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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ ХРОНОЛОГИЯ И МАЩАБ НА ПРОВАЛА С МЯРКАТА 60/40 (38/62) 
Мярката „60/40“, която всъщност е „38/62” с всеки изминал ден доказва, че е неработеща и не отговаря на реалните 
предизвикателства, пред които българските компании са изправени. В таблицата по-долу може да видите нищожния 
ефект, който има от стартирането си до момента. 
АИКБ продължава да настоява за предприемането на нови, адекватни мерки, защото положението на пазара на труда се 
влошава с всеки изминал ден, а предприятията, в които са заети ¾ от работещите българи не могат да се възползват от 
мярката. 
 

 
 
Sinor.bg 
 
√ Работодателите доказват, че мярката „38/62” не работи 
Броени дни от отмяната на извънредното положение от Асоциацията на индустриалния капитал в България доказват, че 
мярката „38/62” (това е действителното съотношение на участието в нетния доход на работника между държавата, след 
обратно получените от нея осигуровки и данък, и тези от предприятието), придобила широка популярност с невярното 
„60/40“, на практика не работи. 
Това личи от анкета, проведена в периода 31 март – 1 април 2020 г. сред близо 760 компании. Според тази анкета едва 8 
% от всички работодатели ще кандидатстват за този вид държавно подпомагане. Сред запитаните 44 на сто са били с 
персонал до 10 души, 55% работят в сферата на услугите, 35% са в сферата на търговията и само 10 % са от областта на 
индустрията. 
Ето и аргументите на бизнеса срещу непригодността на тази помощ, въведена привидно за задържане на заетите в тези 
производства. Според 52% от анкетираните няма да използват помощта, защото: „Не могат да осигурят останалите 40% 
плюс 100% осигуровки”. За 21% от анкетираните тази мярка просто не ги устройва. Други 7 на сто не могат да гарантират 
заетост за двойно по-дълъг период”, а 4 на сто от запитаните те могат да докажат изискването за 20% спад на оборота за 
референтния период”. 
Вижда се, че 80 % от анкетираните предприятия и компании заявяват, че имат нужда, но няма да използват мярката 
„38/62”, поради нейната НЕГОДНОСТ. 
Едва 8 % от анкетираните могат да бъдат отнесени към категорията на колебаещите се. Това се тези 8%, които отговарят, 
че „още не знаят – необходимо е да направят разчети, доколко мярката им е изгодна”. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/05/PMS-55-total.pdf
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Според национално-представителното изследване на “Алфа рисърч”, проведено в периода 13-22 април сред 500 
стопански субекта у нас, 79% от фирмите търпят преки или косвени загуби от Covid-19, а най-неодобряваната от бизнеса е 
мярката 60/40. 
Според АИКБ е необходимо да се предприемат нови, адекватни мерки, защото положението на пазара на труда се 
влошава главоломно и най-лошото тепърва предстои. 
Ако използваме данните, предоставени ни от Националната агенция по приходите (НАП), ще видим, че броят подадени 
уведомления за прекратени трудови договори с дата на деклариране в периода 13 март – 13 април е 176 261 за 2020 г. 
Едновременно с това, броят подадени уведомления за сключени трудови договори с дата на деклариране в периода 13 
март – 13 април е 70 603 за 2020 г. Сривът в заетостта е на лице. За периода 13 март 2020 – 13 април 2020 г. броят на 
новите безработни е 176 261 – 70 603 = 105 658 души. Хората, останали без работа САМО за месец, са над 105 хиляди. 
Лошата новина е, че броят на новите безработни със сигурност е значително  по-голям. Трябва да се има предвид, че 
горното изчисление не включва нетната безработица (броят на съкратените работници, намален с броя на работниците, 
започнали работа) за времето до 13 март (кризата започна преди тази дата). Не са включени и новите безработни от 
периода след 13 април. Умишлено не добавяме и новите безработни от сивия сектор и  „вносните“ безработни, които са 
завръщащи се от чужбина безработни българи, т. к. те по дефиниция не могат да се ползват от мярката. 
По последни данни на „Галъп Интернешънъл” към настоящия момент сумарната безработица в страната е 10,3%. Ако 
приемем, че в началото на кризата безработицата е била 4,2 %, то само за месец и половина вече е налице ръст от 6,1 %, 
което е застрашително и крайно обезпокоително. 
Още по-лошо е това, че направените социологически проучвания показват, че още 8 % процента от работната сила 
очакват да бъдат съкратени. Ако тази заплаха се сбъдне за половината от тях, България ще започне своето излизане от 
коронавирусната криза с 15-процентова безработица, което е еквивалентно на 500 хил. безработни лица. 
Трактовка на емпиричните данни за ръста на безработицата и ефекта от мярката по ПМС № 55 е неправилна. Правят се 
съпоставки и успоредици между данни за новите безработни от Агенцията по заетостта (АЗ), които са непълни (далеч не 
всички останали без работа се регистрират в АЗ) и данните за броя на работниците, заявени да получат средства по ПМС 
№ 55. Това по принцип е неправилно, защото компенсации могат да бъдат получени за една седмица по мярката 60 на 
40 и след още една седмица лицата, получили компенсации, могат да бъдат съкратени и да получават обезщетения за 
безработни 52 седмици. Това по „методиката“ на МТСП би отчетено като победа или в най-лошия случай като 1:1. А то в 
действителност е 2:52. Ако мярката беше адекватна, то обезщетенията, платени по ПМС № 55, щяха да бъдат в пъти 
повече от платените обезщетения за нови безработни. А те са в пъти по-малко. Платени са  за един месец под 8 млн. лева 
при бюджет от един милиард лева! За един месец – под 1% от планираното. 
Мярката 38/62 вместо да способства за запазване на работните места чрез разумно компенсиране, направи запазването 
на заетостта невъзможно или неизгодно, разпореждайки работникът да получи брутното си трудово възнаграждение 
(т.е. цялото си възнаграждение) за времето, през което не полага труд. При това положение предприятието е принудено 
да освободи работника, за когото е забранено или не може да осигури работа, отколкото да заплаща на същия работник 
пълно възнаграждение срещу никакъв труд и при никакви приходи за предприятието. И тогава обезщетението за 
безработица в същия месечен размер се поема напълно от държавата при това за по-дълъг период (до една година), 
държавата се лишава от приходи от осигуровки и данък, работникът губи работата си и се създава предпоставка за 
включването му в сивия сектор впоследствие, вместо той да бъде запазен в заетост с по-малък нетен разход от 
държавата. 
Мярката 38/62 има за резултат това, че неработещите живеят по-добре от работещите си колеги, защото: 
а) получават същата заплата; 
б) имат по-малко разходи; 
в) имат повече свободно време; 
г) изразходват по-малко енергия: 
д) изложени са на по-малко рискове. 
Не намерихме друг такъв пример никъде по света. 
Такова плащане се явява доход, който замества неизработения и следователно недължим трудов доход на работника 
или служителя във времето, през което той не полага труд. 
Държавата широко прокламира, че предоставя държавна помощ, но на практика плащанията са част от дължимите 
помощи за настъпването на риска „безработица“, които тя ще трябва да плати на същите работници, ако бъдат 
съкратени. Само че ще дължи тези помощи за безработица за срок до 12 месеца, а не за 3 месеца, какъвто е срокът на 
компенсация, и няма да получи обратно близо 3/5 от сумата под формата на данък и осигуровки 
На практика финансирането е насочено основно към предприятия, които са в относително най-добро състояние, които 
разполагат със значителни резерви и не се нуждаят особено от нея, за да запазят заетостта. 
А предприятията, в който са заети над ¾ от работещите българи, нямащи финансови средства, за да доплатят до нетното 
възнаграждение на работника (че и осигуровки върху тях), на практика няма да могат да участват в мярката. 344 000 
фирмени сметки са до 1000 лв. по данни на БНБ. Така вложеният обществен ресурс за запазване на заетостта няма да 
постигне целта си, а държавата ще понесе големи загуби веднага (обезщетения за безработни) и много по-големи загуби 
в средносрочен план (непроизведен БВП и несъбрани данъци). 
Работодателските организации коректно предупредиха за тези неадекватни моменти в ПМС № 55, но в дадения случай 
мнението им не беше взето под внимание, посочват от „Галъп Интернешънъл”. 
Така с тези действия способността на мярката „38/62“ от ПМС № 55 да подкрепи запазването на работните места беше 
обречена още от самото начало. Работодателите, към които беше насочена тази мярка, не бяха способни да издържат 
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при прилагането й.  Общо взето – сбъднаха се всички негативни очаквания, за които АИКБ и другите организации на 
работодателите предупреждаваха многократно. В момента ние не пледираме колко сме били прави, а настояваме за 
преосмисляне на мерките, за което ни дават техническа възможност законодателните промени, свързани с вдигането на 
извънредното положение. 
Рекапитулацията на прегледа на ефективността на мерките от ПМС № 55 и на данните за стремително нарастващата 
безработица ни задължава да преосмислим мерките за подпомагане на заетостта и доходите в предприятията, 
пострадали от кризата, стартирана от коронавирусната пандемия. 
АИКБ и другите организации на работодателите представяха многократно предложения за смекчаване на 
икономическите последици от извънредното положение върху икономиката, сред които бяха и необходимите 
изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13.03.2020 г. (ЗМДВИП), за да се промени така наречената мярка 60/40 на 60/0, което означава 
държавата да поеме 60 на сто от осигурителния доход на  работник или служител (при съответните критерии) и това да е 
всичко, което неработещият работник получава като компенсация. Друго плащане от страна на предприятието с 
преустановена дейност или за съответната част при непълно работно време да не се дължи. 
Мярката 60/40 е доказала пригодността си в ЕС като добра европейска практика (Германия). Тя освобождава 
предприятията, изпаднали в затруднения в следствие от коронакризата, от задължението да доплащат до 100% от 
загубения доход и да внасят осигуровки върху неизработени доходи. Тази мярка подкрепя реално заетостта и доходите 
на хората в предприятията – както напълно, така и частично прекратили дейността си или преминали на непълно работно 
време. 
Кризата с COVD-19 отново завари българската държава и общество без предварителна подготовка, отново бяхме 
изненадани и неподготвени, посочват от работодателската асоциация. О АИКБ още веднъж потвърждават настояването 
си за разработване на комплекс от мерки за излизане от кризата, който в максимална степен да отрази възможните 
допълнителни негативни ефекти от пандемията и да предложи адекватни и последователни мерки за по-бързо 
възстановяване на нормалността в обществото и на икономиката. 
 
BG Predpriemach 
 
√ АИКБ изпрати до ресорните министри своята Позиция за провала на мярката за защита на работните места, 
заложена в ПМС55  
Пресцентърът на АИКБ разпространи съобщение относно изпратена до заместник министър-председател по 
икономическата и демографската политика, и председател на НСТС Марияна Николова, министъра на труда и социалната 
политика Деница Сачева, министъра на финансите Владислав Горанов и министъра на икономиката Емил Караниколов 
Позиция на Асоциацията за провала на мярката за защита на работните места, заложена в ПМС № 55, и необходимостта 
от нов, по-адекватен подход към проблема, 
В Позицията се прави анализ на приложената досега мярка, конкретно насочена в защита на работните места и заетостта, 
станалата вече нарицателна мярка, уредена посредством Закона за извънредно положение и в ПМС № 55, мярката 
„38/62” (такова е действителното съотношение на участието в нетния доход на работника между държавата, след 
обратно получените от нея осигуровки и данък, и предприятието), придобила широка популярност с невярното „60/40“. 
Оценки на мярката „38/62” бяха давани както от представителните на национално равнище организации на 
работодателите, така и от други браншови организации, но и от отделни предприятия и компании.  
Кризата с COVD-19 отново завари българската държава и общество без предварителна подготовка, отново бяхме 
изненадани и неподготвени. Наложи се в ускорени срокове и извънредни ситуации да се изработва антикризисно 
законодателство с влошено качество и без ясна оценка за въздействието му. В разгара на всяка криза управляващите 
започват да изработват и предлагат антикризисни мерки за подкрепа на заетостта, за повишаване на ликвидността,  за 
социално подпомагане на изпадналите в социална криза хора и т.н. Вместо това трябва с широк обществен консенсус да 
бъдат приети няколко безспорни антикризисни мерки, насочени към всяка проблемна област, които при настъпване на 
кризисна ситуация да действат автоматично. Такава мярка за запазване на заетостта в период на икономическа криза 
може да бъде мярката 60/0. Това е и германският модел на кризисно законодателство.  
Също така АИКБ още веднъж потвърждава настояването си за разработване на комплекс от мерки за излизане от 
кризата, който в максимална степен да отрази възможните допълнителни негативни ефекти от пандемията и да 
предложи адекватни и последователни мерки за по-бързо възстановяване на нормалността в обществото и на 
икономиката. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Мениджър 
 
√ 134 млн. лв. европейски пари се пренасочват към малкия и среден бизнес  
Правителството пренасочи 134 милиона лева към оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за подкрепа 
на малкия и средния бизнес по време на вчерашното си заседание.  
Средствата са от оперативните програми "Транспорт и транспортна инфраструктура" и "Околна среда", а с тези ресурси, 
общия размер на инвестициите в отговор на кризата по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове и 
националните оперативни програми 2014-2020 г. надхвърля 1 милиард лева. 
С друго свое решение правителството одобри изменение на оперативната програма заради допълнително прехвърлени 
234 586 746 лв. към бюджета й. Увеличеният финансов ресурс на програмата ще се използва за стимулирането, 
развиването и укрепването на българския бизнес в условията на бързото разпространение на COVID-19 и предприетите 
от държавата за запазване на общественото здраве извънредни и спешни мерки, които оказват неблагоприятно 
въздействие върху икономическата дейност във всички сектори. 
Освен това се мобилизират близо 31 млн. лв. европейски и национални средства за социално-икономически мерки и за 
засегнатите икономически сектори на българската икономика и се отпускат допълнителни 2,4 млн. лв. за финансирането 
на конкурси за проекти за научни изследвания, свързани с COVID-19. 
 
√ Три страници указания - цял куп нарушения  
Редица нарушения засече Агенцията за безопасност на храните само за ден от отварянето на заведенията. Част от 
собствениците са затворили пространствата с т.нар. френски прозорци, в други имало неподходящи дезинфектанти или 
те били разположени на барплота, в близост до съдовете, които се ползват в заведението. Това са установили 
инспекторите на БАБХ след 262 проверки в цялата страна. Издадени са 41 предписания за различни нередности и е 
написан един акт за установени нарушения. 
"Дезинфектантите трябва да се държат далеч от посуда или открити храни, защото могат да попаднат върху чаша или 
лъжичка за кафе, което е недопустимо. Това е част от изискванията, които са описани в заповедта на министъра на 
здравеопазването. Указанията са над 3 страници и в тях много подробно е описано как трябва да се държи дезинфектант 
и къде", обясни в ефира на Нова телевизия д-р Любомир Кулински, директор на Дирекция "Контрол на храните" към 
БАБХ.  
По думите му, условието посетителите на заведения да са семейство не може да се проверява нито от служители на 
БАБХ, нито от сервитьорите, тъй като те нямат право да проверяват лични карти. Той е на мнение, че ако посетителите са 
по-малко от четирима души, дори и те да не са от едно семейство, то тогава заповедта е спазена. 
Кулински коментира и кампанията "Избери 380" на Асоциацията на българските земеделски производители, свързана с 
българските продукти. "На всички пакетирани храни има баркод. Ако той започва с 380, което означава, че тази храна е 
произведена в България, от български производител", обясни той. 
 
√ Цените на храните вървят надолу за трети пореден месец в световен мащаб  
Цените на хранителните стоки в световен мащаб падат за трети пореден месец през април, засегнати от икономическото 
и логистичното въздействие на пандемията, съобщиха от агенцията за храните на ООН, цитирани от Ройтерс. 
Индексът на храните на Организацията на храните и земеделието (FAO), която измерва месечните ценови промени за 
зърнени култури, маслодайни семена, млечни продукти, месо и захар, е достигнал 165,5 пункта миналия месец, което е 
спад от 3,4% спрямо март. 
Индексът на цените на захарта на FAO е паднал до 13-годишно дъно, като се е понижил с 14,6% от март. Кризата, 
предизвикана от коронавируса Covid-19 засегна търсенето, а понижаването на цените на суровия петрол също намали 
нуждата от захарна тръстика за производство на етанол. 
Индексът на цените на растителното масло е спаднал с 5,2%, заради понижаващите се цени на палмово, соево и рапично 
масло. Млечният индекс също върви надолу с 3,6%, като цените на маслото и млякото на прах отбелязаха двуцифрено 
понижение. 
Индексът на цените на месото се е понижил с 2,7%, като частичното възстановяване на търсенето на внос от Китай не 
успя да балансира спадовете във вноса на други места.  
„Пандемията удря както търсенето, така и предлагането на месо, тъй като затварянето на ресторантите и намалените 
доходи на домакинствата водят до по-ниско потребление и недостиг на работна ръка“, заяви старши икономист от FAO. 
За разлика от останалите индекси, индексът на цените на зърнените култури на FAO e с почти незабележим спад, най-
вече заради рязко поевтиняване на царевицата, компенсирано от значително повишаване на международните цени на 
пшеницата и ориза. Цените на ориза са се повишили със 7,2% от март, в голяма степен поради временните ограничения 
на износа от Виетнам, които впоследствие бяха отменени. Цените на пшеницата са нараснали с 2,5% на фона на 
съобщенията за бързо изпълнение на експортната квота от Русия. 
Въпреки това цените на едрзърнестите културе, включително царевицата, са паднали с 10%, засегнати от намаленото 
търсене както на фуражи, така и на производство на биогорива. 

https://nova.bg/news/view/2020/05/07/287259/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-41-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-1-%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5/
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FAO също разкри първите си прогнози за глобалното предлагане на пшеница през сезон 2020/21, като очаква  световно 
производство на 762,6 милиона тона, съответсващо на нивото от 2019 г. Очакват се по-малки реколти в Европейския 
съюз, Северна Африка, Украйна и Съединените щати. Това ще бъде до голяма степен компенсирано от по-големите 
реколти в Австралия, Казахстан, Русия и Индия. 
 
√ Борсите в Европа бяха подкрепени от изненадващия ръст на китайския износ  
Oсновните индекси на водещите европейски фондови борси записаха повишения вчера, след като изненадващия ръст на 
китайския износ засенчи лошите резултати на предупреждения на Air France-KLM, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 2,49 пункта, или 0,74%, до 336,83 пункта, Немският DAX напредна с 
94,26 пункта, или 0,89%, до 10 700,46 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете ръст от 37,44 
пункта, или 0,64%, до 5 891,2 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 35,38 пункта, или 0,8%, до 4 468,76 пункта 
Настроението на пазарите бе повдигнато от данните за китайския експорт, след като Пекин обяви, че износът през април 
е нараснал с 3,5% в сравнение със същия месец на миналата година, надминавайки значително прогнозите за спад от над 
15%. 
„Като цяло реакцията на пазарите е водена от новини, че нещата не се влошават“, коментира Уил Деймс от at Aberdeen 
Standard Investment. „Съществува обаче опасност от прилагане на данните за възстановяването на Китай в Европа и на 
други места, тъй като в Китай държавата е много по-силно ангажирана с бизнеса“, добавя той. 
Въпреки прогнозите за рекордно свиване на икономиката на Еврозоната с 7,7% и за 14-процентов срив на британската 
икономика през 2020 г., европейските акции успяват да се задържат на нива, близки до двумесечните им върхове, на 
фона на надеждите за скорошно премахване на някои ограничителни мерки срещу COVID-19, което да доведе до 
възстановяване на иконмическата активност. 
На пазарите обаче се отрази негативно прогнозата на Air France-KLM за значителни оперативни загуби в периода април –
юни, тъй като авиопревозвача очаква 95% от самолетите му да останат на земята. Акциите на компанията поевтиняха с 
3,62%, 
Същевременно с това книжата на британския й конкурент и собственик на British Airways – IAG, поевтиняха с 4,40%, след 
като авиокомпанията предупреди, че търсенето в сектора няма да се върне на предишните си нива до 2023 г. 
Акциите на германският онлайн магазин за дрехи Zоlando скочиха с цели 9,96%, след като компанията обяви, че се 
възстановява от първоначалният удар, нанесен от мерките за овладяване на коронавирируса, и че ще се завърне на 
печалба скоро. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати в сряда на фона на данните за 
безработицата в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 218,45 пункта, или 0,91%, до 23 664,64 пункта, завършвайки деня в 
червената територия за първи път от 3 сесии насам. Широкообхватният индекс Standard & Poor's 500 отчете спад от 20,02 
пункта, или 0,7%, до 2 848,42 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq успя да се задържи на зелено, 
напредвайки с 45,27 пункта, или 0,51%, до 8 854,39 пункта. Той подкрепен от силно представящите се технологични 
компании, като акциите на Facebook и Netflix поскъпнаха с 0,68% и 2,26%, а тези на Apple и Amazon с 1,03% и 1,44%. 
Пазарите бяха подложени на натиск и от поевтиняването на американския суров петрол с 2%, което сложи край на серия 
от 5 дни на ръст. Енергийният сектор на S&P 500 се сви с 2,6%, докато акциите на Occidental Petroleum и Helmerich and 
Payne поевтиняха с 12,53% и 6,12%. 
Във фокуса на инвеститорите обаче бяха данните на доставчика на услуги за заетостта ADP, според които частният сектор 
в САЩ е закрил 20,2 млн. работни места през последния месец. Това е най-лошият резултат, откакто се води подобна 
статистика, но е под прогнозите на анализаторите, анкетирани от Dow, които очакваха загуба на 22 млн. работни места. 
„Това получавате, когато правителството принуждава бизнесите да затворят врати и потребителите се страхуват да 
излязат навън“, казва Питър Бууквар от Bleakley Advisory Group. 
„Знаем обаче, че при отварянето на икономиката много от тези работни места ще бъдат възстановени, макар и не до 
февруарското ниво“, добавя той. 
На фокус бе и корпоративния отчет на Disney, като от компанията отчетоха 90-процентов срив на печалбата за второто си 
фискално тримесечие спрямо същия период на миналата година. За тримесечието развлекателният гигант отчита 
печалба от 460 млн. долара, или 26 цента на акция, при приходи от 18,01 млрд. долар. През същия период на миналата 
година компанията отчете печалба от 5 млрд. при приходи от 14,9 млрд. долара. Тогава обаче печалбата на компанията 
бе подкрепена от придобиването на контролен дял в Hulu. 
Спад в Азия 
Водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха сесията в четвъртък предимно в червената 
територия, предаде Си Ен Би Си. 
Изключение бе единствено водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225, който напредна с 55,42 пункта, или 
0,28%, до 19 674,77 пункта, като акциите на Tokyo Electron поскъпнаха с 3,16%. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite отчете спад от 6,62 пункта, или 0,23%, до 2 871,52 пункта, докато по-
малкият Shenzhen Composite изтри 2,07 пункта от стойността си, или 0,12%, завършвайки сесията при ниво от 1 788,21 
пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 156,85 пункта, или 0,65%, до 23 980,63 пункта. 
Резултатите дойдоха на фона на данните, че китайският износ изненадващо е скочил с 3,5% на годишна база през април. 
Същевременно с това обаче износът се е свил с 14,2% за същия период. Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха 
износът да падне с 15,7%, а вносът да се свие с 11,2%. 
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„Експортът е много по-добър от очакваното. Смятаме, че ръста при износа е временен и че тази тенденция няма да се 
задържи през идните месеци“, коментира икономисти от Oxford Economics 
Същевременно с това индексът PMI на Caixin/Markit, измерващ активността в сектора на услугити в Китай, остана за трети 
пореден месец под нивото от 50 пункта, разделящо ръста от свиването. През април той е достигнал ниво то 44,4 пункта, 
което е лек ръст спрямо резултата от 43 пункта през март. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi остана почти без промяна, записвайки минимален спад от 0,15 пункта, или 0,01%, до 1 
928,61 пункта. В Австралия ASX 200 се понижи с 20,4 пункта, или 0,38%, до 5 364,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 3,28 пункта, или 0,73%, до 445,09 пункта. BGBX40 се понижи с 0,38 пункта, или 0,40%, до 94,46 пункта. BGTR30 
изтри 1,12 пункта от стойността си, или 0,24%, достигайки ниво от 460,45 пункта. BGREIT се понижи с 1,03 пункта, или 
0,77%, до 132,54 пункта. 
 
√ Иран смени името на националната валута  
Иран тотално реформира националната си валута като промени името й от "риал" на "туман" и я деноминира с четири 
нули.  "Туман" всъщност е общоприетата и масово използвана открай време в ежедневието дума, "риалът" на  практика 
никога не е съществувал в живота на хората и има само официално предназначение, заяви иранският президент Хасан 
Рухани, предаде ТАСС.  
В писмен вид иранците използват думата риал, но в говоримия език използват само думата "туман". Това поражда 
объркване и значителен брой банкови грешки, допълни той.   
Рухани няма опасения, че новото име ще се отрази по някакъв начин на икономическия растеж или инфлацията. Заедно с 
преименуването иранският парламент гласува и деноминацията на валутата, според която 1 туман вече ще се равнява на 
10 хиляди риала. 
Реформирането на валутата ще трае две години, през които ще се извършва постепенно замяната на сегашната валута, а 
едновременната циркулация на риали и тумани ще продължи около три години. 
Туманът е бил в обращение в Персия (предишното име на Иран) до 1932 година, когато е заменен от риала, който е 
изписан върху всички банкноти до момента. Риалът фигурира като наименование върху етикетите в магазините и в 
официалните банкови документи, но в ежедневието си населението продължава да нарича валутата си туман. Очаква се 
обратната подмяна да опрости разчетите и да въведе единен паричен стандарт за институции и населението.  
 
БНР 
 
√ НС ще обсъди на първо четене промените в Закона за здравето 
Промените в Закона за здравето ще бъдат разгледани на първо четене на днешното извънредно заседание на 
парламента. Предложенията на Министерския съвет определят мерките след края на извънредното положение, което 
изтича на 13 май. 
След 13 май здравният министър Кирил Ананиев ще има правомощията да издава заповеди според епидемичната 
обстановка. Той ще може да определя мерките за страната и само за отделни региони. 
По негово разпореждане ще продължи да действа и задължителната карантина за болни и завърнали се от чужбина. 
Правят се законови промени, свързани със социалната и икономическа защита на гражданите, промени в подкрепа на 
туристическия бранш, както и такива, свързани с дистанционното приключване на учебната година. 
Правосъдният министър Данаил Кирилов обясни: 
„Законът за извънредното положение прекратява действието си в огромна част от разпоредбите. По отношение на някои 
от мерките имаме преходен период - той е в рамките на два месеца до изтичане на извънредното положение и два 
месеца след това“. 
С изключение на БСП всички парламентарни групи одобряват мерките. От ДПС заявиха, че имат технически 
предложения, които ще направят между първо и второ четене. 
„Мисля, че са удачни мерките, които упълномощават здравия министър да издава съответните нормативни актове - било 
заповеди или наредби, да въвежда или отменя определени мерки. Текст по текст ще ги прегледаме и ще ги обсъдим на 
наше заседание. Нямам някакви големи притеснения“, депутатът Хамид Хамид. 
Промени ще има и в Закона за акцизите и за този за корпоративното подоходно облагане, които целят да подпомогнат 
приходите в бюджета. 
 
√ Радев обсъди със словенския си колега икономическите последици от Covid-19 
Справянето със социалните и икономическите последици от масовата зараза с коронавируса и мерките срещу нея е 
обсъдил президентът Румен Радев със словенския си колега Борут Пахор. 
Според двамата президенти ситуацията в Европа изисква по-активна комуникация в рамките на Европейския съюз и 
подкрепа за недопускане на ограничения при ключови доставки на храни и лекарства. 
Туризмът е ключов сектор за словенската икономика и властите в Любляна подготвят двустранни споразумения за 
отпадане на карантината за туристи от съседни държави, които отчитат спад в броя на заболелите. 
Според Радев България може да използва този опит за съживяване на туризма. 
Двамата президенти са обсъдили и предприетите мерки в сферата на образованието. 
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Борут Пахор е потвърдил, че Словения се подготвя да отвори училищата в близко бъдеще и да възобнови нормалния 
учебен процес. 
 
√ Главният прокурор се срещна с представители на академичната общност 
Главният прокурор Иван Гешев се срещна с доайените на българската академична общност – с писателя акад. Антон 
Дончев, историците акад. Георги Марков и Константин Косев и с издателя и публицист Иван Гранитски. 
Гешев ги запозна с приоритетите на прокуратурата за утвърждаване на върховенството на правото, съобщи пресцентърът 
на държавното обвинение. 
Акцент в разговора бяха възможностите, с които българската научна общност може да бъде полезна в преодоляване 
последиците от актуалните предизвикателства във вътрешен и международен план. 
Иван Гешев изрази благодарност към българските академици и за изразената от тяхна страна подкрепа в рамките на 
процедурата по избор на главен прокурор през 2019 г. 
 
√ Заев очаква България да продължи да бъде искрен приятел на Северна Македония  
Лидерът на партия СДСМ и бивш премиер на Северна Македония Зоран Заев очаква България да продължи да бъде 
искрен приятел на Северна Македония и вярва, че въпросът за Гоце Делчев ще бъде решен в духа на "общата история", с 
която се гордеят и македонският, и българският народ, предаде агенция МИА. 
"Ние (воденото от него правителство) намерихме решения на отворените въпроси, които доведоха до приятелство със 
съседите", каза Заев на пресконференция днес, коментирайки вчерашното изявление на българския премиер Бойко 
Борисов, че България е казала кои са нейните условия, за да бъде приета Република Северна Македония в Европейския 
съюз, и посъветва македонците "да не поставят невъзможни условия". 
Заев каза, че това изявление е било "провокирано" от опозицията в Скопие, създавайки напрежение, което може да бъде 
преодоляно с разум, отговорност и приятелство, в духа на договора за добросъседство. 
"Очаквам също българската страна да продължи да храни приятелски чувства към нашата страна, нашите народи са 
близки и приятелски, правителствата са близки и ние вярваме, че ще продължим да сътрудничим в бъдеще" каза Заев. 
 
√ Ангелкова: Работим летният туристически сезон да започне от юли 
Концесионерите на плажовете може и да не плащат такси, ако предложат безплатни плажни принадлежности 
Министърът на туризма Николина Ангелкова обяви, че се работи летният туристически сезон да започне от началото на 
юли. Ангелкова, която взе участие в заседанието на Комисията по правни въпроси, на което депутатите приеха промени, 
свързани с мерките след края на извънредното положение, уточни, че стартът на сезона зависи изцяло от това как върви 
разпространението на коронавируса и епидемиологичната обстановка у нас.  
Едно от предложенията на Министерството на туризма е свързано с концесионните такси. 
"По отношение на плажовете ние сме предложили концесионерите или наемателите да могат до 100% да получат 
опрощаване на своето концесионно възнаграждение или наемно такова, но само и единствено при условието, че 
предложат безплатни плажни принадлежности. Тези, които искат да имат възможност за намаление на концесионното 
възнаграждение например на 50% или 20%, тогава реципрочно задължително трябва да намалят цените на плажните 
принадлежности до 50% или 20%, или повече, но в никакъв случай по-малко", обясни министърът на туризма Николина 
Ангелкова. 
 
√ Лагард от ЕЦБ: Трябва да предприемем всички възможни мерки, за да овладеем шока 
Шефът на МВФ Кристалина Георгиева подкрепи председателя на ЕЦБ 
Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард подчерта решимостта на Европейската централна банка да гарантира, че нейната 
парична политика ще достигне до всички части на еврозоната. 
По време на уебинар (онлайн семинар), организиран от агенция Блумбърг, с участието и на управляващият директор на 
МВФ Кристалина Георгиева, г-жа Лагард посочи, че настоящите обстоятелства са "изключителни". 
"Трябва да предприемем всички възможни мерки и политики, за да овладеем шока", каза шефът на ЕЦБ и допълни: 
"Имаме най-безпрецедентната икономическа криза в мирно време". 
"Трябва да сме сигурни, че изпълняваме мандата си, и го правим, като сме уверени, че паричната ни политика прониква 
в целия регион на еврозоната". 
Шефът на МВФ Кристалина Георгиева подкрепи мнението, че политиците трябва да хвърлят всичко, с което разполагат, в 
настоящата икономическа рецесия. 
"Посланието трябва да бъде за всички: Затегнете коланите. Ние сме на път, по който по-малко е пътувано", отбеляза 
Георгиева и допълни: "Най-доброто, което можем да направим в ситуация като тази, е да се учим заедно, да си 
сътрудничим колкото е възможно повече, а тези, които са по-силни, правят повече, за да могат тези, които са по-слаби, 
да разчитат на мерките, предприети другаде". 
Централните банки са начело на подкрепата за икономиките пред лицето на пандемията, която затвори бизнеси и остави 
милиони хора без работа. През миналия месец МВФ прогнозира, че настоящата рецесия "Голямото затваряне" може да 
доведе до свиване на световната икономика с 3% през тази година и предупреди, че последващото възстановяване може 
да бъде изложено на риск, ако коронавирусът се върне. 
В тази връзка Кристалина Георгиева похвали усилията на централните банкери като Лагард, като заяви, че действията им 
правят правителствените усилия по-достъпни. 
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"Трябва да имаме достатъчна ликвидност и лихвените проценти вероятно ще останат много, много ниски, отбеляза тя и 
добави: ""Ние можем да се справим с това увеличение на дълга за известно време". 
От своя страна шефът на ЕЦБ Лагард отбеляза, че пандемията от коронавируса е симетричен шок, но засяга страни с 
много различни конституции, реакцията на които след това е асиметрична. Това заплашва да укрепи и да увеличи 
неравенството дори сред индустриално развитите държави. 
На въпрос дали ЕЦБ ще ограничи стимулиращите си политики след решението на Федералния конституционен съд на 
Германия, Кристина Лагард отговори: 
"Централните банки, включително ЕЦБ, се ръководят от своя мандат. А мандатът означава да направим всичко 
необходимо, за да го осъществим. Изпълнението на този мандат включва също така избягване на затягане на условията 
за финансиране и гарантиране на разпространението на провеждната парична политика до всички страни членки". 
"Ние сме независима институция, която се отчита пред Европейския парламент и се ръководи от своя мандат да постигне 
инфлация в еврозоната от малко под 2%", посочи шефът на ЕЦБ. 
Според нея ЕЦБ е европейска институция с компетенции в еврозоната и подчинена на юрисдикцията на Европейския съд. 
Подобно изказване направи по-рано днес и вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос. 
Изявленията им са факт, след като по-рано тази седмица Конституционният съд на Германия поиска от Бундесбанк 
(немската централна банка) да спре участието си в програмата на ЕЦБ за покупки на държавни облигации (PSPP) , 
известна като "количествени облекчения", ако ЕЦБ не "докаже ясно в рамките на три месеца, че целите на паричната 
политика, посредством тази програма, са необходими и пропорционални". 
 
БНТ 
 
√ Отмяна на извънредното положение. Предложенията на депутатите  
Правната комисия одобри на първо четене промените в Закона за здравето, които определят мерките след 
извънредното положение. Гости в студиото на сутрешния блок на БНТ бяха Красимир Ципов, депутат от ПГ на ГЕРБ и 
Тодор Байчев депутат от ПГ на БСП. 
Красимир Ципов: Основната цел на правителствения законопроект е да регламентира мерките, които се прилагат след 
отмяната на извънредното положение и те имат една основна цел, а именно - да продължи ограничаването на 
разпространението на коронавируса от една страна, а от друга - да се прилагат вчики онези мерки, които бяха по време 
ва извънредното положение. Трябва да започнем внимателно да се връщаме към нормалното функциониране на 
държавата. 
Тодор Байчев: Обикновено се действа силово и се налагат техните предложения. Ние какво предлагаме, вече го 
заявихме. Първо започваме с тай наречените "маргинали" - самоосигуряващи се, към които спадам и аз. Един 
самоосигуряващ се трудно може да докаже спад в доходите с 20%, може трудно да докаже кога е работил. 
Вижте цялата дискусия във видеото. 
 
√ Правната комисия прие промените, които определят мерките след извънредното положение  
Правната комисия одобри на първо четене промените в закона за здравето, като преходните и заключителните 
разпоредби към него променят и някои други закони. "За" проекта гласуваха 14 души, 7 се "въздържаха", нямаше 
"против". 
Промените дават възможност на министъра на здравеопазването да обявява "извънредна епидемична обстановка" на 
територията на страната или даден регион, както и да определя необходимите мерки при такива кризисни ситуации. 
Кирил Ананиев - министър на здравеопазването: И недопускане влошаването на епидемичната обстановка в страната, а 
така също и подготовка на лечебните заведения, ако се увеличи натиска върху здравната система. 
Патриотите подкрепят промените, но настояват да се конкретизира какво означава "извънредна епидемична 
обстановка". 
Стоян Божинов - ПГ на "Обединени патриоти": Трябва да има обективни критерии, при които да бъде обявена тази 
обстановка и да бъде включена в закона. 
БСП признават, че има и добри предложения в проекта, но имат съмнение дали правомощията, които се дават на 
здравния министър не влизат в противоречие с Конституцията. При гласуването се въздържаха. 
Крум Зарков - зам.председател на ПГ на "БСП за България": Ще направим предложения за подобряването му между 
първо и второ четене. 
Промените в закона предвиждат по-голямата част от социално-икономическите мерки за преодоляване на кризата от 
коронавируса, да продължат да действат още два месеца, а някои и до края на годината. Мярката 60 на 40 ще продължи 
до края на юни. След 13 май се възстановява работата на съдебната система. Остават обаче ограниченията за частните 
съдебни изпълнители да налагат запори и принудителни вземания. ГЕРБ подкрепят проекта. 
Красимир Ципов- зам.председател на ПГ на ГЕРБ: Трябва да продължим подготовката да посрещнем различните 
предизвикателства, пред които сме изправени и най-вече да гарантираме адекватните здравни, медицински грижи за 
българските граждани. 
Утре (б.р. днес) промените в Закона за здравето ще бъдат обсъдени и в пленарната зала. 
 
 
 
 

https://news.bnt.bg/news/otmyana-na-izvanrednoto-polozhenie-predlozheniyata-na-deputatite-1053373news.html
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√ Десислава Танева: Беше важно да подкрепим производителите да стигнат до потребителите  
Смятам, че великденската трапеза на нас, потребителите, ни е струвала толкова, колкото би ни струвала и ако нямаше 
пандемия от коронавирус. Цените варират по много условия, но категорично пазарът е определящ за крайната стойност 
на продуктите. Това заяви в "Още от деня" земеделският министър Десислава Танева. 
На въпрос дали смята, че е уместно диференцирано сваляне между 5 и 9% на ДДС на различните храни, както искат от 
опозицията, тя отговори: 
Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите: Данъчната система в България е такава, каквато е. 
ДДС е част от общия данъчен режим. Бих подкрепила всичко, което е част от общо решение за данъчната система, така 
че да са гарантирани приходите в държавата за всички социални плащания, които има да прави. 
По повод напрежението в Карлово, тя заяви, че се води активна комуникация с браншовите организации. Розоберът 
започва. Беритбата в първите полета ще започне може би още тази неделя. "Всички страни се обединяват около 
посланието, че реколтата трябва да се обере". 
Министерство на земеделието пое ангажименти да се осигури работна ръка за реколтата и след приключване на 
реколтната година, "приемане на предложението от България за програмиране в програмата за развитие на селските 
райони на компенсаторна мярка "Covid-19" с неусвоения бюджет - в момента върви дебатът в Европейския парламент за 
общия размер на една такава мярка, ние ще вземем решение за подкрепа на доходите на фермерите според спада на 
пазара им", каза още тя и допълни, че има надежди в края на май да има възможност да има яснота как да бъдат 
програмирани тези средства. 
Министър Танева коментира и темата с отделянето на място за български стоки в търговските вериги, като подчерта, че 
понятието "достатъчно място" е една отстъпка от страна на МЗ, както и удължаването на срока за изпълнението на тази 
препоръка. "Върви активна комуникация между производители и търговски вериги". 
По повод на цените на българските плодове и зеленчуци, Десислава Танева беше категорична, че е важно потребителят 
да има избор. "За нас беше важно да подкрепим производителите да стигнат до потребителите". 
В заключение Десислава Танева каза, че няма проблеми относно зърнената реколта. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Розопроизводители унищожават насажденията си 
Броени дни преди началото на розобера, розопроизводители от Карловско започнаха да унищожават розовите си 
насаждения, защото са обречени на фалити заради ниската изкупна цена на цвета тази година. Те алармираха, че без 
помощта на държавата отрасълът е обречен да изчезне. 
Около 25 декара от символа на България - маслодайната роза, вече са в историята. Те бяха изкоренени с трактор вчера. 
Розопроизводителите вече трета седмица алармират, че тази година се очаква изключително ниска изкупна цена за 
килограм розов цвят - между 1.50 и 2 лева. 
Притеснява ги това, че с такава изкупна цена те няма да успеят да покрият разходите си. 
Символът на България отива в историята, смятат розопроизводители. 
 
Investor.bg 
 
√ Българите са най-разтревожени в ЕС за финансовото си бъдеще заради коронавируса 
Като цяло най-несигурни са хората в Южна и Източна Европа, в Северна и Западна финансовото и психическо 
благополучие е по-малко засегнато от пандемията  
Българите са най-разтревожени в Европейския съюз (ЕС) за финансовото си бъдеще заради коронавируса и кризата. Това 
показват резултати от проучване на Eurofound – агенцията на ЕС за подобряване на условията за живот и труд. 
Резултатите от проучването са публикувани на сайта на институцията. 
Почти две трети от българите изпитват тревоги заради финансовото си състояние на фона на кризата, обхванала 
икономиката заради наложените мерки за социална дистанция и спиране на бизнеса и производствата. 
Интересното обаче, е, че разликата с дела на разтревожените българи преди три месеца, когато нямаше блокада и 
изгледи за криза, е минимална – само 2-3 процентни пункта. 
Гърция е на второ място по дял на тревожност заради финансовото състояние с почти 58%, трета е Полша с 55%. 
Същевременно само 10% от датчаните имат притеснения за финансовото си бъдеще заради кризата, причинена от 
пандемията. Във Финландия делът на загрижените за финансовото си бъдеще е малко под 20%, а в Люксембург и 
Швеция – малко над 20%. 
Средно за ЕС 40% от хората изпитват тревога за финансовото си състояние. Като цяло по-високо е нивото на тревожност 
заради доходите в Южна и Източна Европа, отколкото в Северна и Западна, установява проучването. 
Най-несигурни финансово са тези, които са изгубили работата си заради пандемията – общо една четвърт от 
анкетираните, като преобладаващ брой са млади мъже. Общо 44% от анкетираните безработни заявяват, че нямат 
никакви спестявания, с които да преживяват, а други 35% разполагат със спестени средства за 2-3 месеца максимум. 
Почти половината от домакинствата вече се сблъскват с някаква степен на финансови трудности и не успяват да 
посрещнат належащи разходи – за сметки, наеми, храна и т.н. Един от всеки пет безработни се опасява, че ще изгуби 
жилището си в следващите 6 месеца, защото няма да може да си позволи да плаща наем или ипотека. 
В Южна и Източна Европа се наблюдават и най-големите промени в работното време и най-същесвен дял на спрелите 
работа – съкратени или в отпуск. В Гърция, Кипър, Франция, Италия, Румъния, Малта, Хърватия, България значително по-

https://news.bnt.bg/news/desislava-taneva-beshe-vazhno-da-podkrepim-proizvoditelite-da-stignat-do-potrebitelite-1053289news.html
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голям дял хора съобщават, че работното им време е намаляло значително или поне в някаква степен. Най-нисък е този 
дял в Швеция, Финландия, Дания, Белгия и Чехия. 
Същевременно във Финландия, Люксембург, Нидерландия, Белгия, Дания, Ирландия и Швеция най-голям дял хора е 
преминал в дистанционен режим на работа. В тези страни се отчитат и най-малко съкращения и загуба на работни места. 
Най-нисък е този дял в Румъния, Гърция, Хърватия, Унгария, България, Испания, Словакия, Полша. 
Като цяло в ЕС над една трета от заетите са преминали в отдалечен режим на работа. 
Кризата повлиява сериозно и на психическото благополучие на европейците, както и на оптимизма им. През април 2020 
г. по-малко от половината (46%) от анкетираните в ЕС са оптимистично настроени за собственото си бъдеще в сравнение 
с почти две трети (64%) в предишното проучване за качеството на живот. Най-силно се влошава ситуацията във Франция, 
Италия, Белгия, Испания, които са и най-засегнати от коронавируса. 
Най-силно се влошава психическото благополучие сред хората с хронични заболявания и безработните, както и младите 
хора на възраст до 35 години, констатира проучването. 
Кризата влошава и нивата на доверие в ЕС. Спадат нивата на доверие в способностите на блока да управлява кризата, 
намалява и доверието в здравните системи на страните, като по този показател България е на предпоследно място в ЕС 
преди Унгария и непосредствено след Полша. Най-голямо доверие в здравните си системи имат хората в Малта, Дания, 
Финландия, Испания, Австрия, Люксембург и Швеция – навсякъде в диапазона 70-80%. 
 
√ Регионалното министерство започва наново процедурата за закон за ВиК сектора 
Обявена е нова консултация за събиране на идеи в момент, в който ведомството трябваше да представи готови 
текстове след предишната консултация  
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) започва отначало процедурата за изготвяне на 
нов закон за водоснабдяването и канализацията, става ясно от обявление за обществена консултация, публикувана в 
портала strategy.bg. 
Ведомството вече проведе една такава консултация – през 2018 г., и трябваше да представи готовите текстове на новия 
закон в средата на тази година. Предвиждаше се въвеждане на горен праг на цената на водата, водни помощи за 
социално слаби лица, промяна в отчитане на водоползването и консумацията, изместване на ВиК шахтите с цел 
възможност за спиране на водата при неплащане на сметки и т.н. Сега обаче стартира нова процедура със срок за 
подаване на становища до 19 май т.г. 
„Предвид факта, че отрасълът функционира в условията на сложна и фрагментирана нормативна уредба, е необходимо 
тя да бъде променена, за да осигури възможност за развитие на ВиК инфраструктурата и устойчивост при предоставянето 
на ВиК услугите в променящата се икономическа и демографска ситуация в страната“, посочват от Минитерството в 
информацията към процедурата. 
Законът ще уреди собствеността и регулацията на ВиК сектора 
Законът трябва да уреди собствеността на ВиК инфраструктурата и задълженията на собствениците на публична 
инфраструктура и асоциациите по ВиК, както и процедурите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услугите. Предвижда се регламентиране на реда за планиране на 
развитието, за изграждане и за управление на водоснабдителните и канализационните системи, включително и 
подобряване на координацията между компетентните органи, посочват от ведомството в обясненията към откритата 
консултация. 
В рамките на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) се предлага да се обособи Комисия за регулиране на 
ВиК услугите, която да осъществява регулацията на сектора. 
В момента собствеността на ВиК инфраструктурата е поделена между държавата и общините. Връзката между 
собственика и операторите на инфраструктурата – които са и бенефициентите по оперативната програма „Околна среда“ 
за инвестициите в сектора, са ВиК асоциациите, създадени преди години в навечерието на сега изтичащия вече 
програмен период с цел окрупняване управлението на сектора. Финансирането се отпуска на основание регионални 
прединвестиционни проучвания. 
Инвестициите и управлението на ВиК сектора са в хаос 
Не всички ВиК оператори обаче ще получат евросредства за инвестиции, защото няколко общини отказаха да се 
присъединят към съответните асоциации и да предоставят инфраструктурата за управление на окрупнения оператор. 
Това забавя драстично модернизацията на сектора и преодоляването на проблема със загубите на вода по трасетата, 
които в някои области и общини достигат и 60%. 
КЕВР в момента е органът, който регулира дейността на ВиК операторите. С предишния проект се предвиждаше 
контролът да се прехвърли към регионалното министерство. 
В тази връзка в началото на годината беше скоростно създаден специален ВиК холдинг. В мегаструктурата се наляха 1 
млрд. лева за инвестиции в мрежата. В холдинга влизат всички ВиК оператори с държавно участие. 
В процес на разработка е и Национален инвестиционен план за водоснабдяване и канализация, на базата на който ВиК 
холдингът ще прави инвестициите си – вероятно в областите, които заради неокрупнените ВиК оператори не могат да 
получават европейско финансиране. Планът е своеобразен наследник на стратегията за инвестиции в сектора, изготвена 
от екипа на тогавашния министър на регионалното развитие Лиляна Павлова, която така и не видя бял свят. 
За пълната реконструкция и модернизация на ВиК инфраструктурата, по различни оценки, са необходими около 10-12 
млрд. лева. Няма обаче стратегия, която да изясни как да се осигурят тези пари. Преди около десет години се говореше 
активно за публично-частно партньорство във водния сектор, което също не се регламентира и реализира. 
 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/syzdavat-dyrjaven-vik-holding-s-fond-1-mlrd-leva-296800/
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Дарик  
 
√ Турската лира се срина спрямо долара  
Турската лира в четвъртък удари рекордно ниско ниво спрямо щатския долар, тъй като търговците се притесняват от 
въздействието на коронавирусната криза върху турската икономика и политиката на Анкара. 
Лирата се търгуваше на 7,23 за долар, с 0,6% надолу, около обяд, след като достигна рекордно ниското ниво от 7,24 по-
рано. 
Това изведе турската валута в положение, последно наблюдавана по време на валутната криза през 2018 г., когато 
имаше сериозни напрежения със САЩ. 
Лирата е загубила над 17% срещу зелените пари от началото на 2020 г. на фона на опасенията, че паричните резерви на 
страната са изчерпани, за да подкрепят валутата. 
Но турският министър на финансите Берат Албайрак се опита да увери инвеститорите във видеоконференция в сряда, че 
резервите на Турция са повече от адекватни. 
Турският президент Реджеп Ердоган отхвърли възможността да поиска помощ от Международния валутен фонд. Вместо 
това правителството се надява на суапова сделка с Федералния резерв на САЩ, а Албайрак заяви, че Анкара е в контакт с 
други страни от Г-20 относно подобни ходове. 
Но американският посланик в Турция Дейвид Сатърфийлд миналата седмица поля със студена вода надеждите на Анкара 
в онлайн събитие на Атлантическия съвет. „Има определени изисквания, определени от Комисията за отворен пазар на 
Федералния резерв по отношение на потенциалната допустимост“, каза Сатърфийлд. 
"Те са финансови, парични изисквания и условия; те не са политически свързани", добави той. 
Анадолската агенция обвини финансовите институции в Лондон в "манипулативни атаки" срещу лирата. Агенцията 
твърди, че този ход е бил определен да съмпадне с призива на Албайрак. 
Турският банков регулатор в четвъртък разшири определението за "манипулиране и подвеждащи процедури". Той заяви, 
че разпространението на "грешна или подвеждаща информация" ще се счита за "манипулативно" действие. 
 
Economic.bg 
 
√ Нов орган в ЕС ще се бори с прането на пари 
Всяка държава членка упражнява собствен надзор, което води до пропуски 
Европейската комисия ще предложи създаването на нов орган, който да осъществява надзор върху спазването на 
правилата на Европейския съюз за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Като мотив за 
намеренията си институцията изтъква факта, че понастоящем всяка държава от ЕС осъществява самостоятелен надзор 
върху правилата, от което може да възникнат пропуски в подхода. 
Като част от подхода си за засилване на борбата с изпирането на пари, Комисията ще предложи създаването и на по-
хармонизирана единна нормативна уредба по въпроса, която да наложи общи тълкувания на правилата и да не оставя 
място за „вратички“. 
ЕК ще предложи още да се създаде механизъм на ЕС за допълнително координиране между звената за финансово 
разузнаване в държавите членки и за подпомагане работата им. Изпълнителната власт на ЕС се надява частният сектор 
също да се включи в каузата, а насоки по какъв начин да стане това Комисията ще публикува скоро с оглед подобряване 
на обмена на данни. 
Това са конкретните мерки, които ЕК ще предприеме в следващите 12 месеца с цел по-добро прилагане, надзор и 
координиране на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. 
„Трябва да сложим край на навлизането на мръсни пари във финансовата ни система. Днес подсилваме допълнително, 
чрез цялостен и всеобхватен план за действие, нашите защитни механизми за борба с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма. В правилата и тяхното прилагане няма място за слаби звена. Поели сме ангажимент да 
изпълним — бързо и последователно – всички тези действия през следващите 12 месеца. Освен това укрепваме 
глобалната роля на ЕС във връзка с формирането на международните стандарти за борба с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма“, заяви изпълнителният заместник-председателят на Европейската комисия Валдис 
Домбровскис. 
Също така Комисията публикува днес по-прозрачна и по-точна методика за идентифициране на високорискови трети 
държави със стратегически слабости в техните нормативни уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на 
тероризма, които представляват съществена заплаха за финансовата система на ЕС. 
Комисията прие също нов списък с трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с 
изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това се случва за първи път от 2018 г. и в списъка се включват 
Бахамските острови, Барбадос, Ботсуана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианмар, Никарагуа, Панама и 
Зимбабве. Държавите, които се изваждат от списъка, са Босна и Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската 
народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис. 
С оглед провеждането на приобщаващи дискусии относно разработването на тези политики, днес Комисията започна 
обществена консултация относно плана за действие. Органите, заинтересованите страни и гражданите ще могат да 
изпращат своите коментари до 29 юли. 
 
 
 



12 

 

√ Китай и САЩ подновиха диалога за прилагане на търговската си сделка 
Дискусията е проведена на фона на ескалиращо напрежение между страните 
Американските и китайските търговски представители обсъдиха в петък прилагането на търговската си сделка, сключена 
през януари - т.нар. „първа фаза“. САЩ са заявили, че очакват и двете страни да изпълнят задълженията по договора си, 
предава Reuters. 
Дискусията е проведена на фона на ескалиращо напрежение между страните, засилено от критики от страна на САЩ за 
това, че Китай не се е справил адекватно с епидемията от коронавирус. 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и други висши служители обвиниха Китай за смъртта на стотиците хиляди души, 
починали от Covid-19, и заплашиха с наказателни действия, включително възможни тарифи и изместване на веригите за 
доставка далеч от Китай. 
Китайският вицепремиер Лу Хи, търговският представител на САЩ Робърт Лайтхайзър и министърът на финансите на 
САЩ Стивън Мнучин се договориха по време на разговора двете страни да работят заедно за създаването на 
благоприятна среда за изпълнение на търговската сделка от фаза 1, съобщи китайското министерство на търговията.  
Службата на американския търговски представител заяви, че и двете страни „също са се съгласили, че въпреки 
настоящата глобална ситуация в областта на здравето и двете страни очакват напълно да изпълнят задълженията си по 
споразумението своевременно“. 
Преговарящите също така се съгласиха, че се постига „добър напредък“ в създаването на правителствени 
инфраструктури, за да бъде успешна търговската сделка за т.нар. „първа фаза“, съобщи американският офис. 
Съгласно споразумението Китай се съгласи да увеличи покупките си на стоки от САЩ с 200 млрд. долара за две години 
спрямо нивото им през 2017 г. - с около 77 млрд. долара през първата година и 123 млрд. долара през втората година. 
Коронавирусът, който се появи в Китай в края на миналата година, обаче нанесе силен удар върху китайското търсене и 
икономиката му едва започва да се възстановява. 
Двете държави ще продължат да провеждат редовно необходимите срещи по търговското споразумение чрез 
конферентен разговор, съобщи американският офис. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Как Борис Джонсън планира да разхлаби мерките срещу коронавируса? 
Британското правителство ще представи окончателния си план в понеделник 
Британският премиер Борис Джонсън веведе мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса във 
Великобритания от 23-ти март, призовавайки гражданите да останат по домовете си, пише Bloomberg. 
На фона на отслабващата икономика Джонсън обеща да предостави план за начина, по който рестрикциите ще бъдат 
облекчени в неделя, като някои промени ще влязат в сила от понеделник. Ето какво знаем до момента: 
Пикниците в парка 
Джонсън планира да започне да облекчава мерките от понеделник, "ако това е възможно". Сред промените, планирани 
от правителството, е преустановяването на възможност британците да посещават парковете, когато пожелаят, и да 
спортуват навън, спазвайки изискването за дистанция помежду си от два метра. 
Премиерът вече започна да използва съобщения като “пазете се” вместо досегашните “останете по домовете си”. 
Властите обаче отбелязват, че промените ще са по-скоро минимални стъпки, отколкото голям ход към възстановяване на 
икономиката. 
Голямата промяна не идва веднага 
Когато учените в Кралстовто подготвяха различни планове за социална дистанция в началото на март, те прогнозираха, 
че мерките ще останат в сила между 8 и 13 седмици - или до края на юни. 
Някои компании работят според тези срокове. J Sainsbury - вторият по големина търговец на дребно на хранителни стоки 
в Кралството, посочи, че очаква мерките да бъдат премахнати през юни, а Nissan планира да възстанови производството 
си в своя завод в Североизточна Англия в началото на следващия месец. 
Всичко зависи от тестването 
Според британския здравен министър Мат Ханкок поддържането на ниска степен на заразяване зависи от 
проследяването на разпространението на вируса и изолирането на контактните лица на заразените. За целта 
Великобритания ще разчита на приложение за мобилни телефони, което обаче няма да бъде готово до средата на май. 
Отмяната на рестрикциите ще бъде постепенна 
Британските министри вече бяха ясни, че отмяната на мерките не може да се случи изведнъж. Правителството издаде 
и чернова с насоки за бизнеса. Предложенията включват установяване на социална дистанция чрез ленти на подовете на 
компаниите, поддържане на високо ниво на хигиена, разделяне на служителите на смени и др. Служителите вероятно 
също ще трябва да носят предпазни маски. 
Компаниите, чиято дейност се провежда на открито, където рискът от разпространение на заразата е по-малък, вероятно 
ще получат разрешение да отворят първи. 
Някои дружества вече работят 
B&Q, собственост на Kingfisher, отвори всичките си 288 магазина, докато конкурентната Homebase започна работа отново 
през уикенда. Според медиите в Кралството Ikea планира да отвори 18-те си магазина в страната на 18-ти май. 
Във вторник McDonalds обяви, че първите ѝ 15 ресторанта във Великобритания ще отворят следващата седмица, а Burger 
King също започна частично да възстановява дейност. 
Отварянето отново е сложно 
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Дори компаниите, които не обслужват директно клиенти, ще изпитат трудности при възстановяване на дейността си, 
защото трябва да гарантират социална дистанция на служителите си. Те вероятно ще трябва да им предоставят и 
предпазни средства. 
Възниква и въпросът как възобновяването на икономическа дейност да се случи поетапно - общественият транспорт ще 
трябва да стартира всичките си услуги отново по-рано, а много родители няма да могат да се върнат на работа, докато и 
училищата също не отворят. 
В очакване на ваксина 
Плановете за отмяната на някои мерки във Великобритания разчитат на предположенията, че вирусът може да бъде 
овладян без толкова строги рестрикции. Ако броят на новозаразените започне отново да се увеличава, страната ще върне 
всички ограничения. В такъв случай може да се наложи Кралството да изчака появата на ваксина срещу коронавируса, за 
да отмени изцяло всички мерки. 
 
√ Франция отваря икономиката си от понеделник 
Париж ще разхлаби мерките на няколко етапа, като някои училища може да са затворени до есента 
Франция започва да разхлабва ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса, като по този начин 
следва примера на Германия, Нидерландия и Италия, тъй като икономическите удари на коронавируса се засилват, 
съобщава Bloomberg. 
Френският министър-председател Едуар Филип заяви, че страната е готова за прилагането на плана за облекчаването на 
ограниченията върху обществения живот. Но стриктният контрол по отношение на обществения транспорт в Париж 
остава в сила. Причината за това решение е, че броят на заразените с коронавирус във френската столица е твърде висок.  
Разхлабването на ограниченията върху бизнеса и магазините влиза в сила от понеделник, а процесът ще бъде на няколко 
етапа, за да се избегне нова вълна на заразени. 
„Търсим баланс между задължителното връщане към обичайния живот и спазването на всички мерки, които 
възпрепятстват завръщането на епидемията“, коментира Филип. „Целта е да можем да продължим да живеем с този 
вирус, докато се намери лек“, обяснява той. 
Въпреки, че в Европа има над 140 хил. случая на коронавирус, европейските лидери са под натиск да ускорят връщането 
към обичайния начин на живот. Ето защо лидерите на страните от ЕС балансират между рестартирането на икономиката 
и избягването на ново огнище. 
Щетите върху икономиката стават все по-очевидни. Индустриалното производство в Германия през март бележи спад от 
9.2%, а във Франция за същия период се понижава с 16.2%. Това е показателно за опустошителното въздействие на 
коронавируса върху двете най-големи икономики в Европа. 
Ситуацията на местно ниво във Франция ще бъде постоянно следена, като работата от вкъщи остава приоритет. 
Възможно е някои училища да останат затворени до есента заради трудности по отношение на прилагането на мерките 
за социална дистанция. Ресторантите, баровете и кафенетата остават затворени поне до началото на юни. 
Маските за лица ще са задължителни в градския транспорт, като ще бъдат позволени пътувания на разстояние до 100 
километра. Границата на Франция с всички съседни страни остава затворена. 
 
√ Индустриалното производство в Европа се срива с рекорден темп 
Еврозоната се изправя пред най-лошата рецесия в историята 
Индустриалното производство в двете най-големи икономики на еврозоната се срива през март с рекорден темп, 
подчертавайки осакатяващото въздействие от ограничителните мерки против разпространението на коронавируса, 
съобщава Bloomberg. 
В Германия индустриалното производство потъна с 9.2%, а във Франция – с 16.2%. Стряскащите данни от страна на 
индустрията идват ден, след като правителството в Германия отмени някои ограничения и увери, че работи върху план за 
рестартиране на икономиката. 
Във Франция, където правителството ще предостави повече подробности по-късно в четвъртък за това как ще отпуска 
ограничителните мерки, през април има малко подобрение в бизнес активността. Според статистическата агенция Insee 
икономиката е с 33% под нормалните си нива, което е леко подобрение от 36-те процента, регистрирани в началото на 
блокирането. 
Европейската комисия обяви много мрачни очаквания за годината. Прогнозите в сряда показаха, че еврозоната се 
изправя пред най-лошата си рецесия в историята, като германската икономика може да се свие с 6,5% въпреки щедрото 
подпомагане на компании и домакинства. 
За БВП на еврозоната ЕК очаква понижение с рекордните 7,75% през тази година и възстановяване с 6,25% догодина. За 
Европейския съюз прогнозата е за спад от 7,5% през тази година и ръст от 6% през 2021 г. 
Очаква се безработицата в еврозоната да нарасне от 7,5% през 2019 г. на 9,5% през тази година, а догодина да се понижи 
до 8,5%. В ЕС се очаква нивото на безработица да нарасне от 6,7% през 2019 г. на 9% през 2020 г. и след това да падне до 
около 8% през 2021 г. 
Прогнозите за инфлацията в еврозоната са за забавяне до 0,2% през тази година и за ускоряване до 1,1% през 
следващата, а в ЕС да бъде, съответно, 0,6% и 1,3%. 
Общият държавен дефицит на еврозоната и ЕС се очаква да нарасне от 0,6% от БВП през 2019 г. до около 8,5% от БВП 
през 2020 г. и да падне до 3,5% през 2021 г. 
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За дълга на еврозоната се предвижда да се увеличи до 102,75% през 2020 г. от 86% през 2019 г. и да намалее до 98,75% 
през 2021 г. В ЕС дългът ще се увеличи от 79,4% през 2019 г. на около 95% тази година и ще намалее около 92% догодина, 
прогнозира ЕК. 
 
√ Zoom направи първото си придобиване 
Целта на Zoom е чрез сделката да повиши поверителността за потребителите на платформата  
Компанията за видео комуникация Zoom придобива фирмата Keybase, която предоставя услуги за споделяне на файлове 
и защита при пращането на съобщения. Чрез сделката Zoom цели да засили криптирането заради притеснения относно 
поверителността на данните, съобщава Bloomberg. 
Придобиването е първото в историята на Zoom, а така компанията се приближава до целта си да се превърне в най-
популярния инструмент за конферентни разговори. Това става ясно от официалната позиция на базираната в Сан Хосе 
компания. Финансовите параметри по сделката не са разкрити. 
Keybase прави платформи за съобщения, които осигуряват най-високия стандарт на криптиране. По този начин само 
изпращащият съобщението и получателят могат да видят информацията, която обменят. Zoom, чието приложение 
привлича по 300 млн. потребители в световен мащаб дневно, набра сериозна популярност в условията на пандемията от 
коронавирус. Но проблемите по отношение на сигурността и поверителността накараха някои компании и организации 
да забранят Zoom за провеждането на срещи по дистанционен път. 
Експертите от Keybase ще помогнат на Zoom да разработи нови възможности за своята платформа. 
 
Земя 
 
√ Под 50 % е наличният обем в язовирите, предназначени за земеделие  
Едва 46,9% е наличният воден обем в язовирите, чието основно предназначение е напояването за земеделски нужди. 
Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Общо 4362,7 млн. кубични метра е водата във 
всички язовири в страната независимо от нуждите, за които е определена. Това представлява 61,3% от общия обем на 
водните резервоари. 
Вода за земеделски нужди през май ще има от язовирите „Ястребино” - при общо разрешено ползване за годината от 15 
млн. кубика, и „Тича” - при 40 млн. кубика. Нивото на водата в двата водоема беше ниско през миналия месец и затова 
от тях не бяха предвидени обеми за напояване в пролетния сезон. Това доведе земеделците, отглеждащи ранни 
плодове, до критичен момент, в който трябваше да търсят и карат вода с цистерни, за да поливат насажденията си, както 
Агри.БГ вече писа. След намеса на “Напоителни системи“ и Министерството на земеделието проблемът беше разрешен и 
се намери воден ресурс за поливки. 
За осигуряване на напояването в района, който разчита на язовир „Тича”, се работи по включване на алтернативен 
водоизточник, в случая - язовир „Шумен”, съобщават още от МОСВ. Планираните площи за напояване от него през май са 
2928 дка, засети с царевица, зеленчуци, малини, ягоди, бостан и трайни насаждения. За поливките и завиряването на 
напоителната система ще са необходими 2 824 800 кубични метра вода, които ще бъдат осигурени. Продължаващият 
приток в язовира обаче продължава да е по-малък от разхода и обемите могат да бъдат редуцирани. 
Вода за напояване ще има и от други два язовира, които отчетоха критично ниски нива в началото на годината – 
„Дяково” и „Огоста”. Разрешеният обем за ползване за земеделски нужди за годината е 3,3 млн. кубика за „Дяково”, а 
заявката на “Напоителни системи“ за месец май е за 0,172 млн. кубични метра вода. За целта от „Огоста” ще бъдат 
отпуснати 1,60 млн. кубика за цялата година и 0,002 млн. кубика за месец май. 
От МОСВ са предвидили воден ресурс за поливки през този месец и от язовирите: „Панчарево”, „Кула”, „Рабиша”, 
„Сопот”, „Горни Дъбник”, „Бели Лом”, „Съединение”, „Георги Трайков”, „Порой”, „Ахелой”, „Жребчево”, „Малко 
Шарково”, „Домлян”, „Пясъчник”, „Тополница”, „Тракиец”, „Александър Стамболийски”, „Копринка”, „Белмекен”, 
„Батак”, „Въча”, „Розов кладенец”. 
 
√ От 10 млн. овце преди 30 години сега останаха малко над 1 млн.  
От векове овцевъдството е било важен фактор за възраждане на българското село, неговите занаяти и туризъм. Дълбоки 
са неговите корени и богати са традициите. Ето няколко факта, които ни дават повод за гордост. За жалост, в 
„демократичните” времена поголовието бе подложено на унищожение и от 10 млн. овце сега стадата са с малко над 1 
млн. Какви са фактите? 
През XVI век на базата на овцевъдството се създават и някои от големите планински селища в Пловдивския край като 
Копривщица. 
Делепкешаните са група хора, които започват да се занимават с доставката на овце и месо за Цариград. 
В началото на ХХ век овчата вълна задоволява 80 % от нуждите на текстилната индустрия. 
Известни до Първата световна война са бачиите – сдружения на овцевъдите за съвместна дейност по отглеждане на 
дойни животни и преработка на мляко. 
С превръщането на голяма част от пасищата в обработваеми земи, както и с началото на колективизацията бачиите в 
традиционния им вид изчезват. 
Българското овцевъдство притежава уникален генофонд. 
Известни аборигенни породи у нас са „Плевенска черноглава овца”, „Карнобатска овца”, „Старозагорска овца”, 
„Каракачанска овца”, „Южнобългарска бяла овца4, „Елинпелинска овца” и други чистопородни. 
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През последните 20 години обаче броят на овцете в България драстично намалява. Днес те са малко над 1 милион. 
Въпреки това и днес овцевъдството продължава да е ценен източник на суровини за преработвателната индустрия. 
 
Cross.bg 
 
√ В 11 области на страната безработицата надхвърля 10%  
В месеца на обявяване на извънредното положение - март, в 11 области безработицата надхвърля 10 процента при 6,7 на 
сто средно за страната. 
Това съобщиха от Агенцията по заетостта. Най-високо е равнището във Видин - 14,9 процента. На другия полюс е София-
град с 2,3 на сто безработица. Средно за страната за едно свободно работно място се конкурират по седем безработни.  
Данните сочат, че средното покачване на безработицата през март спрямо февруари е половин процент. Най-рязко се е 
повишило нивото ѝ в Благоевград - с 0,9 на сто, а най-малко в Кърджали - с 0,2 на сто. 
Най-много безработни - по 19, се борят за едно свободно работно място в Сливен, а най-малко, съответно по трима, в 
Бургас и Варна. 
Главният експерт "Пазар на труда" на КНСБ Атанаска Тодорова коментира, че безработицата през март не е единствено 
сред ниско квалифициран персонал със средно и по-ниско образование: 
"Процентът на регистрираните безработни с висше образование е 17,1 процента. При близо 40 хиляди лица, които са се 
регистрирали през месец март, 57,9 процента са жени. Повече от 40 процента са лицата, които са на възраст над 50 
години", посочи Тодорова. 
 
√ Обновен център за клиенти на ЧЕЗ във Видин осигурява над 100 вида услуги  
Центърът за обслужване на клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България във Видин вече посреща потребителите в 
помещения с нова визия и модерно оборудване, в съответствие със съвременните тенденции в областта на работа с 
клиенти. 
Ремонтът стартира на 1 април тази година и бе осъществен във възможно най-кратки срокове, при спазване на 
разпоредените мерки за намаляване на вероятността от заразяване с коронавирус. По време на ремонта се прилагаха 
гъвкави схеми на обслужване на клиентите, които осигуриха оптимални условия за опазване на здравето им, без това да 
попречи на качеството на предоставяните услуги. Обособяването на места за обслужване на клиентите на „ЧЕЗ Електро 
България" АД и „ЧЕЗ Разпределение България" АД осигурява комфорт на потребителите и оптимизира времето за 
индивидуалното им обслужване. 
Центърът за клиенти на ЧЕЗ във Видин е оборудван с модерна система за управление на клиентския поток и 
информационни екрани. Обслужването на потребителите и взаимоотношенията с тях са организирани в съответствие с 
международния стандарт EN ISO 9001:2008, който гарантира високо качество и клиентска удовлетвореност. Всеки от 
служителите на компанията, работещи в Центъра, е преминал обучения за работа със специализиран софтуер и 
поведенчески умения за обслужване на клиенти. 
През миналата година в Центъра за клиенти на ЧЕЗ във Видин са обработени над 18 600 заявления за услуги. 
Статистиката сочи, че средно на месец 550 клиенти търсят услугите на Центъра. В него клиентите получават пълната гама 
от над 100 вида услуги, предоставяни от ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Разпределение, като сключване на договори за продажба на 
електрическа енергия, обслужване на клиенти на свободен пазар, сключване на договори за присъединяване на нови 
клиенти, пререгистрация на потребители, издаване на дубликат на фактура, техническа проверка на електромер, 
деклариране на показания и други услуги, включително абонамент за електронна фактура. 
Центърът за клиенти на ЧЕЗ във Видин се намира на ул. „Цар Симеон Велики" № 72. Във връзка със спазване на 
разпоредените противоепидемични мерки, временно работното време на Центъра е от 09:00 ч. до 15:00 ч. от 
понеделник до петък. Помещенията се дезинфекцират, като обслужването е организирано при спазване на препоръките 
на Министерство на здравеопазването за разстояние между служител и клиент, както и между служителите на ЧЕЗ. 
В извънредната ситуация е препоръчително клиентите да посещават офисите на центровете за обслужване на клиенти 
само в краен случай и при неотложна необходимост, като за връзка с компанията използват възможностите за 
дистанционен контакт - информационна линия 0700 10 010, имейли info@cezelectro.bg и klienti@cez-rp.bg, 
корпоративните сайтове cez.bg и cez-rp.bg, както и фейсбук профилите @cezelectrobg и @www.cez.bg. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- След извънредното положение: как ще бъдат прилагани мерките срещу коронавируса? 
- Във Видин: областният управител с апел за помощ заради липса на лекари - от какво още има нужда болницата в 

града? 
- Ще бъде ли спасен туристическият сезон? - министър Николина Ангелкова; 
- В Перник: след скъсаната дига - има ли опасност от замърсяване на реките? 
- Философия на имунитета - акад. Богдан Петрунов; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Авария на шламохранилище в Перник. Има ли опасност за населението? 
- Поредна агресия на пътя. Защо шофьор нападна столичен адвокат пред двете му деца? 
- Да пребориш COVID-19. Даниела Дариткова за инфекцията и лечението. 
- Финал на сериала "All inclusive". Как приключва щурата ваканция на семействата Чорбанови и Сиромашки? 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 3 пъти повече нови заразени заради социални домове, болници и завръщащи се 
в. Монитор - Студенти на онлайн изпити с включени камери и звук 
в. Монитор - Борисов: Даваме 30 млн. лв. за БЦЖ ваксини, важното е да са малко болните 
в. Телеграф - Мотористи на опашка за книжки 
в. Труд - Глобяват ни според дохода  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Имунолози от БАН казват колко тежко би засегнал CОVID-19 
в. 24 часа - Ананиев ще затваря заведения и градове с наредби, депутатите бързат със закона преди 13 май 
в. 24 часа - Държавен натиск към "Лукойл" с нови лицензи 
в. 24 часа - Водни помощи за бедните по 1,5 кубика месечно влизат в закон 
в. 24 часа - ЛиЛана и съдружникът й звънели по 70 пъти на ден на шефове в АПИ заради толсистемата, опитали да 
нахлуят и в управлението 
в. 24 часа - Елмза Ферейра, комисар на ЕС по въпросите на сближаването и реформите, специално за "24 часа": Фонд за 
мащабни инвестиции - за да е еднакво бързо възстановяването на регионите в Европа 
в. Монитор - Евакуираха квартал на Перник заради скъсана дига на ТЕЦ "Република" 
в. Монитор - Още 8737 жилища с нова фасада до края на годината 
в. Телеграф - Лекарство за 2500 болни тръгна към клиниките 
в. Труд - Кой крие истината за смъртта на лекарките. 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Радев, управител на Българската народна банка: Бизнесът и хората не се нуждаят от съвет, а от 
подкрепа - в банките имат надежден партньор 
в. Монитор - Д-р Васислав Петров, директор на Многопрофилната болница "Д-р Иван Селимински" - Сливен: 
Възмутителен фейк е, че болници надписвали диагноза 
в. Телеграф - Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката: Поправителни изпити за срока на матурите 
в. Труд - Д-р Митко Василев, главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара, пред "Труд": 
Дисциплината и трудолюбието на германците им помогнаха в кризата. 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как изглежда новата нормалност 
в. Монитор - Да ядеш бой от лъжата 
в. Монитор - Театърът на задкулисното и превземането на Темида 
в. Телеграф - Бързай бавно 
в. Труд - Да внимаваме за втора вълна към бюрата по труда 
в. Сега - Стадото си иска имунитета 
в. Сега - Да кажем на французите какво е БЦЖ. 
 
√ Москва удължава ограничителните мерки заради COVID-19 до 31 май  
Режимът на задължителна самоизолация заради коронавируса в Москва се удължава до 31 май, съобщи кметът на 
руската столица Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс. 
От 12 май някои от въведените в края на март ограничителни мерки ще бъдат облекчени. Например, промишлените 
предприятия и строителните компании ще възобновят работа, написа на личния си уебсайт кметът Собянин. Той обаче 
подчерта, че все още е твърде рано за отваряне на спортни съоръжения, ресторанти и театри. 
Москва е епицентър на кризата с коронавируса в Русия. Там са регистрирани 92 676 заразени от общо 177 160 
потвърдени случая в страната, но според Собянин реалният брой на случаите в столицата е около 300 000. 
 
√ Пясъкът и морето не носят риск от заразяване с COVID-19  
Да се лежи на пясъка тази година е точно толкова безопасно, колкото беше и миналата година, и преди 10 години, заяви 
професорът по морска микробиология Адамантиа Ефстратиу. Според преподавателя по океанография Раня Зораки, дори 
и да сме на плажа, трябва да се поддържа известна дистанция. 
В интервю за гръцката агенция „Практорио фм" двете преподавателки коментираха вероятността някой да се зарази с 
коронавирус на плажа или в морето. 
При плуването в морето важат същите правила, както за което и да е място на открито. Хората трябва да внимават, ако 
някой кашля, да се стои на разстояние поне метър и половина. 
Иначе от самата морска вода няма как да се заразим с коронавирус и да се разболеем от това. 
Относно плажа, поради слънчевата светлина и високите температури вирусът не може да оцелее, дори и да го има в 
пясъка. Хората просто трябва да спазват правилото да стоят на определената дистанция един от друг. Препоръчва се на 
плажовете с шезлонги да се осигури най-малко 5 квадратни метра площ за всеки турист, за да се избегне близък контакт 
със съседа. 
Що се отнася до идеята между шезлонгите да се поставят прегради от плексиглас като средство за защита Зораки смята, 
че тази идея може да бъде опасна, особено за малките деца. Според проф. Ефстратиу, всички планове за поставяне на 
странни конструкции на пясъка са прекалени и нямат нищо общо с опазването на общественото здраве. 
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Гласове 
 
√ Зеленски моли Запада за помощ, за да избегне фалита на Украйна  
На 26 април испанският в. „Ел Паис“ публикува статия на Владимир Зеленски, озаглавена „Призракът на фалита витае над 
Украйна“, в която украинският президент моли Запада да му помогне да предотврати тази катастрофа. За съжаление, 
тази статия потвърждава моя предишен анализ за състоянието на украинската държава и риска от нейния крах. 
Зеленски признава, че Украйна е на ръба на фалита 
Можем да се обзаложим, че администрацията на украинския президент е изпратила тази статия, подписана от ръката на 
самия Зеленски, до няколко важни западни вестника, за да напомни на западните съюзници на Киев, че без тяхната 
помощ украинската икономика може всеки момент да рухне и ако те не предприемат нищо, фалитът на страната ще 
лежи на съвестта им. И освен "Ел Паис", изглежда, че другите големи европейски вестници са по-загрижени за 
коронавируса и бъдещето на собствената си страна след епидемията, отколкото за съдбата на Украйна. 
Съдържанието на самата статия е доста назидателно и подкопава красивата проукраинска пропаганда на Запада, с която 
ни проглушават ушите още от времето на Майдана. В самото начало Зеленски признава, че „Украйна не е успяла да 
промени своята икономика, която се базира на продажбата на суровини, и е силно зависима от чуждите пазари“. По-
нататък той обяснява, че поради това, както и в резултат от протакането на реализацията на реформите, Украйна сега е 
изправена пред потенциално нова икономическа криза. Оттук нататък той започва да шантажира Запада, подчертавайки, 
че неговата страна се нуждае от получаването на спешна помощ от МВФ и Световната банка и че без нея над страната 
надвисва „призракът на фалита, който ще хвърли Украйна в нищета“. С други думи, Украйна се намира на ръба на краха и 
въобще няма с какво да плати дълговете си. А ако Западът реши да изчака фалита преди да ѝ помогне, нещата ще станат 
още по-зле, защото в опасност ще се окаже животът на милиони хора. Зеленски пише: “Възстановяването след фалит ще 
бъде дълго и трудно. Ние не можем да рискуваме живота на милиони хора и затова очакваме нова програма за 
финансиране от МВФ и Световната банка“. 
Зеленски лъже за постиженията на Украйна 
Но въпреки всичко, признанието на Зеленски, че „постмайданна“ Украйна претърпя поражение по всички фронтове, едва 
ли ще накара Запада да се раздели с няколко милиарда. Затова украинският президент преминава към възхвала на 
собственото си правителство, без да се колебае да преувеличава или даже безсъвестно да лъже. Той трябва да представи 
Украйна като привлекателна държава и затова твърди, че неговото правителство е провело много повече от исканите от 
Запада реформи, отколкото предишните украински власти. По думите му, то вече е формирало антикорупционната 
система, реформирало е финансите, приело е над 100 закона за подобряване и модернизиране на юридическата 
система, работи над програма за привличане на инвестиции, приело е два нашумели закона: „против Коломойски“ (за да 
изчисти банковата система от олигарси) и за сваляне на мораториума за продажбата на селскостопанска земя. Но покрай 
това Зеленски премълчава един съществен проблем. Гореспоменатият закон за сваляне на мораториума не 
удовлетворява МВФ и Световната банка, които искат да се отиде още по-далече. Те искат чуждестранните предприятия и 
частни лица да имат възможност масово да купуват украинска земя. Приетият от Радата закон официално не допуска 
това. Тоест, думите на президента изглеждат като гротеска, когато в следващия абзац на статията превъзнася Украйна 
като селскостопанска държава.  
Тук даже не си струва да споменаваме нелепите му изявления, че блокирането на продажбата на земя държи милиони 
украинци в бедност. Разбира се, те веднага ще забогатеят, когато Сорос или Bayer-Monsanto изкупят земята за грошове. 
Необходима е значителна доза цинизъм, за да се опиташ да представиш тази реформа като част от борбата срещу 
бедността в Украйна, след като тя ще доведе народа до нищета, както беше през 1990 г., когато бяха приватизирани 
компаниите и след това бяха продадени за символични суми. Украинците прекрасно разбират какви ще бъдат 
последствията, защото мнозинството от тях са против отмяната на мораториума. Този абзац в текста на Зеленски 
представлява ода за подчинението на Украйна на заповедите на Запада. В него Зеленски открито казва, че 
правителството му е готово още по-активно от предишните правителства да продава страната в замяна на международна 
помощ. 
Прекрасно знам, че Зеленски настоява да бъде легализирана и проституцията, но това не е повод да превъзнася 
проституирането на собственото си правителството по-отношение на Запада. Лесно може да разберем защо моята статия 
не беше преведена и публикувана на сайта на президента на Украйна. Работата е там, че украинците, и особено 
селскостопанските производители, прекрасно знаят какво представляват произлезлите от Майдана правителства и че 
именно заради техните политики тънат в нищета, а не защото нямат възможност да продават земята си на чужди 
спекуланти. Съмнявам се, че радикално настроените украински националисти виждат повод за гордост в разпътното 
поведение на украинското правителство. 
Зеленски също така лъже безсъвестно за „пътя за мир“ в Украйна след началото на диалога с Русия, която не желаеше да 
разговаря с предишното правителство. Въпреки това не е необходимо да се обсъжда въпросът за Донбас с Русия, защото 
Украйна не воюва с нея, а с Донецката и Луганската народни републики. Впрочем говорейки именно с тях през декември 
2019 г. и април 2020 г., Украйна направи два обмена на военнопленници, като позволи да се приберат по родните си 
домове (както се похвали Зеленски) общо 227 души. Зеленски може дълго да говори за срещата на Нормандската 
четворка, за да създаде представа за движение на негова страна по „пътя на мира“, като вече заяви в документалния 
филм за него, че е ускорил Минския процес, макар,че това въобще не отговаря на действителността. Но истината е там, 
че с изключение на размяната на пленници, сегашното украинско правителство не се е придвижило и на йота в 
реализацията на Минските договорености. Все пак внимавай Владимир, умишлено заблуждаващата реклама се смята за 
престъпления в Европа. 
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От просяци в международни герои 
Съдейки по всичко, Зеленски осъзнава, че дългогодишната просия измори Запада, затова той добавя и параграф с текста, 
че „Украйна не е само страна, която проси помощ, но и страна, която вече има положителен опит в борбата срещу 
коронавируса и може да помогне и на други страни“. Президентът отбелязва, че Украйна е помогнала на 25 страни да 
извозят своите граждани от Китай и е изпратила в Италия група анестезиолози и партида медицински спирт. Това обаче 
едва ли е достатъчно да прикрие катастрофата с мерките на държавата срещу епидемията от коронавируса в Украйна. За 
какъв положителен опит в борбата срещу коронавируса говори Зеленски? За разправата над завърналите се от Китай 
украински граждани? За хаоса в обществения транспорт след затварянето на метрото и въвеждането на квоти, които 
доведоха до фалит автобусните превозвачи? За затваряне на частните пазари, което доведе до вълнения в редица 
региони? За останалите без работа хора, които не получават достойни компенсации? Съмнявам се, че самите украинци 
биха нарекли опита си в борбата срещу коронавируса „положителен“. 
По-нататък в статията си Зеленски споменава подкрепата, която е оказал на ЕС за запазване санкциите срещу Русия, с 
която Зеленски според собствените му твърдения се стреми да води диалог. Противоречието в тези две негови 
твърдения подчертава лъжливостта на заявената му готовност за разговор със съседа. Правителството на Зеленски е 
също толкова русофобско, колкото беше и предишното. Но все пак, за какво е тази негова статия? Зеленски вижда, че 
Украйна отпадна като първостепенен приоритет за Запада, поради това, че постоянно проси пари, но не прави нищо, 
както в плана на реформите, така и по отношение на Минските договорености. И за изминалите шест години Западът се 
измори от това. 
На фона на епидемията с коронавируса съдбата на Украйна и нейния потенциален фалит, станаха по-малък проблем за 
Запада, пред който стоят много по-съществени задачи. Вследствие на това президентът на Украйна публикува тази молба 
в западния печат в смисъл, помогнете ни, защото нашият фалит ще тежи на вашата съвест. Това потвърждава извода, 
който правят редица западни анализатори и то вече не една година, че без постоянна западна финансова помощ, 
днешна Украйна е обречена на фалит и провал. Украйна няма да може да оцелее без Русия като исторически и естествен 
търговски партньор, а Западът не е в състояние да компенсира тази загуба. Псевдореволюцията на „достойнството“ се 
превърна в пълен провал, което потвърждава в статията си и Зеленски с молбата си към Запада да спаси страната му от 
фалит и разоряване. 
 
 


