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Цацаров ще брани прокурорите
от медии и адвокати
РАДА НИКОЛОВА

w w w . s e g a b g . c o m
×ÅÒÂÚÐÒÚÊ, 17 ЯНУАРИ 2019 г.
1.00 лв.

Брой 14 (6379), година XXII

Главният прокурор Сотир Цацаров лично се зае с изработването на процедура за публична реакция в случаите, когато
са засегнати независимостта и
доброто име на обвинител или
следовател. Той даде пример за
случай, в който е било засегнато името на прокурор - при делото за срутената сграда на ул.
„Алабин“. След произнасянето
на оправдателните присъди на-

блюдаващият прокурор Милко
Момчев коментира, че те са
заради свидетел, който е сменил показанията си. В отговор
защитата поиска дисциплинарни санкции срещу него, докато
ръководството на прокуратурата го защити. Според Цацаров
обаче това не е достатъчно.
Трябвало да има механизъм и
прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет да реагира.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Котаракът

Бойко
заложи сиренце срещу
предсрочен вот
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На 9-а стр.

Държавата иска да национализира
акции от масовата приватизация

Ако до 5 години собствениците им не ги потърсят, те ще бъдат
продадени, а парите – преведени в Сребърния фонд
МИЛА КИСЬОВА

Държавата планира да национализира
„спящите акции“ от масовата приватизация. Това става повече от 20 години
след така нареченото масово раздържавяване, което формално имаше за цел да
превърне гражданите в акционери в приватизационни фондове или в съсобственици на предприятията. Вчера Министерството на финансите (МФ) публикува за обществено обсъждане концепция
за реализиране на тези акции, която на
практика означава отнемане на собственост. За целта ще трябва да се направят и бъдещи законови промени.
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ървата вълна на
раздържавяването бе през 1996
г. Оттогава, макар и
заявени, милиони раздадени на населението бонове от държавни
дружества стоят забравени и непотърсени
от притежателите им.
Акциите от фондовете
и предприятията обаче
продължават да бъдат
налични в регистрите на
Централния депозитар.
Намерението на финансовото
министерство
е да събуди интереса
на собствениците и те
да се разпоредят с тях.
Проблемът е, че това е
сложно и струва скъпо,
а част от притежателите
на тези акции може и
да са починали.
Концепцията предвижда в рамките на една
година да се проведе
широкомащабна информационна
кампания,
която да обясни на хората, участвали в масовата приватизация или
на техните наследници,
как и къде да проверят
каква е съдбата на тех-

СНИМКА: БГНЕС

След като пробва неуспешно да национализира здравни и пенсионни вноски, сега финансовият министър Владислав Горанов се насочи към акциите от масовата приватизация.

ните бонове.
По данни на Централния депозитар в регистрите му има над 2 млн.
лични сметки с ценни
книжа и компенсаторни инструменти от масовата
приватизация.
Тяхната стойност по
номинал се оценява на
2 до 3 млрд. лева. Държавата планира да поиска титулярите на тези
сметки да прехвърлят
доброволно акциите си
за съхраняване и упраÔÈÊÑÈÐÀÍÊÓÐÑ
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вление на инвестиционни посредници, какъвто
бил обичайният подход.
В замяна на това обещава да улесни процеса
по наследяване на акциите и да свали таксите
към
инвестиционните
посредници, тъй като в
голяма част от случаите
ще се окаже, че те са
по-големи от стойността
на самите ценни книжа.
Ако все пак притежателите на акции от масовата приватизация не

ги потърсят в едногодишен период, те ще бъдат прехвърлени в специално създаден инвестиционен фонд. Срещу
тях всеки собственик ще
получи дялове, равностойни на стойността на
акциите. Ако в рамките
на 5 години собствениците им отново не проявят заинтересованост,
инвестиционният фонд
има право да продаде
тези акции, а парите от
продажбата ще внесе в

Съдът отряза кабинета
за строежи в Пирин
На 3-а стр.

Сребърния фонд, създаден да подкрепи пенсионната система. В Сребърния фонд по принцип трябва да постъпват
и парите от концесии,
но приходите от евентуалната бъдеща концесия
на летище София бяха
изключени от това правило.
„Право на всеки акционер е да прави каквото реши с акциите
си, дори и това - да не
прави нищо. Това не би

трябвало да означава, че
държавата трябва да се
разпорежда с тези акции
и да ги сложи в Сребърния фонд“, коментира
Иван Стайков, старши
финансов
анализатор
от платформата „Моите пари“. Преди година
точно от „Моите пари“
подеха кампания за изясняване на съдбата на
акциите от масовата
приватизация и на каква стойност са те сега.
(Продължава на 3-а стр.)

Путин: Западът
дестабилизира Балканите
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