Важни обществено-икономически и политически теми
Свободен народ
√ Концепцията „Свинско със зеле“, подкрепена с манипулативни твърдения и неистини от „Централен депозитар“ АД
Авторката Даниела Пеева е юрист и експерт с над 20 години професионален стаж в областта на капиталовите
пазари, тяхната регулация и взаимоотношенията с акционерите. Като директор за връзки с инвеститорите на
множество публични компании в последните 15 години ежедневно осъществява контакт с акционерите на тези
дружества и работи за защита на техните законни права и интереси, както и за повишаване на прозрачността на
публичните компании в България. През последните 10 години е лектор и обучител в над 20 семинара и конференции в
България, Европа и САЩ на тема връзки с инвеститори, разкриване на информация и добри практики на листваните
компании.
В последните няколко дни медиите тиражираха специални интервюта с г-н Васил Големански, Изпълнителен директор на
Централен депозитар АД във връзка с изразената от депозитарната институция подкрепа на концепцията за „спящите“
акции.
Определено, подобна силно положителна нагласа от страна на Централен депозитар не е изненада, предвид факта, че
именно тази институция е авторът на концепцията. И това е резонна реакция и право, които никой не оспорва. Въпросът е
обаче, че с подобни изявления продължава манипулиране на общественото мнение, като се изричат неистини, които
въвеждат в заблуждение „спящите“ акционери. Ето няколко групи неверни твърдения, с които се манипулират гражданите
и обществеността&
Недопустимото внушение „спящи“ акции могат да не бъдат мъртва собственост, а да носят доход на
притежателите си
В медийното пространство се правят недопустими внушения, че идентифицираните като „спящи“ акции могат „да не бъдат
мъртва собственост, а да носят доход на притежателите си“, като се създава заблудата, че всички участвали в процеса на
приватизация ще извлекат само ползи, ако прехвърлят притежаваните акции по сметка на инвестиционен посредник или
оставят акциите да бъдат иззети от Инвестиционен фонд, който ще им предложи дялове на неясна стойност.
Ако това наистина е така, защо не бъде предоставена на акционерите и техните наследници възможност сами да решат
дали да съхраняват акциите си безплатно в регистър А или да ги прехвърлят към инвестиционен посредник, където ще
плащат такси съразмерни със стойността им, респективно да ги внесат ДОБРОВОЛНО в „прехваления“ Инвестиционен
фонд, така, както по собствена воля и избор са ги придобили?
Манипулативна заплаха за измамите с „неработещи“ акции
Четейки тези интервюта, средностатистическият гражданин остава с впечатление, че регистър А на Централен депозитар е
„котило“ на измами и той незабавно трябва да избяга от там, като си прехвърли акциите при инвестиционен посредник.
Такова твърдение е абсолютно лишено от смисъл, неподкрепено с факти и всеки професионалист знае, че е невярно.
Процедурите за извършване на всякакви действия с ценни книжа са изключително сложни, минават през многостранни
проверки и ако измамникът премине успешно през едно звено по веригата, няма как да не бъде засечен от друго. Така
например, при наследяване на акции на починал акционер подписите се удостоверяват пред нотариус, а инвестиционните
посредници строго следят за идентификация на наследниците и техните пълномощници. За да се извършва търговия с
акции на публично дружество следва да се представи депозитарна разписка, а когато такава липсва да се издаде и получи
дубликат. Всеки професионалист, включително и представители на Централен депозитар отлично са информирани, че
получаването на депозитарната разписка става лично от акционера.
Тогава, как стават измамите при толкова рестриктивната нормативна уредба? Ако такъв проблем действително
съществува, то изваждането на акциите от регистър А, няма да го реши.
„Спящи“ и „неработещи“ акции – неправилно дефинирани понятия
Създава се погрешно впечатление, че в кръга на т.нар. „спящи“ акции се включват само акциите, придобити по реда на
масовата приватизация. В регистър А се съхраняват не само акциите, придобити по време на масовата приватизация, но и
тези на работници и служители, които са акционери в съответните дружества. В последните няколко години много
акционери – физически и юридически лица, предпочетоха да преместят акциите си от инвестиционен посредник към
безплатния за тях регистър А при Централен депозитар, за да не плащат такси към инвестиционните посредници и към
Гаранционния фонд. В този регистър се намират и много акции, притежавани от граждани на други държави. Често там
попадат и акции на клиенти на инвестиционни посредници, които са преместени след фалит или прекратяване на
дейността на посредника.
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Дали изобщо авторите на концепцията и нейните защитници са обсъждали допуснатата грешка при дефиниране на
понятието „спящи“ акции? Акционери масово се обаждат с елементарен въпрос: „Редовно следя цената на акциите и
редовно си вземам дивидента от банковия клон. Моите акции „спящи“ ли са?“.
Насаждана заблуда за невъзможност на акционерите да участват в общи събрания
В медийната кампания е употребен и един нов термин „неработещи“ акции, който е лишен от всякакъв правен и
икономически смисъл.
Публичните компании и техните ръководства се компрометират допълнително, като се посочва като отрицателен пример,
че общите събрания се организират и провежда в работни дни и по този начин, акционерите не могат да вземат участие.
Същевременно, се премълчава и законовата възможност, че акционерът може да участва в събранието чрез пълномощник.
„Загриженият“ за правата на акционерите Централен депозитар, присвоил си неизвестно как правото да говори от името
на акционерите, много добре знае, че провеждането на Общо събрание в неработен ден е порочна корпоративна
практика, многократно коментирана като такава на национално и международно ниво. Много от компаниите оповестяват
решенията на Общото събрание в деня на провеждане на същото и в тази връзка подобно оповестяване в неработен ден,
когато капиталовите пазари почиват е изключително порочна практика и се отхвърля от всички радетели на прозрачността
и добрите взаимоотношения с акционерите.
Освен това от 2009 г. със законодателни изменения е премахнато задължението за нотариалната заверка на подписа на
упълномощителя при участие в Общо събрание на акционерите и практически голяма част от компаниите въведоха това
облекчение за своите акционери. Всеки, работещ на капиталовия пазар в България знае, че в поканата за Общото събрание
е задължително дружеството да посочи тази възможност, както и да обясни на акционерите начина на гласуване чрез
пълномощник. Това обстоятелство е стриктно следено от Комисията за финансов надзор, а всяко дружество публикува към
писмените материали и прилага образец на пълномощно.
Заблудата, че акционерите в Регистър А, не получават дивидента си
Друга заблуда в медийната среда е, че реално полученият дивидент от акционерите е под 10 %. Подобни изчисления освен,
че не почиват на обективни критерии, са неверни, доколкото липсва информация, колко от акционерите, чиито акции се
съхраняват в регистър А, действително са потърсили и получили полагащия им се дивидент. Няма институция, която може
да даде отговор на този въпрос или статистика по него. Още по-малко Централен депозитар не разполага с такава
информация, доколкото дивидентите на акционерите от регистър А се изплащат чрез клоновата мрежа на избрани от
дружествата банки, и Централен депозитар няма как да получи такава информация, освен ако не води лична
кореспонденция с всички граждани, които си съхраняват акции в този регистър.
Освен това, упорито се премълчава факта, по какъв начин акционерът ще получи дивидента си, ако неговите акции са при
инвестиционен посредник? Когато на гражданите се обяснява, че трябва да си прехвърлят акциите при посредник, е
необходимо пояснението, че те няма да могат да получават дивидента си от най-близкия клон на банката в тяхното
населено място, а ще трябва да излишно принудително да изхарчат средства, за да достигнат най-близкия инвестиционен
посредник.
Във връзка с разпределянето на дивидент по т.нар. „спящи“ акции се прави недопустимо внушение, в резултат на което
широката общественост остава с погрешното впечатление, че с реализирането на предлаганите мерки се цели
предотвратяване на недобри практики при разпределяне на дивиденти, доколкото дружествата обявяват разпределяне
на дивиденти, които не биват потърсени и след изтичане на петгодишна давност се връщат в дружеството.
Правото на дивидент произтича от собствеността върху притежавани акции, при наличие на печалба за съответната
финансова година и при взето решение на общо събрание. То се погасява с изтичане на петгодишен давностен срок. След
изтичането на петгодишния давностен срок, дружеството, прилагайки изискванията на Закона и Международните
счетоводни стандарти, може да вземе решение, начисления, но непотърсен в продължение на пет години и неразпределен
дивидент, да се върне обратно в патримониума на дружеството. В този случай, при връщане на неразпределените парични
средства от дивидент в патримониума на дружеството, те допринасят за повишаване на неговите активи, чрез повишаване
на Фонд „Резервен“. Голяма част от компаниите, които са набедени, че прилагат „порочни“ корпоративни практики при
разпределянето на дивидент, всъщност използват натрупаните средства от неразпределения дивидент за увеличаване на
капитала със собствени средства, в резултат на което нараства и общият брой притежавани акции от акционери
/включително „спящи“/ в капитала на публични дружества. Освен, че неразпределената печалба под формата на дивидент
играе ролята на своеобразен „буфер“, в полза на дружеството, поради факта, че се създава достатъчен резерв за реакция
от негова страна при евентуални неблагоприятни събития върху бизнеса в България, следва да се има предвид, че тази
част от печалбата на дружеството, която не е била разпределена между акционерите, влияе положително върху
предприятието, като повишава пазарната стойност на притежаваните акции от всички акционери.
Дори авторите на концепцията не си дават сметка, че тази манипулация е саморазобличена в самата концепция, твърдейки
че е „порочна практика“ непотърсеният дивидент след 5 години да се отнася във фонд резервен на дружеството. Ако
оставим на страна подобно манипулативно и заблуждаващо твърдение, не можем да се съгласим, че радетелите на
подобна теза нямат представа, че това е законодателно решение съгласно Закона за счетоводството, Търговския закон и
Международните счетоводни стандарти, и че това е нормална и утвърдена международна практика. И тъй като се говори
за справедливо третиране на акционерите, този подход в крайна сметка е единствения справедлив – средствата да остават
в дружеството, където са изработени, където увеличават стойността на акциите, включително на тези с непотърсен
дивидент.
„Защитниците“ на „спящите“ и „неактивни“ акционери, криейки се зад популистични тези, предлагат този установен със
законодателството механизъм за връщане на средствата от непотърсен дивидент в дружествата да бъде „преодолян“ с
отнемане на акциите от техните собственици. Т.е. за да не губят дивидента си за една година, той следва да им бъде отнет
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завинаги, да им се отнеме правото на глас, да им се отнеме правото да получат справедлива цена при продажба, да им се
отнеме правото на ликвидационна квота, при вземане на решение за ликвидация на дружеството.
Лесна ли е възможността за проверка на „спящи“ акции или напротив и кой я възпрепятства?
В медийната кампания, подкрепяща концепцията се премълчават редица факти относно невъзможността за проверка на
наличности по сметка за определени категории акционери, които ги поставят в дискриминационна ситуация.
Така например, справката при инвестиционен посредник струва на притежателите на „спящи“ акции около 20 лв.
Шумно се рекламира безплатната възможност за проверка чрез ПИК, издаден от НАП, но много „шумно“ се премълчава,
че въпросната процедура е валидна само за живи акционери, но не и за починали и техните наследници. Няма отговор на
въпроса: Защо досега Централен депозитар не е предприел никакви мерки за подобен безплатен достъп до своите масиви
от данни за наследниците на такива акции. Ако наследниците поискат да направят справка за притежаваните ценни книжа
на техен наследодател, те се сблъскват с огромна бюрокрация, описана в правилника на Централен депозитар, при което
следва да изгубят време и средства, да потърсят инвестиционен посредник, да заплатят солидни такси. Една подобна
процедура може да достигне до 80 лева, като не гарантира, че по партидата на наследодателя ще има някакви финансови
инструменти или ако има такива, то те биха стрували изгубеното време и вложените средства.
Сметки за социално слаби с минимални или нулеви такси не са въведени от нито един инвестиционен посредник.
Наистина ли акционерите от Регистър А не могат да бъдат идентифицирани?
В статиите и интервютата се твърди, че в регистър А има „само три имена и ЕГН на притежателите на бонове. Няма лични
карти, няма негов подпис, няма как изглежда това лице. Никой не може да знае това лице ли е собственик, или не е.“
Съществуващите адреси в регистъра на Централен депозитар са подавани от Центъра за масова приватизация и вероятно
някои от тях вече не са актуални. Централен депозитар обаче разполага с възможност да актуализира адресите на
акционерите, но не го прави. Именно в Правилника на депозитарната институция е предвидено, че Централен депозитар
може да иска и събира информация от единната система ГРАО. Защо това не е направено през всичките тези години?
Актуализация не се прави или много рядко се прави и в регистър Б, тъй като ако някой акционер иска да направи промяна
в адреса си следва да използва услугите на инвестиционен посредник и да плати такса около 25 лв.
„Крепостта“ наречена „Централен депозитар“ и „грижата“ към гражданите
Изпълнителният директор на Централен депозитар твърди: „Масово и непрекъснато при нас е имало обаждания с един и
същ въпрос – как да си вземем дивидента“. Централен депозитар няма практика да прави справки на акционери за техните
дивиденти. Акционерите най-често се обръщат към инвестиционните посредници и самите компании.
Невярно е и твърдението, че ежедневно Депозитарната институция се посещава от над 100 човека. Практически това е
невъзможно, тъй като „крепостта“ наречена Централен депозитар е недостъпна за граждани и институцията не работи с
физически лица, а достъпът им до сградата се ограничава от портиер.
Компрометиращото и невярно твърдение: асоциациите, които възразяват срещу концепцията се крият зад тезата
за национализация и не желаят информационна кампания
Много национално представителни организации се обявиха публично срещу концепцията, като представиха мотивирани
позиции. Същевременно те напомниха, че са участвали активно в обсъждането и приемането на Стратегията за развитие
на българския капиталов пазар, като единодушно са подкрепили информационната кампания във връзка с активизирането
на акциите, придобити в резултат от масовата приватизация.
Независимо от това, в медиите се изливат компрометиращи твърдения като обществеността откровено бива
заблуждавана, че именно те са тези, които, криейки се зад тезата за национализация, се опитват да преследват частен
интерес. Подобно твърдение уронва престижа и доброто име на организации, които работят дългогодишно на
капиталовия пазар и способстват за неговия растеж и развитие. Не прави чест на ръководството на Централен депозитар
да изказва подобни твърдения.
Асоциациите, които възразяват срещу концепцията, отчитат основните права на акционерите и тяхното равно третиране.
Тази концепцията не предлага равнопоставеност на всички инвеститори, притежаващи безналични акции от търговски
дружества. Концепцията предлага различно третиране на инвеститорите - инвеститори от масова приватизация,
инвеститори в публични дружества, инвеститори в непублични дружества, инвеститори в спящи акции и т.н.
Безпочвени обещания за възход на цените на „спящите акции“
В медийната кампания на Централен депозитар се обещава „светло бъдеще“ на акционерите със „спящи“ акции, ката се
твърди, че подобни действия ще доведат до тяхното поскъпване.
Освен, че това е откровена манипулация, подобни твърдения противоречат и на икономическата логика. Изкуственото
обединяване на акции от високоликвидни компании с акции от компании, които не се търгуват, ще доведе до намаляване
на пазарната стойност на акциите на акционерите в качествените компании. В този случай притежателите на качествени
акции ще бъдат ощетени, защото им обещават те да бъдат включени в някаква обща маса, заедно с неликвидните акции.
Следващият ефект от въвеждането на концепцията е и срив на цените на акциите на голяма част от компаниите.
Всеки професионалист на капиталовия пазар в България е наясно, че при среднодневен оборот от 700 хиляди лева на
Българската фондова борса, сделките с акции, чиято номинална стойност е над 2 милиарда лева, както се твърди, ще се
осъществяват по пазарни цени, което ще доведе до тотален срив на пазара. И тук следва възклицанието: „Но, господа
чуждестранни инвеститори, защо така изведнъж решихте да си тръгнете, стойте тук, светлото бъдеще предстои!“
Така е, защото подобни величави обещания, хвърлени в медийното пространство на гърба на и без това нисколиквидния
български капиталов пазар, няма как да върне и привлече очакваните чуждестранни инвеститори. Дали целта на
кампанията „спящи“ акции не е да доубие този пазар?
Защо умишлено не се посочва пазарната стойност на „спящите“ акции, а манипулативно се акцентира върху тяхната
номинална стойност
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Освен изложеното до тук, в медийното пространство нееднократно се набляга, че номиналната стойност на „спящите“
акции, а не тяхната пазарна стойност е около 2 млрд. лева. Защо се размахва числото с милиардите, а не се посочи
приблизителната пазарна стойност на тези книжа? Защо се крие фактът, че цената на боновите книжки на 80 процента от
всички приватизационни фондове е под номинала, а на половината от тях е нула? Защото с манипулацията, наречена „2
милиарда лева“ е много по-лесно да се впечатли гражданина със „спящите“ акции. Ето защо, в случай, че предлаганият в
концепцията инвестиционен фонд „консолидира“ множество акции на компании, които са ниско ликвидни, със „спящи
акции“ на компании, чиято борсова цена е над номиналната и значително по-висока, ефектът от подобно действие ще
бъде, че в крайна сметка всички притежатели на дялове на фонда ще получат дялове на еднаква стойност. Така
притежателите на акции на високоликвидни компании ще бъдат ощетени, като техните акции ще бъдат включени в общата
маса с неликвидни книжа в съотношение, което дори няма как да бъде предвидено. Получава се така наречения ефект на
смесване на свинско със зеле, като авторите на „рецептата“ методично подготвя манджата, която за едни ще бъде
„свинско“, а за други само „зеле“.
Възниква и друг въпрос: Защо се предвижда кратък срок за спасяване от Фонда и последващата национализация на „спящи
акции“ в Сребърния фонд, превърнали се без изразено съгласие от собствениците им в „спящи дялове“? Дали зад тезата
на защита на обществения интерес не се крие защита на частен такъв. Защото за всички е ясно, че няколкостотин хиляди
емигранти няма да се върнат специално, за да прехвърлят акциите си от един регистър в друг, респективно няколко стотин
хиляди наследници няма да успеят да дочакат облекчаването и поевтиняването на процедурите по наследяване, така
обещавани от Централен депозитар вече трета година.
Бележка:
Изказаното мнение не ангажира организациите и компаниите, с които авторът е в граждански и трудови
правоотношение. То не представлява защита на частен интерес или предизборна агитация, тъй като авторът не
симпатизира и не е привърженик на нито една политическа сила. Изказаното мнение е гражданска позиция относно
проблемите в областта на българския капиталов пазар, където авторът извършва своята дейност и където би
желал да продължи да работи.
В. Банкерь
√ Общият размер на инвестициите в България през 2018 г. достига 20 млрд. лв.
Размерът на вътрешните и външните инвестиции през 2018 г. се очаква да достигне 20 млрд. лв. Това съобщи заместникминистърът на икономиката Александър Манолев и направи уточнението, че обобщените данни на НСИ все още не са
публикувани.
“В България няма спад на инвестициите, точно обратното – наблюдава се устойчив ръст“, подчерта Александър Манолев
и обясни разликите между индикаторите „преки чуждестранни инвестиции“, който измерва БНБ и данните за „бруто
образуване на основен капитал“, които обобщава НСИ.
„Ако искаме да придобием представа за растежа ни е по-добре да наблюдаваме данните на НСИ, защото те обобщават
както външните, така и вътрешните инвестиции в реалната икономика. А те показва устойчив растеж“, разясни той.
Зам.-министърът поясни, че ръст има и в данните на БНБ, но те се актуализират за значителен период – около 15 месеца.
„В резултат днес медиите пишат, че има спад на инвестициите, а всъщност данните не са окончателни. Когато се обобщят
обаче и се види реалният ръст, това спира да е новина, защото вече е минало поне година“, подчерта икономическият
заместник-министър и показа графика, която детайлно онагледява процеса за 2017 г. – разликата между предварителни и
обобщени данни съобщени от финансовата институция е близо 1 млрд. лв. увеличение за цялата година. Същата тенденция
се наблюдаваше и през 2018 г. „Нещо повече, по данни на Евростат, по дял на инвестициите от БВП, България се нарежда
преди страни като Италия, Гърция, Люксембург, Обединеното кралство и се изравнява със Словакия“, каза още зам.министър Манолев.
Неговата прогноза е за нов ръст на инвестициите през 2019 г., като аргументира това с нагласите на чуждестранния бизнес
у нас. Според изследване Германо-българската търговска камара, близо 90% от немските компании у нас биха инвестирали
отново в България, ако имат тази възможност. Подобни са нагласите и сред шведския бизнес - 94% от компаниите
опериращи в България планират да разширят или запазят дейността си у нас, стана ясно от изнесените данни.
БНТ
√ Борисов: През юли България ще влезе в чакалнята на Еврозоната
През юли България ще влезе в чакалнята на Еврозоната, обяви премиерът Бойко Борисов на форум за 25 години от
дейността на фондация "Конрад Аденауер" в България. Борисов обяви, че България е в отлична икономическа форма.
Пред цялото ръководство на политическа партия ГЕРБ и фондация "Конрад Аденауер", пред бивши и настоящи министри,
както и дипломати, Бойко Борисов посочи доброто политическо и икономическо състояние на страната, и заяви че
България изпълнява стриктно Маастрихтските критерии за влизане в Еврозоната.
Бойко Борисов, министър-председател: Тази година, ако сме живи и здрави, ние ще финишираме с над 120 лрд. лв Брутен
вътрешен продукт. И понеже днес говорихме, чакаме няколко големи инвестиции. На финала сме, но нека да видим да
станат и тогава ще ги кажем. Това са фактите. Това дава Евростат. Бюджетите са ни на излишък, ръстът на контрабандата е
под 5%, безработицата под 5%, всъщност само тези, които не искат да работят, не работят. Внасяме работна ръка. Огромен
фискален резерв, златен резерв. Защита на външните граници. Една държава има за пример в Европа, защитила външните
граници и Шенгенското пространство на ЕС, и тя се казва България. Нула миграция, всичко през официалните КПП-та.
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Всичко, което правим по газовия хъб "Балкан" го съгласувам, за да няма изненади после за нашите решения. Всъщност,
продължението на "Турски поток" се казва "Газов хъб Балкан" и тук вече става "Балкански поток".
Премиерът направи и прогноза за предстоящите евроизбори, като очаква популистите да нямат успех. По думите му обаче,
съжаление, светът все още остава под опасността от военен конфликт.
√ Българо-македонската комисия с важни решения по исторически въпроси
България и Северна Македония ще почитат съвместно Свети Наум, Цар Самуил и Свети Климент Охридски. Това беше
дискутирано на Съвместната комисия по историческите и образователни въпроси. Нейното създаване беше разписано в
Договора за добросъседство между двете държави.
След два дни дебати в Скопие българо-македонската комисия се обединява около позицията, че има достатъчно
основания да предложи на двете правителства общо почитане на Цар Самуил, Свети Климент Охридски и Свети Наум.
Проф. Ангел Димитров: Съвместна българо-македонска комисия по историческите и образователни въпроси: Направихме
една солидна крачка напред. Общата история може да се превърне в споделяне на ценности, в едно приложение на
истинското приятелство и добросъседство.
Дискусията за съдържанието в учебниците по история е отложена за следващата среща, която ще се проведе в София.
Проф. Ангел Димитров: Ние познаваме вече учебниците. Разменили сме нашите оценки. Нека да минат нашите разговори,
тогава ще говорим по-конкретно
Това е четвъртата среща на комисията. След периода на Средновековието, ще бъде обсъдена и модерната епоха.
Предстоят разговори за Гоце Делчев и Илинденско-преображенското въстание.
√ Хасан Адемов: Лекарите от ТЕЛК не бива да се поставят под общ знаменател
Всички лекари от ТЕЛК не бива да се слагат под общ знаменател, а да се потърсят законодателните пропуски в системата
и да се отстранят. За това призова в предаването "Още от деня" председателят на социалната комисия в Народното
събрание Хасан Адемов.
Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание:
Изключително е важно да не слагаме под общ знаменател всичките на 350 лекари, работещи в 74-те ТЕЛК.
Според него проблемът е основно в районите с висока безработица и с възрастно население, където посредници се
възползват от пропуските в системата.
Адемов смята, че електронното здравно досие ще реши голяма част от проблемите, тъй като ще осигури проследяемостта
на заболяванията на пациентите и лекарите ще могат да преценят дали епикризите отговарят на действителния им здравен
статус.
Здравното министерство очаква от септември до края на годината да започне изграждането на системата за електронно
здравеопазване, като обществените поръчки вече са обявени, напомни той.
Депутатът коментира и протеста на аптеките срещу новите правила за борба срещу фалшивите лекарства. Според него
между 700-800 собственици на аптеки протестират срещу закупуването на софтуер, който да ги свърже с НЗОК и скенерчетец, чиято цена е между 100 и 200 лв.
Той каза, че държавата няма възможност да помогне закупуването им, тъй като ще наруши правилата за държавната
помощ.
Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание:
Фармацевтичният съюз няма основание за безпокойство.
Същевременно Адемов посочи, че новите правила ще изключат възможността на пациенти да се предлагат фалшиви
лекарства.
√ Адвокатската тайна под въпрос заради промени в закона срещу пране на пари
В опит да защитят правата на клиентите си и да опазят адвокатската тайна, представители на Висшия адвокатски съвет се
срещнаха с шефа на ДАНС при председателя на Народното събрание. Причината е спорният законопроект за мерките
срещу изпирането на пари, който задължава адвокатите да предоставят информация за свои клиенти на Агенцията по
национална сигурност.
Адвокатите настояват текстовете да бъдат преработени. Работна група към вътрешната парламентарна комисия ще търси
начин да изглади противоречията в закона.
Димитър Георгиев, председател на ДАНС: За да може да се направи закона по-гъвкав, да се създаде работна група с
участието на Висшия адвокатски съвет и на експерти, за да може съвместно да направим необходимите изменения, които
да създадат по-голяма ефективност по прилагането на закона.
Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет: В най-скоро време да бъде постигнато прецизиране на
всички норми, така че да бъдат защитени от една страна общественият интерес, от една страна и от друга индивидуалният
интерес на гражданите и юридическите лица с цел да бъдат сигурни и уверени в защита на тяхната тайна.
√ Сергей Цветарски, НСИ: Предполага се, че сме под 7 млн. души
Преброяването на населението цели да покаже не само колко сме, но и какви сме, заяви в студиото на сутрешния блок на
БНТ председателят на НСИ Сергей Цветарски. Той коментира насроченото за 2021 г. преброяване на населението.
Преброяването ще отговори на въпроса не само колко сме, но и какви сме, заяви председателят на НСИ Сергей Цветарски.
По думите му, намаляването на населението не е толкова голям проблем, колкото е промяната на структурите в
обществото.
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Сергей Цветарски, председател на НСИ: Не бих се фокусирал единствено върху ромския етнос. Въпросът е да видим какво
става с цялото общество. Каква е неговата раждаемост, каква е миграцията, какви са структурите по образование,
квалификации и професии.
Ако броят на населението беше голям проблем, държави като Малта и Люксембург биха имали голям проблем, добави
Цветарски. Той добави, че проблемите пред България няма да са толкова заради раждаемостта, а заради промените в
образователните и възрастовите структури, причинени от миграцията. Застаряването е европейска тенденция, каза
председателят на Националната статистика.
Преброителите след две години ще бъдат два пъти по-малко от предния път, а парите, които ще се отделят, са 1,5 пъти
повече: от 27 млн. на 38 млн. Има възможност преброяването да е по-евтино, ако повече хора се регистрират електронно.
Очаква се до 65-70% от хората да се преброят електронно, обясни Сергей Цветарски.
Той разясни, че отделените средства няма да са само за преброители, а и за модернизация.
Ще се започнат стъпки към създаване на адресен регистър, който ще подобри качеството на преброяването. Ще се изгради
и електронна система, която ще служи години наред като платформа за бъдещите извадкови изучавания на населението,
добави той.
НСИ полага всички усилия да избегне неточната или невярната информация, която гражданите дават, но това зависи найвече от тях, заяви Цветарски.
Сергей Цветарски, председател на НСИ: Има хора, които не искат да отговарят на нашите изследвания по една или друга
причина. След това са недоволни от данните.
В преброяването няма да има опции като „трети пол“, каквито са и европейските регламенти, увери Цветарски.
Дарик
√ Президентът Радев: Решението ми по промените в Изборния кодекс ще бъде в интерес на обществото
Президентът Румен Радев увери, че решението му по промените в Изборния кодекс ще бъде в интерес на обществото.
Пред българската общност в швейцарската столица Берн държавният глава заяви, че гражданите трябва да участват във
вземането на управленски решения и да имат контрол над политиците, защото без сериозен граждански контрол,
политическата класа се отклонява от националния обществен интерес. Официалното посещение на Румен Радев в
Конфедерация Швейцария продължава и в петък.
Сънародниците ни в Берн поставиха пред държавния глава основно политически въпроси. Интересуваха се ще подкрепи
ли Румен Радев нов политически проект, оптимист ли е, че в България ще настъпи промяна, питаха коя е най-голямата
заплаха за суверенитета на страната. Най-много обаче бяха въпросите за изборите и промените в Изборния кодекс.
Попитан ще наложи ли вето върху промените в изборния закон, Румен Радев отговори:
„Моят екип работи усилено по въпроса. Това е изключително важен закон. От него зависят устоите на нашата демокрация.
Само да ви попитам, тук в Швейцария, в тукашния парламент, приемат ли закони в 3 часа вечерта. И така набързо, ударно.
Ами нашите ги приемат. Аз не искам за една нощ да кажа - ето този закон мина вето или го пускам. Работи се сериозно,
дал съм указания на моя екип и като се върна ще има решение по въпроса. Но бъдете сигурни, че моето решение ще бъде
в интерес на обществото. Когато отслабне възможността на гражданите да оказват контрол върху политическия елит, този
политически елит постепенно започва да обслужва своите интереси, а не тези на обществото. Затова не трябва да
отстъпваме от силата на представителната демокрация. Тук при вас дори е пряка демокрация. Това е още по-силна форма
на контрол и на участие на гражданите във вземането на решения и в управленските процеси. При нас има откъсване, това
е големият проблем на България. Хората трудно влияят на политическите процеси, трудно влияят на механизмите на
вземане на решение.“
Повечето наши сънародници в Швейцария следят събитията в България и живо се интересуват от политическите процеси.
83–годишната Антоанета Лалова, която е в Швейцария, за да гледа внучето си, също е сред тях.
„Гледам всички новини, в течение съм на събитията в България. Следя с изборния закон какво правят. То направо е
смехотворно. Първо орязване на демократичните права, второ - от днес за утре един закон, на единия ден се приема, на
втория ден се отменя. Би следвало да се мисли малко повече, да има по-квалифицирани хора, които създават тези закони
и като се приеме нещо да се знае, че е затова.“
Освен за политическите процеси у нас, българите в Берн поставиха пред президента и въпроси, свързани с образованието
и бизнеса.
Официалното посещение на българския държавен глава в Конфедерация Швейцария по покана на федералния президент
Ули Маурер продължава. Днес Румен Радев ще бъде посрещнат с официална церемония във военно-въздушна база
„Мейринген“. Двамата президенти ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на България и
Швейцария и ще наблюдават учение„Alpha Scramble“ - бърза реакция за излитане със самолети F18 Hornet, в случай на
сигнал за нарушаване на въздушното пространство на страната.
Investor.bg
√ Преброяването на населението ще е от 22 януари до 15 февруари 2021 г.
При отказ за предоставяне на необходимите по закон данни глобата е 160 лв.
Преброяването на населението и жилищния фонд у нас ще е от 22 януари до 15 февруари 2021 г. Това гласува парламентът,
който окончателно прие Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.,
предава БТА.
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Досега са проведени 17 преброявания на населението като последното е през 2011 г. Предстоящото броене е наймащабното изчерпателно статистическо изследване у нас, което се провежда на всеки 10 години, каза на брифинт в
парламента председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски.
Референтната дата, към която ще се отнасят събраните по време на броенето данни, е 22 януари 2021г. За втори път
преброяването ще е на два етапа като първият /електронен/ ще е 22-31 януари. Преброяването по домовете /втори етап/
ще бъде от 8.00 часа на 1 февруари до 20.00 часа на 15 февруари.
При преброяването няма да бъде задължително лицата да попълват данни за етническа принадлежност, вероизповедание
и здравен статус според закона.
Във въпросника обаче вероятно ще има графа "не желая да посоча каква етническа/религиозна група съм", която трябва
да бъде отбелязана от тези, които не искат да обявят своята етническа принадлежност и вероизповедание. За това настояха
от ВМРО. Относно пола, ще се посочва само биологичният, поясни Цветарски.
Депутатите решиха да бъде приета Програма на преброяването, която да бъде внесена за разглеждане от Министерския
съвет в тримесечен срок от обнародването на закона.
Периодът за подготовка и провеждане на преброяването е съобразен с подготовката и провеждането на два изборни
процеса през 2021 година - за народни представители и за президент и вицепрезидент, с оглед на ангажиментите на
общинските администрации в изборния и преброителния процес.
Органите на преброяването са Националният статистически институт, Централната комисия по преброяването/временен
орган с председател председателят на НСИ/, териториалните статистически бюра, областните и общинските преброителни
комисии.
Лицето, отказало да предостави необходимите по закона данни, ще бъде глобявано със 160 лв.
Ясно се декларира, че ще бъде спазена поверителността на данните, достъпа до информация и разпространението на
крайните резултати в съответствие с националното и европейското законодателство.
Очаква се разходите по преброяването да възлязат на 38,2 млн. лв. като в тях е включено и разработването на нова
електронна платформа за преброяване.
√ Парламентът одобри правилата за избор на нов състав на ЦИК
Изборът е планиран за 20 март, когато изтича мандатът на настоящата Централна избирателна комисия
Парламентът прие процедурните правила за избор на нов състав на Централната избирателна комисия (ЦИК). Това стана
без разисквания и в отсъствието на депутатите от БСП, които първи предложиха смяната на комисията, предава БНР.
Предложението за нов състав на ЦИК първоначално беше отхвърлено, но след намеса на премиера Бойко Борисов
управляващите преосмислиха позицията си.
„Опозицията не е в пленарната зала макар тази процедура неминуемо да е свързана и с реакциите на опозицията.
Отсъствието отразява, според мен, отношението и целта на публичната атака по отношение на процедурата за избор на
нова Централна избирателна комисия“, каза председателят на правната комисия Данаил Кирилов.
Кирилов призова изборът на нова ЦИК да не се превръща в част от предизборната кампания.
Съгласно приетите текстове предложенията за членове могат да се правят от парламентарни групи, от неправителствени
организации чрез народни представители, от партии и коалиции, които нямат депутати в нашия парламент, но имат
членове на Европейския парламент.
Изслушването ще е публично. Кирилов поиска в него да участват всички кандидати, което означава не само четиримата,
избирани пряко от парламента, но и останалите 14, които трябва да бъдат назначени от президента.
Изборът е планиран за 20 март, когато изтича мандатът на настоящата Централна избирателна комисия.
Web Cafe
√ Без парламентарен контрол в парламента
Парламентарен контрол няма да бъде реализиран днес в Народното събрание. Това съобщи в началото на днешното
заседание председателят на НС Цвета Караянчева.
Причината е, че предвидените въпроси и питания в устен отговор са "трансформирани във въпроси и питания с писмен
отговор", отложени са и са оттеглени.
Парламентът започна своето заседание с кворум от 121 народни представители. Депутатите за "БСП за България" отново
не са в залата. От партията решиха да бойкотират заседанията след спора около промените в преференциите.
Въпреки че ГЕРБ се отказа от спорните промени, БСП имат още няколко условия, за да се върнат в пленарна зала: избор
на нова ЦИК, рестарт на дебата за машинното гласуване, връщане на правото на гражданите да подават касационна
жалба пред Върховния административен съд (ВАС).
БНР
√ Над 15 000 души са били подкрепени през 2018-а по проекти, финансирани от ФСЗ
Подпомогнато е функционирането на 36 обществени трапезарии, 10 социални услуги и 11 проекта
Над 15 000 души са били подкрепени по 124 проекта, финансирани от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството
на труда и социалната политика (МТСП) през 2018 г. Това стана ясно по време на заседание на Управителния съвет на
фонда, на което беше приет отчет за дейността за изминалата година, съобщиха от пресцентъра на ведомството.
Със средства от Фонд „Социална закрила“ са финансирани дейности, с които е подпомогнато функционирането на 36
обществени трапезарии, 10 социални услуги и 11 проекта за организиране и провеждане на културни, спортни и други
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мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги. Финансирани са и 67 проекта за
реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.
При реализирането на дейностите на ФСЗ през 2018 г. са усвоени 6 065 367 лв. Разходването на средствата е по две
програми „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход” и „Социално включване на други
рискови групи от населението”.
Чрез дейността си ФСЗ дава възможност на организациите от неправителствения сектор да се утвърдят като доставчици на
социални услуги и да получат подкрепа за реализиране на инициативи, които не могат да бъдат подкрепени по друг начин.
Фондът предоставя гъвкави възможности за финансиране на иновативни подходи и програми в областта на социалните
услуги и социалното подпомагане. Фонд „Социална закрила“ подпомага лица и семейства в затруднено положение, когато
са изчерпани всички други нормативно определени възможности, припомнят от МТСП.
√ Български учени ще участват пълноценно в изследвания на ЦЕРН
Депутатите ратифицираха споразумение между Министерството на образованието и науката и Европейската организация
за ядрени изследвания. Този акт ще осигури пълноценно участие на български учени в изследвания и технологични
разработки, които се извършват в лабораторията ЦЕРН.
Допълнителното споразумение определя правилата за управление на вноските и изпълнението на общия фонд в
съответствие с меморандума за поддръжка и експлоатация на Си Ем Ес детектора заедно с неговите изменения. Така ще
бъде осигурено пълноценно участие на колективи от учени, инженери и специалисти от българските научни организации
и висши училища във фундаменталните изследвания и технологични разработки, извършвани в ЦЕРН, както и ще улесни
достъпа на български кадри до работните места в ЦЕРН.
√ Сътрудничество в областта на икономиката обсъжда Румен Радев с швейцарския си колега
Президентът Румен Радев ще обсъди днес с швейцарския си колега Ули Маурер сътрудничеството между София и Берн в
областта на икономиката, инвестициите и сигурността. Темата за миграцията също ще бъде във фокуса на разговорите на
двамата държавни глави.
Радев ще бъде посрещнат с официална церемония от швейцарския си колега Ули Маурер във военно-въздушната база
"Мейринген". Там двамата президенти ще наблюдават учение за бърза реакция за излитане със самолети Ф-18 в случай
на аларма за нарушаване на въздушното пространство.
Освен насърчаване на икономическото партньорство между двете страни, Радев и Маурер ще обсъдят и възможностите
за продължаване на българо-швейцарската програма за сътрудничество:
"Тя започна 2010 година, знаете, изтича тази година. 72 милиона швейцарски франка и то инвестирани в много важни
области. Най-важната за мен това е подкрепата за образованието и програмата "Домино" за дуалното обучение. Много е
важно да направим така, че тази програма да продължи. Към момента няма решение от швейцарска страна дали това ще
премине в един втори кохезионен период".
√ ЕС обсъжда ограничено търговско споразумение със САЩ
Министрите на търговията от Европейския съюз ще обсъдят днес в Букурещ стартирането на преговори за ограничено
търговско споразумение със Съединените щати, предаде БТА.
Целта е да се избегнат тежките мита, с които американският президент Доналд Тръмп отново заплашва да обложи
автомобилите.
Според европейски източници по въпроса има разногласия между Париж и Берлин.
Германците искат на всяка цена да избегнат мита, които ще бъдат унищожителни за важния за икономиката им сектор.
Французите обаче имат безпокойства от повдигането на темата в разгара на кризата с „жълтите жилетки“ и само три месеца
преди европейските избори.
√ Букурещ разследва зам.-шефа на ЕК Франс Тимерманс
Специалният отдел за разследване на престъпленията в съдебната система в Румъния разследва първия заместникпредседател на Европейската комисия Франс Тимерманс за фалшифициране на доклада по Механизма за сътрудничество
и проверка, съобщава в. „Адевърул“, цитиран от БТА.
Обвиненията във фалшификация са отправени от сайта „Светът на правосъдието“, основан от Ръзван Савалюк и Адина
Ангелеску-Станку, които ежедневно коментират актуални проблеми по близката до управляващата коалиция телевизия
Антена 3, отбелязва вестникът.
„Франс Тимерманс и главният прокурор на Румъния Аугустин Лазар ще трябва да се явят в Отдела за разследване на
престъпленията в правосъдието, за да се разпишат. Не само те, а и ръководителката на представителството на
Европейската комисия в Румъния Анджела Кристя и европейският комисар за правосъдието Вера Йоурова“, заяви вчера
изданието „Светът на правосъдието“.
В официално известие, изпратено до „Светът на правосъдието“ и подписано от прокурор Адина Флоря, се посочва, че е
образувана преписка срещу Тимерманс, съобщава „Адевърул“ и припомня, че прокурор Флоря бе предложена три пъти от
министъра на правосъдието Тудорел Тоадер за поста главен прокурор на Националната дирекция за борба с корупцията.
Президентът Клаус Йоханис обаче отказва да я назначи.
На 30 януари 2019 г. изданието „Светът на правосъдието“ е подало сигнал срещу Франс Тимерманс, Вера Йоурова, Анджела
Кристя и Аугустин Лазар за сформиране на организирана престъпна група, злоупотреба със служебно положение,
интелектуална измама и разпространяване на фалшива информация във връзка с фалшифициране на доклада за Румъния
по Механизма за сътрудничество и проверка. Изданието се позовава на чл.7 от Кодекса за професионална етика на
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журналистите, според който „журналистът носи гражданската отговорност да работи за установяването на правосъдие и
социални права“.
В оплакването си „Светът на правосъдието“ твърди, че докладът за Румъния по Механизма за сътрудничество и проверка
е съставен чрез изопачаване на факти и обстоятелства и чрез пропускане на данни и съществени обстоятелства в пряка
връзка с целите на механизма. В жалбата се посочва още, че са били използвани престъпни техники за деформиране на
реалността и истината за състоянието на съдебната система в Румъния, с цел използване на доклада срещу интересите на
румънската държава.
Според жалбоподателите чрез действията на европейските представители е била засегната националната сигурност.
По повод започнатото разследване в Румъния срещу Тимерманс за фалшификация на доклада по механизма за
сътрудничество и проверка, говорителят на ЕК Маргаритис Схинас заяви, че няма да коментира процедури в държавичленки.
„Все пак бихме искали да припомним на румънските власти, че всички официални лица от Комисията, докато изпълняват
задълженията си, отговарят пред Съда на ЕС и националните власти нямат юрисдикция в тези случаи. Всички те са
защитени от протоколите за имунитет и привилегии, които са прикрепени към европейските договори, а те са подписани
от всички страни-членки, в това число и от Румъния. Нека ви припомня, че вчера изразихме дълбока загриженост за
върховенството на закона в Румъния като цяло“, отбеляза Схинас.
Economic.bg
√ До 2020 г. ще приключи ремонтът на пътя за София през "Петрохан"
Предстои обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител на трасе от 7,7 км между Берковица и
Монтана
Рехабилитацията на пътя от Северозапада към София ще бъде завършена до 2020 г. Това съобщи в Монтана зам.министърът на регионалното развитие Николай Нанков, който взе участие в дискусия "Европа в нашия дом".
Северната част на пътя е ремонтирана през 2015 година със средства от програмата "Транзитни пътища". През миналата
година започна рехабилитацията на пътя след прохода до Костинброд, дълъг 43 км. Тя ще завърши тази пролет.
Предстои обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител на трасе от 7,7 км между Берковица и Монтана,
което е част от пътя към столицата през прохода. Ремонтът му ще се финансира от трансграничната програма "Румъния България".
Напредва и работата по модернизацията на пътя Видин - Ботевград. Изготвени са технически проекти за участъка от Видин
до Монтана, а от Монтана до Враца - идеен проект. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител
за участъка от Видин до Ружинци.
√ Великобритания отчита невиждан от 1993 г. бюджетен излишък
Добрите фискални данни идват на фона на растящата несигурност и забавяща се икономика
През януари Великобритания отчита бюджетен излишък от 14.9 млрд. паунда (19.5 млрд. долара) – най-големият от 1993
г., предава Reuters. Това според анализатори ще позволи на финансовия министър Филип Хамънд да планира по-малък
дълг за тази година след бюджетната актуализация, която ще бъде направена след датата на Brexit.
Добрите новини от миналия месец вероятно ще свалят бюджетният дефицит за цялата година до малко над 1% от
прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) - най-ниското му ниво от 2001/02 г. За сравнение, през финансовата 2009/10 г.
„дупката“ в бюджета надхвърли 10% от БВП.
Добрите фискални данни идват на фона на засилващата се несигурност около Brexit, който трябва да е факт след малко
повече от месец. Икономическите данни за края на 2018 г. показаха отслабваща икономика, чийто растеж е на нивото от
2012 г.
По-високите приходи през януари обаче имат своето обяснение. А то е, че те отразяват нарастването на доходите и
плащането на данъците през финансовата 2017/18 г. А тогава икономическият растеж беше по-висок.
Хамънд, който е под натиск да прави повече публични разходи след години на икономии, заяви, че може да използва тази
свобода, за да облекчи всеки шок от Brexit върху петата по големина икономика в света.
News.bg
√ Гласуваха без обсъждане оставката на шефа на КФН
Депутатите от 44-то Народно събрание прекратиха без обсъждания договора на председателя на Комисията за финансов
надзор (КФН) Карина Караиванова.
Народните представители гласуваха с 113 гласа "за", 3 "против" и 8 "въздържали се".
Припомняме, от 1 март 2019 г. Карина Караиванова се присъединява към екипа на Европейската банка за възстановяване
и развитие (ЕБВР). Караиванова е номинирана от Министерски съвет за представител на България в Съвета на директорите
на ЕБВР.
Припомняме, в мандата на Караиванова стана фалита на кипърската застрахователна компания "Олимпик", заради която
над 200 000 български шофьори останаха без задължителната застраховка "Гражданска отговорност".
Казусът с фалита на дружеството се разглежда в Кипър. Българските шофьори трябваше да сключат застраховка с друго
застрахователно дружество. В разгара на скандала зам.-председателят на КФН Ралица Агайн подаде оставка.
От прокуратурата влязоха в КФН.
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Караиванова е била експерт в Министерство на финансите, както и заместник-министър в два кабинета. За председател на
КФН е избрана през 2016 г.
√ Каним сърбите да дойдат у нас като туристи
Министърът на туризма Николина Ангелкова подписа в Белград меморандум за разбирателство между туристическите
министерства в България и Сърбия. От сръбска стана меморандумът беше подписан от вицепремиера и министър на
търговията, туризма и телекомуникациите Расим Ляич.
Церемонията се състоя непосредствено преди официалното откриване на 41-вото Международно туристическо
изложение IFT в Белград, където на България се поставя специален акцент като страна партньор, информират от МТ.
Ангелкова хвали туристическия ръст, но отчита 15% спад на ранните записвания от Русия.
Меморандумът насърчава деловите контакти между администрациите и туристическите организации на двете страни чрез
различни мерки за засилване на двустранния туристопоток, както и за съвместни инициативи към трети пазари,
включително далечни такива.
При подписването на документа Ангелкова подчерта, че България и Сърбия са стратегически партньори в туризма и трябва
да се работи за по-активното развиване на добрите взаимоотношения в сектора, който е национален приоритет за
икономиките на двете държави.
Меморандумът предвижда също партньорство в организирането на съвместни специализирани събития, турове за
професионалисти и медии, участия на международни форуми, обмен на статистика, реклами, анализи и друга информация
за туристическия потенциал на двете държави, както и сътрудничество в привличането на повече инвестиции.
Ще се разшири и двустранната подкрепа по инициативи на Световната организация по туризъм към ООН, на Организацията
за черноморско икономическо сътрудничество, Дунавската стратегия на ЕС и други.
При посещението си в Белград министър Ангелкова акцентира върху значението на специализираните видове туризъм и
предложението на страната ни да се създаде общ балкански маршрут, привличащ към региона повече посетители от
Европа и света със съвместни конкурентни продукти и услуги в сектора. Към инициативата проявиха интерес 11 държави,
сред които и Сърбия. Доминираща тема на проекта е богатото културно-историческо наследство под егидата на ЮНЕСКО
в региона.
Преди подписването на меморандума Ангелкова се срещна с представители на туристическия бизнес в Сърбия.
В хода на срещите тя отбеляза, че се наблюдава ръст на сръбските туристи в България. През 2018 година са регистрирани
повече от 421 хиляди туристически посещения на сръбски граждани у нас, което ръст от 7% на годишна база.
Работим активно, за да популяризираме България като туристическа дестинация за 4 сезона, фокус в нея е и пазар Сърбия,
заяви Ангелкова пред сръбския туристически бизнес.
√ Трябва да спрем с номерцата в изборния закон, призова Каракачанов
Kрайно време е да спрем да правим номерца и експерименти с изборния закон. Това заяви пред БНТ вицепремиерът и
министър на отбраната Красимир Каракачанов.
Той е категоричен, че по този начин ще накарат хората да спрат да гласуват. По думите му не е нормално да се ограничават
преференциите и затова ВМРО са отказали да подкрепят тези промени.
Според него трябва да се даде възможност на симпатизантите на дадена партия да изберат един кандидат преди друг с
преференциален вот.
Каракачанов е на мнение, че премиерът е реагирал много правилно като решил да върне преференциите. По отношение
на отсъствието на БСП от парламента той подчерта, че когато хората са те избрали за народен представител, трябва да си
вършиш работата. Но да не го правиш и да си вземаш заплатата не било нормално.
По думите му БСП ходели само по телевизионните студиа да се изказват, при положение, че имали възможност да го
направят от най-голямата трибуна в Народното събрание.
По повод концепцията му за циганите вицепремиерът обясни, че не е отправял заплахи и не е поставял ултиматуми.
Той подчерта, че някои хора дори не са прочели концепцията му, която била 8 страници, но са побързали да ѝ поставят
определения като расистка.
"За 29 години интеграция, проблемът е 29 пъти по-голям. Това не може да продължава", изтъкна Красимир Каракачанов.
Според него циганското население трябва да завърши минимум 8 клас и иска или не да се научи да работи.
"Крайно време е да спрем тази политика на лицемерие от Брюксел до България", отбеляза министърът.
Каракачанов е категоричен, че българският политически елит е свикнал някой друг да взема решенията вместо него. Той
поясни, че е склонен да направи промени в концепцията и вече имало около 300 предложения.
"Аз не искам това да е концепцията "Каракачанов", а национална концепция", посочи вицепремиерът. По повод промяната
в закона за отбраната, той заяви, че се бърза да се тълкува нещо без да се разчетено правилно.
По думите му няма да има никакви танкове или войници по улиците, ставало въпрос за командване на специалните сили.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Коалиция и управление. Коалиционни казуси и управленски решения. Гост: вицепремиерът Красимир
Каракачанов;
Преброяване 2021. Преброяването в България ще бъде през 2021 година - защо точните данни са важни;
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Идеи за дясното. Има ли шанс идеята за обединение на дясното - мнението на "Движение България на
гражданите";
Българинът и щастието. Как се създава и пази щастието - няколко български рецепти;
Българска следа. Директно от Холивуд: актьорът Димитър Маринов броени дни преди церемонията за връчването
на Оскарите.
БТВ, "Тази сутрин"
Има ли риск за нормалното провеждане на изборите, ако бъде избран изцяло нов състав на ЦИК? В студиото говорителят на Избирателната комисия Камелия Нейкова;
Лидерът на партия „Воля" Веселин Марешки за кворума в пленарна зала и промените в Изборния кодекс;
Как новата мегаагенция ще спре войната по пътищата? Първо телевизионно интервю на нейния председател
Малина Крумова;
Какви нарушения са допуснати в Национален парк „Рила" при заснемането на филма на пътешественика Беър
Грилс?
Защо ГЕРБ призова президентът да уволни съветника си Борислав Цеков?
В рубриката „Чети етикета" с Биляна Гавазова: Ще бъде ли спряно разпространението на морбили у нас?
Каква е съдбата на питбула Зевс, който нахапа до смърт 3-годишно дете?
Нова телевизия, „Здравей България"
Белезници за крупен лихвар. На живо - колко са изнудваните?
Институциите срещу Беър Грилс. Майсторът по оцеляване с куп нарушения на Рилските езера. Какво ще е
наказанието?
Ще има ли руска намеса в изборите ни? Говори Румен Петков.
Не ходиш на работа, взимаш заплата? Защо "Атака" поиска депутати да останат без възнагражденията си? Гост:
Десислав Чуколов.
Ще признае ли Македония, че Самуил е български цар? И кои празници ще честваме заедно?
Монолог за болката. Александра Сърчаджиева пред Мариян Станков-Мон Дьо - в аванс преди "Събуди се".
Холивуд се готви за най-голямата си нощ. Ясен Дараков на живо от червения килим на Оскарите.
√ Предстоящи събития в страната на 22 февруари
София.
От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
В 10.00 часа в сградата на СДВР (ул. „Антим I" 5) ще се проведе брифинг за предприетите мерки за охрана на
обществения ред във връзка с предстоящата футболна среща на 24 февруари между отборите ПФК „Левски" и ПФК
ЦСКА-София.
От 10.00 часа в сградата на КНСБ ще се проведе пресконференция за проблемите в столичния градски транспорт.
В пресконференцията ще участват президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на СТСБ Екатерина
Йорданова, председатели на основните синдикални организации в градския транспорт, както и работещи в
четирите дружества.
От 10.00 часа ръководството на БСП - София начело с Калоян Паргов, народните представители от „БСП за
България", избрани от София, общинските съветници, членове и симпатизанти на БСП ще отбележат Деня на
защитника на Отечеството като поднесат венец и цветя на Паметника на Съветската армия.
От 10.00 часа в хотел „ИнтерКонтинентал" ще бъде представен новият доклад на Римския клуб - „Хайде!
Капитализъм, късогледство, население и разрушаване на планетата".
От 10.30 часа в сградата на „Майчин дом" ще се проведе дискусия на тема „Връзката на социално - значимите
заболявания с редките болести".
Събитието се организира от УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев", Национален алианс на хора с редки болести и Портал на
пациента.
От 11.00 часа в хотел „Рамада" ще се проведе заседание на Централния съвет на ДПС. От 13.30 часа ще започне
брифинг на ръководството на партията.
От 11.00 часа пред сградата на Народното събрание е насрочен протест за справедливост, честни избори, спиране
грабежа извършван от политици и олигарси и достойни заплати и пенсии.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще бъде представен проект за популяризиране на провинциални
артисти, музиканти и изпълнители „София срещу Провинцията. Музикална, но... Гражданска война (без кръв и
трупове)!".
В 11.30 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери работата по разширение на сградата на Първа
английска гимназия (бул. „Дондуков" 60).
От 12.00 часа в Гранд хотел София ще се проведе конференция на тема „Националното помирение в България шансове и перспективи", организирана от движение „ЗАЕДНО".
От 13.00 часа в Централния военен клуб ще бъде учреден Национален инициативен комитет за отбелязване 550
години от връщане мощите на свети Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир и провеждане на поклоннически
пешеходен поход „Светият път".
От 13.00 часа в споделеното пространство за работа JA StartUp Hambar в София тех парк ще бъде даден старт на
новата преакселераторска програма „Challenge YOU".
От 14.00 часа в Гранд Хотел София ще се проведе пресконференция на Софийската филхармония по повод
концерта на 25 февруари с участието на оперната прима Анджела Георгиу.
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От 16.00 часа в зала „София" на Интерпред ще се състои церемонията по връчването на Наградите на БАИТ за 2018
г.
От 16.30 часа Институтът по социални дейности и практики организира ден на отворените врати, посветен на
очакваната пролет и приемната грижа. В Центъра за обществена подкрепа „Славейков" приемни майки и деца ще
правят мартеници, ще ги наричат и ще се почерпят.
От 18.30 часа в Галерия „Сердика" на Женския пазар ще бъде представена изложбата (РЕ)ЦИКЪЛ на Лиана
Димитрова.
От 19.00 часа в Клуб 1 (НДК) ще се проведе Детска лидерска академия.

***
Благоевград
От 09.30 часа в зала „22 септември" ще започне редовното заседание на Общинския съвет - Благоевград.
От 10.30 часа в зала № 5 на общинска администрация ще се проведе пресконференция по проект „Интегриране
на трансграничното значение на историческите и археологически ценности на България и Гърция в една устойчива
тематична туристическа дестинация".
От 11.00 часа в зала №5 в сградата на Община Благоевград ще се проведе пресконференция за представяне на
проекта „Култура без граници".
От 18.00 часа в Регионалния исторически музей ще бъде представено второто издание на книгата „Химните на
Орфей" на проф. Александър Фол.
***
Бургас
От 18.00 часа в Дома на писателя ще бъдат представени стиховете на поетесата Анамария Коева.
***
Варна
От 14 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 Юлияна Боева, председател на комисията
„Собственост и стопанство" към ОбС, ще приема граждани.
От 13.30 часа във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" ще бъде открит III партньорски форум
на Института за интегрирано управление на общините.
***
Варна./к.к. Св. Св. Константин и Елена
От 17.30 часа в хотел „Астор Гардън" в Св. Св. Константин и Елена ще се проведе пресконференция по повод
предстоящата професионална бойна гала вечер по кикбокс Senshi във Варна.
***
Велико Търново
От 13.30 часа в Регионалното управление на образованието Посолството на Русия заедно с Руския културноинформационен център в София ще представят правителствената програма за получаване на безплатно висше
образование в Русия.
От 19.00 часа в МДТ „Константин Кисимов" ще бъде представен спектакъла „Българи от старо време".
***
Добрич
От 10.30 часа състав на Окръжен съд - Добрич ще заседава по делото за откриване на производство по
несъстоятелност на „Евроманган" ЕАД - село Църква, Община Балчик, заведено от Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда" заради неизплатени трудови възнаграждения на работници.
От 18.00 часа в Младежкия център ще се проведе събитие от инициативата с настолни игри „Да общуваме реално,
а не виртуално".
***
Казанлък
От 16.30 часа в Музея на фотографията ще се проведе среща-разговор за същността на фотографията с авторите на
изложбата „Човешка участ".
***
Кюстендил
От 11.00 часа в читалище „Братство" ще бъде открита фотодокументална изложба по повод 126-годишнината от
рождението на Крум Кюлявков.
***
Пазарджик
От 10.00 часа в Конферентната зала на хотел „Хебър" ще се проведе кръгла маса за правата на децата в конфликт
или в контакт със закона.
***
Перник
От 17.00 часа в Малкия салон на Дворец на културата ще се проведе церемония по награждаване на призьорите
от ХХVІII издание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва" - Перник‘ 2019.
***
Пловдив
В 09.30 часа в зала „Пресклуб" на Конгресния център на Международния панаир ще се състои откриването на
кръгла маса на тема „Предизвикателства и възможности за развитие на малките стопанства".
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В 09.30 часа в конферентната зала на палата 7 в Международния панаир ще се проведе Национална научнопрактическа конференция с международно участие „Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия
според най-съвременните изисквания на българската и европейска нормативна уредба".
В 10.00 часа в зала „България" на Конгресния център на Международния панаир ще се състои откриването на
конференция „Биологичното земеделие в България отново на кръстопът".
В 10.00 часа в зала „Хеброс" на Конгресния център на Международния панаир ще се състои официалното
откриване на семинар ,,Еска комплекс, инсекти (яйца и ларви) и защита от късни пролетни слани могат да се
поддържат под прага на икономическа вредност само с един природен препарат".
В 10.00 часа в палата 13 на Международния панаир ще се състои официалното откриване на семинар
„Инструменти на ОСП за подкрепа на иновациите и създаване на къси вериги на доставки".
В 13.00 часа в конферентна зала 2, палата 6 на Международния панаир ще се проведе дискусионен форум
„Разширяване на диалога наука - земеделие - общество. Научно-приложните изследвания в помощ на българското
земеделие".

***
Разград
От 11.30 часа в зала 308 в Община Разград, ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представена
културната програма в Разград за честването на Националния празник на България - 3 март.
***
Русе
От 11.30 часа в Русенския университет „Ангел Кънчев" (корпус 2 - Аула) ще се проведе публичен дебат с комисаря
по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел. Темата на гражданския диалог е „Цифровите
технологии: възможности и предизвикателства".
От 14.10 часа комисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел ще посети Речноинформационен център Русе, където ще се запознае с дейността и функциите на Центъра за наблюдение на
корабния трафик, хармонизиране на информационните услуги, мониторинг и заснемане на състоянието на
речното дъно.
***
Силистра
От 17.00 часа в зала „Диоген Вичев" на Регионална библиотека „П. Павлович" ще бъдат връчени наградите в
Националния поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов".
***
Сливен
От 13.45 часа в училище „Константин Константинов" ще започне училищния кръг от Деветото национално
състезание по правопис на английски език Spelling Bee.
***
Смолян
От 17.30 часа в заседателната зала на Община Смолян ще се проведе граждански диалог на тема образование. В
събитието ще участват министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП
Владимир Уручев, заместник-председателят на Комисията по образование в НС Галя Захариева, народните
представители от ГЕРБ д-р Даниела Дариткова и д-р Красимир Събев, кметът на Община Смолян Николай
Мелемов, областният управител Недялко Славов и Мария Семерджиева, началник на Регионалното управление
на образованието.
***
Хасково
От 10.00 часа в хотел „Родопи" ще се проведе кръгла маса на тема „Социално предприемачество - проблеми,
предизвикателства и перспективи".
От 14.00 часа депутатът от ГЕРБ Евгения Ангелова ще даде старт на кампанията „Заедно срещу ало-измамниците".
Първата среща ще се проведе в клуба на сдружение „Диабет 2012" на ул. „Ген. Карцов" 3.
***
Шумен
От 14.30 часа в зала 203 на общината ще се проведе заседание на Постоянната комисия „Екология и селско
стопанство.
От 14.30 часа в зала 203 на общината ще се проведе заседание на Постоянната комисия „Териториално развитие
и селищно устройство".
От 14.30 часа в ДКТ „Васил Друмев на пресконференция ще бъде представено новото заглавие в афиша на театъра
"Задявки - надигравки" - авторски спектакъл на Съби Събев.
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