Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Bulgaria On Air
√ Синдикатите се обявиха против концепцията за събуждането на "спящите акции“
Темата коментира председателят на АИКБ Васил Велев
Правителството представи концепция за "спящите акции". Според нея всеки собственик на акции да ги прехвърли към
избран от него инвеститор в рамките на една година. Ако не го направи, спящите книжа автоматично ще отидат в
специално създаден фонд.
Собствеността като дял във фонда ще се пази 5 години. Но ако и след това собственикът не си ги потърси, парите му ще се
национализират и ще отидат в Сребърния фонд.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира пред Bulgaria ON AIR, че в
концепцията се тръгва от грешна презумция, че акциите непременно трябва да се махнат от регистъра. По неговите думи
в момента за поддръжката на този регистър плащат предприятията, а на гражданите не им струва нищо.
"Ако гражданите ги преместят в регистър Б към инвестиционен посредник, те вече ще дължат такси за тяхното съхранение,
което е в техен ущърб. Ако не ги преместят, според концепцията ще бъдат иззети. Това е разпореждане с чужда
собственост. Ако това предложение се реализира, би довело до ощетяване на близо 3 млн. души", смята Васил Велев.
В момента таксите, които трябва да се платят за прехвърляне на акциите, често пъти са по-големи или колкото тяхната
стойност.
"Това, което ние посочваме като решение, е да се облекчи и поевтини управлението и унаследяването на тези акции трябва
да е безплатно. Управлението на тези акции трябва да може да се извършва дистанционно", обясни експертът в "Денят ON
AIR".
По думите му голяма част от притежателите на акции са мигранти и няма да се върнат, за да прехвърлят акциите си от
регистър А в регистър Б.
"Няма как държавата национализирайки, да произведе добри корпоративни практики", категоричен е експертът.
Гледайте видеото.
Dnes.bg
√ Бизнесът не хареса концепцията за "спящите акции"
Повечето били на емигранти, а те нямало да ги местят в регистри
Правителството представи концепция за "спящите акции". Според нея всеки собственик на акции да ги прехвърли към
избран от него инвеститор в рамките на една година. Ако не го направи, спящите книжа автоматично ще отидат в
специално създаден фонд.
Собствеността като дял във фонда ще се пази 5 години. Но ако и след това собственикът не си ги потърси, парите му ще се
национализират и ще отидат в Сребърния фонд.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира пред Bulgaria ON AIR, че в
концепцията се тръгва от грешна презумция, че акциите непременно трябва да се махнат от регистъра. По неговите думи
в момента за поддръжката на този регистър плащат предприятията, а на гражданите не им струва нищо.
"Ако гражданите ги преместят в регистър Б към инвестиционен посредник, те вече ще дължат такси за тяхното съхранение,
което е в техен ущърб. Ако не ги преместят, според концепцията ще бъдат иззети. Това е разпореждане с чужда
собственост. Ако това предложение се реализира, би довело до ощетяване на близо 3 млн. души", смята Васил Велев.
В момента таксите, които трябва да се платят за прехвърляне на акциите, често пъти са по-големи или колкото тяхната
стойност.
"Това, което ние посочваме като решение, е да се облекчи и поевтини управлението и унаследяването на тези акции трябва
да е безплатно. Управлението на тези акции трябва да може да се извършва дистанционно", обясни експертът в "Денят ON
AIR".
По думите му голяма част от притежателите на акции са мигранти и няма да се върнат, за да прехвърлят акциите си от
регистър А в регистър Б.
"Няма как държавата национализирайки, да произведе добри корпоративни практики", категоричен е експертът.
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Business Club
√ БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ СПЕШНО ОТ ЯСНА И ПРОЗРАЧНА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ
АИКБ настоява за компетентно и отговорно управление на енергетиката в полза на крайните потребители
На 4 декември 2018 година, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати писмо на министърпредседателя, с което го сезира за продължаващото повишаване на цената на електроенергията. В писмото се
отбелязваше, че АИКБ нееднократно е сигнализирала за абсурдни и видимо непазарни отклонения в търгувани количества
и цени на платформите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ). Беше отбелязано изрично, че тези
отклонения лъсват особено контрастно, когато се направят директни сравнения на дългосрочни продукти и резултати от
сегмент „ден напред“ с количества и цени на румънската борса OPCOM и унгарската борса HUPX.
Пак в тези първи декемврийски дни, АИКБ напомни, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) с Решение №
Ц-11 от 01.07.2018 г. е определила прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г.
в размер на 70 лв./MWh след анализ на търговските резултати на гореспоменатите три борси, както и при прогноза за цена
на дългосрочните продукти на БНЕБ за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в интервала 72,00 – 75,00 лв./MWh.
Едва ли някой се съмнява, че това е било прието от индустриалните потребители у нас като „ясен референтен сигнал“ за
очакваните ценови нива. Съответно, точно на тази база се изготвят програмите за развитие във всяко едно дружество у
нас.
В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ОБАЧЕ СТАНА НЕЩО СЪВСЕМ ДРУГО.
Резултатите след август 2018 година показаха значителен ръст над прогнозираното. През ноември 2018 година, цените на
електроенергията за свободен пазар у нас буквално се взривиха, за да достигнат нива от 250-275 лв./MWh. Такъв скок на
цените може да бъде окачествен само и единствено като абсурден. Става дума за ръст от над 350 на сто. В такъв ценови
скок няма нищо нормално и предвидимо.
Тогава в публичното пространство се появиха твърденията на някои ресорни управляващи енергийния сектор, че това е
само резултат от поведението на пазара. Оценката на АИКБ по този въпрос беше абсолютно безкомпромисна.
“Tова бяха или съзнателно изричани неистини, или напълно недопустима некомпетентност. цените, на които станахме
свидетели, бяха резултат и на системна безотговорност по отношение ресорни ангажименти и на откровен нихилизъм
спрямо индустриалните енергопотребители.”
АИКБ ДИАГНОСТИЦИРА СЛЕДНИТЕ „ЗАБОЛЯВАНИЯ“:
• недалновидно управление на държавна та енергетика в частта добив и производство;
• непрозрачни интереси при резервиране на мощности;
• елементарно „хитруване“ за компенсиране на високи цени за емисионни квоти, при което се изземват ресурси от
крайните индустриални потребители, чрез манипулирано ограничено предлагане на електроенергия.
Отделен въпрос е, че още тогава АИКБ предупреди, че е въпрос само на време, високите крайни цени на електроенергия
да се прехвърлят и към битовите абонати през регулираната цена.
Ставащото на енергийния пазар в края на 2018 година веднага даде отражение в първите сигнали за преустановяване на
производствени режими в енергоинтензивни производствени мощности. Това не беше плод на нечие въображение, нито
виковете на лъжливото овчарче – „вълк, вълк …“.
Заплахата се беше превърнала в нападение върху българската реална икономика.
Затова и заедно с останалите социални партньори, ние поставихме въпроса остро пред министър-председателя на страната
и поискахме спешни и реални мерки.
В отговор бяха предприети определени усилията за нормализиране на търгуемите обеми и цени на платформите на
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД. Към 12 декември 2018 г., имаше известни симптоми на подобряване на
ситуацията или поне на демонстрация на желание от страна на правителството да овладее положението.
Ние продължаваме с голямо притеснение да следим ситуацията и да очакваме резултати както за сегмент „ден напред“,
така и на „пазара на двустранни договори“. Не можем да не наблюдаваме с особено внимание този пазар от гледната
точка и перспективата на индустриални потребители. Ясно е, че точно адекватното предлагане, както и отговорното и
ангажирано поведение на търговските участници, би позволило постигането на разумни балансирани ценови нива. Засега,
всички участници на пазара на електроенергия от потребителска страна са поставени да следят хода на нещата „изправени
на нокти“.
Анализът на обемите през първите две седмици на декември 2018 година, затвърдиха у нас убеждението, че има още
значителни възможности по отношение предлаганите за търговия обеми през двустранни договори. Такъв потенциал има
както в „ТЕЦ Марица изток 2“ АД, така и в „АЕЦ Козлодуй“ АД, които покриват проблемния зимен период за първото
тримесечие на 2019 г., без това да засегне обемите, предлагани от споменатите дружества на сегмент „ден напред“.
Недопустимо е непрекъснато предприятията да са в стрес и в очакване на някакви нови проблеми, идващи от сферата на
електроснабдяването. Затова работодателските организации от Асоциацията на организациите на българските
работодатели (АОБР) и в частност АИКБ застават зад цялостна реформа в енергетиката.
НЕОБХОДИМA E ЦЯЛОСТНА РЕФОРМА В ЕНЕРГЕТИКАТА. ТАЗИ РЕФОРМА СТЪПВА НА НЯКОЛКО СТЪЛБА
На първо място, прекратяване на държавната помощ за така наречените „американски централи”. Нашето мнение, че с
течение на времето, договорите с „американските централи” са се превърнали в узаконен грабеж и това не се е променило.
Със съдействието на европейските институции и със собствената си политическа воля, държавата трябва да прекрати тези
злокачествени договори, които са в разрез с европейското законодателство. Американските централи трябва да продават
произвежданата енергията на борсата. Ако държавата няма воля да прекрати тези договори, то нека плаща от бюджета
съответната надценка, а не тя да е включена в крайната цена на електроенергията, както сега.
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На второ място идва засилването на контрола над така нереченото „високо ефективно производство на електроенергия”,
по-просто казано – когенерациите и над предприятията за производство на възобновяема електроенергия. Вече платихме
висока цена за изключително неудачната уредба на насърчаването на производството на електроенергия от ВЕИ.
Продължаваме да плащаме тази „сметка” в рамките на ценовата надбавка „Задължения към обществото”. Създателите на
тази уредба са проявили „безотговорност към обществото”, но сега просто трябва да минимизираме щетите от тези
недомислия. Затова и контролът над когенерациите и ВЕИ-тата трябва да бъде засилен и безкомпромисен към всякакви
нарушения и измами. Производителите с мощност над 4 мегавата вече продават произвежданата енергия на борсата.
Може и трябва да се разшири обхвата, като се включат и тези с мощност над 1 мегават.
На трето място, но съвсем не по значение, трябва да бъде приет нов Закон за енергетиката, въвеждащ пълна
либерализация на пазара. Едновременно с това, трябва да бъде приета балансирана национална енергийна стратегия за
периода до 2030 година. Знаем, че на публиката и омръзна да слуша за всякакви стратегии, които се приемат и си остават
само с приемането. На нас обаче ни трябва такава балансирана стратегия, която да отчита развитието на технологиите,
развитието на икономиката и приноса ни при опазването на околната среда.
На четвърто място, бихме посочили необходимостта от рязко повишаване на ефективността на държавните енергийни
дружества. Това едва ли може да стане без преструктуриране на управлението им, а това пък изисква преструктуриране
на собствеността им в определена степен. Най-провереният във времето начин елистването на тези дружества на
Българската фондова борса. Последното незабавно ще доведе до рязко повишаване на прозрачността на управление и на
отчетността – просто законовите регулации за публичните дружества в тази област са безкомпромисни. А от тук и от подобреното управление (доброто корпоративно управление е присъщо на публичните дружества) ще дойде и повишаването
на ефективността.
На пето място би трябвало да откроим „брадясалият” проблем с енергийната свързаност на страната, като към този
проблем отнасяме и необходимостта от свързване на газопреносната ни мрежа с аналогичните мрежи на съседните държави. През последните години за това се говори много и се направи малко. Време е да се навакса по най-бърз начин
изоставането.
На шесто място – БНЕБ следва да започне да разкрива страните по сделките в края на всяка сесия, да стане по-прозрачна,
да предоставя повече статистика. БНЕБ следва да въведе състезателност на поръчките на всички пазари. Борсата следва
да въведе стандартизирани продукти – такива, каквито се търсят от потребителите на електроенергия.
На седмо място – от Министерство на енергетиката и Българския енергиен холдинг като компания с господстващо
положение на пазара чрез дъщерните си дружества очакваме компетентно и отговорно пазарно поведение в полза на
крайните потребители. Това е изискването на Регламента за интегритет и прозрачност на пазара на едро на енергия, това
е изискването на индустрията, това е обществения интерес.
На осмо място – от КЕВР очакваме да разследва и наказва пазарните злоупотреби, а не да рецитира заклинания и заблуждава обществеността как нямало да се повиши цената за бита. При тази цена на свободния пазар само източване на БЕХ и
фонда за сигурност на електроенергийната система могат и то временно да задържат цената за бита.
На девето място – пак КЕВР /и НС, ако се налага, промяна в законодателството/ трябва да оптимизират /рязко поевтинят
за потребителите/ резервирането на системата.
В. Монитор
√ 2 млн. души държат „спящи“ акции за 2 млрд. лева
Експерти: Потърсете си дивидентите, давността е 5 години
От акционерен сън се събудиха стотици, ако не и хиляди българи през последната седмица. Добре забравените по папки
с документи зелени книжки с надпис „Бонова книжка“ отново въздуха интерес към масовата приватизация. В нея участваха
милиони българи, но през годините повечето напълно са изгубили интерес. Идеята на Министерството на финансите за
"съживяване" на акциите чрез „Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица“ разбуди духовете. По
данни на Централен депозитар такива активи притежават близо 2 милиона души, като ценните им книжа са на стойност
около 2 млрд. лева по номинал.
„Спящи“ ценни книжа са тези, при които не е имало никакво движение през повече от 15 години. Целта е активизиране на
акционерите в рамките на предварително определен срок от 1 година да предприемат действия по прехвърлянето им от
лични сметки към подсметки при инвестиционен посредник. След изтичане на този срок акциите, дефинирани като
"спящи", ще се прехвърлят в специално създаден за целта инвестиционен фонд. Срещу книжата си лицата ще получат
дялове от фонда, равностойни на притежаваните от тях акции. Предвижда се след изтичане на 5-годишен нормативно
установен срок, в случай че лицата продължат да проявяват незаинтересованост, паричните средства, съответстващи на
непотърсените дялове, ще бъдат внесени в полза на обществения интерес.
От вложените тогава бонове в някогашните приватизационни фондове сега има такива, където сумата е стотици и дори
хиляди левове. „Монитор“ разговаря с представители на инвестиционните посредници у нас. Според тях е малко вероятно
така предложената концепция да бъде одобрена, но е добро начало всички заангажирани по темата да обсъдят бъдещето
на т.нар. „спящи“ акции.
Идеята за раздвижване трябваше да се случи още през миналата година с широка информационна кампания от Централен
депозитар заедно с намаляване на тарифите и облекчаване на процедурите. Така хората може да проучат възможността
за търговия с притежаваните от тях акции. „В течение на годините след масовата приватизация цените на ценните книжа
претърпяха много промени. Имало е моменти, когато стойността на тези книжа е била доста висока
и при продажба се реализираше доста добра доходност“, коментира пред „Монитор“ Васил Големански, изпълнителен
директор на Централен депозитар. От институцията се надяват да предизвикат интерес, които да доведе и до по-активно
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участие в дейността на самите дружества, което би повишило качеството на управление на самото дружество и би довело
до по-ефективни резултати в развитието му.
Срещу проекта, който предвижда боновете, с които собствениците не са се разпоредили, да се пренасочват в специален
държавен фонд, се изказаха четирите работодателски организации (БТПП, БСК, АИКБ и КРИБ), както и Асоциацията на
директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ).
Според сметката на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) потърпевши от концепцията ще
са близо 3 млн. души, които ще трябва да плащат такси на инвестиционните посредници, което в дългосрочен план ще
отблъсне допълнително дребните инвеститори от българския капиталов пазар.
Ако се чудите колко ли струват боновите ви книжки: в момента за повечето от тези партиди пазарната им стойност е
съизмерима с таксите и комисионните по прехвърляне или наследство и собствениците нямат икономически интерес да
правят каквото и да е с тях, което ги прави на практика неизползваеми, твърдят от Централен депозитар. Според
работодателите и директорите за връзки с инвеститорите концепцията не само не защитава правата на акционерите в
публичните дружества, но и накърнява техните законни интереси, нарушава национални и международни актове във
връзка с неприкосновенноста на частната собственост, свободното движение на капитали и свободното право на
установяване. „Прехвърлянето на акции без изрично воляизявление в специално създаден инвестиционен фонд
представлява нарушение на правото на собственост в неговата цялост като съвкупност от правомощия - право на владение,
право на ползване и право на разпореждане“, се казва в становищата на организациите.
Според Големански прехвърлянето на акциите във инвестиционен фонд се цели да се осигури възможност на
притежателите им значително по-лесно да се разпореждат, да управляват и да осребряват тези активи, тъй като дяловете
от инвестиционен фонд могат да се изкупуват от фонда при желание на притежателя им, и много лесно могат да се
унаследяват.
Другата цел на прехвърлянето в инвестиционен фонд е консолидирането на тези активи и с това осигуряване на достатъчно
добро представителство в дружествата. Така ще се гарантира и максимална защита на интересите на тези акционери. При
обсъждане на важни решения в общото събрание, е едно акционер с 25 броя акции да гласува, съвсем друго е много
консолидирани акционери във фонд да гласуват например с 10%, 15%, 25% от всички акции в дружеството. Гласът в този
случай се чува, а и по законодателство представителство на акционери над 5% от капитала на дружеството има доста
повече права. Това е начинът, според Големански, интересите на тези акционери да бъдат максимално добре защитени и
управляващите дружествата да работят изцяло в полза на подобряване на икономическото състояние на тези компании.
За тази цел в концепцията е предвидено инвестиционният фонд да се управлява от голям, известен и с добро име фонд
мениджър с богат международен опит.
Все пак това вдигане на шум по темата може да доведе и до добър резултат за позабравилите приватизацията. Според
финансовите експерти е добре поне да проверите дали дружеството, в което сте акционер, е разпределяло дивидент. Това
може да направите при инвестиционен посредник. Списък на всички лицензирани посредници има на интернет
страницата на Комисията за финансов надзор. Дружествата обявят публично, чрез публикации в медиите, решението си за
разпределяне на средства за инвеститорите, като за изплащането му обичайно се ползват банки с широка клонова мрежа.
Трябва да знаете, че имате право да получите своя дивидент в рамките на 5 години от решението за разпределянето му,
преди тази дата вече сте загубили средствата.
Какво има в боновата книжка?
На първо място отворете боновата си книжка и проверете от кой фонд или предприятие имате акции. Ако имате
затруднения с разчитането на записите в нея, можете да се обърнете за съдействие към инвестиционен посредник, които
срещу такса ще проверят какво притежавате.
Миналата година Централен депозитар и Националната агенция за приходите пуснаха услуга - проверка за притежаване
на акции с ЕГН и персонален идентификационен код, който се издава от данъчните. Така всички желаещи ще могат да
проверят дали притежават, или не акции от предприятия придобити по време на масовата приватизация на адрес
https://ewallet.csd-bg.bg.
От първоначално създадените 80 фонда през годините част от тях са фалирали и ликвидирани, а други са свалени от
търговия и на борсата продължават да са акциите на под 50. Но дори и от тях над половината са със затихващи функции с книжата на някои с години наред няма нито една сделка. Така че реално далеч не от всеки джоб може да се очакват
пачки, но при поне около четвърт от някогашните фондове има смисъл да се замислите дали не си заслужава да продадете
акциите си.
Econ.bg
√ Министър Караниколов: Тенденцията е за разкриване, а не за закриване на предприятия
По време на пресконференцията икономическият министър увери, че отпуснати 500 млн. лв. за язовирите ще бъдат
разходвани публично, така както е по Закона за обществените поръчки и всички други закони
„Тенденцията е за разкриване, а не за закриване на предприятия.“ Това заяви министърът на икономиката Емил
Караниколов по време на брифинг в Министерството на икономиката.
Той подчерта, че през последните месеци са направени доста крупни инвестиции в Северна България и даде пример със
следните фирми: завод за самолетни части на френската група Латекоер - проектът е на стойност 11 млн. евро, завод за
автомобилни аксесоари на американската компания „Варок Лайтинг Системс” на стойност 8 млн. лв., завод за
производство на авточасти в България на германската компания "Фос Аутомотив" на стойност 15 млн. евро, германската
компания „Leoni” в региона на Плевен с 32 млн. евро, производственото предприятие на „Мултивак България Продакшън"
- инвестицията е за над 36 млн. лв, „одело Фарба Лайтинг Груп" - инвестицията ще бъде в размер на 40.6 милиона евро,
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което включва изграждането на 3 завода и парк за поддоставчици и др. Министър Караниколов изтъкна, че в Българската
агенция за инвестиции са подадени 54 проекта за инвестиции на стойност 1, 5 млрд. лв.
По време на пресконференцията икономическият министър увери, че отпуснати 500 млн. лв. за язовирите ще бъдат
разходвани публично, така както е по Закона за обществените поръчки и всички други закони. По негови думи до две
седмици трябва да започне работа и държавното предприятие за стопанисване на язовирите.
По време на брифинга министър Караниколов информира, че Министерството на икономиката, представителите на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ), Национално сдружение на търговците и превозвачите на горива, Асоциация на българските частни пристанища,
Българска минно-геоложка камара и всички заинтересовани страни, с които до момента са проведени срещи, са с апел
към Народното събрание от сряда приемането на т.нар. Закон за горивата да бъде отложен. „Всички се обединихме около
това, че трябва да има закон и всички да са регистрирани по него. Имаме възможност да се съберем и да обсъдим всички
дадени до момента конкретни предложения.
Колкото по-бързо направим това, толкова по-бързо ще имаме работещи и балансирани текстове“, категоричен бе той.
В. Борба
√ Национална среща събра образование и бизнес във Велико Търново
Конкретни мерки и начини за засилване на връзката между системите на образованието и на бизнеса бе тема на
национална среща във Велико Търново, инициирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Форумът събра
предприемачи, образователни експерти, представители на различни институции и организации. Дискусията бе открита от
кмета на старата столица Даниел Панов, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и председателя на
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Даниел Панов представи добрите примери, които старата столица дава – преди повече от три години Община В. Търново
възложи изготвянето на обстоен анализ на пазара на труда. „Вече са създадени паралелки, които да обучават и на теория,
и на практика подготвени млади хора, които впоследствие да се реализират успешно в избраната професия. Това важи
както за сферата на информационните технологии, така също за туризма, леката промишленост и индустрията“, посочи
Даниел Панов.
Кметът Панов и министър Вълчев бяха единодушни, че образованието е категоричен национален приоритет и това личи
както от ръста на учителските възнаграждения, така и от мерките за повишаване на квалификацията на педагозите, за
въвеждане на иновативни учебни планове, от актуализирането на над 2000 образователни програми само за този период.
„Община Велико Търново ще продължава да прави всичко необходимо за подобряване на материалната база, за
модернизацията както на училищата, така и на детските градини“, добави Панов.
Участниците в срещата изразиха общо мнение, че е създадено добро партньорство между бизнеса, местната власт и
образователните институции. Разговорите обхванаха теми за необходимостта от промени в методите на преподаване,
които да насочат провокират учениците да използват въображението си. Обсъдени бяха въпроси, свързани с
преструктурирането на приема във висшите учебни заведения, допълнителните стипендии в сферата на дуалното
образование, допълнителното финансиране на професионалните гимназии, участието на бизнеса в изготвянето на
учебните планове.
В срещата участваха също ректорът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. Христо Бонджолов, представители на
образователни институции и експерти.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Президентът формира Съвет за стратегическо развитие на България
Радев заяви, че не вижда основа за партньорство с управляващите
Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова отчетоха днес втората година от мандата си с остри критики
към начина, по който се управлява държавата.
Държавният глава се обяви за радикална промяна на политическата среда и стила на управление. Той заяви, че не вижда
основа за партньорство с управляващите. Президентът ще сформира Съвет за стратегическо развитие на България, който
трябва да предложи алтернативи на "институционалния блокаж, на икономическия и идеен застой".
„Формирам Съвет за стратегическо развитие на България с участието на интелектуалци и висококвалифицирани
специалисти. Съветът ще трябва да разработи и предложи алтернативи на институционалния блокаж, на икономическия и
идеен застой, в който се намира страната“, съобщи президентът. Съставът на Съвета ще бъде обявен идните дни. Колкото
до въпроса - има ли нужда президентът от повече правомощия, за да реши проблемите, с които не е съгласен в настоящото
управление, Радев отговори:
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„Ако и следващият парламент излъчи компромисна и блокирана в зародиш коалиция или пък формира безпринципна
голяма коалиция в името на властта, това ще бъде последното раздаване на картите в настоящата политическа система“.
Година на илюзорна стабилност
Според Радев през последната година правителството демонстрирало илюзорна стабилност, а Президентството било
последната бариера пред лобистките закони на властта:
„Година на илюзорна стабилност, нарастване на беззаконието и ерозия на демократичните завоевания“.
По време на отчета си за две години на „Дондуков“ 2 Радев се обърна с призив към прокуратурата и МВР:
„Апелирам Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, прокуратурата,
МВР и службите да навлязат и в старателно отбягвания периметър на властта, в потенциални зависимости между политици
и собственици на фирми, които печелят крупни обществени поръчки и потенциални подставени лица. Ако това не стане,
разпадът ще продължи“.
България в институционална безпътица
Според президента страната затъвала в институционална безпътица, а въпросът за предсрочни избори, според Радев, вече
бил не дали, а кога:
„Но за да имат те смисъл, трябва да имаме реформирани изборни правила, които да гарантират честни избори, които да
ни гарантират, че сами си избираме управниците. Това означава машинно гласуване, видеонаблюдение на броенето на
бюлетините и попълването на протоколите, премахването на така наречения втори протокол от секционните избирателни
комисии, който е обект на манипулации. Актуализация на избирателните с списъци“.
Конкурсът за избор на нов тип изтребител за армията - фарс
По повод конкурса за изтребител за българската армия държавният глава заяви:
„Конкурсът е опорочен - той започна като състезателна процедура и приключи като фарс. Използва европейските
партньори като статисти. Нашите лобисти злепоставиха стратегическия партньор САЩ, като му присъдиха служебна
победа, а това няма как да се хареса на българите“.
Според него получените оферти не са били представени обективно:
„Засипаха ни с всякакви заклинания, които бяха като димна завеса за реалните предложения. Беше изготвен документ с
невярно съдържание, който да вкара в заблуждение и народните представители“.
Парламентът вече одобри предложението на правителството за преговори със САЩ.
Румен Радев изрази съжаление, че се е оказал лош пророк във връзка с буксуващата модернизация на българската армия,
която не се е осъществила и през изминалата година.
„Последните действия на управляващите окончателно опорочиха модернизацията на българската армия“, заяви Радев.
„През 2018 г. продължих активно да отстоявам българските позиции по европейския и световен дневен ред“, посочи той.
България зад граница
Президентът отчете 19 събития извън пределите на България, както и че 12 държавни глави са посетили страната ни по
негова покана.
„На срещата на върха на НАТО поставих приоритетите на България, свързани с колективната сигурност и процеса на
модернизация на българската армия. На конференцията в Катовице защитих работните места в българския въгледобив. С
посещението си в Москва възстанових политическия диалог на най-високо равнище, който беше прекъснат“, изброи още
президентът Радев.
Вето върху спорни промени
Радев отговори и на въпроса дали ще наложи вето върху промените в Закона за личните данни, както го призоваха от
Асоциацията на европейските журналисти. Правният съвет при президента вече е разглеждал спорните промени:
„Ако допуснем да бъдат прегазени последните почтени журналисти и медии, които се осмеляват все още да критикуват
властта, ние сме загубили битката за България като правова и просперираща държава“.
Йотова е „за“ пълна промяна при даването на гражданство
Вицепрезидентът Илияна Йотова призова за цялостна промяна при даването на българско гражданство и подкрепи идеята
на правителството, предложена миналата седмица, да отпадне възможността български паспорти да се получават срещу
бързи инвестиции:
„Законът се нуждае от ревизия и по отношение даване на гражданство за български произход. Този закон не може да се
гледа сам за себе си. Той трябва да бъде в пакет заедно със Закона за чужденците в България и Закона за българите в
чужбина, тъй като отново ще се създадат противоречия в тези текстове, ако не бъде гледан цялостно този пакет“.
Йотова призова да се разшири мрежата от български неделни училища в чужбина и поиска да се създаде национален фонд
за тяхното подпомагане.
„Дълбоко сме убедени, че тази мрежа трябва да се разширява и няма как да достигнат ресурсите от националния бюджет.
Този фонд може да бъде част от друг голям финансов фонд, национален, за подкрепа на българите зад граница".
Вицепрезидентът критикува и настоящата система за поощряване на младежите с българско самосъзнание, които учат у
нас:
„Всяка година завършват около 2000. Нито им подаваме ръка за по-нататъшна кариера, нито ги включваме в системата на
българската икономика, дори не знаем къде са. Едновременно с това сме царе да създаваме толкова административни
пречки към тях, че за съжаление, една част вече приети, се отказват да учат".
√ Кристалина Георгиева за бъдещето си в Световната банка
По време на форума в Давос главният изпълнителен директор на Световната банка Кристалина Георгиева коментира пред
Би Би Си търговските напрежения, глобалното забавяне и своята роля в банката.

6

"Напрежението в търговията допринася за несигурността, което вреди на световната икономика. Надяваме се, че тази
несигурност ще бъде решена. Когато големите страни кихнат, малките хващат пневмония. Затова е важно да виждаме ясно,
че търговията облагодетелства всички и че тя е от ползва всъщност и за бедните хора в богатите страни чрез сваляне на
потребителските цени, за да могат семействата да посрещат нуждите си."
На въпрос за независимостта на Световната банка и за спекулациите, че всъщност американският президент Доналд Тръмп
ще има решаващата дума за следващия ръководител на банката, Георгиева отговори, че организацията е притежание на
189 нации, които имат постоянни представители в борда на директорите. Мнението на акционерите също е от значение.
По думите й всички са обединени в задачата да правят най-доброто за развиващите се страни.
По-рано този месец изненадващо оставка подаде президентът на Световната банка Джим Йон Ким. Георгиева ще поеме
временно поста от 1 февруари. Мнозина си задават въпроса кой ще бъде следващият титуляр.
√ Започва прием на документи по новата лозаро-винарска програма
Започва прием на заявления по новата лозаро-винарска програма, съобщават от Фонд "Земеделие". Националната
програма за подпомагане на сектора е петгодишна и разполага с бюджет от 262 млн. лева.
Парите, които ще получат лозари и винари тази година, са 22 млн. лева. Предвидени са четири различни мерки, по които
ще се кандидатства - преструктуриране на лозя, инвестиции, популяризиране в трети държави и застраховане на
продукцията.
За тази година програмата разполага с бюджет от близо 22 млн. лева. Първият прием на заявления за подпомагане започна
вчера и ще продължи до 8 февруари, уточняват от Фонд "Земеделие".
√ 75% от европейците използват смартфоните си за лични цели, но 28% не ограничават достъпа до лични данни
Цели 49% от българите не ограничават достъпа до личните им данни, изпреварени единствено от чехите (67%)
През 2018 година 75% от хората на възраст между 16 и 74 години в рамките на Европейския съюз са използвали
смартфоните си за лични цели, показва проучване на Евростат.
Въпреки това, 28% са отговорили, че когато използват или инсталират приложение на смартфона, те никога не ограничават
или не отказват достъпа до личните им данни, като 7% от потребителите на смартфони в ЕС не са знаели, че е възможно
да ограничат или откажат достъп до личните си данни при използване или инсталиране на приложение на смартфона.
В рамките на Чехия и България обаче броят на потребителите на смартфони, които никога не са ограничавали или
отказвали достъп до техните лични данни е доста висок. За Чехия става въпроса за цели 67% от притежателите на
смартфони, а за България - 49%, следвана от Кипър и Обединеното кралство (43% и за двете).
За разлика от тях, само 10% от потребителите на смартфони във Франция никога не са ограничавали или отказвали достъп
до приложения, следвана от Германия (16%), Холандия и Люксембург (17% и за двете).
По-малко от половината (43%) от потребителите на смартфони в целия ЕС съобщават, че имат система за сигурност, която
е била автоматично инсталирана или предоставена с операционната система на техните смартфони. Други 15% пък са се
абонирали за система за сигурност или са използвали такава, която е била инсталирана от някой друг.
Процент на хората със смартфон, които никога не ограничат достъпа до личните си данни

√ Руските акции поскъпнаха за кратко след вдигане на санкциите на САЩ спрямо "Русал"
Фондовата борса в Москва стартира търговията в понеделник с повишение, като основният индекс MOEX дори поскъпна
за кратко до рекорден исторически връх в резултат на решението на САЩ да отмени санкциите, наложени върху важни
руски компании, свързани с олигарха Олег Дерипаска.
Новината, че Министерството на финансите на САЩ е вдигнало санкциите спрямо алуминиевия гигант "Русал",
компанията-майка "Ен + Груп" и енергийната компания EuroSibEnergo, изстреля за кратко деноминирания в рубли индекс
MOEX до исторически връх от 2502,73 пункта, преди обаче да последва негово понижение с 0,48% към 2486,22 пункта.
Деноминираният в долари фондов индекс RTS пък стартира днешната търговия с повишение от 0,4%, но в последствие и
той заличи първоначалните печалби, понижавайки се ранния следобед с 0,49%.
След новината за вдигане на санкциите над "Русал", акциите на компанията United Co. Rusal PLC, търгувани на борсата в
Хонконг, поскъпнаха с 9,4% до най-високо ниво от миналия април. Именно през април 2018-а година САЩ въведе

7

икономически санкции спрямо компаниите на руския олигарх Олег Дерипаска, което доведе до обезценка на акциите на
"Русал" с повече от 50 на сто. Акциите на компанията, търгувани на Московската борса, също поскъпнаха рязко в началото
на търговията с близо 10% към 34,97 рубли за акция, преди обаче тяхното възходящо движение да се ограничи до поумерено повишение с 1% към 31,87 рубли за акция. Въпреки това отстъпление, акциите на "Русал" поскъпват с близо 23%
в рамките на изминалите шест месеца. Акциите на автомобилната компания ГАЗ, контролирана от Дерипаск, пък
поскъпнаха с над 4%.
В същото време обаче фючърсите на алуминия, търгувани на London Metal Exchange (LME), се понижават след новината за
премахване на санкциите над "Русал" с 1,8% към 1885 долара за тон, отстъпвайки от тяхното най-високо ниво от 24-и
декември насам, достигнато по време на търговията в петък. След като САЩ наложиха санкции през миналия април спрямо
компанията "Русал", опасенията за дефицит на алуминий в световен план доведоха до ръст на фючърсите към 7-годишен
връх, но негативният ефект от търговската война между САЩ и Китай доведе до тяхно понижение в рамките на 2018-а
година с 18,5%.
В понеделник London Metal Exchange заяви, че борсата е премахнала незабавно досегашната забрана за съхраняване в
складове на произведен от "Русал" алуминий. "Членовете на борсата за метали вече могат свободно да сключват договори
с "Русал" и с неговите филиали", се казва в изявлението на LME.
√ Марио Драги: Икономиката на еврозоната отслабна неочаквано, но ЕЦБ е готова да коригира паричната си политика
Председателят на Европейската централна банка Марио Драги предупреди в понеделник, че икономиката на еврозоната
е отслабнала неочаквано, но заяви, че централните банкери са готови да приспособят наличните политически инструменти
в подкрепа на растежа и инфлацията, съобщава "Уолстрийт джърнъл".
Направените пред европейските законодатели в Брюксел коментари на г-н Драги подчертават за наличието на един нов
по-предпазлив тон от страна на ЕЦБ, който е факт само месец, след като централната банка сложи край на програма за
закупуване на облигации за 2,5 трилиона евро, известна като "количествени улеснения".
На последното си заседание през миналата седмица ЕЦБ понижи икономическите перспективи за региона на единната
валута и отвори вратата за нови мерки за стимулиране. Промяната на тона на ЕЦБ отразява нарастващите опасения сред
водещите централни банки, че световната икономика се забавя, подкопана от напрежението в международната търговия,
нестабилността на финансовите пазари и забавянето на развиващите се пазари.
"Последните икономически данни и проучвания продължават да бъдат по-слаби от очакваното поради по-сдържаното
външно търсене и някои специфични за отделните страни и отрасли фактори в еврозоната", посочи Марио Драги пред
законодателите от Европейския парламент.
"Запазването на несигурността, по-специално по отношение на геополитическите фактори, и заплахата от протекционизъм
натежава върху икономическите настроения", отбеляза той.
Според него, докато силата на европейската вътрешна икономика трябва да помогне за смекчаване на външни слабости,
паричната политика на значителни стимули продължава да бъде от съществено значение.
"ЕЦБ е готова да адаптира всички свои инструменти по подходящ начин, за да гарантира, че инфлацията продължава да се
движи към целта на Управителния съвет по устойчив начин", посочи Драги. Трябва да се имам предвид, че целта на ЕЦБ е
да задържи инфлацията в еврозоната малко под 2%, но през декември потребителската инфлация нарасна с едва 1,6 на
сто.
Шефът на ЕЦБ предположи, че икономическите показатели ще се подобрят бързо, ако намалеят основните източници на
несигурност. Той предложи за пример евентуалното постигане на яснота в търговските отношения между САЩ и Китай.
Марио Драги също така заяви, че оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС може да се окаже не толкова голям проблем
за еврозоната.
Той повтори, че балансът на рисковете за икономическия растеж в паричния съюз се е изместил в посока надолу,
позовавайки се на "постоянството" на негативните геополитически фактори. Драги изтъкна протекционизма,
"загрижеността" около преговорите за Брекзит и експанзията на фискалната политика в Съединените щати. Той също така
посочи забавянето в Китай, но похвали "подходящите действия" и политическия отговор от страна на властите в Пекин.
В. Монитор
√ Горанов: Инвестициите растат, постоянно се откриват нови предприятия
Министрите опровергаха президента
Инвестициите у нас не само не вървят надолу, а бележат значителен ръст. Това заяви финансовият министър Владислав
Горанов, който категорично отхвърли твърденията на Радев за срив. Това се виждало от многото на брой нови
производствени предприятия.
"Това е една, няма да го наричам игра със статистиката, но не отива на толкова високопоставени политици да се подвеждат
лесно по сравнението на неизгладени данни", посочи Горанов, който отчете също така постигнатото увеличение на БВП от
30%, ръстът от 40% на данъчните приходи и на минималната заплата от 50% до края на 2018 година. И добави: "За
съжаление на лошите пророци, когато излязат окончателните данни за 2018 г., ще се види, че инвестициите са нараснали,
така както бе през 2017 година. Но това е въпрос на интерпретации и на целта на изказването.“
По отношение на упреците, че кабинетът харчи бюджетния излишък без санкцията на НС пък той подчерта, че "не от вчера"
правителството имало право да размества отделни разходни показатели. "Със сигурност и в Закона за устройство на
държавния бюджет от 1996 година го има. И тогава даже не се изискваше решение на МС, а ставаше само с подпис на
министъра на финансите. Това беше валидно до първото правителство на Бойко Борисов", каза Горанов. Във връзка с
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критиките на Радев за модернизирането на ВВС пък той определи като "изключително прозрачен" изборът да се преговаря
със САЩ за F-16.
„Тенденцията е за разкриване, а не за закриване на предприятия“, опроверга твърденията на Радев и министърът на
икономиката Емил Караниколов, който добави, че през последните месеци са направени доста крупни инвестиции в
Северна България. Караниколов отчете също така, че в Българската агенция за инвестиции са подадени 54 проекта за 1,5
млрд. лв.
Упреците относно проекта за придобиване на нов тип изтребители коментира и МО шефът Красимир Каракачанов, по
чиито думи ако от 2004 година досега българската авиация е летяла на крилете на илюзиите, подпишем ли договор със
САЩ, ще лети вече на крилата на най-добрия боен самолет. По повод коментара на Радев, че сме изхвърлили европейските
участници в конкурса за новите изтребители, Каракачанов каза, че до момента не е чул нито един европейски политик или
министър от която и да е държава, да каже нещо по въпроса. „Не мога да разбера какъв е този български манталитет сами
да обясняваме колко сме лоши, при положение, че нито един представител на нито една европейска държава не е казал
нищо, включително Швеция“, подчерта вицепремиерът и допълни относно многократните атаки на Радев във връзка с
процедурата, че това е война между институциите, която е абсолютно излишна.
Радев иска проверка на харчовете на политиците
Не само декларираното имущество, а и харчовете на политиците да бъдат подлагани на щателна проверка. За въвеждането
на такава практика настоя президентът Румен Радев по време на пресконференция по повод втората годишнина от
встъпването му в длъжност. Той посочи, че целта на управлението е повишаване на жизнения стандарт и качеството на
живот. „Каквито и съвременни модели да прилагаме обаче тази цел е обречена, ако не извършим най-важното –
радикална промяна на политическата среда и на стила на управление. Крайно време е да се разграничат корумпирани от
ограбени, механизмите за контрол над властта трябва да бъдат разширени и да включат не само формална проверка на
имуществените декларации на политиците, но и какви пари харчат и имат ли подставени лица за придобиване на пари и
имоти у нас и чужбина. За да върви обществото ни напред, трябва да се възстанови доверието на гражданите в
държавността, а това неизбежно преминава през възмездието“, заяви Радев. За пореден път той не спести критики по
адрес на сегашното управление, като констатира, позовавайки се на данни на БНБ, че инвестициите са се сринали надолу,
както и че икономиката ни е на дъното на Балканите и че България затъва в институционална безпътица. Според него
първото нещо, което трябва да се направи, е утвърждаването на закона. И допълни, че би подкрепил нов политически
модел, ако той отстоява тези ценности. „Дали ще се потърси увеличение на правомощията на президента зависи от
развитието на политическите процеси в страната и решимостта на обществото да се пребори с имитацията на управление“,
заяви още държавният глава.
Econ.bg
√ "България по пътя към еврото" е темата на традиционната срещата на бизнеса с правителството
"България по пътя към еврото" - това е тазгодишната тема на традиционната среща на бизнеса с правителството,
организирана от "Икономедия".
Тази година във форума ще участва специално и зам.-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис.
Изявление ще направи и премиерът Бойко Борисов.
Сред участниците във форума са гуверньорът на БНБ Димитър Радев и финансовият министър Владислав Горанов.
1 януари 2022 година е амбициозната дата, която финансовият министър Владислав Горанов определи като 1-ва възможна
за приемането на еврото.
Драстично поскъпване на цените няма да има, увери за пореден път Горанов.
За да се случи това, през лятото трябва да получим зелена светлина за присъединяване към ERM II , механизмът
предхождащ еврозоната.
Investor.bg
√ Средните лихви на заемите за бизнеса поевтиняха през декември
Най-голям спад на годишна база отбеляза ГПР на кредитите за потребление в евро, показва статистиката на БНБ
В края на годината фирмите сключваха нови договори за кредити с по-ниски лихви, отколокото преди година, показват
данните на Българска народна банка (БНБ). Най-голям е спадът при заемите до 1 млн. евро, договорени в евро. Към 31
декември средната лихва на тези кредити е 2,96%, като на годишна база намалението е с 1,09 пр. п.
В централната банка изчисляват, че през декември средният лихвен процент по кредитите, които фирмите са сключвали с
банките, до 1 млн. евро, договорени в левове, спада спрямо същия месец на 2017 г. с 0,34 пр.п. до 3,72%.
Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, за една година намалява с 0,71 пр.п. до
3,31%, а по тези, договорени в евро – с 0,95 пр.п. до 2,91%. На месечна база средната лихва по заемите до 1 млн. евро,
договорени в левове, се понижава с 0,04 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, расте с 0,33 пр.п. При
заемите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се повишава с 0,34 пр.п., а по тези, договорени в
евро, спада с 0,06 пр.п
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КРЕДИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НОВ БИЗНЕС)

В последния месец на миналата година домакинствата са сключвали нови договори с банките при средна лихва
на кредитите за потребление в левове на 9,08% – с 0,23 пр.п. по-високо в сравнение с година по-рано. През декември
средните лихвени проценти на заемите в евро намаляват с 1,11 пр.п. до 3,78%.
При жилищните кредити в левове средната лихва се понижава с 0.41 пр.п. до 3,25%, а по тези в евро – с 0,47 пр.п. до 3,63%.
Средният лихвен процент по другите кредити в левове расте на годишна база с 0,95 пр.п. до 2.71%, а по другите кредити в
евро спада с 0,87 пр.п. до 2.40%.
На месечна база средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0,41 пр.п., а по тези в евро
намалява с 0,33 пр.п. При жилищните кредити средната лихва на заемите в левове за един месец нараства с 0,02 пр.п., а
при жилищните кредити в евро се понижава с 0,09 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се
увеличава с 0,50 пр.п., а при другите кредити в евро спада с 0,68 пр.п.
През декември най-голям спад за една година отбелязва Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за
потребление в евро, който намалява с 1,39 пр.п. до 4,08%, изчисляват в централната банка.
При заемите в левове ГПР, който включва всички разходи по управление на заема, през декември намалява с 0,25 пр. п.
до 11,39%.
Годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава спрямо декември 2017 г. с 0,44 пр.п. до
3,57%, а по жилищните кредити в евро – с 0.,0 пр.п. До 3.94%, показва банковата статистика. През декември в сравнение с
ноември ГПР по кредитите за потребление в левове се повишава с 0,61 пр.п., а по тези в евро спада с 0,30 пр.п. При
жилищните кредити в левове на месечна база той намалява с 0,01 пр.п., а по тези в евро – с 0,29 пр.п.
БНТ
√ Жени Начева: Ще представим конкретни мерки срещу злоупотребите в ТЕЛК
Министерството на здравеопазването ще оповести на 4 февруари конкретните мерки, с които да бъдат прекратени
злоупотребите при издаването на ТЕЛК решенията. Това каза в студиото на сутрешния блок на БНТ заместник-министърът
на здравеопазването Жени Начева. Тя обеща затягане на контрола в системата и по-стриктно събиране на информация за
здравословното състояние на хората, кандидатстващи за инвалидна пенсия.
Жени Начева, заместник-министър на здравеопазването: В момента в системата на ТЕЛК информация съществува
единствено и само за медицинските документи, с които лицето се е явило пред комисията, които могат да бъдат издадени
от последното лечебно заведение, в което лицето е било. Сега искаме цялата налична документация за лицето - от
явяването при общопрактикуващ лекар, да бъде въведена в системата, както и етапите на проследяване на състоянието
му след явяването пред ТЕЛК. По този начин ще знаем цялото здравно досие на пациента и ще е наистина ясно и безспорен
факт от какво той се лекува и наблюдава.
√ Омбудсманът изразява несъгласие с несправедливото отнемане на "спящи акции"
Омбудсманът Мая Манолова е изпратила становище до Министерството на финансите /МФ/, в което изразява
категоричното си несъгласие с Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от "Централен
Депозитар" АД в т.нар. Регистър А, публикувана за обсъждане на интернет страницата на министерството. Това съобщиха
от пресцентъра на обществения защитник.
Манолова е изложила аргументи срещу мерките, заложени и в проекта, с които държавата възнамерява да разреши
многогодишния проблем с т.нар. "спящи акции" на граждани, придобити от масовата приватизация, които се намират в
неактивни сметки. Документът предвижда отнемане на собствеността върху акциите, без съгласие на собствениците и без
компенсация, е прочитът на омбудсмана.
"Без да отричам наличието на проблем и необходимостта от неговото разрешаване, не смятам за конституционосъобразно
и справедливо отнемането на правата на милиони акционери върху акциите им от масовата приватизация, без
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компенсация и без да им се даде възможност за участие /достъп/ до очакваните финансови ползи от процеса на
"събуждане" на акциите", пише в становището си до МФ Манолова.
Проблемът със "спящите акции" от масовата приватизация засяга близо 2,5 млн. миноритарни акционери, а номиналната
стойност е около 2-3 млрд. лева, посочва омбудсманът.
В подкрепа на позицията си срещу механизма за "събуждане" на "спящите акции" Манолова изтъква и десетките жалби
на граждани до институцията, в които сигнализират за липса на достъпна информация, остро критикуват приложената
финансова система за раздържавяване на икономиката в България и настояват за институционална подкрепа.
√ Илияна Йотова: Време е за нова политика към българите в чужбина
Голяма част от моята дейност и екипа беше посветена на изработването на съвместни политики с българите зад граница.
Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова при отчета ѝ на последната година в институцията. По думите ѝ е дошло време
за нова политика към българите в чужбина.
Вицепрезидентът каза, че през 2018 г. е работила заедно с българите по света, като те са споделили желанието си за
цялостна национална политика. В тази насока спешно трябва да се актуализират няколко закона, като даде за пример
Закона за българите в чужбина.
Съществува реална опасност от изчезването на българския език от историческите ни диаспори, алармира Йотова.
Тя каза, че предлага създаването на национален фонд, който да подпомага дейността на българските училищата в чужбина.
С помощта на единна глобална електронна връзка да се осъществява контакт с българите в чужбина, призова още
вицепрезидентът.
√ Най-оптимистичният срок за приемане на еврото е 1 януари 2022 година
България ще може да приеме еврото най-рано от 1 януари 2022 г. Това обяви финансовият министър Владислав Горанов,
който присъства на дискусия организирана от българското представителство на Еврокомисията. Специален гост е зам.председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис. Според министъра на финансите Владислав Горанов няма
причина да смятаме, че ще има забавяне при преминаването ни към общата европейска валута.
По думите на Горанов няма причина България да се съмнява че няма да покрие изискванията за влизане в чакалнята на
еврозоната още от юли тази година. Минималният престои в нея е две години. Страната ни се готви едновременно за
влизането както във валутния механизъм, така и в Европейския банков съюз. За тази цел Европейската централна банка
ще наблюдава най големите банки у нас както и тези, които са системно значими.
Горанов коментира и опасенията цените у нас да се увеличат рязко след приемане на еврото. Той определи тези опасения
като “недодялан скептицизъм”. По думите му е нормално когато растат заплатите на производителите, да растат и цените
на стоките. Еврокомисарят Домбровскис също изтъкна, че България ще има повече ползи, ако приеме еврото, отколкото
загуби.
√ САЩ отмениха санкциите върху руски алуминий
Американският президент Доналд Тръмп премахна санкциите върху алуминиевия гигант Русал и компанията-майка Ен
Плюс, дружества свързани с руския магнат Олег Дерипаска.
До решението на Вашингтон се стигна, въпреки усилията на демократи и републиканци да запазят тези ограничения.
Санкциите бяха наложени през април миналата година заради Крим, руската намеса в американските избори през 2016та и подкрепата на Москва за правителството в Дамаск. Премахването им изстреля котировките на руския фондов пазар
до невиждани досега височини.
Едно от условията за отмяна на наказателните мерки беше напускането на Жан-Пиер Тома, председател на борда на
директорите на Русал, а също оставките на няколко високопоставени служители на Ен Плюс и най-вече съкращаване на
дяловете на Олег Дерипаска и ограничаване на контрола му. Американските санкции срещу срещу самия Дерипаска
остават.
Моменти след като решението на Белия дом беше обявено, руската банка ВТБ увеличи дела си в Ен Плюс с близо 15 на
сто, което предоставя на банката право на глас в управлението на компанията-майка.
Bulgaria On Air
√ Българите ползват най-малко интернет в Европейския съюз
Едва 65% от сънародниците ни сърфират редовно в мрежата
Българите ползват някои опции на интернет сравнително най-малко в Европейския съюз, показват данни на Евростат за
използването на глобалната мрежа от гражданите в страните на ЕС през 2018 г.
Едва 65% от сънародниците ни сърфират редовно в мрежата при среден показател за ЕС от 85 на сто, като по редовно
използване на интернет сме на последна позиция в ЕС.
Освен това българите използват някои опции на интернет сравнително най-малко от европейците: например едва 7%
ползват мрежата за интернет банкиране при 54% за ЕС. Хората в България най-малко използват мрежата и за изпращане
на имейли - 40 на сто при среден показател за ЕС от 73%.
Също така 25% от българите ни търсят данни за някаква здравна информация през мрежата при дял за ЕС от 52 на сто.
Около 30 на сто от българите слушат музика през интернет при 50% за европейците.
Най-активни в мрежата са били младите българи на възраст 16-24 години – 92% от тях, а на другия полюс са били
възрастните хора у нас /65-74 г./ - едва 18% са ползвали глобалната мрежа през миналата година. Освен това броят на
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работещите българи, които редовно са ползвали глобалната мрежа е бил 90%, докато броят на незаетите лица в мрежата
е бил наполовина - 45 на сто.
√ Все повече компании позволяват работа от вкъщи
Смята се, че гъвкавите работни решения стимулират продуктивността на служителите
Все повече работодатели по света позволяват на служителите си работа от разстояние. Това става ясно от прочуване на
доставчика на работни пространства Regus.
В допитването, в което участва и България, 81% от респондентите потвърждават, че успяват да наемат и задържат ключови
кадри и "топ таланти“ благодарение на гъвкавите работни формати.
Според 86% от запитаните български компании гъвкавите работни решения стимулират продуктивността на служителите.
На фона на информационната ера и променената бизнес среда от последното десетилетие, се очертават два водещи
фактора, според специалистите – човешкият капитал и качеството на труд са водеща ценност, а балансът между работа и
личен живот се видоизменя, като интегрира едната сфера в другата.
Така талантът, продуктивността и ангажираността на служителите натежават от едната страна на везната, а все повече
компании търсят начин да насърчат хората си и да ги стимулират.
Тъй като технологиите намаляват нуждата от фиксирано работно място, а времето за работа все по-рядко е рамкирано и
по-скоро се разпростира между сутринта и късната вечер, успешните лидери инвестират в разчупени офисни решения.
В проучването на компанията, където участва и България, 84% от компаниите заявяват, че благодарение на гъвкавите
работни формати успяват да са конкурентоспособни и да увеличават печалбите си.
Този подход стимулира продуктивността според 86% от запитаните представители на бизнеса в България. Повече от
половината (67%) признават, че биха били по-доволни от работата си, ако можеха да я упражняват при гъвкави условия, а
60% заявяват, че така са по-креативни, като продуктивността по време на изнесени срещи според 67% от запитаните
български компании се увеличава.
√ Унищожително преместване на британски компании при Brexit без сделка
Хиляди фирми са задействали извънредните си планове
Хиляди британски компании вече са започнали да прилагат извънредните си планове за действие, в случай че се стигне до
излизането на Великобритания от Европейския съюз без споразумение.
Тази седмица ще бъде ключова за Brexit, тъй като предстои решаващо гласуване в парламента, в което депутатите ще се
опитат да вземат контрола върху процеса от премиера Тереза Мей, в опит да го забавят и да избегнат вариант без сделка.
От Британската търговска камара съобщават, че само през последните дни 35 фирми са задействали планове за
преместване на дейността си извън Великобритания или се запасяват със стоки.
Миналата седмица едни от най-големите работодатели във Великобритания, сред които и самолетната компания Airbus –
даваща работа на 14 000 души в страната и осигуряваща прехрана за още 110 000 души, предупреди за евентуален
катастрофален ефект върху дейността им при Brexit без сделка.
Дарик
√ Законът за горивата влиза в комисия за второ обсъждане
Промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход, придобил популярност като Закона за горивата, влизат за второ четене в ресорната парламентарна комисия.
Депутатите от Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата ще обсъждат
възможността влизането в сила на гласуваните през миналата година текстове да бъде отложено с шест месеца.
Законопроектът се превърна в спорен и доведе до стачна готовност собствениците на малки и средни бензиностанции,
според които той ще доведе до фалити. След среща в Министерския съвет между премиера Бойко Борисов, министъра на
икономиката Емил Караниколов с представители на Българската петролна и газова асоциация бяха договорени някои от
спорните моменти. Един от тях е подземните машини да не се изваждат на повърхността за презареждане и отново да се
вкарват под земята. По този текст и самият икономически министър се обяви против.
От Българската петролна и газова асоциация обявиха, че са постигнали основни договорки с колегите им от Минногеоложката камара по отношение на зареждането и презареждането на техниката. От своя страна икономическия
министър отбеляза, че се надява промените да залегнат в законовите поправките в НС и по този начин да бъдат изчистени
всички спорове между браншовете.
Velikoturnovo.utre.bg
√ МРРБ отпуска нови 33 млн. лв. за енергийна ефективност на сгради в 19 малки български общини
Нови близо 33 млн. лв. ще бъдат инвестирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в мерки за енергийна ефективност в 32 проекта на 19 български
общини. Проектите са одобрени по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по приоритетна ос 2 на
европейската програма. В рамките на процедурата бяха подадени общо 52 проектни предложения, които бяха
селектирани след оценка за административно съответствие и допустимост и на техническа и финансова оценка. Предстои
сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проектни предложения са предложени
за финансиране. Одобрени са проекти на общините Троян, Златоград, Мездра, Крумовград, Белоградчик, Девин, Поморие,
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Разлог, Свиленград, Нови пазар, Ботевград, Севлиево, Малко Търново, Елхово, Генерал Тошево, Пещера, Карнобат, Попово
и Берковица.
Проектите включват дейности по подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилища, сгради от
общинската и държавната администрация, общинската образователна, социална и културна инфраструктура.
Процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ е продължение на първата мярка за енергийна
ефективност в периферни райони, по която са сключени 170 договора на обща стойност над 167 млн. лв.
Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 е предназначена да подпомогне изпълнението на мерки за енергийна ефективност в
обществени и жилищни сгради в малки градове - центрове на общини, които предоставят услуги на заобикалящите ги
периферни райони. Целта е подобряване на енергийната ефективност на сградите в целевите територии, което пряко ще
допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови
газове. Крайната цел е да се подобрят показателите на сградния фонд в малките градове и съответно да се повиши качество
на въздуха и условията за живот в тях.
Мениджър
√ Усещането за корупция в България е най-силно сред страните от ЕС
Усещането за корупция сред страните в ЕС е най-високо в България, а най-ниско - в Дания, сочи изследване на
организацията "Трансперънси интернешънъл". Документът ще бъде представен днес в Брюксел.
От общо 180 държави по света, обхванати в проучването, нашата страна заема 77-о място с резултат от 42 точки. Дания,
която има най-добри показатели в ЕС и в света, получава 88 точки, а Сомалия е в дъното на класацията с 10 точки и заема
180-о място. Средният резултат за ЕС е 66 точки.
За България в документа се отчита, че за последната година е отстъпила с една точка, а с близък резултат са Гърция с 45
точки (годишен спад с 3 точки) и Унгария с 46 точки (спад с 8 точки за последните пет години). Унгария и Малта бележат
най-голямото отстъпление в последните години, се допълва в доклада.
България и Румъния отчитат известен напредък в последните години, пише в документа, но се отбелязва, че в нашата
страна миналата година е имало "сериозен корупционен скандал".
Допълва се, че въпреки наблюдението на ЕК по механизма за сътрудничество и проверка, България и Румъния показват
"малък напредък" в реформата на съдебната система и борбата с корупцията.
В България много граждани нямат доверие на политическите институции и не се чувстват добре представени. Надзорът
над финансирането на партиите е ограничен и в страната липсват независими и прозрачни медии, се допълва в текста,
цитиран от БТА. Често остава неясно кой притежава дадена медия, много медии са финансово зависими от държавна
реклама, а това може да повлияе на работата им и да се отрази на критиката, която иначе биха приложили към
правителствените власти, се посочва в анализа.
Повечето страни по света не успяват да се преборят с корупцията и това допринася за кризата на демокрацията. Над 2/3
от държавите тази година показват резултат под 50 точки, а средният резултат е 43 точки. За последните пет години само
20 държави са подобрили чувствително показателите си, включително Аржентина и Кот д'Ивоар, докато при 16 се
наблюдава значително отстъпление, включително Австралия, Чили и Малта.
Отчита се връзка между корупцията и състоянието на демокрацията. Истинските демокрации имат средно по около 75
точки; несъвършените демокрации имат средно по 49 точки; смесените режими с автократичен уклон - 35; авторитарните
режими - 30 точки, според приложения показател, обобщава организацията. Пояснява се, че "усещането за корупция" се
измерва от 1995 г. и оценява работата на чиновниците.
√ Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия
Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, след като Вашингтон наложи санкции на венецуелската държавна
петролна компания Петролеос де Венесуела (PDVSA), за да ограничи износа на петрол на страната членка на ОПЕК за САЩ,
предаде Ройтерс.
Въпреки решението, с което американското правителство изглежда се опитва да окаже натиск върху президента Николас
Мадура да се оттегли, дилърите казват, че голямото петролно предлагане в света и икономическото забавяне, особено в
Китай, държат под контрол цените на черното злато.
В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол повиши цената си с 0,3 на сто до 52,12 долара за барел.
Лондонският сорт Брент от Северно море поскъпна с 0,2 процента до 60,05 долара за барел.
Cross.bg
√ ЕК към България: Променете съдебните практики, по които банките съдят длъжници
Европейската комисия (ЕК) предупреди България, че трябва да промени законодателството си и съдебната практика за
начина, по който банките съдят длъжници и събират принудително вземанията си.
Според ЕК съдът трябва да защитава кредитополучателите от неравноправните клаузи на банките, а не автоматично да ги
осъжда, когато банките решат.
При иска по чл. 417 от Гражданския процесуални кодекс (ГПК), който използват банките, формално за 7 дни се създава
изпълнително дело и започват запорите. Докато искът, по който човек може да се защити впоследствие, отнема месеци и
години.
Именно заради неравноспоставеността на двете страни по договорите за кредит са и критиките на ЕК.
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√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Личните данни - начин на употреба. Председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов
Професия "лекар" - уважение и защита за хората, които пазят живота
Венецуела между властта и протестите - идва ли краят на ерата "Мадуро"?
Масово софиянци използват автомобили до работното си място - как да спасим въздуха?
Мода в социалните мрежи - как да бъдат ограничени опасните селфита?
БТВ, "Тази сутрин"
Издирван: Как издирваният от „Интерпол" син на Миню Стайков се оказа в „Пирогов"? Бил ли е пребит и отвлечен?
В студиото проф. Николай Радулов и Тихомир Стойчев.
Президентски отчет: Какво отчете президентът Румен Радев за две години като държавен глава? Коментар на
Румяна Коларова и Андерй Райчев.
Без право на защита: След предупреждението на Брюксел - ще спре ли осъждането на длъжници без тяхно знание?
Лекарски пропуск? Има ли пропуски на медици в случая на починалото бебе в Плевен? в студиото шефът на
българския лекарски съюз д-р Има Манджаров.
Още бетон? Ще има ли още бетон по Черноморие? На живо от Синеморец.
Нова телевизия, „Здравей България"
"Бил ли е отвлечен и измъчван синът на алкохолния бос Миню Стайков, докато е бил издирван от Интерпол?".
За отчета на две години от мандата на президента Румен Радев - коментират ГЕРБ и БСП.
Защо блок в Русе получи сметка за ток от 30 хиляди лева?
Ще има ли пари за пенсии след 30 години за българите, които работят и плащат осигуровки в момента?
Очаква ни затопляне на времето. Има ли опасност от наводнения?
Жители на Кюстендил се оплакват, че вместо на улица живеят на ледена пързалка заради вода, която целогодишно
тече от планината.
Американец изби семейството си и открадна от тях 200 хиляди долара, за да ги преведе на българка, с която се
запознал в интернет.
Историята на една жена надзирател. Репортаж на Десислава Георгиева.
Пловдивчани са блокирани заради разкопани улици.
Как българската държава откупи на търг портрет и лични вещи на княз Александър Батенберг?
На живо от леда - среща с Александра Фейгин, най-новата надежда на България във фигурното пързаляне.
ПРОМЯНАТА е да се учим, като играем и се забавляваме. Представяме ви финалистите в най-голямата социално
отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп в партньорство с фондация Reach for Change България "Книговище".
√ Събития в страната на 29 януари
София
От 10.00 часа на 7 ет. в Министерство на образованието и науката ще се проведе пресконференция, на която ще
бъдат представени Националните програми за развитие на образованието за 2019 г.
От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА, Асоциация „Прозрачност без граници" - българското
представителство на Transparency International, ще представи резултатите от класацията на държавите,
представени в Индекса за възприятие на корупцията за 2018 г.
От 09.00 до 14.00 часа в кабинет 108 на Катедра „Инфекциозни болести" на ВМА ще се проведат безплатни
консултации и прегледи за грип и остри респираторни заболявания при лица над 12-годишна възраст.
От 11.00 часа в Столична община зам.-кметът доц. д-р Тодор Чобанов ще връчи дарение от над 2500 книги на
библиотеки на столични училища, на Столична библиотека и филиалите ѝ, на библиотеката към Дом на културата
„Искър", на Центрове за настаняване от семеен тип за деца и на Дома за ветерани на културата и изкуствата в
София.
От 17.00 часа в галерия Credo Bonum на ул. „Славянска" 2 председателят на Арбитражния съд при Московската
търговско-промишлена палата Марина Пак пристига в София, за да преподава в курсове за обучение на наши
юристи по въпросите на арбитража.
От 18.30 часа в Сити Марк Арт Център (бул. Янко Сакъзов №30) ще се състои церемонията по награждаването на
победителите в Осмите Годишни награди за пътна безопасност.
***
Варна.
От 10.30 часа в Регионалната здравна инспекция ще се състои заседание на Областната комисия за борба с грипа.
От 11.00 часа в Щаба на Военноморските сили ще се проведе анализ на подготовката на ВМС през учебната 2018
година.
***
Велико Търново.
От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на ТД на НАП във връзка с данъчна кампания
2019.
От 19.00 часа в хотел „Премиер" ще се проведе Вечер на Американския университет в България (АУБ) с основен
лектор президента Росен Плевнелиев (мандат 2012-2017 г.). Темата на събитието е „Професиите на бъдещето".
***
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Плевен.
От 10.00 часа в пресклуба на БТА в Плевен кметът на община Червен бряг инж. Данаил Вълов ще даде
пресконференция.
От 13.30 часа в стая №70 на Община Плевен ще се проведе заседание на постоянната комисия по "Обществен ред
и сигурност".
От 14.00 часа в стая 70 ще се състои заседание на посотянната комисия по "Култура, вероизповедания и
международна дейност".
***
Търговще.
От 11.00 часа на площад „Свобода" с ритуал за издигане на знамената ще започнат проявите за честването на 141
години от Освобождението на града. В 11.15 ч. ще бъде отдадена почит пред паметника на ген. Казимир Ернрот,
след което ще потегли шествие за поднасяне на венци и цветя на Морената в квартал „Вароша". В 11.45 часа ще
бъде отслужена панихида в храм „Св. Успение на Пресвета Богородица". В 17.30 часа от централния площад ще
тръгне Факелно шествие, което ще премине по ул. „Васил Левски" и ул. „Шипка" до Морената. Честванията ще
приключат в 18.30 часа, когато небето над Търговище ще бъде осветено от празнична заря.
Actualno.com
√ Великобритания решава за план "Б" за Brexit, има предупреждение за граждани на ЕС
Днес, 29 януари, около 21:00 часа българско време, в британския парламент е насрочено гласуване, което може да
промени радикално хода на Brexit, а датата за излизане от ЕС да бъде отложена с няколко месеца. Пътят за тази
парламентарна процедура беше проправен след като на 15 януари британският парламент с голямо мнозинство отхвърли
текста на споразумението за напускане на ЕС, посочва БГНЕС. Обсъждането ще започне около 15:00 часа българско време.
Преди гласуването има тревожна новина - официално британското вътрешно министерство съобщи, че ако се стигне до
Brexit без споразумение с ЕС, ще бъде прекратено свободното движение на граждани от ЕС на британска територия. За три
месеца гражданите на страните от Европейското икономическо пространство и членовете на семействата им ще могат да
влизат както досега на британска територия с цел работа или образование. Ако обаче член на семейството на гражданин
на ЕС не е гражданин на ЕС, той ще трябва да иска предварително разрешение. Но ако граждани на ЕС и Европейското
икономическо пространство остават повече от три месеца, ще трябва да подадат заявление за "Временно разрешение за
престой на европейци" и ще трябва да плащат "такса престой", която тепърва трябва да бъде уточнена. А ако граждани на
Европейското икономическо пространство искат да останат в Обединеното кралство над 3 години, ще трябва да подадат
допълнителна молба - за оценка на компетенции и умения, съгласно предстояща да бъде въведена от 2021 година
специална имиграционна система - с цел да бъдат привличани качествени кадри, точно както системата на ЕС "синя карта".
Всички тези евентуални бъдещи условия не се отнасят до ирландски граждани.
Относно предстоящото гласуване - британският премиер Тереза Мей даде на депутатите възможността да представят свои
предложения по въпроса, въз основа на които кабинетът да определи по-нататъшния ход на процеса по Brexit. През
последните 2 седмици са били внесени 14 поправки, които да изключат възможността от твърд Brexit. Колко от тях обаче
ще бъдат обсъдени зависи от говорителя на Камарата на представителите Джон Бъркоу.
Според една от поправките, депутатите ще могат да отложат Brexit, като продължат действието на член 50 от Лисабонския
договор, който установява правилата и сроковете за напускане на ЕС. Това изменение има подкрепата на лейбъристите,
но среща неодобрението на правителството, което смята, че забавянето не е в полза на гражданите.
Друга поправка ще позволи на Камарата на общините да може да гласува поотделно по различни аспекти на Brexit, което
в крайна сметка ще отвори пътя за втори референдум. Кабинетът на министър-председателя категорично се
противопоставя на провеждането на второ допитване с мотива, че 17,4 милиона британци вече са изразили мнението си.
Тереза Мей не приема тази поправка, защото ще изгуби контрол върху процеса на определяне на хода на Brexit.
Всъщност целта на Мей в това обсъждане е да осигури отстъпки по въпроса с границата със Северна Ирландия. Със
сигурност тя ще се бори и да не се стигне дотам, че парламентът да отнеме водещата роля на правителството в процеса по
Brexit. А всяко гласуване ще отнеме около 15 минути и резултатите ще бъдат огласени в пленарната зала.
Джон Бъркоу - основна карта
Бъркоу е човекът, който ще решава кое предложение може да се гласува. Той е депутат от Консервативната партия - от
1997 година, но е на поста председател на Камарата на общините от 1999 година насам и (би трябвало) да е политически
неутрален. Но срещу него вече има обвинения, че е против правителството, както и против Brexit - защото на колата му
имало стикер против Brexit, но Бъркоу се защити с тезата, че автомобилът е на жена му и тя е свободна да заяви каквато
иска позиция. Срещу него има обвинения, че ръководи култура на тормоз в Камарата на общините, а самият той не отрича,
че е нарекъл жена-министър в правителството "глупава".
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