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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√  МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБСЪДИ РЕФОРМАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АИКБ 
ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обсъди реформата в професионалното и висше образование с 
над 30 от координаторите за Северна България на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Дискусията 
беше част от поредицата срещи, които Асоциацията организира, за да представи приоритетите си за 2019 г. Освен 
реформата в образованието сред тях са още подобряване на бизнес климата, ускорено решаване на проблема с недостига 
на човешките ресурси, възможностите за подкрепа на Регионалните иновационни центрове, цялостна реформа в 
енергетиката. Сред гостите на събитието, с които регионалните координатори обсъдиха възможностите за 
взаимодействие, бяха кметът на Велико Търново Даниел Панов, главни и държавни експерти от Министерство на 
образованието и науката, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика и Агенция по 
заетостта. 
Акцент при обсъждането на реформата в образованието беше поставен върху механизма за план-прием в професионални 
гимназии и паралелки за професионална подготовка, както и на предложенията за промени в Закона за висшето 
образование. Според Асоциацията са необходими съвместни действия между всички заинтересовани страни за 
повишаване на привлекателността на ключови за икономиката специалности, по които се очаква сериозен недостиг на 
квалифицирани кадри в следващите години. Сред предложенията са увеличаване на ролята на бизнеса при определяне 
на част от изучаваното съдържание, възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците от 
съответните специалности. На студентите от тези ключови специалности, които учат „държавна поръчка“, да бъдат 
отпускани стипендии за финансиране на образованието им и за месечна издръжка, но при условия, че за определен 
период от време работят в България или за българска компания. 
 

      
 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев заяви готовността на работодателската организация да 
продължава да бъде основен двигател и да работи за преодоляването на недостига на човешки ресурси. Сред другите 
мерки за справяне с един от най-наболелите от икономическа и социална гледна точка проблеми у нас ще са ускоряването 
на реформите в здравеопазването и интегрирането на пазара на труда на обезкуражени, хора с увреждания и временно 
лишени от свобода. 
По време на срещата бяха представени възможностите за подкрепа на Регионални иновационни центрове. Чрез 
възможностите за изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура ще се 
способства ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Целта е да бъдат създадени сдружения 
от минимум три предприятия и поне една научна организация, като по този начин да се създаде нужната синергия между 
бизнеса и науката. 
Като един от най-значимите си приоритети АИКБ посочи реформата в енергетиката. Асоциацията заяви готовност да окаже 
пълна подкрепа с експерти при създаването на нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара, 
както и приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. Освен това АИКБ ще настоява за 
прекратяване на държавната помощ за „американските централи“, отговорно пазарно поведение на компаниите от 
Българския енергиен холдинг и засилване на контрола от КЕВР срещу пазарните злоупотреби на Българска независима 
енергийна борса. 
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√ АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ НАСТОЯВА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА 
ЛИЧНИТЕ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА  
На близо 3 милиона души може да им бъде отнета собствеността върху притежаваните от тях акции, придобити 
от масовата приватизация 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния 
капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ), настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на 
физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД. Прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 
3 милиона българи – собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация. 
В изготвената концепция е предвидено въвеждане в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните 
акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички 
дължими такси. Подобно предложение не само, че ще задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен 
план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар. 
Още по-неприемливо е че ако собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще бъдат без неговото съгласие, 
внесени в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонд. След изтичане на нов срок и при липса на 
действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат „национализирани“ (т.е. принудително ще бъде 
отнета собствеността върху тях) и внесени в Сребърния фонд, за който държавата продължава да води политика за 
ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата. 
Според АОБР, 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 нормативен акт на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да 
налага подобно нововъведение като предлаганата концепция. Напротив, тя е в остро противоречие не само с 
Конституцията на РБ, правото на ЕС, международните договори и стандарти, по които България е страна, но и с 
основополагащите принципи на съвременната демократична държава! 
Организациите – членове в АОБР споделят 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 ненационализацията е решението на тези проблеми. С предлаганата Концепция 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. 
АОБР припомня, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече беше 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 страна на заинтересованите страни. 
Според организациите – членове на АОБР, 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, разработването на ефективни механизми за изплащане на дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите 
за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване. 
Предвид гореизложеното, АОБР изразява несъгласието си с представената Концепция и настоява за нейното оттегляне 
от вносителите. 
Копие от позицията вижте тук. 
 
News.bg 
 
√ Работодателите предлагат алтернатива на изземането на "спящи" акции 
Работодателите искат отмяна на становището, което предвижда да "приватизира" непотърсените акции от масовата 
приватизация. 
Представителите на бизнеса предлагат алтернатива на проекта. Предложението е да се предвидят мерки и възможности 
за дистанционно управление на тези малки пакети акции, разработването на ефективни механизми за изплащане на 
дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване. 
От Асоциацията на организациите на българските работодатели настояват за оттегляне на Концепцията за личните сметки 
на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД.  
Към момента тази Концепция (Теоретически замисъл, представа за произведение на науката или изкуството, според 
Тълковния речник - б.р.), е на ниво обсъждане. 
Ако този теоретически замисъл бъде приет, почти 3 милиона души ще загубят собствеността върху притежаваните от тях 
акции, придобити от масовата приватизация. 
Мотивът на работодателите да искат отмяна на този проект, е че в него има определен срок на задължително прехвърляне 
на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат 
занапред всички дължими такси. 
Представителите на бизнеса смятат, че така ще се задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен план 
изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар. 
"Още по-неприемливо е че ако собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще бъдат без неговото съгласие, 
внесени в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонд. След изтичане на нов срок и при липса на 
действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат "национализирани" (т.е. принудително ще бъде 
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отнета собствеността върху тях) и внесени в Сребърния фонд, за който държавата продължава да води политика за 
ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата", пишат работодателите. 
Според АОБР, 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. 
От бизнеса изтъкват, че подобен аналог няма нито в нормативните актове на европейското или на българското право, нито 
подобна практика. 
Концепцията противоречи на Конституцията, на правото на ЕС, на международните договори и стандарти, по които 
България е страна. Подобни идеи противоречат и на основополагащите принципи на съвременната демократична 
държава, заявяват от бизнеса. 
Работодателите са наясно, че има 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. Според тях 
национализацията на акциите само би увеличила проблемите. 
Това ще рефлектира и при акционерите, и при стотици предприятия. Ще се отрази негативно върху инвестиционния климат 
и облика на България по света. 
От АОБР припомнят, че тази концепция не се разглежда за пръв път. Предходната е отхвърлена от предшественика на 
Съвета за развитие на капиталовите пазари. 
От АОБР категорично настояват и тази Концепция да бъде оттеглена от вносителите. 
Становището на работодателите е подкрепено от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в 
която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-
промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Документът е 
подписан от Цветан Симеонов в ролята му на ротационен председател на АОБР за 2019 г. 
 
Economic.bg 
 
√ Работодателите се обявиха срещу национализацията на „спящи“ акции от приватизацията 
Концепцията е разработена от Министерството на финансите и е обявена за обществено обсъждане  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния 
капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ), настоява за оттегляне на Концепцията на Министерството на 
финансите за национализация на „спящи“ акции от масовата приватизация. Според АОБР прилагането на концепцията ще 
засегне и ощети близо 3 млн. Българи.  
„В изготвената концепция е предвидено въвеждане в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните 
акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички 
дължими такси. Подобно предложение не само, че ще задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен 
план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар”, пишат в 
съобщение за медиите от Асоциацията. 
Според АОБР, 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 настоява за оттеглянето на 
Концепцията.  
"Няма нормативен акт на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да 
налага подобно нововъведение като предлаганата концепция. Напротив, тя е в остро противоречие не само с 
Конституцията на РБ, правото на ЕС, международните договори и стандарти, по които България е страна, но и с 
основополагащите принципи на съвременната демократична държава!", се казва още в позицията на АОБР. 
АОБР припомня, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече беше 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 страна на заинтересованите страни. 
 
√ Васил Велев: Високата цена на тока ще ограничи ръста на заплатите тази година 
Според председателя на АИКБ ситуацията в енергийния сектор на България е „абсолютно ненормална“ 
Високата цена на тока, която индустриалните предприятия трябва да плащат заради завишените цени на свободния пазар, 
ще ограничи ръста на заплатите през тази година. Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев. По неговите думи очакваният по-рано двуцифрен ръст няма да се реализира заради 
„абсолютно ненормалната“, по думите му, ситуация в енергетиката ни. 
Той даде пример с цената на електроенергията, която предприятията, които той управлява, са платили през декември – с 
10% нагоре. „Ако предприятието например плащаше досега 100 000 лв., сега фактурата за електричество бе с 10 000 лв. 
повече“, обясни той. Според него е абсурдно да има криза в българската енергетика, цените на тока да са двойно по-
високи, без да има дефицит на производствени мощности. 
Според него в енергийния сектор има държавен картел. „Това е категоричен факт. Подали сме жалба до Комисията по 
енергийно и водно регулиране (КЕВР) по този въпрос, на пазара доминират държавните производители с 82% дял, цените, 
по които продават, са 2 пъти по-високи от референтните, които са направени за бита. Когато на борсата има един 
доминиращ играч като Българския енергиен холдинг (БЕХ) с трите му дружества, това не е истински пазар. Има монопол 
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на борсата, но КЕВР, кой знае защо, не следи. Цената на борсата всъщност се определя от монополист-продавач“, 
категоричен е той. 
Велев напомни, че има европейски регламент за прозрачност и интегритет на пазарите на електроенергия, за да може по 
веригата всеки да получи разумна печалба и тази верига да се управлява в интерес на крайния потребител. „У нас е в 
интерес на всеки друг, само не и на крайния потребител“, смята той. 
 Според председателят на АИКБ монополът на БЕХ е едната част от проблема. Другата, според него, са преференциалните 
изкупни цени, които получават „американските централи“. „Това нещо трябва да се поеме от бюджета, ако не могат да се 
развалят тези договори. Те трябваше да се развалят още преди 3 години“, каза Васил Велев. 
По думите му проблемите не само не се разрешават, но и се изострят. „Инвестиционната среда у нас се влошава - това е 
факт. Инвестициите намаляват, това го отчита и Европейската комисия в своите доклади. Тук не говорим само за 
чуждестранните инвестиции, които също намаляват, говорим и за местните инвестиции - това е статистически факт. 
Въпросът е как да променим тази ситуация“, каза Велев. 
 
ТrafficNews 
 
√ “Спящите“ акции май ще продължат съня си - всички са против идеята за раздвижването им 
Финансовото министерство не намира съмишленици за новата си концепция... засега 
Идеята на Министерството на финансите да раздвижи "спящите" акции от масовата приватизация на този етап не среща 
на практика никаква подкрепа сред заинтересованите страни. Тя се поддържа почти само от авторите си - ведомството на 
Владислав Горанов и Централния депозитар, докато критиките са от всички посоки – експерти, притежатели на "спящи" 
акции, бивши приватизатори и медии. 
Преди десетина дни финансовото министерство предложи да се задължат гражданите със "спящи" акции или да ги 
прехвърлят в инвестиционен посредник в рамките на година, за да търгуват с тях, или да ги оставят да бъдат преместени в 
новосъздаден инвестиционен фонд, който колективно да управлява правата им. Ако изобщо не проявят интерес към 
книжата си в рамките на около 6-7 години, средствата на хората ще се прехвърлят в Сребърния пенсионен фонд. 
Хората няма интерес да търгуват с книжата си 
В момента мнозинството от гражданите нямат никакъв интерес към акциите си и не получават никакви дивиденти срещу 
тях. От това нерядко се възползват други акционери в бившите приватизационни фондове, част от които управляват лошо 
включените в холдингите предприятия и не раздават дивидент по различни причини. Друга част от бившите фондове обаче 
се управляват добре и раздават добри дивиденти, ако някой си ги потърси. Ако обаче човек не си поиска парите в рамките 
на 5 години, дивидентът остава в полза на компанията. 
Ако се създаде единен инвестиционен фонд, който да управлява правата на дребните акционери, той ще може да се меси 
в управлението на апетитни предприятия, което е и една от причините за критиките към идеята. 
До момента срещу концепцията на МФ се обявиха куп експерти - например бившият вицепремиер от НДСВ, а сега 
съдружник във финансовата компания "Експат капитал" Николай Василев, финансистът и съпредседател на "Зелените" 
Владислав Панев, финансовият анализатор от сайта "Моите пари" Иван Стойков, а пред Mediapool подобно мнение изказа 
и изследонателят на масовата приватизация проф. Пламен Чипев. Бившият директор на фондовата борса Виктор Папазов 
също заяви пред в. "Сега", че е малко вероятно концепцията да доведе до добри резултати за мнозинството българи, 
сдобили се навремето с бонови книжки. Счита се, че това са около 2 милиона души, притежаващи активи, възлизащи по 
номинал на около 2 млрд. лв. 
Бившите приватизатори също са против 
В петък срещу концепцията се обявиха вкупом и работодателските организации. Част от техните ръководства са силно 
заинтересована страна, защото управляват или имат акции в бивши приватизационни фондове. 
"Прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време 
на масовата приватизация", посочва в свое становище Асоциацията на организациите на българските работодатели. 
Според документа предвидените в концепцията "конфискация" и "национализация" противоречат на принципите на 
съвременната демократична държава. 
По-рано негативна позицията изрази Българската стопанска камара, оглавявана от бизнесмена Радосвет Радев, участник в 
приватизацията и основател на най-големия приватизационен фонд "Доверие" и на другия популярен приватизационен 
фонд "Албена инвест" (днес "Албена" АД). Според БСК концепцията на МФ "ще създаде изключително опасни и 
противоконституционни практики за принудително отнемане на собственост на български граждани". Радосвет Радев и 
колегите му в БСК са на мнение, че изобщо не е работа на държавата да се меси в проблема със "спящите" акции, а 
евентуална информационна компания по въпроса не би дала резултат в сегашната ситуация. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) директно настоя за оттегляне на концепцията. Нейният 
председател Васил Велев е изпълнителен директор на "Стара планина Холд" – бившия Централен приватизацонен фонд. 
Според Велев и колегите му концепцията е в "крещящо противоречие" с конституцията и ще доведе до конфискация на 
имущество. 
В четвъртък срещу концепцията се обяви и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, като 
нейният основен аргумент е също нарушаването на неприкосновеността на частната собственост. 
Доколко има противоречие с конституцията обаче не е съвсем сигурно. Според юриста проф. Огнян Герджиков на пръв 
поглед предложената идея няма противоречие с конституцията, защото ценните книги пораждат право на вземане, което 
се погасява по давност, а не право на собственост. Централният депозитар твърди, че проектът е консултиран с юристи и с 
Министерството на правосъдието и критиките по въпроса за собствеността са отчетени. 
Хората с акции не искат държавата да ги принуждава да търгуват с тях 
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Експерт, пожелал да остане анонимен, заяви пред Mediapool, че проблем ще има и с оценяването на акциите при 
евентуално прехвърляне. 91 от дружествата, в които хората имат книжа, са публични и се търгуват на фондовата борса, но 
други 545 компании са непублични и не е ясно кой и как ще оценява техните акции. 
Проф. Пламен Чипев от Пловдивския университет "П. Хилендарски" също смята, че концепцията не е добра. "Това е в 
ущърб на крайния инвеститор. Фактът, че задължаваме някой да се разпорежда с имуществото си по начин, по който той 
трябва или да доплати, или да вкара допълнителни суми, или да отиде на риск, или дори да загуби имуществото си в чужда 
полза, не е в изгода на крайния инвеститор", заяви той пред Mediapool. 
"Аз имам точно такива "спящи" акции от едно разграбено, разрушаващо се предприятие пред очите на цяла София. То се 
намира в прекрасен, много скъпо струващ парцел и рано или късно то ще получи своята стойност. Аз просто изчаквам 
момента. Не искам държавата да ме постави в принудителна продажба. Това се отнася за хиляди хора", посочи още проф. 
Чипев. По думите му окрупняването на акциите чрез единен инвестиционен фонд само допълнително ще обезличи и без 
това ниското дялово участие на хората. 
По думите на икономиста трябва да се премахнат всички такси по управлението на книжата от масовата приватизация, за 
да имат хората икономически интерес да ги "раздвижат". 
Централният депозитар защити концепцията 
В защита на концепцията обаче публично се изказа изпълнителният директор на Централния депозитар Васил Големански. 
Според него създаването на инвестиционен фонд, които да защитава колективните интереси на отделните акционери, е 
един реалистичен вариант хората да получат нещо срещу собствеността си, която към момента на практика не им носи 
никаква печалба. По думите на Големански такъв фонд ще представлява интересите на хората на общите събрания на 
компаниите, ще следи те да се управляват добре и да раздават дивидент. 
Подобен фонд има в Румъния, като там той се управлява от "Франклин Темпълтън" (една от най-големите в света компании 
за управление на активи, б. р.), твърди шефът на депозитаря. "Преди 2-3 години бях поканил "Франклин Темпълтън" на 
едно наше събитие и те направиха много добра презентация, с която показаха как печалбата на държавни дружества, в 
които влиза фондът, скача в пъти. Или от губещо дружеството става печелившо. Това е свидетелство за начина на 
управление на самите дружества, а освен това се покачва и доходността на самия фонд", обясни Големански пред 
Mediapool. 
По думите му срещу концепцията има негативна реакция от акционери в бившите приватизационни фондове, защото 
много от тях имат дял, съизмерим с този на "спящите" акции. "Тоест, ако тези "спящи" акции получат по-голямо легитимно, 
единно представителство, те биха могли доста да повлияят върху управлението на дружествата", посочи Големански. 
Министерството на финансите няма много варианти 
На този етап не е ясно как Министерството на финансите ще реагира при преобладаващата негативна обществена реакция 
към концепцията, пише mediapool.bg. Ако тя се претвори в законопроект в сегашния си вариант, има риск от силна 
съпротива и отхвърлянето ѝ в парламента. Друга опция е тя да се измени, така че държавата да свали таксите по 
управлението на акциите и да направи участието в колективния инвестиционен фонд доброволно, за да няма критики за 
"национализация". В този случай обаче рискът е отново ниска активност на гражданите, слабо участие, което почти ще 
обезсмисли създаването на фонда. 
Третият вариант е оттегляне на концепцията, при който акциите от масовата приватизация ще продължат 
необезпокоявания си сън, най-вероятно завинаги. 
 
Econ.bg 
 
√ Българските работодатели настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица 
Aсоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния 
капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ), настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на 
физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД. Прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 
3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация.  
В изготвената концепция е предвидено въвеждане в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните 
акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички 
дължими такси. Подобно предложение не само, че ще задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен 
план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар. 
Още по-неприемливо е че ако собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще бъдат без неговото съгласие, 
внесени в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонд. След изтичане на нов срок и при липса на 
действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат „национализирани“ (т.е. принудително ще бъде 
отнета собствеността върху тях) и внесени в Сребърния фонд, за който държавата продължава да води политика за 
ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата.  
Според АОБР, 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 нормативен акт на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да 
налага подобно нововъведение като предлаганата концепция. Напротив, тя е в остро противоречие не само с 
Конституцията на РБ, правото на ЕС, международните договори и стандарти, по които България е страна, но и с 
основополагащите принципи на съвременната демократична държава! 
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Организациите – членове в АОБР споделят 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 ненационализацията е решението на тези проблеми. С предлаганата Концепция 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.  
АОБР припомня, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече беше 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 страна на заинтересованите страни. 
Според организациите – членове на АОБР, 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, разработването на ефективни механизми за изплащане на дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите 
за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване.  
Предвид гореизложеното, АОБР изразява несъгласието си с представената Концепция и настоява за нейното оттегляне от 
вносителите. 
 
Akcent.bg 
 
√ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МИНИСТЪР ОБСЪДИ РЕФОРМАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АИКБ ВЪВ ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО 
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обсъди реформата в професионалното и висше образование с 
над 30 от координаторите за Северна България на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Дискусията 
беше част от поредицата срещи, които Асоциацията организира, за да представи приоритетите си за 2019 г. Освен 
реформата в образованието сред тях са още подобряване на бизнес климата, ускорено решаване на проблема с недостига 
на човешките ресурси, възможностите за подкрепа на Регионалните иновационни центрове, цялостна реформа в 
енергетиката. Сред гостите на събитието, с които регионалните координатори обсъдиха възможностите за 
взаимодействие, бяха кметът на Велико Търново Даниел Панов, главни и държавни експерти от Министерство на 
образованието и науката, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика и Агенция по 
заетостта. 
Акцентпри обсъждането на реформата в образованието беше поставен върху механизма за план-прием в професионални 
гимназии и паралелки за професионална подготовка, както и на предложенията за промени в Закона за висшето 
образование. Според Асоциацията са необходими съвместни действия между всички заинтересовани страни за 
повишаване на привлекателността на ключови за икономиката специалности, по които се очаква сериозен недостиг на 
квалифицирани кадри в следващите години. Сред предложенията са увеличаване на ролята на бизнеса при определяне 
на част от изучаваното съдържание, възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците от 
съответните специалности. На студентите от тези ключови специалности, които учат „държавна поръчка“, да бъдат 
отпускани стипендии за финансиране на образованието им и за месечна издръжка, но при условия, че за определен 
период от време работят в България или за българска компания. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев заяви готовността на работодателската организация да 
продължава да бъде основен двигател и да работи за преодоляването на недостига на човешки ресурси. Сред другите 
мерки за справяне с един от най-наболелите от икономическа и социална гледна точка проблеми у нас ще са ускоряването 
на реформите в здравеопазването и интегрирането на пазара на труда на обезкуражени, хора с увреждания и временно 
лишени от свобода. 
За подобряването на бизнес климата работодателската организация ще продължи да работи за 
ускореноизгражданенаелектроннотоуправление, ограничаваненадържавнатанамесавикономиката, по-добрата работа на 
регулаторите инамаляванена административната тежест за бизнеса.Според АИКБ България трябва да предприеме всички 
необходими мерки за присъединяване към ERMII, Шенген и ОИСР. 
По време на срещата бяха представенивъзможностите за подкрепа на Регионални иновационни центрове. Чрез 
възможностите за изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура ще се 
способства ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Целта е да бъдат създадени сдружения 
от минимум три предприятия и поне една научна организация, като по този начин да се създаде нужната синергия между 
бизнеса и науката. 
Като един от най-значимите си приоритети АИКБ посочи реформата в енергетиката. Асоциацията заяви готовност да окаже 
пълна подкрепа с експерти при създаването на нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара, 
както и приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. Освен това АИКБ ще настоява за 
прекратяване на държавната помощ за „американските централи“, отговорно пазарно поведение на компаниите от 
Българския енергиен холдинг и засилване на контрола от КЕВР срещу пазарните злоупотреби на Българска независима 
енергийна борса. 
 
Actualno.com 
 
√  Има недостиг на инженери, IT-специалисти и лекари, смята образователният министър  
Реформата в професионалното и висше образование бе тема на провела се дискусия между министърът на образованието 
и науката Красимир Вълчев и над 30 от координаторите за Северна България на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). Срещата се състоя във Велико Търново, а сред другите дискусионни теми намериха място и ускореното 
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решаване на проблема с недостига на човешки ресурси, подобряването на бизнес климата, възможностите за подкрепа 
на регионалните иновационни центрове и цялостната реформа в енергетиката.  
Министър Вълчев посочи, че образованието е национален приоритет. Показателни за това са ръстът на учителските 
възнаграждения, мерките за повишаване квалификацията на педагозите, въвеждането на иновативни учебни планове, 
актуализирането на над 2 000 образователни програми и други. Кметът на старопрестолния град - Даниел Панов - заяви, 
че „вече са създадени паралелки за обучение по теория и практика подготвени млади хора, които впоследствие да се 
реализират успешно в избраната професия. Това важи както за сферата на информационните технологии, така също и за 
туризма, леката промишленост и индустрията“.  
Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев подчерта, че работодателската организация ще продължи да 
бъде основен двигател и е готова да работи за преодоляването на недостига на човешки ресурси, като един от най-
наболелите от икономическа и социална гледна точка проблеми у нас. Той посочи мерки за справяне с проблема, сред 
които и ускоряването на реформите в здравеопазването, и интегрирането на пазара на труда на обезкуражени, хора с 
увреждания и временно лишени от свобода. Основен акцент при обсъждането на реформата в образованието бе поставен 
и върху механизма за план-прием в професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка. Обсъдени бяха 
и предложенията за промени в Закона за висшето образование.  
Представители на АИКБ подчертаха необходимостта от съвместни действия между всички заинтересовани страни за 
повишаване привлекателността на ключови за икономиката специалности, по които се очаква сериозен недостиг на 
квалифицирани кадри в следващите години. Предложението цели повишаване ролята на бизнеса при определяне на част 
от изучаваното съдържание, прилагането на дуално обучение и отпускането на стипендии за обучение по необходимите 
специалности. И още - студентите, обучаващи се чрез „държавна поръчка“ в ключови специалности, да получават 
стипендии при условие, че за определен период след дипломирането си ще работят в България или за българска компания. 
Въпросът за синергията между бизнеса и науката беше обсъден в контекста на възможностите за подкрепа на регионални 
иновационни центрове. Предложението е да бъдат създадени сдружения от минимум три предприятия и поне една научна 
организация. Съвместното изграждане и развитие на модерна научноизследователска и иновационна инфраструктура ще 
помогне за ускореното икономическо и социално развитие на българските региони. 
По-късно през деня министър Красимир Вълчев се срещна с директори и учители от училища и детски градини в Горна 
Оряховица и Лясковец. Пред тях той заяви: „Нашата цел е да насърчаваме културата за ползотворни иновации в 
образованието от учители, директори на училища, от РУО и МОН, за да направим обучението по-интересно и да 
провокираме креативното мислене у децата.“  
Според министър Вълчев най-голямото предизвикателство е да се стимулира интересът на децата в областта на 
математиката и природните науки. Притеснителен е недостигът на инженери в различни сектори, необходими са и IT 
специалисти и лекари. А изграждането на модерни лаборатории и кабинети в училищата ще повиши интереса на 
учениците към тези специалности. 
 
БНТ 
 
√ Бизнесът иска отмяна на таксата "задължения към обществото" в сметките за ток 
Да отпадне таксата "задължения към обществото" от фактурите за ток на бизнеса и на битовите абонати. За това настояват 
от работодателските организации. Предложението е част от проекта за цялостна реформа в енергетиката, които 
индустрията ще представи пред премиера Бойко Борисов. Причината - продължаващите скокове в цените на тока на 
борсата. 
Цялостна реформа в енергетиката поискаха работодателите, предвиждаща прекратяване на държавната помощ за 
американските централи в Маришкия басейн, пълна либерализация на електроенергийния пазар и излизане на битовите 
абонати на свободния пазар. И не на последно място - всички държавни енергийни дружества да се листват на борсата. 
Според бизнеса само по този начин може да се овладеят скоковете в цените на тока за индустрията, които в края на 
миналата година минаха психологическата граница от 300% увеличение спрямо тока за бита. 
Васил Велев, председател на АИКБ: И затова имаме нови предложения - задължението към обществото да не се добавя в 
сметките на хората и бизнеса, а да се поема от бюджета. Тогава ще имаме и съпоставимост на цените, и едно компенсиране 
на това увеличение. Това е едно ново предложение, което ще направим при срещата с премиера. 
От КЕВР не са съгласни с мотива, че средства от добавката влизат във Фонд "Енергийна сигурност", който компенсира 
загубите на НЕК заради задължителното изкупуване на скъпия ток от двете централи в Маришкия басейн - АЕ И ЕС и "Контур 
Глобул", продаван след това на битовите потребители по занижени цени. 
Иван Иванов, председател на КЕВР: Що се касае до отпадане таксата задължение към обществото, трябва да се отговори 
кой ще заплати тази разлика, ако се премахне добавката, която всъщност позволява от Фонда да постъпят средства в НЕК, 
чрез които те да се разплатят с двете американски централи. Трето решение е постепенно предефиниране на тези 
договори." 
Шефът на КЕВР съобщи още, че до 30 януари ще е готов анализът на електроенергийната борса, който трябва да покаже 
дали има злоупотреби на свободния пазар на ток. До дни трябва да са готови и резултатите от проверката в трите 
електроразпределителни дружества дали коректно са отчитали тока. 
 
Дунав мост 
 
√ Бизнесът иска отмяна на таксата "задължения към обществото" в сметките за ток 
Да отпадне таксата "задължения към обществото" от фактурите за ток на бизнеса и на битовите абонати. 
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За това настояват от работодателските организации. Предложението е част от проекта за цялостна реформа в енергетиката, 
които индустрията ще представи пред премиера Бойко Борисов. Причината - продължаващите скокове в цените на тока 
на борсата. 
Цялостна реформа в енергетиката поискаха работодателите, предвиждаща прекратяване на държавната помощ за 
американските централи в Маришкия басейн, пълна либерализация на електроенергийния пазар и излизане на битовите 
абонати на свободния пазар. И не на последно място - всички държавни енергийни дружества да се листват на борсата, 
предава БНТ. 
Според бизнеса само по този начин може да се овладеят скоковете в цените на тока за индустрията, които в края на 
миналата година минаха психологическата граница от 300% увеличение спрямо тока за бита. 
Васил Велев, председател на АИКБ: "И затова имаме нови предложения - задължението към обществото да не се добавя 
в сметките на хората и бизнеса, а да се поема от бюджета. Тогава ще имаме и съпоставимост на цените, и едно 
компенсиране на това увеличение. Това е едно ново предложение, което ще направим при срещата с премиера". 
От КЕВР не са съгласни с мотива, че средства от добавката влизат във Фонд "Енергийна сигурност", който компенсира 
загубите на НЕК заради задължителното изкупуване на скъпия ток от двете централи в Маришкия басейн - АЕ И ЕС и "Контур 
Глобул", продаван след това на битовите потребители по занижени цени. 
Иван Иванов, председател на КЕВР: "Що се касае до отпадане таксата задължение към обществото, трябва да се отговори 
кой ще заплати тази разлика, ако се премахне добавката, която всъщност позволява от Фонда да постъпят средства в НЕК, 
чрез които те да се разплатят с двете американски централи. Трето решение е постепенно предефиниране на тези 
договори." 
Шефът на КЕВР съобщи още, че до 30 януари ще е готов анализът на електроенергийната борса, който трябва да покаже 
дали има злоупотреби на свободния пазар на ток. До дни трябва да са готови и резултатите от проверката в трите 
електроразпределителни дружества дали коректно са отчитали тока. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: Бизнесът може да вдигне заплатите с по-малко заради скъпия ток  
Заради високата цена на индустриалния ток заплатите през тази година няма да могат да достигнат очаквания двуцифрен 
ръст, заяви Васил Велев, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). По думите му 
предприятията, които той управлява, са платили с 10% повече за ток през декември - ако досега, например, се е плащало 
100 хил. лв., сега фактурата била с 10 хил. лв. повече. Това неминуемо щяло да доведе до дефицит на производствените 
мощности. 
Велев смята, че в енергийния сектор има държавен картел. Това е категоричен факт. Подали сме жалба до Комисията по 
енергийно и водно регулиране (КЕВР) по този въпрос, на пазара доминират държавните производители с 82% дял, цените, 
по които продават, са 2 пъти по-високи от референтните, които са направени за бита. Когато на борсата има един 
доминиращ играч като Българския енергиен холдинг (БЕХ) с трите му дружества, това не е истински пазар. Има монопол 
на борсата, но КЕВР, кой знае защо, не следи. Цената на борсата всъщност се определя от монополист-продавач, 
категоричен е той. 
Монополът на БЕХ обаче бил само едната част от проблема. Другата били преференциалните изкупни цени, които 
получават американските централи. Според Велев, ако не могат да се развалят договорите с тях, това трябва да се поеме 
от бюджета. По думите му проблемите не само не се разрешават, но и се изострят.  
„Инвестиционната среда у нас се влошава - това е факт. Инвестициите намаляват, това го отчита и Европейската комисия в 
своите доклади. Тук не говорим само за чуждестранните инвестиции, които също намаляват, говорим и за местните 
инвестиции - това е статистически факт. Въпросът е как да променим тази ситуация.“, каза Велев. 
 
В. Стандарт 
 
√ Скъпият ток блокира ръста на заплатите 
Скъпият ток, който индустрията трябва да плаща заради скоковете на свободния пазар, ще ограничи ръста на заплатите 
тази година. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев пред Канал 3. Очакваният двуцифрен ръст няма да се 
реализира заради „абсолютно ненормалната“ ситуация в енергетиката ни. Той даде пример с цената на електроенергията, 
която фирмите, които той управлява, са платили през декември с 10% нагоре. „Ако предприятието например плащаше 
досега 100 000 лв., сега фактурата за електричество бе с 10 000 лв. повече“, обясни той. Според него е абсурдно да има 
криза в българската енергетика, цените на тока да са двойно по-високи, без да има дефицит на производствени мощности. 
Според него в енергийния сектор има държавен картел. Това е категоричен факт. Подали сме жалба до КЕВР по този 
въпрос, на пазара доминират държавните производители с 82% дял, цените, по които продават, са 2 пъти по-високи от 
референтните, които са направени за бита. Когато на борсата има един доминиращ играч като БЕХ с трите му дружества, 
това не е истински пазар. Има монопол на борсата, цената на нея се определя от монополист-продавач, категоричен е 
Васил Велев. 
 
Blitz.bg 
 
√ Васил Велев предупреди: Скъпият ток ще ограничи ръста на заплатите!  
Високата цена на тока, която индустриалните предприятия трябва да плащат заради завишените цени на свободния пазар, 
ще ограничи ръста на заплатите през тази година. Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
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България (АИКБ) Васил Велев, цитиран от Кмета.бг. По неговите думи очакваният по-рано двуцифрен ръст на 
възнагражденията няма да се реализира заради „абсолютно ненормалната“, по думите му, ситуация в енергетиката ни. 
Велев даде пример с цената на електроенергията, която предприятията, които той управлява, са платили през декември – 
с 10% нагоре. „Ако предприятието например плащаше досега 100 000 лв., сега фактурата за електричество бе с 10 000 лв. 
повече“, обясни той. Според него е абсурдно да има криза в българската енергетика, цените на тока да са двойно по-
високи, без да има дефицит на производствени мощности. Според него в енергийния сектор има държавен картел. „Това 
е категоричен факт.  
Подали сме жалба до Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) по този въпрос, на пазара доминират 
държавните производители с 82% дял, цените, по които продават, са 2 пъти по-високи от референтните, които са 
направени за бита. Когато на борсата има един доминиращ играч като Българския енергиен холдинг (БЕХ) с трите му 
дружества, това не е истински пазар. Има монопол на борсата, но КЕВР, кой знае защо, не следи. Цената на борсата 
всъщност се определя от монополист-продавач“, категоричен е той, цитиран от economic.bg. Велев напомни, че има 
европейски регламент за прозрачност и интегритет на пазарите на електроенергия, за да може по веригата всеки да получи 
разумна печалба и тази верига да се управлява в интерес на крайния потребител.  
„У нас е в интерес на всеки друг, само не и на крайния потребител“, смята той. Според председателят на АИКБ монополът 
на БЕХ е едната част от проблема. Другата, според него, са преференциалните изкупни цени, които получават 
„американските централи“. „Това нещо трябва да се поеме от бюджета, ако не могат да се развалят тези договори. Те 
трябваше да се развалят още преди 3 години“, каза Васил Велев. По думите му проблемите не само не се разрешават, но 
и се изострят. „Инвестиционната среда у нас се влошава - това е факт. Инвестициите намаляват, това го отчита и 
Европейската комисия в своите доклади. Тук не говорим само за чуждестранните инвестиции, които също намаляват, 
говорим и за местните инвестиции - това е статистически факт. Въпросът е как да променим тази ситуация“, каза Велев. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ АДВИБ възразява срещу приемането на Концепцията за събуждане на "спящите акции"  
Според Асоциацията Концепцията не само не защитава правата на акционерите в публичните дружества, но и 
накърнява техните законни интереси 
Във връзка с публикуваната на 16 януари 2019 г. на електронната страница на Министерство на финансите за обществено 
обсъждане „Концепция за личните сметки на физическите лица“, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦД АД) в т.нар. 
Регистър А. с настоящото изразяваме своята позиция срещу нейното приемане, посочват от Асоцияцията на директорите 
за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ).   
АДВИБ е представителна организация на над 110 директори за връзки с инвеститори на публични компании и други 
емитенти на ценни книжа, чиито акционери са главните адресати на Концепция. Нашата дейност е насочена към 
повишаване на стандартите за разкриване информация към акционерите, равнопоставено третиране на всички 
инвеститори в публичните дружества, адекватно и своевременно обучение на нашите членове във връзка с постоянно 
променящата се нормативна уредба, така че да отговорят на очакванията и изискванията на акционерите и регулаторните 
органи. 
"Днес, когато не съществува представителна, активна, силна и действаща организация, която да защитава и изразява 
интересите на акционерите в България, АДВИБ е единствената организация, чиито членове ежедневно комуникират с 
акционерите на българските публични компании, полагат грижи за защита на техните права и законни интереси и 
повишават тяхната инвестиционна култура и информираност", заявяват от Асоциацията. 
От АДВИБ възразяват срещу предложената за обществено обсъждане Концепция, която според тях не само не защитава 
правата на акционерите в публичните дружества, но и накърнява техните законни интереси. 
От Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите посочват, че концепцията нарушава редица национални и 
международни актове във връзка с неприкосновенноста на частната собственост, свободното движение на капитали,, 
свободното право на установяване като: Договорът за функциониране на Европейския съюз,  Конституцията на Република 
България, Европейска конвенция за правата на човека, придружена от Протокол 1. 
"Предложените мерки в Концепцията влизат в остро противоречие с изложените по-горе правила и принципи на 
съществуване на правовата държава, както и със заявената готовност на държавата да съдейства за развитието на 
капиталовия пазар в България", смятат от АДВИБ. 
Според АДВИБ с предвидено въвеждане на задължително прехвърляне на акциите от Регистър А на Централния депозитар 
в Регистър Б към инвестиционни посредници възниква необосновано задължение за заплащане на такси от акционерите 
на публичните дружества, чиито акции се съжраняват към настоящия момент в регистър А на Централен депозитар АД. 
Към настоящия момент таксите по поддържане на регистър А на Централен депозитар АД се заплащат от дружествата и не 
съществуват норми на националното или европейско право, които да изискват ликвидирането на регистър А на Централен 
депозитар. 



10 

 

С концепцията е предвидено, че ако собствениците на акции и техните наследници не прехвърлят своите акции в 
едногодишен срок при инвестиционен посредник, то те ще бъдат прехвърлени без изрично воляизявление в специално 
създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонда. Подобна мярка на разпореждане с частна собственост без 
изричната воля на собственика на ценните книжа представляна нарушение на правото на собственост в неговата цялост 
като съвкупност от правомощия - право на владение, право на ползване и право на разпореждане. 
"Като организация, в която членуват лицата, осъществяващи ежедневен контакт с акционерите и поради множеството 
запитвания към нас от притеснени акционери, ние заявяваме пред всички притежатели на акции в публичните дружества 
в България, че публикуваната на 16 януари 2019 г. Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица няма 
силата на закон или друг нормативен акт, който да поражда задължения за акционерите на което и да е било дружество 
да извършват прехвърляния на акциите им от регистър А на Централен депозитар АД към регистър Б /подрегистър на 
инвестиционните посредници/ на Централен депозитар АД", пише в още позицията на АДВИБ. 
Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите обръща внимание, че посочения в Концепцията начин за решаване 
на проблема със „спящите“ акции, както и начинът за съхранение на финансови инструменти, придобити по време на 
приватизация или в последствие на капиталовия пазар в България, може да се отразят негативно на сигурността на 
собствеността, на инвеститорската активност и като цяло на развитието на капиталовия пазар у нас. 
В срока за представяне на становище по Концепцията – 15 февруари 2019 г., АДВИБ ще внесе своето в Министерство на 
финансите. 
 
√ Как държавата ще бори безработицата през 2019 г. 
През годината най-голяма част от средствата ще отидат за регионални програми за заетост 
Правителството одобри Националния план за действие по заетостта през 2019 г. Като цяло за поредна година няма 
изненади в активната политика на пазара на труда. Администрацията отново има да изхарчи точно 73 млн. лв., 
разпределени внимателно (до левче) по различните програми. Общата сума е еднаква от 2014 г. и е сходно разпръсната 
по мерките, без значение от икономическата ситуация, развитието на пазара на труда в страната или ефективността на 
програмите, пише в анализ на Института за пазарна икономика. 
Огромната част от усилията (т.е. парите) са насочени към създаване на субсидирана заетост. И през 2019 г. 75% от 
средствата ще отидат за директно наемане, а 6% - за обучения. Останалите 19% са за комбинирани програми. Така през 
2019 г. е предвидено да се осигури заетост на 16 567 души и да се обучат 11 483 души. България отново прави обратното 
на това, което правят останалите европейски страни, където за директна заетост се харчат 20% от средствата за политики 
на пазара на труда, 40% са за обучения, а останалите 40% за ориентиране, консултиране и др.  (по последни данни за 2016 
г.). В същото време пазарът на труда в страната през последните години продължава да бумти, а заплатите да растат 
стабилно. Икономическата активност на населението в трудоспособна възраст е на рекордни за страната нива, а заетостта 
вече подмина предкризисните нива. Отделно, България продължава да усвоява значителни средства за развитие на 
човешкия капитал и по линия на европейските структурни фондове. 
Едни от големите проблеми на пазара на труда остават ниското ниво на квалификация (включително слабостите на 
образователната система и структурната безработица), липсата на меки умения на работещите и малкият дял на ученето 
през целия живот. Всички те са по-скоро свързани с усилия по обучения за квалификация и преквалификация, а не със 
субсидирана заетост, а най-големите програми и през 2019 г. остават тези за директно създаване на заетост. 
От общо 50 мерки през 2019 г. най-голяма част от средствата (близо 9 млн. лв. или 12%) ще отидат за регионални програми 
за заетост. Следват програмите за наемане на асистенти на хора с увреждания и заетост на хора с трайни увреждания 
(общо за 16 млн. лв.). Дори без да се засяга темата за злоупотребите при тези програми и неяснотите при политиките за 
хората с увреждания, при единствения опит за оценка на ефективността от страната на Министерството на труда през 2014 
г., ясно се видя, че те не дават желания резултат. Т.е. докато обученията, кариерното ориентиране и създаването на 
стимули за заетост могат да доведат до заетост в реалния сектор, субсидираната заетост е скъпа и краткотрайна мярка, 
която не води до дългосрочна заетост и повишаване на конкурентоспособността на преминалите през програмите. 
Всъщност основната част от обученията (3/4) и през 2019 г. ще се изпълняват по програмите на организациите на 
работниците и на синдикатите, които отново ще получат дежурните по 1,5 млн. лева, за да участват в политиките на пазара 
на труда. За тези програми също няма оценки на ефективността. 
Най-осезаема разлика през годините се забелязва по отношение на броя на обхванатите, но тя идва от рязкото повишаване 
на минималната работна заплата през последните години. Така упоритото насочване на средствата към програмите за 
субсидирана заетост, където болшинството се наемат на минимална заплата, логично води до намаляване на броя на 
обхванатите от програмите. Спрямо 73-те млн. лв., изхарчени през 2014 г., планираните за изхарчване 73 млн. лв. през 
2019 г. ще включат 5,4 хил. по-малко заети и 1,4 хиляди по-малко обучени хора, което е намаление със съответно 24% и 
11%. Връзката между двете величини ясно си личи и от данните – през годините с най-голям скок на МРЗ (2016 г. и 2018 
г.), включените в програмите намаляват най-много. Все пак, на фона на огромното свиване на безработицата между 2014 
и 2018 г. такова намаление на обхвата е повече от разумно. 
Като цяло няма новини. 73 млн. лв. отново ще бъдат похарчени за субсидирана заетост, а пазарът на труда ще продължи 
да страда от проблемите с квалификацията на работната сила 
 
БНТ 
 
√ Президентът и вицепрезидентът ще отчетат втората годишнина от мандата си 
Държавният глава Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова отчитат втората годишнина от встъпването си в 
длъжност днес. 
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На специална пресконференция двамата ще отбележат свършената работа до момента и набелязаните акценти в 
програмата занапред. 
Изявлението на президента идва броени дни след като неговият предшественик Росен Плевнелиев го разкритикува остро 
заради „опозиционно поведение" и липса на отчет от страна на институцията. 
По-късно следобед в Националния исторически музей държавният глава Румен Радев ще даде традиционния за началото 
на годината прием за ръководителите на дипломатическите мисии, акредитирани в България. 
Слова по случая ще произнесат президентът Румен Радев и доайенът на дипломатическия корпус у нас - извънредният и 
пълномощен посланик на Палестина д-р Ахмед Ал Мадбух. 
 
√ Икономистът Калоян Стайков: Да бъдем по-консервативни в разходите 
Излезе доклад на БНБ, според който има по-голям от очакваното ръст на кредитите, както за предприятията, така и на 
ипотечните за гражданите. Институцията предупреждава, че не трябва тези кредити да се увеличават по-бързо, отколкото 
растат доходите, защото това може да доведе до затруднения при тяхното връщане. На този фон цените на имотите растат. 
Гост в сутрешния блок на БНТ1 по темата беше Калоян Стайков от Института за пазарна икономика. 
Според Стайков благоприятното развитие през последните години развитието на икономиката е допринесло за тази 
тенденция. Увеличеното търсене на имотите нормално води до увеличение и на тяхната цена. 
Ако продължим с тези темпове, при спад на икономическите настроения и паричната политика на европейско ниво, може 
да настъпят затруднения. 
Калоян Стайков посъветва хората да се интересуват от дългосрочната перспектива, когато прибягват до кредити, да бъдат 
по-консервативни в разходите си през следващите една-две години. 
 
√ Облекчения при регистрацията в Бюрата по труда 
Търсещите работа вече не трябва да предоставят трудова книжка. Даните за професионалния им опит ще се събират по 
служебен път. 
Безработните, които се регистрират в бюрата по труда, трябва да носят само документ за самоличност, диплома за 
завършено образование и сертификати за придобити допълнителни квалификации. Представянето на трудова книжка вече 
не е задължително. 
Лилия Тошева - директор на "Бюро по труда" - Възраждане: Има много хора, които са си загубили трудовите книжки. 
Освен в нашата страна това от 2002 година всичко е в електронен вариант - трудовият стаж на хората. 
Трудовите посредници могат да проверят по електронен път професионалния опит на регистриращите се безработни. 
Лилия Тошева, директор на "Бюро по труда", "Възраждане": Вземането на този трудов стаж за последните 10 години е 
необходимо с цел подпомагане на този човек да си намери работа. 
Проверката няма да се отрази на времето за регистрация на безработния. 
Юлияна Стефанова, началник "Посреднически услуги", "Бюро по труда" - Възраждане: До 15 минути отнема 
регистрацията. Може да не се наложи тази проверка да се извършва. В случай, че се наложи, ние ще си я правим по 
служебен път. Така че ние няма да задържаме клиентите. 
Проверка ще се прави само ако посредниците не получат достатъчно информация за професионалния опит на 
безработния. 
 
√ Програма осигурява детегледачки за майките, които се връщат на работа по-рано  
Започна нова програма за осигуряване на детегледачки за майките, които искат да се върнат по-рано на работа. Тази 
година приемът е разширен. Специално внимание е обърнато на многодетните семейства. Най-голям интерес към 
програмата има в София, Пловдив и Ловеч. 
Мария и Атанас разчитат на детегледачка за отглеждането на дъщеря си. Когато кандидатстват по програмата, детето им 
е на малко повече от годинка. И двамата се страхуват да запишат малката в ясла, затова вече почти година разчитат на 
грижите на близък роднина. Днес са спокойни, че детето им е в сигурни ръце. 
Мария Кузманова-Цвяткова: Полезно е не на 100, а на 1000%. В днешно време животът ни е много динамичен и съответно 
връщането ми на работа трябваше също да се осъществи бързо, за да може все пак и процесът, който е там да не изостава. 
Програмата не е в тежест за семейството. Напротив.  
Атанас Цвятков: Реално погледнато не нарушава финансовия баланс, нали отпускането на средства. Лично на мен това 
най-много ми повлия, защото субсидиите, които трябваше да отделяме от семейството, със сигурност щяха да са проблем. 
Мария Петрова, началник отдел "Наблюдение, координация и изпълнение на европейски програми", Агенция по 
заетостта: Предният прием на заявления отчетохме доста сериозен интерес от страна на родителите. Близо 3000 
заявления бяха подадени в бюрата по труда, 1500 са родителите, които са одобрени, 1425 са към момента назначените 
детегледачи на трудов договор. 
Към момента най-възрастният детегледач е на 81 години. Любопитно е, че към програмата за гледане на деца има голям 
интерес не само от страна на жени, а и на мъже. Тази година специално внимание е обърнато на многодетните семейства. 
За тях е допустимо да кандидатстват по програмата докато децата им навършат 12 години. Разликата е, че хората, които 
ще се грижат за подрастващите, ще са на 4-часов, а не на пълен работен ден. 
Всички, които имат интерес от тази социална услуга, могат да подават заявления в бюрата по труда в цялата страна до 28 
февруари. Документите могат да бъдат подадени и онлайн. 
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√ Няма бедстващи туристи в зимните курорти, съобщиха от Министерството на туризма 
Министерството на туризма е в непрекъсната връзка с кметовете и областните управители във връзка с усложнената зимна 
обстановка в курортите, съобщиха от ведомството. По последна информация няма бедстващи туристи в зимните курорти 
и ситуацията постепенно се нормализира след обилните валежи в последните дни, допълниха от министерството. 
В Смолянска област част от пътищата вече са отворени и туристите могат да се придвижват. По информация на местните 
власти в Чепеларе проблеми няма. Пистите и съоръженията в ски зоната в Банско днес работят нормално.  
Данните на местната власт са, че условията са подходящи и туристите могат да практикуват зимни спортове, добавиха от 
Министерството на туризма. В Боровец съоръженията работят, са уверили от фирмата концесионер. Министерството на 
туризма е в постоянна връзка и с всички компетентни институции. 
Сигнали могат да се подават на дежурен телефон 02/9046895, се посочва в съобщението. 
 
√ В София се проведе "седмица на игрите" 
У нас все още липсват специалности във висшите училища, които да подготвят създатели на видео игри. Затова участници 
от цялата страна и от чужбина се събраха в рамките на софийската седмица на игрите. Основната цел на инициативата: да 
покаже на младите хора в България, че могат да се реализират професионално в сферата на създаването на видеоигри. 
Близо 100 участници, 48 часа време и едно предизвикателство - да създадат компютърна игра. 
Филип Търпов, видеограф: Идеята е хората да се съберат, да създадат контакти и някои даже създават компании след това 
и винаги са супер щастливи. 
А контакти се създават в отбор - участниците са разделени на групи. Имат си човек за всеки елемент на играта - 
програмисти, художници, музиканти. 
Пламен Петров, художник: Самият "гейм джам" предоставя да направиш нещо много сложно с екип - много често даже и 
професионалисти и да се експериментират неща, които много рядко може да се срещнат на пазара. Тъй като в пазара се 
налага да се работи с реални пари и много често се бяга от експеримента. 
Темата тази година ги провокира: "какво означава домът за теб''. Екипът на Ангел, който е ветеран в инициативата, има 
концепция, отговаряща на съвременната реалност. 
Ангел Марчев, участник в "София гейм джам": Всъщност се опитваме да си възвърнем дома от умните устройства, с които 
можем да го направим по мирен начин, да се разберем с тях или може би ще трябва да работим с твърди предмети срещу 
тях. 
След края на състезанието няма жури, няма първо или второ място - участниците сами посочват кой да получи наградите. 
 
√ Валдис Домбровскис ще посети днес България 
Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис гостува днес у нас. 
В Дома на Европа в София той ще се включи в граждански диалог по темата „България по пътя към еврото". 
Заедно с финансовия министър Владислав Горанов, евродепутата Ева Майдел и бившия гуверньор на Словашката 
национална банка, заместник-председателят на комисията ще обсъди въпроса за това какво ни очаква след приемането 
на общата европейска валута. 
 
√ 17 банки спират да емитират банкнотите от 500 евро  
17 централни банки в еврозоната спират от днес да емитират банкноти от 500 евро. Една от причините за решението са 
опасенията, че се използват от трафиканти. 
Малките лилави купюри от 500 евро постепенно ще изчезнат от обращение, след като 17 от общо 19-те централни банки в 
еврозоната спират емитирането им от днес. 
Единствено Австрия и Германия, които са привързани към парите в брой във всекидневието си, ще продължат въпреки 
това да издават тези банкноти още три месеца, до 26 април. 
Банкнотите от 500 евро са наричани на шега "Бин Ладенки" заради обвиненията, че се ползват от трафиканти, тъй като 1 
милион евро в такива купюри тежи едва 2,2 кг. Освен това те се използват твърде малко във всекидневната икономика. 
Купюрите от 500 евро ще останат в обращение, но постепенно ще бъдат изтегляни. Европейската централна банка взе 
решение за спирането им още през 2016 г. заради лошата им репутация. 
През ноември в обращение са били близо 521 милиона такива купюри. 
 
БНР 
 
√ Търговският регистър вече е достъпен онлайн 
Търговският регистър вече е достъпен онлайн. В петък на сайта на регистъра беше обявено, че той няма да работи заради 
планирано въвеждане на нови функционалности в информационната система.  
През седмицата правителството реши Търговският регистър да бъде причислен към обектите от националната сигурност. 
 
√ Неуспешна втора фаза на пазарния тест за разширяването на "Турски поток" през България  
И втората фаза на пазарния тест на "Булгартрансгаз" за разширяването на газопровода "Турски поток" на наша територия 
се оказа неуспешна. Този път тримата участници в търга са посочили големи количества за пренос от турската до сръбската 
граница, но и при това условие "Булгартрансгаз" няма да може да получи предвидените приходи от тръбата, което беше 
основното условие за нейното построяване.  
Затова газовата ни компания намалява количествата, които да се транспортират до сръбската граница. Същевременно с 
това се увеличават цените за пренос на синьо гориво както на сръбската, така и на турската граница. 
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√ ЕС и още 47 членки на СТО започват преговори за регулиране на електронната търговия  
Европейският съюз и още 47 страни - членки на Световната търговска организация (от общо 75 членове на СТО), официално 
обявиха в петък по време на Световния икономически форум в Давос стартирането на преговори за глобални регламенти 
за електронната търговия. 
Самият преговорен процес ще започне през март, като са поканени да се присъединят и други държави. 
"Електронната търговия е реалност в повечето краища на света, така че ние дължим на нашите граждани и компании да 
осигурим предсказуема, ефективна и безопасна онлайн среда за търговия", заяви еврокомисарят по търговията Сесилия 
Малмстрьом. 
Преговорите имат за цел да се създаде "многостранна правна рамка", която да подобри доверието в онлайн пазарите, 
както и да се справи с бариерите, които пречат на трансграничните продажби, се отбелязва в изявлението на Европейската 
комисия. 
Генералният директор на Световната търговска организация Роберто Азеведо пък заяви, че Китай е обявил, че ще бъде 
съорганизатор на инициативата на почти половината от членовете на СТО да започнат преговори по новите правила за 
електронната търговия. 
Азеведо говореше след среща на министрите на търговията в Давос, на която не присъстваха Съединените щати, но той 
каза пред репортери, че това не е "някакъв знак за липса на ангажираност от страна на САЩ по този въпрос". 
 
√ Експерти прогнозират приближаването на нова глобална рецесия и поредна миграционна вълна 
Репортаж на Марта Младенова за предаването ''Събота 150'' 
Часовникът отмерва времето до следващата глобална рецесия. Стъпките й вече се чуват все по-отчетливо, а докато чакат 
да почука на вратата, световният бизнес елит и малка част от политическите лидери се събраха за поредна година в 
красивия швейцарски курорт Давос, за да обсъдят предизвикателствата пред света.  
Глобалната икономика и променящият се климат обаче тази година не интересуваха нито президента на Съединените 
щати Доналд Тръмп, нито френския държавен глава Еманюел Макрон.  
Без дори да забележим, екологичните проблеми са тук и водят след себе си невиждани досега последици. Те ще бъдат и 
поводът за следващата миграционна вълна, много по-голяма от тази, заради която президентът на Съединените щати 
Доналд Тръмп иска да построи стена по границата с Мексико.  
"По-голямо влияние може да се усети през политиката на Съединените щати. Ако фискалната политика не подпомага 
достатъчно растежа, това ще има пряко влияние върху Европа. Друг проблем може да дойде по линия на политиката на 
Федералния резерв. Би било изключително позитивно, ако ФЕД се откаже от последващи повишения на лихвените 
равнища. Това ще има положителен ефект и върху финансовите пазари в глобален мащаб, и върху случващото се в Европа",  
заяви за "Събота 150" Дженифър Макюън, главен икономист за Европа на "Capital Economics". Дългосрочните рискове 
обаче не вълнуват толкова политиците, които имат свой собствен фронт. 
В Пекин президентът Си Цинпин предупреди за "черни лебеди" и "сиви носорози" в китайската икономика. Първият 
термин се използва за рязко настъпващ и неочакван риск, водещ до огромни финансови щети, а вторият - за сериозни 
проблеми, които всички виждат, но се правят, че не съществуват, припомня Анрдю Колиър, който ръководи 
изследователски център в Хонконг: 
"Търговската война е важна за отношенията между Китай и Съединените щати. Тя обаче е много по-незначителна в 
сравнение с фундаменталните проблеми на китайската икономика. Си Цзинпин иска изключително много да прекрати тази 
война, защото тя има пряк ефект върху работната ръка и малките бизнеси в Китай. Тя е част от факторите за забавянето на 
растежа на икономиката, но не е основният.  Все по-ясно се вижда, че президентът Тръмп иска да се споразумее с Китай. 
Ако Китай направи разумен компромис с въпроси като достъпа на американски компании за инвестиции в страната, износа 
към Съединените щати, вноса на американски продукти и по отношение на интелектуалните права, тогава търговската 
война може да бъде прекратена още в първото тримесечие на 2019-та година", прогнозира Колиър. 
Той допълни, че "най-голямото предизикателство пред Китай е може би частният корпоративен дълг. Ако спаднат 
приходите на компаниите, те няма да могат да обслужват задълженията си. Има много облигации, емитирани от китайски 
компании, които са заплашени от фалит. Знаем, че в много компании също така участват местните правителства в Китай. 
Вторият голям проблем е инвеститорското доверие вътре в държавата. Като трети огромен проблем бих посочил цената 
на имотите и на земите в Китай. Ако заради икономическото забавяне видим спад, това ще постави под въпрос 
възможността на местните правителства да се справят със задълженията си. Това ще подкопае доверието в икономиката 
като цяло.  
Икономически ръст от 6,6 % изглежда нечуван успех за много държави, но за Китай това е драстичен спад, с последици в 
целия свят, подчерта експертът. 
 
√ Британското правителство започна консултации за увеличаване на дебатите в парламента по Брекзит 
Британското правителство съобщи, че е започнало консултации за увеличаване на броя и продължителността на дебатите 
в парламента, за да си осигури достатъчно време за приемане на всички необходими текстове преди Брекзит. 
"Осъзнаваме, че графикът ни притиска и за да се подсигурим, започнахме предварителни разговори за удължаване на 
времето на заседанията, в случай че това се окаже нужно", каза за АФП правителствен говорител. 
До датата на Брекзит, 29 март, дебатите биха могли да продължават до полунощ в понеделниците, да бъдат удължени с 
близо пет часа във вторниците или да се състоят в петък, когато обикновено няма заседания. Що се отнася до ваканцията 
на парламента от 15 до 24 февруари, тя може да бъде отменена, отбелязва АФП. 
От 13 закона, които трябва да бъдат приети преди Брекзит, пет вече са обнародвани, а осем предстои да бъдат гласувани. 
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√ Министър Петкова обясни пред МВФ, докъде сме стигнали с проекта "Белене"  
България не е готова да замени въглищните централи с друг тип производители. Това заяви министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова на среща с представители на Международния валутен фонд. 
Тя изтъкна стратегическото значение на ТЕЦ-овете за енергийната сигурност и конкурентоспособността на икономиката и 
посочи, че произведената от тези базови мощности електроенергия представлява над 40% от цялата електроенергия в 
страната, като през зимата този процент достига до 60. 
Според нея непрекъснатото поскъпване на въглеродните емисии е сериозно предизвикателство пред работата на тези 
централи. В рамките на 2018 г. цените са нараснали от 8 до 22 евро/тон, посочи тя. 
В рамките на разговора енергийният министър подчерта, че в управленската програма на българското правителство са 
залегнали основните приоритети на ЕС в областта на енергетиката- сигурност на снабдяването и диверсификация на 
източниците и маршрутите. 
За целта правителството работи активно по няколко проекта за разнообразяване на енергийните източници и осигуряване 
на конкурентни условия в цяла Югоизточна Европа. 
Предстои стартът на изграждането на междусистемната връзка Гърция-България, която е част от Южния газов коридор, 
посочи Петкова и допълни, че тази връзка ще даде възможност за алтернативни доставки от каспийския регион. 
Министърът не пропусна да спомене и предстоящото участие на страната ни в проекта за изграждане на терминал за 
втечнен природен газ край Александруполис, както и търсенето на природен газ в черноморския шелф. 
По отношение на проекта АЕЦ "Белене" министър Петкова разясни пред представителите на МВФ основните етапи на 
процедурата за избор на стратегически инвеститор, която се очаква да бъде обявена през февруари. 
Българската държава разполага с площадка за централата, оборудване, лицензи, изтъкна тя и изброи компаниите, които 
до момента са проявили интерес към проекта - китайската CNNC, Корейската хидроатомна корпорация, френската 
"Фраматом", както и американската "Дженерал електрик", която би могла да е инженер на проекта и доставчик на 
турбините и трансформаторите. 
Енергийният министър представи и напредъка относно либерализацията на електроенергийния пазар в страната. 
Създаването на Българската независима енергийна борса през 2015 г. и включването на различни сегменти за търговия 
осигуряват широки възможности за пазарна реализация на произведената електроенергия, подчерта Петкова. 
 
В. Монитор 
 
√ По 1,5 млн. чужденци всяка година идват у нас за културен туризъм 
Голяма част от тях пристигат в България през зимата и пролетта  
Средно годишно по 1.5 млн. чужденци, колкото град като Барселона, посещават културни, исторически и религиозни 
паметници в страната ни. Тези, които са предпочели градско-историческата среда, вместо зимните или летните курорти 
през последните 2 години са били над 3 млн. и 200 хил., обясни пред „Монитор“ Румен Драганов, директор на Института 
за анализи и оценки в туризма. 
Това означава, че на година поне 1.5 млн. туристи пристигат в България заради културен туризъм. Интересът към обектите 
с историческа значимост ще се увеличи в пъти ако към тях добавим и пътуващите с цел балнео и спа почивка, които все 
по-често предпочитали да съчетават двата вида туризъм. Обикновено у нас с цел културни събития идвали англичани и 
германци. 
Веднага след тях се нареждат италианците и испанците. Най-предпочитани от тях са дестинациите, до които има чартърни 
и нискотарифни полети - София, Бургас, Варна и Пловдив. Сред посещаваните забележителности в столицата били 
патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ и софийската опера. Оказва се, че през последните години културният 
туризъм догонва плажния. „Вече не можем да кажем, че морският туризъм е водещ по отношение на чуждестранните 
посетители, защото една голяма част от тях идват или през зимните месеци, или през март и април“, анализира Драганов. 
По думите му Приморско пък започвал да се превръща в притегателна точка за любителите на дървените фигури в градска 
среда. Най-впечатляващо за чужденците в старопрестолната столица Велико Търново е било светлинното шоу. 
Освен традиционните градове лидер в класацията на най-посещаваните родни дестинации са и Рилския ма   настир и 
белоградчишките скали. 
Краят на 2018 г. беляза ръст на културния туризъм у нас с 35 на сто. „В началото на новата година се наблюдава лек спад с 
около 30 хил. души. Причината за това са лошите метеорологични условия, затворените пътища в Гърция, Македония и 
Турция, както и отменени нискотарифни полети“, обясни още Драганов. 
За цялата 2018 г. България е била посетена от 11,75 млн. чужденци, сочи статистиката. 
 
Мениджър 
 
√ Превишаваш скоростта в населените места с 1 км/ч – 20 лв. глоба. Младите шофьори няма да имат право да карат 
коли над 67 конски сили 
Зимните гуми стават задължителни от ноември до март, новите шофьори ще карат само коли до 67 к.с, а глобата за 
превишение на скоростта дори с 1 км/ч в населените места ще е 20 лв. Това предвиждат текстове в проекта за нов Закон 
за движение по пътищата. Той беше публикуван за обществено обсъждане, преди да влезе в ресорните парламентарни 
комисии. Законопроектът дава възможност на нарушителите да плащат глобите директно на пътя, когато служителите на 
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МВР бъдат оборудвани с ПОС терминали. Това обаче едва ли ще се случи скоро, коментират пътни полицаи, цитирани от 
„24 часа”. 
Тирове и автобуси няма да могат да изпреварват и да се движат в лявата лента, предвижда още законопроектът. 
Ограничението е записано в чл. 38 и чл. 39. То е за пътните превозни средства, които не могат да развиват максимална 
скорост или не им е разрешено да го правят. За еднопосочните пътища с три ленти е забранено да навлизат в крайната 
лява, освен при завиване и заобикаляне. По автомагистралите например леките коли могат да се движат до 140 км/ч, а 
автобусите и тировете са ограничени до 90 км/ч. Това означава, че ако пред тях на пътя в средната лента се движи кола с 
80 км/ч, те няма да могат да я изпреварят в лявата. 
Една от новостите в коригирания законопроект е за новите водачи, които са определени като най-рискови на пътя и често 
катастрофират. 
Хората, които вземат книжка, няма да могат да яхат мощни коли веднага. Те могат да шофират само автомобил с обем на 
двигателя до 67 к.с. по време на първите 6 месеца на пътя. Това обаче важи когато са сами. Ако искат да карат лимузини и 
спортни коли, с тях трябва да има придружител, който не е наказаван с вземане на книжката в последните 5 г. Освен това 
придружителят трябва да е трезвен и да не е употребявал наркотици. 
Ако новият водач е хванат в нарушение и му вземат книжката, срокът от 6 месеца започва да тече отначало, когато му я 
върнат. Новобранците на пътя няма да имат право да возят пътници от 22 ч до 6 ч. Ако пък се изкуши да кара мощна кола 
без придружител и го хванат, ще му вземат книжката за 3 месеца и ще плати глоба от 500 лв. 
Строги правила очакват и опитните шофьори. Който направи три тежки нарушения за 2 г., ще му вземат книжката за 1 г. и 
ще може да си я върне само след като мине на лекционно обучение 
Тежки нарушения са шофиране в насрещното по магистралата или в аварийната лента, алкохол над 0,5 промила, 
превишаване на скоростта в населено място с над 50 км/ч, преминаване на червено, отнемане на предимство на 
пешеходец на зебра, участие в гонки. 
В законопроекта е записано още, че шофьорите ще могат за зареждат колите си само от бензиностанции, чиито резервоари 
са “трайно прикрепени към недвижим имот”. Това е мярка срещу нелегалните подвижни бензиностанции. Тази поправка 
вече мина и в сега действащия Закон за движение по пътищата и влиза в сила от този понеделник. 
На бензиностанциите шофьрът трябва да паркира поне на 1 м разстояние от този пред него, да не пуши и да загаси 
двигателя при зареждане. 
Максималната скорост в населените места остава 50 км/ч за леките автомобили, но не е изключено да се промени по 
време на разглеждането на законопроекта в комисиите за т.нар. Зона 30, която е предвидена в правителствената стратегия 
за пътна безопасност. 
В пешеходните зони обаче шофьорите няма да могат да се движат с повече от 20 км/ч. 
150 лв. глоба за минаване на червен светофар вместо сегашните 100 лв. предвижда законопроектът. 
Толкова е санкцията и за шофьор, който отнеме предимство на колоездач, докато преминава през велоалея. 600 лв. ще е 
глобата за тези, чиято книжка е отнета или никога не са имали такава и седнат зад волана. Сега тя е от 100 до 300 лв. 
500 лв. е глобата за собственика на кола, ако зад волана е хванат пиян или надрусан шофьор, на когото я е дал. Сега сумата 
е до 300 лв. 
Ако изгубите книжката си, обявите я за открадната или повредена и нямате нова, ще се разделите отново с 300 лв. 
Новост е глобата от 20 лв. за превишаване на скоростта в населено място до 10 км/ч. Досега се санкционираха само тези, 
които я превишават. Това означава, че ще ви глобят и за превишаване с 3-4 км/ч, колкото е допустимата техническа грешка. 
Глобите за другите нарушения остават същите, както и в проекта, който беше публикуван през лятото. 
 
√ Facebook планира да обедини Messenger, Instagram и WhatsApp в едно цяло? 
Facebook възнамерява да интегрира всички свои платформи за комуникация – Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp 
– в едно цяло, с една-единствена инфраструктура, съобщава New York Times.  
Услугите ще запазят своята идентичност, но връзката между трите приложения ще бъде една и съща – една цялостна 
платформа за общуване. 
Нещо повече – компанията ще добави и цялостно кодиране на всички свои услуги – нещо, което вече е стандарт в 
WhatsApp. С други думи – сигурността на личните данни в Instagram и Facebook Messenger ще се увеличи. 
Източниците, на които се позовава New York Times, твърдят, че зад инициативата стои Марк Зукърбърг. Ако това се окаже 
вярно, ще означава, че той ще наруши едно от основните си обещания към Instagram и WhatsApp, а именно – за 
относителна автономия. 
 
√ Европарламентът пусна сайт, който разяснява как ще се гласува на евроизборите 
Четири месеца преди европейските избори Европейският парламент стартира нов уебсайт, който подробно обяснява как 
се гласува във всички държави членки или от чужбина. 
Уебсайтът www.evropeiski-izbori.eu е направен така, че да помага на хората да намират цялата необходима информация 
на едно място. За пръв път Европейският парламент предлага такъв инструмент, който позволява гласът на всеки да бъде 
чут на Европейските избори. 
Как може да гласувате, стъпка по стъпка 
Националните правила за гласуване са обяснени във формат "въпроси и отговори", които включват информация за деня 
на провеждането на изборите, избирателната възраст, крайния срок за регистрация, необходимите документи за 
регистрация, както и минималния праг за избиране на политическите партии, общия брой евродепутати, които ще бъдат 
избрани във всяка държава членка, и връзки към уебсайтовете на националните избирателни органи. 

http://www.evropeiski-izbori.eu/
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Цялата тази информация е специфична за всяка държава. Уебсайтът предоставя отговори за всички държави на 
официалния им език и на английски. 
Гласуване от чужбина 
Уебсайтът предоставя информация относно гласуването от чужбина (от други страни на ЕС или от трета държава) или чрез 
пълномощник. Това може да бъде от особено значение за трите милиона жители на ЕС, пребиваващи в Обединеното 
кралство. 
Уебсайтът също съдържа: 

- секция с "въпроси и отговори" относно Европейския парламент, водещите кандидати и какво се случва след 
изборите,  

- възможност за самите граждани да се включат в повишаването на осведомеността за изборите,  
- секция с новини за изборите от централната страница на Парламента,  
- връзка към страница с резултати от изборите,  
- връзки към политическите групи в Европейския парламент и към европейските политически партии. 

 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Здравни въпроси. Спешни решения за здравеопазването. Гост: Зам.-министър Жени Начева 
- В карето на властта. Анализират експертите. 
- Хора и пътища. Експеримент на живо: Как ни разсейват мобилните устройства по време на шофиране и колко 

опасни могат да бъдат? 
- Атина - Скопие. Хроника на едно историческо събитие. Краят на спора между Атина и Скопие за името на 

Македония. 
- Имоти и кредити. Кредити и жилища - какви са рисковете на пазара на имоти 
- Успех на леда. Историческо класиране в Минск - за радостта и новите цели разказва шампионката по фигурно 

пързаляне Александра Фейгин. 
БТВ, "Тази сутрин" 

- След обилните снеговалежи, на живо: Каква е обстановката в смолянско? И има ли опасност от преливане на 
язовири? В студиото: Ген. Кирил Войнов. 

- Кои са фаворитите на БСП за евроизборите? Гост: Деница Златева, зам.-председател на БСП 
- Решен ли е окончателно проблемът с белодробните трансплантации на български пациенти. Гост. Д-р Бойко 

Пенков, зам.-министър на здравеопазването 
- Нов случай на българин, застрашен от екстрадиране в САЩ. Каква ще е реакцията на държавата? 
- „Чети етикета": Екзотични животни за домашни любимци. За какво да внимаваме? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Елена Йончева, с първи коментар след обвиненията на прокуратурата за пране на пари. 
- На живо: Сигнал за строителство на плаж и край Варна. Има ли незаконен строеж в курорта "Св. Константин и 

Елена"? 
- След скандална условна присъда за шофьор, убил двама на тротоар, говорят роднините на 20-годишния Красимир 

Янков, който загуби живота си в инцидента. 
- Туба с вода за 10 лева. Защо почиващи в курорта "Пампорово" платиха толкова скъпо след авария? 
- Има ли схеми за точене на пари в планините? Разследване на Генка Шикерова след скандала с метеорологичната 

станция на Черни връх. 
- Новите промени в Закона за движение по пътищата отново предизвикаха недоволство сред шофьорите. Добри 

или лоши са новите правила? 
- "Пълен абсурд": Хиляди пресичат пернишката скоростна магистрала на косъм от колите и с опасност за живота. 

Проверява Румен Бахов. 
- Нов хит в ефира на NOVA: За криминалната драма "Дяволското Гърло" говорят Теодора Духовникова и Владимир 

Карамазов. 
 
√ Събития в страната на 28 януари  
София. 

- От 10.30 часа президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще дадат пресконференция по повод 
втората годишнина от встъпването си в длъжност. 

- От 13.30 часа ръководството на ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията на улица „Врабча" 23. 
Темите на пресконференцията ще са позицията на ПП АБВ по ситуацията във Венецуела с предложение пред 
българските  

- От 14.30 часа в Дома на Европа еврокомисарят Валдис Домбровскис ще проведе диалог с граждани на тема 
„България по пътя към еврото". В дискусията ще се включат също министърът на финансите Владислав Горанов, 
българският евродепутат Ева Майдел и Иван Шрамко, бивш гуверньор на Словашката национална банка. 

- В 11.00 часа в конферентната зала на Руския културно-информационен център (3-и етаж, зала 305) ще се състои 
презентация на програмата, която дава възможност за получаване на безплатно образование в Русия. 
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- От 13.30 часа 10 състав на Специализирания наказателен съд ще гледа делото срещу Никола Б., Билян К. и 
Любомира И. за образуване и ръководене на организирана престъпна група. 

- От 18.00 часа в галерия „Академия" в Националната художествена академия ще бъде открита изложба с творби от 
колекцията на Софийския университет „Св. Климент Охридски". 

*** 
Асеновград. 

- В 11.00 часа в сградата на общината кметът д-р Емил Караиванов ще даде редовна пресконференция. 
*** 
Варна. 

- В 9.00 часа министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще посети Специализираната болница за активно 
лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков" - Варна. От 10.00 часа здравният министър Кирил 
Ананиев и образователният министър Красимир Вълчев ще присъстват на откриването на Център по 
интервенционална рентгенология в УМБАЛ „Св. Марина" - Варна. В 10.45 часа в пресцентъра на УМБАЛ „Св. 
Марина" ще се проведе брифинг. 

- От 11.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски", народният представител от Таня Петрова организира 
приемна за граждани. 

*** 
Велико Търново. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ръководството на Българския лекарски съюз ще даде становище по темата за 
насилието върху лекарите и ще представи решенията на УС на организацията след провелото се заседание. 

- От 11.00 часа в зала „Царевец" в хотел „Премиер" заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница 
Русинова ще открие Информационен ден по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 
- Компонент 2" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". В 11.45 часа зам.-министър Зорница 
Русинова ще посети Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД". По време на посещението зам.-
министърът ще представи пред медиите философията на промените чрез Законопроекта за социалните услуги. 

- От 14.00 часа в зала 314 на Областна администрация - Велико Търново ще се проведе заседание на Постоянната 
комисия по заетостта към Областния съвет за развитие. По време на заседанието ще бъдат обсъдени 
предложенията за държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. за училищата в областта. 

*** 
Каварна. 

- От 10.00 ди 12.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ, ул. „България" 57, Сити център, партерен етаж, народният представител 
вицеадмирал Пламен Манушев ще има приемен ден. В разговорите ще участват също общинският ръководител 
на ГЕРБ-Каварна Йордан Стоянов и общинските съветници от ПП ГЕРБ. 

*** 
Казанлък. 

- От 9.30 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет, на което на първо четене ще бъде обсъден бюджетът 
и инвестиционната програма на Общината за 2019 година. 

*** 
Ловеч. 

- В 17.00 часа в зала 109 в Дом „Преслав" ще бъде представена пътуващата изложба „140 години от Учредителното 
събрание и приемането на Търновската конституция". 

*** 
Пловдив. 

- В 12.00 часа в офиса на НФСБ на бул. „Шести септември" пресконференция по актуални градски теми ще направят 
народният представител от „Обединени патриоти" Славчо Атанасов, председателят на групата общински 
съветници на „Патриотичен фронт" в ОбС - Пловдив Слави Георгиев и председателят на НФСБ - Пловдив и 
общински съветник Костадин Гаров. 

- В 17.00 часа в Градската художествена галерия, като заключителна част от изложбата „Необозримо за Кольо К.", 
ще бъде представен луксозен, двуезичен каталог, посветен на творбите на Кольо Карамфилов. 

*** 
Разград. 

- От 9.30 часа в храм „Св. Николай Чудотворец" ще бъде проведен Празничен водосвет и панихида за загиналите 
руски войни и български опълченци, по повод Деня на Разград. 

- От 11.00 часа в залата на Общински съвет-Разград ще се състои тържествена сесия, посветена на 28 януари - Ден 
на Разград. 

*** 
Търговище. 

- В 12.30 часа министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и министърът на образованието и науката Красимир 
Вълчев ще присъстват на откриването на реновираното ОУ „Христо Ботев". Министър Вълчев ще направи 
изявление след 13.00 часа. По-късно Красимир Вълчев ще бъде в ОУ „Христо Ботев" в село Камбурово, където е 
ремонтиран физкултурният салон. Той ще посети и Професионалната гимназия по транспорт и лека промишленост 
в Омуртаг. 

- От 17.00 часа в Славейковото училище ще бъде представена изложбата „Няма по - свято от Свободата". 
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- От 13.00 часа в централното фоайе на училището ще се състои церемония "Официално откриване" на обновеното 
I ОУ "Христо Ботев". 

*** 
Свищов. 

- От 17.30 часа в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856" ще се състои официалната церемония по 
награждаване на най-добрите спортисти на община Свищов за 2018 година. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в РБ „Захарий Княжески" ще бъде открита нова зона за младежи. 
- От 18.30 часа в концертна зала на НЧ „Св. Климент Охридски 1858" с празничен концерт ще бъдат отбелязани 161 

г. от създаването на читалището. 
- От 19.30 часа в бирария „Колобри на бирата" (адрес: "Митрополит Методи Кусев № 1", Стара Загора ) ще се  

***  
Шумен. 

- От 13.30 часа в зала 203 ще се състои заседание на ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и 
взаимодействие с НПО". 

- От 14.00 часа в зала 203 ще се състои заседание на ПК „Правна и опазване на обществения ред". 
- От 16.00 часа в зала 203 ще се състои заседание на ПК „Бюджет и финанси". 

*** 
Хасково. 

- От 13.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА пресконференция ще дадат делегатите на конгреса на БСП от област 
Хасково. 

 
Profit.bg 
 
√ Акциите поскъпват, след като щатската администрация заработи 
Азиатските акции поскъпват днес, след скока на Уолстрийт в петък, последвал обявяването на споразумението за 
възстановяването на работата на щатската администрация след продължителната пауза, която се отрази на 
инвеститорските нагласи. Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI днес нарасна с 0.4%. 
Китайският Shanghai Composite добави 0.7%, а хонконгският Hang Seng бележи ръст от 0.5%. Южнокорейският KOSPI отчита 
леко повишение от 0.1%, а японският Nikkei записа понижение от 0.3%. Австралийските финансови пазари са затворени 
заради празник. 
Подложен на все по-голям натиск, президентът на САЩ Доналд Тръмп се съгласи в петък временно да сложи край на 
продължилата 35 дни пауза в работата на щатската администрация, без да получи исканите от него 5.7 млрд. долара от 
Конгреса за построяването на стена по границата с Мексико. 
Индексите на Уолстрийт скочиха в петък, тъй като инвеститорите посрещнаха с облекчение края на най-дългото 
„затваряне“ на щатското правителство в историята. 
Въпреки това, Тръмп заплаши да възстанови паузата на 15 февруари, ако исканията му не бъдат удовлетворени, което си 
остава повод за притеснение. 
На валутните пазари британският паунд се търгуваше близо до тримесечния връх от 1.3218 долара, достигнат в петък 
вследствие на оптимизма, че Великобритания може да избегне брекзит без сделка. 
Страната се  очаква да напусне ЕС на 29 март, но британският парламент е далече от одобрението на евентуална сделка за 
това и перспективите пред паунда остават неясни. 
Фокусът на инвеститорите е насочен към вторник, когато британският парламент ще дебатира върху „план Б“ на премиера 
Тереза Мей. 
Еврото също поскъпва спрямо долара, който е в отбранителна позиция преди срещата на Федералния резерв на 29 и 30 
януари, на която централната банка на САЩ се очаква да остави лихвите без промяна, след като ги промени на четири пъти 
през миналата година. 
Еврото поскъпва с 0.05%, до 1.1411 долара, след като в петък се оскъпи с 0.9%, ограничавайки загубите си от по-рано през 
седмицата, предизвикани от коментарите на президента на ЕЦБ Марио Драги. 
Доларът се обезцени с 0.2%, до 109.35 йени, след леките загуби в края на миналата седмица. 
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации остана почти без промяна на ниво от 2.747%, след като нарасна с 4 
базисни пункта в петък. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняват с 0.4%, до 53.48 долара за барел, след като данните за ръст в броя на 
щатските петролни платформи сложиха край на двудневното поскъпване на суровината. 
Цените на петрола нараснаха в края на миналата седмица, след като политическото напрежение във Венецуела постави 
под заплаха предлагането, тъй като САЩ даде индикации, че може да наложи санкции върху износа на 
южноамериканската държава. 


