, когато те струват някакви по-прилични пари. 
Добре е да се знае, че има 17 приватизационни фонда, трансформирали се в холдингови компании, които са публични 
дружества, акциите им се листват на фондовата борса и са поскъпнали в рамките на целия исторически период от 
издаването им до днес. Ако изходната цена на една бонова книжка е 25 днешни нови български лева, то цената на една 
бонова книжка в тези фондове варира от 26 лева и 32 стотинки до 1905 лева. Всъщност при два фонда, цената на боновата 
книжка в момента е 1000 лева и нагоре; при шест фонда цената на боновата книжка е между 100 и 452 лева; при осем 
фонда цената е между 46 лева и 50 стотинки и 88 лева и 50 стотинки и само при един фонд цената е 26 лева и 32 стотинки. 
Можем да сме сигурни, че ако не друг, то собствениците на бонови книжки поне в тези 17 фонда, без значение дали са 
наблюдавали внимателно движението на цената на собствеността си или са били „събудени“ от героичния напън на 
Централния депозитар, ще вземат незабавни мерки, за да не допуснат да бъдат обрани по такъв пладнешки начин. Най-
близкото до ума действие е продажбата на тези акции. 
И точно тук е един от напълно пренебрегнатите рискове, за които никой не обелва дума. Масовото предлагане на акции 
за продажба, може да доведе единствено до падане на цената на акциите на фондовия пазар като цяло. Това събитие 
няма алтернатива. Колкото повече акции бъдат хвърлени залпово за продан, толкова повече ще паднат борсовите индекси. 
И тогава ще се сетим, че някой е претърпял тежък удар и че този някой не са „едрите капиталисти експлоататори“. Големият 
губещ ще бъдат пенсионните фондове от втория и третия стълб на пенсионно осигурителната система. Иначе казано, 
крайният получател на удара ще бъдат пак осигурените лица във втория и третия стълб. Цената на акциите ще падне, 
доходността на пенсионните фондове също ще ги последва надолу и големият губещ ще бъде отново 
средностатистическият българин. 
И тук възниква въпросът, кой би могъл да има някакъв мотив, за да забърка тази каша. В позицията на АИКБ се припомня, 
че представената „Концепция“ не се разглежда за пръв път. Цитирам дословно: „Предходна такава вече е била отхвърлена 
от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а работната група, създадена от Министерство на 
финансите, не стигна до резултат след категоричните възражения от Министерство на правосъдието, Асоциация на 
индустриалния капитал в България, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите и др.“. 
С една дума – по въпроса се „копае“ не от вчера, но здравият разум и в държавната администрация и в обществото като 
цяло оказва упорита съпротива. Кой по дяволите има толкова голям интерес да инициира толкова мащабен грабеж, който 
на всичкото отгоре ще има и вторичен токсичен ефект върху пенсионната система? 
Обичайните заподозрени са инвестиционните посредници. Човек би си помислил, че и те по подобие на одиторите са 
решили да си създадат бизнес по нормативен път. Не е невъзможно, но във въздуха остава да виси въпросът, дава ли си 
някой сметка, че в областите с административен център Видин, Кърджали и Сливен няма нито един офис (централен или 
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клонов) на нито един инвестиционен посредник. В тези области не живеят ли хора, получили на времето си бонови 
книжки? Живеят и още как. Излиза, че хората с акции от масовата приватизация от тези три области ще бъдат подложени 
на особено извратено издевателство. Ще им се обясни, че трябва да си прехвърлят акциите при инвестиционен посредник, 
ама по техните географски ширини … няма на кого. Когато Господ иска да накаже някого – взима му ума. Явно някой от 
архитектите на „Концепцията“ сериозно е разгневил Всевишния.  
Ако във Видинско, Кърджалийско и Сливенско няма счупен инвестиционен посредник, то в други области има толкова 
„много“, че там ще трябва да се извият опашки като за ръчен хляб в тоталитарно време, за да изпълнят хората 
предначертанията на „Концепцията за грабеж“. Всъщност, добре ще е самите инвестиционни посредници да се огледат и 
да отговорят обективно, смятат ли, че ще могат да обслужат цялата „инвестиционна истерия“, която ще последва след като 
премине информационната кампания, предвидена в „Концепцията“. 
Паниката ще е достойна за някое библейско бедствие, като се има пред вид, че телефоните в АИКБ, в Асоциацията на 
директорите за връзка с инвеститорите (АДВИБ) и в самите публични дружества вече загряха от обаждания. Вопълът 
„кажете какво да правим“ вече се носи във въздуха. Не ми се мисли, какво ще стане, когато започне информационна 
кампания под правителствена егида. 
Затова, призовавам изпълнителната власт незабавно да свъси вежди и с гръм и трясък да оттегли „Концепцията за грабеж“, 
да я анулира и да обяви, че повече няма да се занимава с подобни сеизмично опасни дейности. Ако трябва, за целите на 
пи ар-а, би могло и екземпляр от „Концепцията“ да бъде публично унищожен в машина за нарязване на документи. Актът 
би могъл да бъде извършен от г-жа Цецка Цачева – честта й се пада до някъде, защото за чест на Министерството на 
правосъдието, то отново възропта силно срещу полета на мисълта на неизвестните автори.  
Бих казал, че политиците и политическите кабинети са извън подозрение за авторството на въпросното безобразие. Не че 
са ваксинирани срещу глупост или срещу посягане към чуждото, но просто политиците никога не правят такива неща в 
година на избори. А 2019 година е година на две изборни кампании. Не, не, не – политиците не са инициатори на това 
нещо, това е ясно. Но точно те трябва и да „забършат с парцала“ калта, която навлякоха в публичното пространство с 
предлагането за обществено обсъждане на „Концепцията за грабеж“. Може би дори г-жа Цачева трябва да отстъпи правото 
си на екзекуция на зловредното парче хартия на министър-председателя, за да са наясно всички, че работата е сериозна.  
А работата наистина е сериозна. Безотговорни политици и попаднали по недоразумение в Народното събрание депутати 
винаги ще има. Но държавни служители, които работят в толкова ключови институции, които са представили СV-та по-
дълги от Манасиевата хроника, придружени с дипломи големи, колкото вратата за да постъпят на работа там, нямат право 
на такива експерименти. 
Такива тестове за бдителността на обществото са заплаха за националната сигурност. Последното не е хипербола, не е 
преувеличение. Подобен полет на фантазията наистина може да предизвика дестабилизация в обществото. Представете 
си, синергичното действие на гнева на близо 3 милиона ограбени. С такива неща не бива никой да си прави шега, най-
малко пък високо образованите чиновници от Централния депозитар и елитът на администрацията, събран в 
Министерството на финансите.  
Г-жа Цачева си е свършила работата, сега трябва и г-н Горанов, а най-вероятно и г-н Борисов да ликвидират последствията 
от разюзданото въображение на членовете на някаква неосъзната диверсионна група, която се готви да подпали чергата 
на царщината, пардон на републиката. Трябва да го направят най-малкото заради собствения си егоистичен политически 
интерес. Ето един чудесен пример, който показва, че следването на политическите интереси на партиите може да бъде и 
в пълен синхрон с обществения интерес. 
За нашата славна парламентарна опозиция тук няма да отваряме дума. Няма да ми стигнат изразните средства, за да 
изразя недоумението си от мълчанието, което идва от редовете на опозицията. Ясно е, че дори хора като г-н Таско 
Ерменков не биха могли да се съгласят с подобна лудост, като „Концепцията за грабеж“, особено след като тя идва някъде 
от коридорите на държавните институции. Но вместо да надигне вой до небесата, опозицията мълчи. Поради съгласие със 
ставащото? Не, в никой случай. Поради толерантност към политическите опоненти, които са „накиснати“ от някакви свръх 
инициативни чиновници – още по-голям абсурд. Кьорав карти не играе, така че най-малко опозицията ще съчувства на 
управляващите, че са проспали експеримента на „Централен депозитар и приятели“. Остава единственото обяснение, че 
опозицията просто не е разбрала, какво става. Тя е заета с редене на предизборните си листи и с вътрешно партийни  
интриги. 
Да завършим с още един много хубав цитат от иначе умереното, възпитано и направо деликатно становище на АИКБ: 
„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“. Няма какво да добавя точно към тази констатация – осигурявайте 
си движение по сметките и си карайте колите, за да не ги видите след пет години в Сребърния фонд.  
И за да се сложи край на тази откровена глупост, нека просто „Концепцията за грабеж“ бъде оттеглена и се постави точка 
на надигащата се паника. 
 
Marica.bg 
 
√ 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. 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 
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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 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. 
 
Economic.bg 
 
√ АИКБ настоява да не се национализират боновите книжки 
Според организацията идеята на държаватa нарушава както Конституцията, така и европейското право  
Да се оттегли Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ и да не 
се отнемат по този начин боновите книжки на българите. За това настоява Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) с аргумента, че ако концепцията се приложи, ще бъдат засегнати близо 3 млн. българи, които са 
придобили акции 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 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 неговото желание в специално създаден инвестиционен фонд в замяна 
на 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. 
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. 
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„АИКБ 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“, пишат от работодателската организация. 
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. 
 
BIG 5 
 
√ Близо 3 милиона българи могат да изгубят акциите си от масовата приватизация  
Близо три милиона българи могат да изгубят акциите си, придобити от масовата приватизация, предупреждават от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). От работодателската организация настояват за оттегляне на 
предложената концепция за "събуждането" на акциите, предложена от Министерството на финансите. 
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 нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат 
национализирани и внесени в Сребърния фонд. 
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. 
Няма акт нито на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага 
подобно нововъведение като предлаганата концепция. 
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, се заключава в позицията на 
АИКБ. 
 
БНТ 
 
√ Има ли нужда от ново разпределение на осигурителната тежест?  
Работодателите настояват за по-висока осигурителна тежест за работниците. Идеята е дължимите осигурителни вноски да 
се разпределят по равно – 50 на 50 между работодател и служител. Сега бизнесът поема 60%, а работниците – 40%. 
Предложението е да бъде променен Кодексът на труда така, че в самия трудов договор освен основното трудово 
възнаграждение, да бъдат вписани и всички разходи на работодателя, които той извършва във връзка с наемането на 
работниците. 
Това коментира в предаването "Още от деня" изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Добрин Иванов. 
"Трудовият договор е правоотношение, при което работникът предоставя работната си сила, а работодателят приема тази 
сила и се задължава да изплаща определено възнаграждение. Това, което е вписано в трудовия договор, е основно 
възнаграждение. Върху него се начисляват допълнителни възнаграждения, след което от него се отнемат осигурителни 
вноски и данъци, които са за сметка на работника и се получава нетно възнаграждение, което работникът получава. 
Всъщност работодателят дължи осигурителни вноски, които са за негова сметка и цялата сума, която той дължи, са 
основното възнаграждение плюс осигуровките, които плаща". 
Няма общо съгласие за предложението 50 на 50 между всички работодателски организации. Защо не трябва да се приема? 
Защото това означава повече разходи за осигуровки на работника и по-малко разполагаем доход, каза Ваня Григорова от 
КТ „Подкрепа”. 
"В момента в договора се записва основната заплата. Защо не може да се запише брутната заплата така, както искат 
работодателите? Защото брутната заплата се увеличава ежегодно и поради факта, че има процент прослужено време, 
който увеличава сумата", добави тя. 
За повече информация вижте видеото 

https://www.bnt.bg/bg/a/214584-ima-li-nuzhda-ot-novo-razpredelenie-na-osiguritelnata-tezhest
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√ Парламентът прие скандалните промени в Закона за личните данни 
Асоциацията на европейските журналисти в България призова президента да им наложи вето 
Народното събрание окончателно прие измененията в Закона за личните данни, с които се дава и възможност на държавни 
органи и админинстрацията да проверяват медийни публикации, както и да отказват достъп до информация.  
В новата правна рамка се разширяват значително задачите и правомощията на Комисията за защита на личните данни като 
единствен надзорен орган в България, отговорен за защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка 
с обработването и улесняването на свободното движение на личните данни в рамките на ЕС. Тя ще има правомощия за 
разследване, правомощия за даване на разрешения и становища, както и поддържане на нови публични и непублични 
регистри, предава БНР. 
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 за защитата на личните данни, в зависимост от естеството на личните 
данни и обстоятелствата, при които те са станали известни. В същото време се казва, че когато Комисията за защита на 
личните данни упражнява правомощията си, не може да се стига до разкриване на тайната на източника на информация. 
Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) в България изрази сериозните си притеснения и критика към решението 
на парламента да приеме промените. Асоциацията призовава президента Румен Радев да използва правото си на вето и 
да върне закона за допълнително обсъждане в Народното събрание. 
Одобрените от депутатите текстове ограничават правото на изразяване, което противоречи на целта на европейския 
регламент за защитата на личните данни, се подчертава в писмото. Според Асоциацията не се разбира как ще се спази 
принципът за запазване на тайната на източника, след като ще се дава информация за естеството на личните данни и как 
те са придобити.  
 
√ ЕК предупреди България заради неизпълнени задължения по "Натура 2000" 
Освен това Комисията иска страната да преразгледа правилата си за това как търговците могат да събират 
вземания от потребителите  
България е определила само 9 от общо 230 територии за специални защитени зони по "Натура 2000" в рамките на 
изисквания срок и като цяло и трайно не е определила специфични за териториите подробни цели и мерки за опазване за 
всяка от тях. Страната ни имаше шест години, за да включи тези територии в списъка на ЕС като територии от значение за 
Общността, припомнят от Европейската комисия. 
Именно заради този пропуск ЕК изрично призовава с уведомително писмо България да спази задълженията си съгласно 
правилата на ЕС относно опазването на естествените местообитания и защитените видове, включени в мрежата „Натура 
2000“. Страната ни е една от трите държави членки, които не са изпълнили изцяло задълженията си, като останалите са 
Германия и Италия. Срокът за отговор на писмото е два месеца. 
В рамките на ежемесечния пакет от процедури за нарушения ЕК предприема още редица действия в областите енергетика, 
вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП, правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете, 
както и земеделие. Сред по-важните са: 
В сектор Енергетика ЕК също изпраща уведомително писмо, тъй като България не е транспонирала правилно Директивата 
относно енергийната ефективност в националното законодателство. С директивата, приета през 2012 г., се установява 
обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, за да се постигне целта на Съюза за 2020 г. за 
подобряване на енергийната ефективност с 20% и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната 
ефективност след тази дата. 
Съгласно директивата всички държави от ЕС са длъжни да използват енергията по-ефикасно на всички етапи от 
енергийната верига — от производството до крайното потребление. Ако в рамките на 2 месеца властите не предприемат 
действия, Комисията може да изпрати мотивирано становище. 
В област Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП Комисията е изпратила официални уведомителни 
писма до 15 държави членки, сред които и България, относно съответствието на тяхното национално законодателство с 
правилата на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите. Новите правила трябваше да бъдат транспонирани от 
държавите членки в националното право до 18 април 2016 г. 
ЕК е приела и решения по процедури за установяване на неизпълнение на задължения срещу 27 държави членки, за да 
гарантира правилното прилагане на правилата на ЕС относно услугите и професионалните квалификации. 
По отношение на сектор Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете ЕК е изпратила амотивирано 
становище до България за това, че не е изпълнила Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на 
данните, както допълнително мотивирано становище до България поради това, че не е транспонирала напълно 4-тата 
Директива относно борбата с изпирането на пари. 
Комисията призовава България и да преразгледа правилата си за това как търговците могат да събират вземания от 
потребителите, така че тези правила да бъдат в съответствие с правото на ЕС относно неравноправните клаузи в 
потребителските договори, за да се осигури подходяща защита на потребителите в подобни случаи. Директивата защитава 



10 

 

потребителите срещу неравноправни клаузи в договори с търговци, включително доставчици на финансови услуги. 
Правилата на ЕС гарантират също така, че тези неравноправни клаузи не са обвързващи за потребителите и те разполагат 
с ефективни средства за правна защита срещу тях при разумни условия. Съгласно съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз това означава, че националните съдилища са задължени да преценят неравноправния характер на 
договорните условия ex officio, тоест дори ако потребителят не повдигне въпроса. 
До момента в България заповедите за изпълнение и заповедите за незабавно изпълнение обаче се издават без съществени 
проверки от съдилищата. Потребителите могат да ги оспорват само при много строги условия. По-конкретно, някои 
кредитори, като например банки, могат да получат заповеди за незабавно изпълнение почти автоматично, като 
потребителите разполагат с много ограничени възможности, за да предотвратят или да оспорят изпълнението, базиращо 
се на несправедливи договорни условия. Ако България не изпрати удовлетворителен отговор в рамките на следващите два 
месеца, Комисията може да издаде мотивирано становище по този въпрос. 
Комисията също призовава България да предприеме действия, за да гарантира, че правилата на ЕС за лишаване от свобода 
се изпълняват правилно в националното законодателство. С тези правила се гарантира взаимното признаване на съдебни 
решения по наказателни дела, с които се налагат присъди за лишаване от свобода. 
В сектор Земеделие ЕК настоятелно призовава България да отмени националната си правна уредба относно географските 
означения. Според Комисията националната закрила на географските означения не е съвместима с правото на ЕС относно 
схемите за качество на селскостопанските продукти и храни България е трябвало да сложи край на тази национална 
система за регистрация от датата на присъединяване към ЕС през 2007 г. и е можела да защитава съществуващите 
национални географски означения само за срок от 12 месеца след датата на присъединяване, ако през този ограничен 
период е било подадено заявление на ниво ЕС. България разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени 
от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС. 
Комисията е прекратила производството срещу България само в една област - Конкуренция. Причината е, че според ЕК 
България вече е транспонирала в националното си законодателство Директивата относно исковете за обезщетение за 
вреди при нарушаване на антитръстовите правила. 
 
БНР 
 
√ Метрологичната агенция засилва контрола на язовирните стени и съоръженията 
По разпореждане на министъра на икономиката Емил Караниколов, Държавната агенция за метрологичен и технически 
надзор засилва контрола на язовирните стени и съоръженията към тях, като в следващите дни ще провежда извънредни 
проверки на проблемните водоеми. Мерките се налагат заради очакваните обилни валежи от дъжд и сняг в някои региони 
на страната, които са предпоставка за рязко покачване на водните обеми. 
 
√ ЕП отказва да предоговаря предпазния механизъм за Брекзит 
Работната група на Европейския парламент по Брекзит подчертава, че парламентът няма да даде съгласието си за 
споразумението по Брекзит, ако трябва да преговаря по предпазния механизъм. Той е гаранция, че няма да има твърда 
граница между Ирландия и Северна Ирландия при никакви обстоятелства, както и за запазването на целостта на единния 
пазар.  
ЕС остава с ясна и твърда позиция, а също и единен по въпроса, дори договореният механизъм да не бъде задействан, се 
подчертава в позицията на групата.  В него се казва, че отхвърлянето на споразумението от британския парламент 
увеличава шансовете за хаотично оттегляне на Обединеното кралство. Групата подчертава, че макар това не е в интерес 
на нито една от страните, единственото отговорно действие би било да се ускори работата по този вариант.  
Работната група ще заседава веднага след гласуването в Камарата на общините на 29 януари, а Европейският парламент 
ще проведе дебат на 30 и 31-ви януари. 
 
√ PwC: Все повече бизнес лидери губят вяра в растежа 
Близо 30% от бизнес лидерите смятат, че световният икономически растеж ще намалее през следващите 12 месеца. Това 
е рекордно песимистичен резултат − почти 6 пъти по-висок от миналогодишните 5%. Такива са резултатите от 22-рото 
глобално проучване на PwC сред бизнес лидерите. Тази година в допитването участваха над 1300 изпълнителни директори 
от целия свят. Най-важните резултати бяха представени на Световния икономически форум в Давос. 
42% от участниците виждат възможност за по-добър икономически растеж през следващите години, въпреки че този 
процент е значително по-нисък от рекордните 57% през 2018 г. Най-ясно изразена е промяната в Северна Америка, където 
оптимизмът спада от 63% през 2018 г. до 37% сега. Близкият изток също отбелязва голям спад от 52% на 28% поради 
повишената регионална икономическа несигурност. 
САЩ запазва позицията си като най-голям пазар за растеж с 27%, което е значителен спад от 46% през 2018 г. Вторият най-
атрактивен пазар, Китай, също отчита спад до 24% спрямо 33% през 2018 г. Индия е изгряващата звезда в списъка тази 
година, като наскоро задмина Китай като най-бързо развиващата се голяма икономика. 
САЩ запазва лидерството си като водещ пазар за растеж през следващите 12 месеца.  
Търговските конфликти, политическата несигурност и протекционизма заменят тероризма, изменението на климата и 
увеличаването на данъчната тежест в списъка на десетте най-големи заплахи за растеж, отчитат от PwC. 
85% от изпълнителните директори са съгласни, че изкуственият интелект ще промени драстично бизнеса им през 
следващите 5 години. Близо 2/3 смятат, че AI ще има по-голямо въздействие от интернет. Въпреки това, 23% от бизнес 
лидерите все още нямат планове за използването на му, а други 35% „планират да го направят“ през следващите 3 години. 
По-малко от 1 на всеки 10 изпълнителни директори е въвел изкуствен интелект в широк мащаб. 
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√ Наргиз Гурбанова: Азербайджан ще бъде в състояние да увеличи доставките на газ за Балканите  
Газовият хъб "Балкан" е от стратегическо значение както за България, така и за Балканите като цяло  
Азербайджан ще бъде в състояние да увеличи доставките на газ за Балканите, предаде агенция Trend.az, цитирайки 
изказване на посланикът на Азербайджан в България Наргиз Гурбанова пред предаването "Светът е бизнес" на Блумбърг 
ТВ България. 
Тя отбеляза, че газовият хъб "Балкан" е от стратегическо значение не само за България, но и за целия балкански регион и 
отваря възможности за Азербайджан да оптимизира доставките си на газ. 
"Очакваме, че през следващите 5 до 10 години ще можем да изнасяме значителни количества природна газ за други 
страни," посочи посланикът на Азербайджан. 
Наргиз Гурбанова посочи, че ролята на България е не само краен потребител, но и надеждна транзитна страна, като 
Азербайджан е в състояние да оптимизира доставките на газ не само за България, но и за целия регион. 
България очаква да получи азербайджански газ чрез междусистемния газопровод Гърция-България (IGB), който ще бъде 
свързан с Транс-Адриатическия газопровод (TAP). 
IGB е газопровод, който ще позволи на България да получи азербайджански газ, по-специално природната газ, добивна от 
азербайджанското газово находище "Шах Дениз 2". Очаква се IGB да бъде свързан с TAP, чрез който газта от находището 
"Шах Дениз" ще бъде доставяна на европейските пазари. 
Първоначалният капацитет на IGB ще бъде 3 милиарда кубически метра газ. 
 
√ 5-годишно дъно на бизнес активността в еврозоната през януари  
Бизнес активността в еврозоната продължава да се забавя през януари към ново пет и половина годишно дъно, като 
промишленият и секторът на услугите са близо до нивата на стагнация, показват предварителни резултати от редовно 
проучване на агенция IHS Markit сред европейските мениджъри. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност, се понижи през януари до 50,7 пункта от 51,1 пункта месец по-рано, 
достигайки ново най-ниско ниво от юли 2013-а година насам, докато очакванията на финансовите пазари бяха за слабо 
подобрение на индекса до 51,4 пункта. 
Индексът PMI, измерващ активността в промишленият сектор се понижи до 4-годищно дъно от 50,5 пункта (най-ниско ниво 
от ноември 2014-а) при очаквания за негова стабилизация на декемврийското ниво от 51,4 пункта. В същото време 
аналогичният индекс за сферата на услугите се влоши през януари 65-месечно дъно от 50,8 пункта спрямо 51,2 пункта през 
декември и прогноза за индекс на ниво от 51,5 пункта. 
"Промишленият и секторът на услугите са близо до нивата на стагнация, което само подчертава широкообхватното 
естество на текущото забавяне", посочи Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в агенция IHS Markit. Според него 
днешните данни предполагат, че икономиката на еврозоната ще нарасне през първото тримесечие на 2019-а година с едва 
0,1% спрямо последните три месеца на предходната година. 
"Това е доста разочароващо начало на годината. Много хора се надяваха на известен подем през първото тримесечие, но 
това не е така”, каза Крис Уилямсън и допълни: "Налице е отдръпване на разходите на домакинствата и на бизнеса, което 
отразява притесненията относно общата икономическа среда". 
Индексът на новите поръчки се срина през януари до 49,3 пункта от 50,7 пункта, отбелязвайки първо понижение под 
ключовото ниво от 50 пункта от края на 2014-а година насам. "През януари икономиката на еврозоната се доближи до 
нивото на стагнация, като компаниите съобщиха за първи спад на търсенето (на новите поръчки) от повече от четири 
години насам", коментари днешните данни Уилямсън. "Компаниите са обезпокоени от по-широк икономически спад, 
който изглежда набира скорост, като нарастващата политическа и икономическа несигурност все повече влияят негативно 
върху риск-апетита и търсенето". 
Международното търговско напрежение, неясният Брекзит и растящият политически натиск, особено във Франция и 
Италия, но и в глобален план, доминират сред бизнес тревогите в рамките на еврозоната. Слабостта на автомобилната 
индустрия също остава важна област на притеснение, посочи агенция IHS Markit. 
По-рано днес Markit представи слаби резултати и за аналогични бизнес проучвания в двете най-големи икономики на 
еврозоната - германската и френската. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в Германия, се повиши слабо до 52,1 пункта от 51,5 пункта през 
декември и очаквания за малко по-сдържани подобрение до 51,9 пункта благодарение на отскок на индекса на бизнес 
активността в сферата на услугите до 53,1 пункта от 51,8 (при очаквания за по-слабо повишение до 52,1 пункта). В същото 
време обаче индексът PMI в промишлената сфера също се понижи рязко до 49,9 пункта при очаквания за негова 
стабилизация на декемврийското ниво от 51,5 пункта, достигайки 50-месечно дъно.  
Предварителният общ PMI индекс на Франция за януари пък се срина през януари до 50-месечно дъно от 47,9 пункта (най-
ниско ниско ниво от ноември 2014-а) спрямо 48,7 пункта през предишния месец и прогноза на финансовите пазари за 
повишение към 51,0 пункта в резултат на солиден спад на индекса, измерващ активността в сферата на услугите, до 59-
месечно дъно от 47,5 пункта спрямо 49,0 пункта месец по-рано и очаквания за повишение до 50,5 пункта. Френският PMI 
индекс на активността в промишлеността пък нарасна до 51,2 пункта от 49,7 пункта през декември и прогноза за индекс 
на ниво от 50,0 пункта. 
Слабото PMI проучване вероятно ще разочарова членовете на ЕЦБ, които се събират днес за първото за годината 
заседание. Очаква се централната банка да запази лихвената си политика непроменена, но шефът на банката Марио Драги 
вероятно ще сигнализира за нарастване на рисковете за по-слабо от очакваното представяне на икономиката на 
еврозоната, което ще намали вероятността за първо повишение на лихвите ставки към края на настоящата година. 
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√ ЕЦБ оценява като "ниска" вероятността да има рецесия в еврозоната  
Европейската централна банка оценява като "ниска" вероятността да има рецесия в еврозоната, обяви гуверньорът Марио 
Драги на редовната си пресконференция. Икономическите данни показват забавяне на икономиките на страните от 
валутния съюз и прогнозите са, че настоящото забавяне ще продължи.  
"В зона като валутния съюз оценките винаги се вземат под внимание с известна тревога, защото, знаете, че потенциалната 
рецесия в една от страните-членки може да се разпространи и в други части на еврозоната. По време на заседанието се 
гласува анонимно за вероятността от рецесия и общата оценка е ниска".  
Според Драги основните рискове пред еврозоната остават геополитическите, но се запазва призивът за задълбочаване на 
структурните реформи. Банковата система в еврозоната е в много по-добра форма от кризата през 2008 година, заяви още 
Марио Драги 
Драги подчерта, че инфлацията се забавя и от Франфкурт запазват готовност за реакция. Европейската централна банка 
запази рекордно ниските лихви. 
 
Club Z 
 
√ България се отказва от паспортите срещу инвестиции. Нямало интерес 
Промените нямали нищо общо с критиките от Брюксел, твърди министър 
Държавата се отказва от практиката да издава български паспорти на чужденци срещу инвестиции в икономиката ни, но 
причината се са критиките от Брюксел, а ... липсата на особен интерес. Това стана ясно от думите на министъра на 
икономиката Емил Караниколов след заседанието на Министерския съвет. 
Правителството е взело решението да подкрепи внесените от Министеството на правосъдието промени в Закона за 
българското гражданство, с които се регламентира предоставяне на правото на пребиваване и впоследствие получаване 
на българско гражданство на т.нар. "бързи инвестиции" в двете законови хипотези - в размер на 1 млн. лв, както и 
увеличено вложение за 2 млн. лв. Тези вложения са в държавни ценни книжа, акции от дружества - обикновено публични, 
или когато този 1 млн. лв. се внася в доверителни сметки. 
Инвеститори, които реално се занимават с производство и създават работни места в България ням да бъдат засегнати, 
твърди Караниколов. 
Той отрече промените да имат нещо общо с доклада от Брюксел, разпространен по-рано днес. По думите на министъра 
още миналата година на 15 февруари е била назначена междуведомствена работна група, която да анализира даването 
на право на пребиваване, а след това, с ускорена процедура, при някои хипотези, на българско гражданство по този закон 
за подобни инвестиции. Ставало дума просто за съвпадение. 
Той изтъкна, че според анализ на работната група тази законова норма няма ефективност. Причината - едва около 50 
паспорта дадени на чужденци заради инвестиции от 2014 г. насам. По данни на Министерството на правосъдието става 
дума предимно за лица от Пакистан, Египет, Русия. 
Към настоящия момент няма законова процедура, която да позволява отнемане на гражданството на тези петдесет души, 
обясниха от правосъдното ведомство. 
Чуждестранните инвеститори в производства могат да получат само право на пребиваване в страната за срок от 5 години, 
без ускорената процедура, стана ясно още от изявлението след решението на Министерския съвет. Караниколов 
предостави и още числа - в реалния сектор на икономиката през 2014 г. има две заявления за право на пребиваване от 
чужденец - за инвестиция от 89 млн. лева. През 2015 г. и 2016 г. заявленията са били по едно. През 2017 г. в регистъра стои 
цифрата 0, а за 2018 г. случаите на поискан паспорт заради инвестиции са 8 в производства на обща стойност 491 млн. лева. 
 
В. Монитор 
 
√ ЕК прекратява процедура срещу България за обезщетенията при монопол 
Европейската комисия съобщи, че е решила да прекрати производствата за установяване на нарушение, образувани срещу 
България, Гърция и Португалия. 
Причината за мярката е, че тези държави вече са въвели в националното си законодателство правилата за исковете за 
обезщетение заради вреди при нарушаване на антитръстовите правила. 
Правилата служат за заявяване на обезщетение за вреди за пострадалите от нарушения на правилата на ЕС, например 
картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара. Пострадалите получават по-лесен достъп до 
доказателствата, от които се нуждаят, за да обосноват претърпените вреди, както и повече време, за да предявят исканията 
си. 
Държавите в ЕС бяха задължени да въведат общностните правила в националното си законодателство до 27 декември 
2016 г. Седем държави са направили това преди изтичането на крайния срок. След като заради липса на съобщаване на 
предприетите мерки бяха образувани наказателни процедури, 18 държави въведоха правилата през 2017 г. България, 
Гърция и Португалия направиха това през първата половина на миналата година, се посочва в съобщението. 
 
√ ЕК иска от 15 държави да приложат правилата за енергийна ефективност 
Европейската комисия реши днес да изпрати официални уведомителни писма до Белгия, България, Гърция, Дания, 
Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Франция, Хърватия и Чехия, с което отправя 
официално искане за правилно прилагане на правилата за енергийната ефективност. 
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С правилата от 2012 г. се установяват общи мерки за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС. Държавите, на които 
днес са изпратени писма, разполагат с два месеца, за да отговорят на комисията. Ако не предприемат действия в този срок, 
ЕК може да продължи наказателната процедура, се посочва в съобщението. 
 
√ Безплатна финансова академия за гимназисти 
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира безплатна финансова академия за гимназисти от 10, 11 и 
12 клас. Зрелостниците, които преминат академията с отличие, ще бъдат приети университета. 
Всички, който се включат в академията, ще се научат как да планират умно личните си финанси, как работят банките и 
какво в същността си е явлението „криптовалута“. Тя започва на 1 февруари и ще продължи до 22 февруари включително. 
Всеки петък от месеца, от 14.30 часа, икономически и финансови експерти с богат практически опит ще запознаят 
учениците с азбуката на финансите. 
„Финансовото образование трябва да се разглежда като процес, който продължава през целия живот и е ключов фактор 
за успеха на всеки един индивид на пазара. Това е и основната ни цел – да повишим знанията и интереса на учениците в 
тази сфера, за да бъдат подготвени и отговорни както към личните си финанси, така и към публичните“, обясни Юлияна 
Георгиева – мениджър „Комуникации и кариерно развитие“ във ВУЗФ. 
Академията ще се провежда в сградата на унверситета – на ул. „Гусла“ 1 в столичния квартал „Овча купел“. Тя започва с 
урок на 1 февруари от 14.30 часа, по време на който ще се засегнат темите за парите и паричните отношения, функциите 
на банките и новите алтернативни валути. На 8 февруари учениците ще имат възможност да научат някои основополагащи 
принципи за правилното вземане на решения и планиране на лични финанси. Какво да правим, когато парите не стигат, 
как работят кредитите, сигурно ли е електорнното банкиране и за какво да следим при издаването на банкова карта са 
сред въпросите, които ще получат своите отговори на 15 февруари от 14.30 часа. 
Академията ще посвети последния си урок на 22 февруари на вдъхновяващ млад предприемач, който ще разкаже на 
учениците как се учиш да управляваш милиони на 25 години. Гост лектор ще бъде Спас Керимов - иноватор и създадел на 
start up за принтиране на човешки тъкани. Останалите лектори, които ще се включат в академията, са Марио Каменов – 
директор на центъра за продължаващо и професионално обучение във ВУЗФ, д-р Радостин Вазов – изпълнителен директор 
на университета и финансов експерт, както и доц. д-р Юлия Добрева – водещ икономист и директор на направление 
„Икономика“ към Лабораторията за научно-приложни изследвания на ВУЗФ. 
 
В. Банкерь 
 
√ Стрес тестове вече ще могат да се правят и на пенсионните дружества  
Комисията за финансов надзор ще може да извършва стрес-тестове за установяване на финансовото състояние на 
дружеството за допълнително социално осигуряване и/или управляваните от него фондове, предвиждат промени в 
Кодекса за социално осигуряване, които бяха приети на второ четене от парламента, предава БТА. 
На законово ниво се закрепва принципното изискване за осъществяване на надзор, основан на риска, и се въвежда 
извършването на стрес-тестове, което способства за оптимално разпределение на надзорните ресурси и навременно 
установяване на потенциални проблеми в сектора на допълнителното пенсионно осигуряване. Измененията предвиждат 
цялостна регламентация на изискванията към възлагането на дейности на външни изпълнители, като не се допуска това 
по отношение на управлението на инвестициите на пенсионните фондове и осъществяване на ключови функции, предвид 
принципното им значение за дейността на дружеството и фондовете и високите изисквания към тях. 
За гарантиране на точно изпълнение на задълженията по сключени пенсионни договори пенсионноосигурителното 
дружество, което управлява фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, 
поддържа във всеки момент активи, съответстващи по размер на финансовите задължения, записаха депутатите. При 
управлението на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми 
пенсионноосигурителното дружество не може да покрива биометрични рискове, да гарантира минимално ниво на 
доходност или размер на пенсиите. 
С измененията се регламентира прехвърлянето на професионална схема или част от нея от един в друг фонд за 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, както и от и към чуждестранни институции 
за професионално пенсионно осигуряване. Прехвърлянето на професионална схема, съответно - на част от нея, се 
извършва след издаване на предварително одобрение за това от компетентния надзорен орган. 
 
БНТ 
 
√ БНБ предупреди за опити за фишинг атака от нейно име 
Българска народна банка (БНБ) предупреди за установени опити за фишинг атака, която се състои в получаване на 
електронни съобщения от името на финансовата институция. Централната банка не поддържа сметки на физически лица 
и онлайн банкиране за тях, пише на страницата на банката. БНБ е уведомила компетентните органи за предприемане на 
съответните действия срещу опита за измама, се посочва в съобщение на страницата на банката. 
 
√ Премиерът Борисов назначи проверка на обект за аварийно водоснабдяване в Хасково 
По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството започва проверка за изпълнението на обект "Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково", 
съобщиха от правителствената пресслужба. 
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Проектът предвижда строеж на дублиращи кладенци за питейна вода, които да гарантират безопасността на здравето на 
жителите в региона и решаване на проблема с питейната вода. За целта през май 2017 г. Министерският съвет отпусна 1,93 
милиона лева на община Хасково за финансирането на обекта. 
По нареждане на премиера Борисов възложената проверка ще обхване всички аспекти на строителните дейности на 
обекта, цялата налична документация, както и сроковете, заложени в сключеното между МРРБ и община Хасково 
споразумение за финансиране на обекта.  
Проверката ще се извърши от екип на Агенцията за държавна финансова инспекция, Дирекцията за национален строителен 
контрол, Дирекция ВиК, както и "Вътрешният одит" на МРРБ. 
 
√ Близо 870 000 лв. са събрани от туристически данък в Банско за 2018 г. 
Близо 870 000 лв. са събраните средства от туристически данък в Банско, стана ясно по време на заседание на 
Консултативния съвет по туризъм към местната администрация. Той беше свикан от кмета на общината Георги Икономов, 
за да бъде обсъдено изпълнението на Годишната туристическа програма на администрацията за изминалата 2018 г. 
"Сумата е по-малка от събраната за 2017 г. Анализите сочат, че част от реализираните нощувки се крият. За да осигурим 
по-справедливо внасяне на туристическия данък, в рамките на една седмица ще анализираме всички хотели, брой на 
леглата, заетост спрямо предходни години.  
За анализа ще ни помогнат представители на местния туристически бранш. Ще се направи списък на най-фрапиращите 
случаи на несъответствия, като започнем от най-големите хотели и апартаментни комплекси", заяви Икономов.  
Той предвижда среща с представители на НАП, на която да бъдат обсъдени по-ефективни методи за проверки на 
неизрядни места за настаняване. Държавата губи от една укрита нощувка десет пъти повече в сравнение с общината. 
Затова усилията трябва да бъдат общи и координирани, посочи Икономов. 
На заседанието е обсъдено голяма част от средствата, предвидени за участие в туристически борси, да се използват за 
дигитална реклама. 
 
√ ЕК призова България да приложи изцяло правилата срещу пране на пари  
Европейската комисия съобщи, че ще изпрати официално уведомително писмо на Германия; мотивирани становища до 
Белгия, Финландия, Франция, Литва, Португалия; и допълнителни мотивирани становища до България, Кипър, Полша и 
Словакия за това, че не са въвели напълно в националното си законодателство правилата за борбата с изпирането на пари. 
Макар тези държави да са заявили, че въвеждането на правилата е завършило, ЕК е стигнала до заключение, че някои 
разпоредби липсват.  
Навременното и правилно прилагане на правилата е от решаващо значение за ефективната борба с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, се отбелязва в съобщението.  
Всички държави от ЕС трябваше да въведат правилата до 26 юни 2017 г. България, Белгия, Кипър, Финландия, Франция, 
Германия, Литва, Полша, Португалия и Словакия разполагат с два месеца, за да предприемат съответните действия. В 
противен случай ЕК може да предприеме следващи стъпки, се посочва в съобщението. 
 
√ Димитър Маргаритов: Ще са възможни колективни обезщетения на потребителите 
Онлайн пазаруването крие сериозни рискове от измами за потребителите. По тази причина миналата година ЕК излезе с 
пакет законодателни мерки, които имат за цел да защитят масовия потребител. Едно от важните неща, които включва т.нар 
нова сделка, са възможностите за т.нар. колективни обезщетения на потребителите. Това заяви в сутрешния блок на БНТ 
Димитър Маргаритов, председателят на Комисията за защита на потребителите. 
Новите законодателни мерки дават повече права за хората, които пазаруват, основно онлайн. За дигиталния пазар става 
въпрос за повече сигурност на потребителите, заяви Маргаритов. 
Те ще могат да бъдат информирани кой стои срещу тях, дали това е търговец или физическо лице, което продава своите 
вещи. Въвеждат се повече текстове и в полза на търговците, като например кога започва да тече 14-дневния срок за 
връщането обратно на парите при упражнено право на отказ, кога стоката е само пробвана и кога е употребявана. 
Досега е нямало съвсем ясни правила и това води до потребителски спорове.  
По думите на Маргаритов едно от доста важните неща, които включва новата сделка и възможностите за т.нар. колективни 
обезщетения на потребителите, когато те са претърпели вреди от ситуации на масова вреда. Типичен пример е "дизел 
гейт". 
Това означава, че една потребителска организация може да води от името от доста широк кръг потребители, на всички 
заинтересовани, един иск пред съда и да докаже, че в резултат на неправомерно поведение на търговеца, тези 
потребители са претърпели сходна вреда и всеки един от тях има право на парично обезщетение. Решението на съда е 
валидно за всички потребители. 
 
В. Строител 
 
√ ЧЕЗ приключи проект за обучение и наемане на безработни лица  
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД завърши изпълнението на проект „Подобряване качеството на предоставяните услуги 
чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение в „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Той е в 
изпълнение на административен договор № BG05M9OP001-1.003-2458-С01, сключен между Министерство на труда и 
социалната политика и дружеството по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
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Проектът стартира на 02.05.2017 г. и продължи до 31.12.2018 г. По време на проекта ЧЕЗ Разпределение България осигури 
професионално обучение на 14 безработни или неактивни лица за срок от 12 месеца. Повече от половината от наетите по 
програмата трябваше да принадлежат към уязвими групи – хора без квалификация, трайно отдалечени от пазара на труда, 
на възраст над 54 г., младежи под 29 г. и лица с увреждания. 
„Осем от наетите лица по програмата получиха свидетелства за придобита професионална квалификация по специалност 
„Електрически инсталации“, професия „Електромонтьор“ от професионално направление „Електротехника и енергетика“. 
Седем от тях ще бъдат назначени на постоянна работа в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД: трима в дирекция „Мерене и 
управление на данни“ и четирима в дирекция „Експлоатация и поддържане“. 
Програмата „Развитие на човешките ресурси“ ни предостави добрата възможност да намерим най-подходящите 
кандидати, които имат желание да развият своите умения и да усвоят една много полезна професия. Убедени сме,че 
инвестицията в развитието на уменията на хората, които изпитват затруднения, помага те да станат не по-малко 
конкурентно способни от останалите на пазара на труда“, заяви Евгения Накова, директор „Човешки ресурси“ на ЧЕЗ 
България. 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и национално съфинансиране. Общият 
размер на безвъзмездната финансова помощ е 146 526,72 лева, от които 85% европейско и 15% национално 
съфинансиране. Общата сума на допустимите разходи е 183 158,40 лева. В нея е включено и закупуването на съвременни 
машини, апарати и инструменти, свързани със създаването на новите работни места. 
Чрез реализацията на проекта се осигури възможност за социално включване на 14 безработни и отдалечени от пазара на 
труда лица и предоставяне на работни места за 7 от тях, както и за повишаване качеството на услугите, предоставяни от 
дружеството. ЧЕЗ е отговорен работодател на повече от 3000 българи. Компанията е сред малкото в българския бизнес със 
сертификат и бронзово отличие за стандарта „Инвеститори в хората“ (Investors in People). 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- В името на името. От Атина до Скопие - възможно ли е съгласие за името 
- Правни казуси. В чудния свят на българското право - коментар на проф. Даниел Вълчев 
- Втора ръка. Европейска гаранция за колите втора употреба - какво означава това? 
- Хипократова клетва. След Хипократовата клетва - накъде тръгват младите лекари? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Кои партии имат шансове да изпратят депутати в Европейския парламент? 
- Кодове за опасно време в България! Къде се очакват най-обилните снеговалежи? 
- Кой е печелил от издаването на "златни паспорти" на инвеститори и как да бъде променен законът? Коментар на 

бившия правосъден министър Христо Иванов; 
- Кой изсече гората край "Арапя" и кога ще спре изливането на бетон по морето? 
- Има ли политически натиск над Конституционния съд? Ексклузивно - новоизбраният конституционен съдия Атанас 

Семов; 
- В рубриката "Чети етикета" - ще отпадне ли окончателно двойният стандарт при храните? 
- На живо от Перник: Как започва големият кукерски фестивал "Сурва"? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- В годината на избори - Вежди Рашидов за престрелките между управляващи и опозиция. 
- Психиатрична клиника в окаяно състояние. Кой е виновен? 
- ТЕЛК срещу подкуп? Изнудвани ли са хора с увреждания? 
- Тежка техника и изсечени дървета! Защо и брегът на "Арапя" се превърна в строителна площадка? 
- Бетон и разорани дюни по Южното Черноморие. След скандалите - отговаря кметът на Созопол Панайот Рейзи. 
- Алтернативно или традиционно лечение? В пика на епидемията - как да се справим с грипа? 
- В името на името. Ще продължат ли гръцките фермери да плашат с блокади на границата? 
- Българска следа. Кой е първият пилот в света, който приземява успешно самолет със спрял двигател? 

 
√ Събития в страната на 25 януари  
София. 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 11.00 часа в Министерския съвет министър-председателят Бойко Борисов ще проведе среща с министъра на 

здравеопазването Кирил Ананиев и проф. Валтер Клепетко, президент на Европейската асоциация за гръдна 
хирургия и белодробни трансплантации и ръководител на Клиниката по белодробна хирургия в университетска 
болница Виена (АКХ). 

- От 11.30 часа в зала „Запад" на Народното събрание ще се проведе заседание на работна група към Комисията по 
правни въпроси по законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Цвета Караянчева 
и група народни представители. 

- От 10.00 часа в зала 10 на Националния дворец на културата ще се проведе Конференция „Бъдещето на 
обществените медии в цифровата ера". 

- От 13.00 часа в Зала 1 на Министерството на труда и социалната политика ще се проведе пресконференция на тема 
„Обществени нагласи към процеса на деинституционализация и предлаганите нови социални услуги в общността". 



16 

 

*** 
Горна Оряховица.  

- Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще проведе работна среща с директори на училища и 
детски градини, кметове и социални партньори от общините Горна Оряховица и Лясковец. От 14.00 часа министър 
Вълчев ще посети СУ „Георги Измирлиев" в Горна Оряховица, където ще направи изявление пред представители 
на медиите. 

*** 
Перник. 

- От 10.00 до 17.00 часа в Обединен детски комплекс ще се проведе творческа забавачница „Децата на Сурва". 
Събитието е част от програмата на 28-ото издание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва". 

- От 10.30 до 18.00 часа в Общинския младежки дом ще се проведе работилница за маски „Мечкарница". Събитието 
е част от програмата на 28-ото издание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва". 

- От 11.00 часа пред Общинския младежки дом ще се проведат кулинарни демонстрации и дегустации на 
традиционни зимни ястия „Рецептите на Сурва". Събитието е част от програмата на 28-ото издание на 
Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва". 

- От 18.00 часа пред Двореца на културата с концерт-спектакъл „В ритъма на Сурва" официално ще бъде открито 28-
ото издание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва". 

- От 19.30 часа в Сурвакарското село ще започне концертната програма на чуждестранните групи. Събитието е част 
от програмата на 28-ото издание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва".  

*** 
Пловдив. 

- От 12.00 часа пред община Пловдив ще се проведе протест на работещите в МБАЛ „Св. Мина" за увеличение на 
работните заплати. 

*** 
Русе. 

- От 11.00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе извънредно заседание на Общото събрание 
на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация" ООД - Русе. 

*** 
Созопол./Царево. 

- Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол Иван Несторов ще направи спешна проверка по 
Южното Черноморие. Заедно с експерти от РДНСК Бургас и на Службата по геодезия, картография и кадастър - 
Бургас, той ще провери сигнали за дейностите, които се изпълняват на къмпинг „Градина", в района на къмпинг 
„Арапя" и плаж „Алепу". 

***  
Шумен. 

- От 11.00 часа на паркинга на ул. „Съединение" източно от сградата на общинската администрация ще бъдат 
поставени контейнерите за текстил, в присъствието на представители на фирмата, с която общината има подписан 
договор за изграждане на система за разделно събиране. 

- От 13.30 часа в зала 203 на Община Шумен ще заседава постоянната комисия „Здравеопазване и социална 
политика" 

- От 14.30 часа в зала 203 на Община Шумен ще заседава постоянната комисия „Екология и селско стопанство". 
 
Profit.bg 
 
√ Еврото поевтинява след изказването на Марио Драги 
Азиатските акции поскъпват днес, подкрепени от ръста при технологичните акции в САЩ, докато инвеститорите изчакват 
няколко ключови събития през следващата седмица, сред които и търговските преговори между САЩ и Китай. 
Еврото се търгуваше близо до шестседмично дъно спрямо долара след изказване на президента на Европейската 
централна банка Марио Драги, който изрази опасения относно състояние на икономиката в еврозоната. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.95%, до най-високото си ниво от 4 декември. 
Индексът върви към 0.6% повишение за седмицата, като добрите корпоративни печалби компенсираха донякъде 
нарастващите опасения около забавящия се световен икономически растеж. 
Индексът Shanghai Composite се повиши с 0.6%. 
Южнокорейският индекс KOSPI нарасна с 0.9%, докато австралийският основен индекс добави 0.8%, подкрепен от по-
високите цени на суровини, като желязната руда и петрола. 
Японският Nikkei нарасна с 1.4%, като технологичните акции получиха подкрепа след ръста при щатските им колеги. 
Китайският вицепремиер Лиу Хe обяви, че ще посети САЩ на 30 и 31 януари за следващия кръг от търговски преговори с 
Вашингтон. 
Двете страни са “много далече” от разрешаването на търговските въпроси, но има добри шансове да се стигне до сделка, 
заяви вчера министърът на търговията на САЩ Уилбър Рос. 
Британският парламент ще обсъжда и ще гласува „План Б“ за брекзит на премиера Тереза Мей на 29 януари, а Федералният 
резерв на САЩ ще приключи двудневната си среща на 30 януари. 
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Щатският технологичен индекс Nasdaq нарастна с близо 0.7% вчера, след скок в цените на акциите на производителите на 
чипове. S&P 500 също записа повишение, а Dow Jones затвори с незначително понижение, след като опасенията около 
забавящия се икономически растеж и търговския спор между САЩ и Китай неутрализираха ефекта от добрите 
корпоративни резултати. 
На валутните пазари еврото отчита леко повишение до 1.1316 долара, но въпреки това се търгува близо до шестседмичното 
дъно от 1.1289, достигнато вчера. Еврото поевтинява с 0.4% тази седмица. 
Еврото поевтиня, след като президентът на ЕЦБ призна, че икономическият ръст в еврозоната вероятно ще е по-слаб от 
очакваното преди това заради редица фактори - от забавянето на ръста на китайската икономика до брекзит. 
Германия занижи прогнозата за икономическия си растеж за 2019 г. от 1.8 на 1.0% заради по-слабия ръст на световната 
икономика и несигурността около брекзит. 
Вчера ЕЦБ остави паричната си политика без промяна, а коментарите на Драги породиха спекулации, че централната банка 
ще се забави с вдигането на лихвите, което някои пазарни наблюдатели очакваха през октомври. 
Британският паунд поскъпва с 0.4%, до 1.3109 долара, след като преди това достигна двумесечен връх от 1.3130 долара, 
след появилата се в The Sun информация, че Демократичната юнионистка партия на Северна Ирландия ще подкрепи „план 
Б“ на Тереза Мей за брекзит, ако той включва ясен краен срок във връзка с въпроса за ирландската граница. 
Доларът се оскъпи с 0.1%, до 109.74 йени, и е на път да приключи седмицата почти без изменение. 
Суровият петрол продължи да поскъпва, след като цените скочиха в предходния ден, след заплахата на САЩ да наложи 
санкции за износа на Венецуела. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпват с 1.3%, до 53.82 долара за барел, след като в четвъртък цената нарасна 
с 1%. 


