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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
АИКБ 
 
√ ПОЗИЦИЯ НА АИКБ ПО ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ДДС  
Следва пълният текст на позицията на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Законопроект за 
изменение на Закона за данък върху добавената стойност. 

 
ДО 
Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО 
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И 
ТУРИЗЪМ КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
КОПИЕ 
Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО 
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
Относно: Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност 
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е на принципна позиция в подкрепа на настоящата данъчна система 
на Република България, която е изготвена така, че да осигурява добри и предвидими условия за извършването на 
стопанска дейност в страната. Всяка промяна в системата би изложила на риск и би поставила под съмнение 
стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към предприятията и 
инвеститорите. Именно по тази причина, стабилността на данъчната система и избягването на каквито и да е промени в 
нея, особено след като е доказала своята адекватност посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и 
изпълнението на приходната част на бюджета, следва да бъде избягвано. 
В същото време АИКБ отчита сериозността и дълбочината на предизвикателствата, пред които е поставена българската 
икономика и особено някои нейни сектори, поради мерките за предотвратяване на разпространението на епидемията от 
COVID-19. Във връзка с това приветства инициативите на законодателната и изпълнителната власт за предвиждане на 
мерки за подкрепа на икономиката като цяло, както и на най-засегнатите сектори. Като такива мерки приемаме 
предложенията за изменения в Закона за данъка върху добавената стойност, внесени от г-н Ципов и група народни 
представители. Обръщаме внимание на следните конкретни моменти: 

1. АИКБ припомня отново позицията си, че следва да бъдат подкрепяни доходите на хората, за да могат да си 
плащат сметките и покриват разходите, а не да се субсидират цени или поемат разходи от бюджета. Затова ние 
не подкрепяме намаляването на ДДС за храни, лекарства, детски стоки и др., правено с цел намаляване на цени 
за всички. Подкрепата на доходите на работещите в предприятията в затруднение с мярката за компенсиране на 
отсъстващия доход при спиране на работа или при непълно работно време (за времето когато не се работи) би 
помогнала за запазване на много повече работни места и би била много по-ефективна, ако бъде в съотношение 
60/0 или 60/15. Така много повече предприятия, изпаднали в затруднение поради коронакризата, ще могат да се 
възползват от нея и да не извършват съкращения, а не само онези, които имат финансови резерви, за да 
доплащат нелогично и несправедливо възнаграждения до пълния им размер на работници, които не полагат 
труд. 

2. АИКБ подкрепя принципно всички мерки, които биха „изсветлили“ трудовите правоотношения, биха увеличили 
доходите и стимулирали потреблението. В тази посока подкрепя увеличението на минималния осигурителен 
доход за икономическите дейности 55, 56 и 79 – Хотелиерство, Ресторантьорство, Туристическа агентска и 
операторска дейност, други дейности, свързани с пътувания и резервации от 610 лв. на 800 лв., като споделя 
мотивите, с които това е направено, и вярва, че подобна стъпка отразява икономическите реалности в тези 
сектори, след като е предложена от браншовите им организации. 

3. АИКБ може да подкрепи евентуално намаляване на ставката на дължимия данък добавена стойност до 9 %, само 
като антикризисна мярка с временен характер, за подкрепа на сектора, като отчитаме, че дейността на хотели, 
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места за настаняване, питейни заведения и заведения за хранене e най-засегната от мерките за предотвратяване 
на разпространението на COVID-19. АИКБ подкрепя и мярката, насочена към книгоиздаването и 
разпространението, тъй като тя обхваща и учебниците и учебните пособия, свързани с публични разходи, така че 
нейното въздействие върху бюджета ще е и по-ограничено. 

4. Не споделяме позицията, че намаляване на ставката за тези два сектора трябва да е съпроводено с увеличаване 
на други данъци. По-малкото приходи в бюджета (от порядъка на 160 млн. лева общо за двата сектора) могат да 
бъдат компенсирани с повишена събираемост, повече приходи от осигуровки и подоходен данък предвид 
увеличения осигурителен доход, както и с намаляване на разходите на администрацията. Даже и нищо от това 
да не се случи, бюджетният дефицит би се увеличил от едва 2,8% на не повече от 3,0 %. Това не представлява 
някакъв сериозен проблем предвид прогнозата на Европейската комисия за бюджетен дефицит за останалите 
страни в Съюза от 4,8% до 11,1% или средно за държавите членки в размер на 8,3%. 

  
С УВАЖЕНИЕ, 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ 
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ: Трябва да се избегнат промени в Закона за ДДС 
"Не споделяме позицията, че намаляване на ставката за тези два сектора трябва да е съпроводено с увеличаване на 
други данъци", казват от Асоциацията 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) излезе с позиция относно законопроекта за изменение на 
Закона за ДДС, изпратена до председателите на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по бюджет 
и финанси към 44-то Народно събрание на Република България. 
"Асоциацията е на принципна позиция в подкрепа на настоящата данъчна система на България, която е изготвена така, че 
да осигурява добри и предвидими условия за извършването на стопанска дейност в страната. Всяка промяна в системата 
би изложила на риск и би поставила под съмнение стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила 
неблагоприятни сигнали към предприятията и инвеститорите. Именно по тази причина, стабилността на данъчната 
система и избягването на каквито и да е промени в нея, особено след като е доказала своята адекватност посредством 
непрекъснатото подобряване на събираемостта и изпълнението на приходната част на бюджета, следва да бъде 
избягвано", пишат от АИКБ. 
Оттам подчертават, че отчитат "сериозността на предизвикателствата, пред които е поставена българската икономика и 
особено някои нейни сектори" заради мерките срещу разпространението на COVID-19. "Във връзка с това приветстваме 
инициативите на законодателната и изпълнителната власт за предвиждане на мерки за подкрепа на икономиката като 
цяло, както и на най-засегнатите сектори. Като такива мерки приемаме предложенията за изменения в Закона за данъка 
върху добавената стойност, внесени от г-н Ципов и група народни представители", казват още от АИКБ. 
Ето и пълния текст на позицията:  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е на принципна позиция в подкрепа на настоящата данъчна система 
на Република България, която е изготвена така, че да осигурява добри и предвидими условия за извършването на 
стопанска дейност в страната. Всяка промяна в системата би изложила на риск и би поставила под съмнение 
стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към предприятията и 
инвеститорите. Именно по тази причина, стабилността на данъчната система и избягването на каквито и да е промени в 
нея, особено след като е доказала своята адекватност посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и 
изпълнението на приходната част на бюджета, следва да бъде избягвано. 
В същото време АИКБ отчита сериозността и дълбочината на предизвикателствата, пред които е поставена българската 
икономика и особено някои нейни сектори, поради мерките за предотвратяване на разпространението на епидемията от 
COVID-19. Във връзка с това приветства инициативите на законодателната и изпълнителната власт за предвиждане на 
мерки за подкрепа на икономиката като цяло, както и на най-засегнатите сектори. Като такива мерки приемаме 
предложенията за изменения в Закона за данъка върху добавената стойност, внесени от г-н Ципов и група народни 
представители. Обръщаме внимание на следните конкретни моменти: 
АИКБ припомня отново позицията си, че следва да бъдат подкрепяни доходите на хората, за да могат да си плащат 
сметките и покриват разходите, а не да се субсидират цени или поемат разходи от бюджета. Затова ние не подкрепяме 
намаляването на ДДС за храни, лекарства, детски стоки и др., правено с цел намаляване на цени за всички. Подкрепата 
на доходите на работещите в предприятията в затруднение с мярката за компенсиране на отсъстващия доход при 
спиране на работа или при непълно работно време (за времето когато не се работи) би помогнала за запазване на много 
повече работни места и би била много по-ефективна, ако бъде в съотношение 60/0 или 60/15. Така много повече 
предприятия, изпаднали в затруднение поради коронакризата, ще могат да се възползват от нея и да не извършват 
съкращения, а не само онези, които имат финансови резерви, за да доплащат нелогично и несправедливо 
възнаграждения до пълния им размер на работници, които не полагат труд. 
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АИКБ подкрепя принципно всички мерки, които биха „изсветлили“ трудовите правоотношения, биха увеличили доходите 
и стимулирали потреблението. В тази посока подкрепя увеличението на минималния осигурителен доход за 
икономическите дейности 55, 56 и 79 – Хотелиерство, Ресторантьорство, Туристическа агентска и операторска дейност, 
други дейности, свързани с пътувания и резервации от 610 лв. на 800 лв., като споделя мотивите, с които това е 
направено, и вярва, че подобна стъпка отразява икономическите реалности в тези сектори, след като е предложена от 
браншовите им организации. 
АИКБ може да подкрепи евентуално намаляване на ставката на дължимия данък добавена стойност до 9 %, само като 
антикризисна мярка с временен характер, за подкрепа на сектора, като отчитаме, че дейността на хотели, места за 
настаняване, питейни заведения и заведения за хранене e най-засегната от мерките за предотвратяване на 
разпространението на COVID-19. АИКБ подкрепя и мярката, насочена към книгоиздаването и разпространението, тъй 
като тя обхваща и учебниците и учебните пособия, свързани с публични разходи, така че нейното въздействие върху 
бюджета ще е и по-ограничено. 
Не споделяме позицията, че намаляване на ставката за тези два сектора трябва да е съпроводено с увеличаване на други 
данъци. По-малкото приходи в бюджета (от порядъка на 160 млн. лева общо за двата сектора) могат да бъдат 
компенсирани с повишена събираемост, повече приходи от осигуровки и подоходен данък предвид увеличения 
осигурителен доход, както и с намаляване на разходите на администрацията. Даже и нищо от това да не се случи, 
бюджетният дефицит би се увеличил от едва 2,8% на не повече от 3,0 %. Това не представлява някакъв сериозен проблем 
предвид прогнозата на Европейската комисия за бюджетен дефицит за останалите страни в Съюза от 4,8% до 11,1% или 
средно за държавите членки в размер на 8,3%. 
 
Cross.bg 
 
√ АИКБ не подкрепя намаляването на ДДС за храни, лекарства и детски стоки 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя настоящата данъчна система на Република България, 
която е изготвена така, че да осигурява добри и предвидими условия за извършването на стопанска дейност в страната. 
Всяка промяна в системата би изложила на риск и би поставила под съмнение стабилността и предвидимостта на бизнес 
средата и би отправила неблагоприятни сигнали към предприятията и инвеститорите.  
Това се казва в позиция на работодателската организация за предлаганите промени в Закона за данък върху добавената 
стойност. Документът е изпратен до председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова и до 
председателя на икономическата и туристическа комисия - Петър Кънев. 
Според АИКБ данъчната система е доказала своята адекватност посредством непрекъснатото подобряване на 
събираемостта и изпълнението на приходната част на бюджета и би следвало да се избягват каквито и да е промени в 
нея. 
В същото време АИКБ отчита сериозността и дълбочината на предизвикателствата, пред които е поставена българската 
икономика и особено някои нейни сектори, поради мерките за предотвратяване на разпространението на епидемията от 
Ковид-19. 
"Във връзка с това приветстваме инициативите на законодателната и изпълнителната власт за предвиждане на мерки за 
подкрепа на икономиката като цяло, както и на най-засегнатите сектори. Като такива мерки приемаме предложенията за 
изменения в Закона за данъка върху добавената стойност, внесени от г-н Ципов и група народни представители“, пише в 
позицията на работодателите.  
Вчера ресорната парламентарна Комисия по бюджет и финанси прие на първо четене само законопроекта на ГЕРБ, 
според който косвения налог за ресторантьорите ще бъде намален на 9%. Останалите 5 законопроекта, които предлагаха 
по-ниска ставка за храни, лекарства и други, бяха отхвърлени. 
Бизнесът обаче обръща внимание, че не подкрепя намаляването на ДДС за храни, лекарства, детски стоки и др., правено 
с цел намаляване на цени за всички.  
"Подкрепата на доходите на работещите в предприятията в затруднение с мярката за компенсиране на отсъстващия 
доход при спиране на работа или при непълно работно време (за времето когато не се работи) би помогнала за 
запазване на много повече работни места и би била много по-ефективна, ако бъде в съотношение 60/0 или 60/15. Така 
много повече предприятия, изпаднали в затруднение поради коронакризата, ще могат да се възползват от нея и да не 
извършват съкращения, а не само онези, които имат финансови резерви, за да доплащат нелогично и несправедливо 
възнаграждения до пълния им размер на работници, които не полагат труд", пише в позицията.  
Работодателите подчертават, че биха подкрепили евентуално намаляване на ставката на дължимия данък добавена 
стойност до 9%, само като антикризисна мярка с временен характер, за подкрепа на сектора. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ АИКБ не подкрепя намаляването на ДДС за храни, лекарства и детски стоки 
Работодателите биха подкрепили 9% за ресторантьорския бранш само като антикризисна мярка с временен 
характер 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя на настоящата данъчна система на Република 
България, която е изготвена така, че да осигурява добри и предвидими условия за извършването на стопанска дейност в 
страната. Всяка промяна в системата би изложила на риск и би поставила под съмнение стабилността и предвидимостта 
на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към предприятията и инвеститорите.  
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Това се казва в позиция на работодателската организация за предлаганите промени в Закона за данък върху добавената 
стойност. Документът е изпратен до председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова и до 
председателя на икономическата и туристическа комисия - Петър Кънев. 
Според АИКБ данъчната система е доказала своята адекватност посредством непрекъснатото подобряване на 
събираемостта и изпълнението на приходната част на бюджета и би следвало да се избягват каквито и да е промени в 
нея. 
В същото време АИКБ отчита сериозността и дълбочината на предизвикателствата, пред които е поставена българската 
икономика и особено някои нейни сектори, поради мерките за предотвратяване на разпространението на епидемията от 
Ковид-19. 
"Във връзка с това приветстваме инициативите на законодателната и изпълнителната власт за предвиждане на мерки за 
подкрепа на икономиката като цяло, както и на най-засегнатите сектори. Като такива мерки приемаме предложенията за 
изменения в Закона за данъка върху добавената стойност, внесени от г-н Ципов и група народни представители“, пише в 
позицията на работодателите.  
Вчера ресорната парламентарна Комисия по бюджет и финанси прие на първо четене само законопроектът на ГЕРБ, 
според който косвения налог за ресторантьорите ще бъде намален на 9%. Останалите 5 законопроекта, които предлагаха 
по-ниска ставка за храни, лекарства и други, бяха отхвърлени. 
Бизнесът обаче обръща внимание, че не подкрепя намаляването на ДДС за храни, лекарства, детски стоки и др., правено 
с цел намаляване на цени за всички.  
"Подкрепата на доходите на работещите в предприятията в затруднение с мярката за компенсиране на отсъстващия 
доход при спиране на работа или при непълно работно време (за времето когато не се работи) би помогнала за 
запазване на много повече работни места и би била много по-ефективна, ако бъде в съотношение 60/0 или 60/15. Така 
много повече предприятия, изпаднали в затруднение поради коронакризата, ще могат да се възползват от нея и да не 
извършват съкращения, а не само онези, които имат финансови резерви, за да доплащат нелогично и несправедливо 
възнаграждения до пълния им размер на работници, които не полагат труд", пише в позицията.  
Работодателите подчертават, че биха подкрепили евентуално намаляване на ставката на дължимия данък добавена 
стойност до 9%, само като антикризисна мярка с временен характер, за подкрепа на сектора. 
 
Dir.bg 
 
√ АИКБ приема временното намаляване на ДДС: хазната можела да го компенсира 
По-малкото със 160 млн. лева приходи в бюджета могат да бъдат покрити от повишена събираемост 
В своя позиция Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) казва, че може да подкрепи евентуално 
намаляване на ставката на дължимия данък добавена стойност до 9%, само като антикризисна мярка с временен 
характер. Това е мярка за подкрепа на сектор, най-засегнат от мерките за предотвратяване на разпространението на 
COVID-19 - дейността на хотели, места за настаняване, питейни заведения и заведения за хранене, отбелязват от АИКБ. 
Работодателската организация подкрепя и мярката за намаляване на ДДС до 9%, насочена към книгоиздаването и 
разпространението, тъй като тя обхваща и учебниците и учебните пособия, свързани с публични разходи, така че нейното 
въздействие върху бюджета ще е и по-ограничено. 
Като аргумент за подкрепата си от АИКБ изтъкват, че по принцип стоят зад всички мерки, които биха "изсветлили" 
трудовите правоотношения, биха увеличили доходите и стимулирали потреблението. В тази посока организацията 
подкрепя увеличението на минималния осигурителен доход за икономическите дейности 55, 56 и 79 - Хотелиерство, 
Ресторантьорство, Туристическа агентска и операторска дейност, други дейности, свързани с пътувания и резервации от 
610 лв. на 800 лв. АИКБ изразява увереност, че подобна стъпка отразява икономическите реалности в тези сектори, след 
като е предложена от браншовите им организации. 
За увеличение на минималния осигурителен доход на 800 лева в тези сектори се обяви и министърът на труда и 
социалната политика Деница Сачева. 
От АИКБ заявяват, че намаляването на ставката за тези два сектора не трябва да е съпроводено с увеличаване на други 
данъци. По-малкото приходи в бюджета (от порядъка на 160 млн. лева общо за двата сектора) могат да бъдат 
компенсирани с повишена събираемост, повече приходи от осигуровки и подоходен данък предвид увеличения 
осигурителен доход, както и с намаляване на разходите на администрацията, коментират от АИКБ. 
Даже и нищо от това да не се случи, бюджетният дефицит би се увеличил от едва 2,8% на не повече от 3,0%. Това не 
представлява някакъв сериозен проблем предвид прогнозата на Европейската комисия за бюджетен дефицит за 
останалите страни в Съюза от 4,8% до 11,1% или средно за държавите членки в размер на 8,3%., добавят от 
работодателската организация. 
 
Информационна агенция „БЛИЦ“ 
 
√ АИКБ излезе с позиция за промените в Закона за ДДС  
Оттам подчертават, че отчитат "сериозността на предизвикателствата, пред които е поставена българската 
икономика" 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) излезе с позиция относно законопроекта за изменение на 
Закона за ДДС, изпратена до председателите на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по бюджет 
и финанси към 44-то Народно събрание на Република България.  
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"Асоциацията е на принципна позиция в подкрепа на настоящата данъчна система на България, която е изготвена така, че 
да осигурява добри и предвидими условия за извършването на стопанска дейност в страната. Всяка промяна в системата 
би изложила на риск и би поставила под съмнение стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила 
неблагоприятни сигнали към предприятията и инвеститорите.  
Именно по тази причина, стабилността на данъчната система и избягването на каквито и да е промени в нея, особено 
след като е доказала своята адекватност посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и изпълнението на 
приходната част на бюджета, следва да бъде избягвано", пишат от АИКБ. Оттам подчертават, че отчитат "сериозността на 
предизвикателствата, пред които е поставена българската икономика и особено някои нейни сектори" заради мерките 
срещу разпространението на COVID-19.  
"Във връзка с това приветстваме инициативите на законодателната и изпълнителната власт за предвиждане на мерки за 
подкрепа на икономиката като цяло, както и на най-засегнатите сектори. Като такива мерки приемаме предложенията за 
изменения в Закона за данъка върху добавената стойност, внесени от г-н Ципов и група народни представители", казват 
още от АИКБ. 
Ето и пълния текст на позицията:  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е на принципна позиция в подкрепа на настоящата данъчна система 
на Република България, която е изготвена така, че да осигурява добри и предвидими условия за извършването на 
стопанска дейност в страната. Всяка промяна в системата би изложила на риск и би поставила под съмнение 
стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към предприятията и 
инвеститорите. Именно по тази причина, стабилността на данъчната система и избягването на каквито и да е промени в 
нея, особено след като е доказала своята адекватност посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и 
изпълнението на приходната част на бюджета, следва да бъде избягвано. 
В същото време АИКБ отчита сериозността и дълбочината на предизвикателствата, пред които е поставена българската 
икономика и особено някои нейни сектори, поради мерките за предотвратяване на разпространението на епидемията от 
COVID-19. Във връзка с това приветства инициативите на законодателната и изпълнителната власт за предвиждане на 
мерки за подкрепа на икономиката като цяло, както и на най-засегнатите сектори. Като такива мерки приемаме 
предложенията за изменения в Закона за данъка върху добавената стойност, внесени от г-н Ципов и група народни 
представители. Обръщаме внимание на следните конкретни моменти: 
АИКБ припомня отново позицията си, че следва да бъдат подкрепяни доходите на хората, за да могат да си плащат 
сметките и покриват разходите, а не да се субсидират цени или поемат разходи от бюджета. Затова ние не подкрепяме 
намаляването на ДДС за храни, лекарства, детски стоки и др., правено с цел намаляване на цени за всички. Подкрепата 
на доходите на работещите в предприятията в затруднение с мярката за компенсиране на отсъстващия доход при 
спиране на работа или при непълно работно време (за времето когато не се работи) би помогнала за запазване на много 
повече работни места и би била много по-ефективна, ако бъде в съотношение 60/0 или 60/15. Така много повече 
предприятия, изпаднали в затруднение поради коронакризата, ще могат да се възползват от нея и да не извършват 
съкращения, а не само онези, които имат финансови резерви, за да доплащат нелогично и несправедливо 
възнаграждения до пълния им размер на работници, които не полагат труд. 
АИКБ подкрепя принципно всички мерки, които биха „изсветлили“ трудовите правоотношения, биха увеличили доходите 
и стимулирали потреблението. В тази посока подкрепя увеличението на минималния осигурителен доход за 
икономическите дейности 55, 56 и 79 – Хотелиерство, Ресторантьорство, Туристическа агентска и операторска дейност, 
други дейности, свързани с пътувания и резервации от 610 лв. на 800 лв., като споделя мотивите, с които това е 
направено, и вярва, че подобна стъпка отразява икономическите реалности в тези сектори, след като е предложена от 
браншовите им организации. 
АИКБ може да подкрепи евентуално намаляване на ставката на дължимия данък добавена стойност до 9 %, само като 
антикризисна мярка с временен характер, за подкрепа на сектора, като отчитаме, че дейността на хотели, места за 
настаняване, питейни заведения и заведения за хранене e най-засегната от мерките за предотвратяване на 
разпространението на COVID-19. АИКБ подкрепя и мярката, насочена към книгоиздаването и разпространението, тъй 
като тя обхваща и учебниците и учебните пособия, свързани с публични разходи, така че нейното въздействие върху 
бюджета ще е и по-ограничено. 
Не споделяме позицията, че намаляване на ставката за тези два сектора трябва да е съпроводено с увеличаване на други 
данъци. По-малкото приходи в бюджета (от порядъка на 160 млн. лева общо за двата сектора) могат да бъдат 
компенсирани с повишена събираемост, повече приходи от осигуровки и подоходен данък предвид увеличения 
осигурителен доход, както и с намаляване на разходите на администрацията. Даже и нищо от това да не се случи, 
бюджетният дефицит би се увеличил от едва 2,8% на не повече от 3,0 %. Това не представлява някакъв сериозен проблем 
предвид прогнозата на Европейската комисия за бюджетен дефицит за останалите страни в Съюза от 4,8% до 11,1% или 
средно за държавите членки в размер на 8,3%. 
 
News.bg 
 
√ От АИКБ не приемат намаление на ДДС за храни, лекарства, детски стоки  
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпратиха своята позиция за предлаганите промени в 
Закона за данък върху добавената стойност. Позицията им е насочена към председателя на бюджетната комисия в 
парламента Менда Стоянова и до председателя на икономическата и туристическа комисия - Петър Кънев. 
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От АИКБ подкрепят настоящата данъчна система на Република България, която е изготвена така, че да осигурява добри и 
предвидими условия за извършването на стопанска дейност в страната. Те смятат, че промяна в системата би поставила 
под съмнение стабилността и предвидимостта на бизнес средата.  
От работодателската организация отчитат предизвикателствата пред българската икономика заради 
противоепидемичните мерки срещу епидемията от COVID-19. Те подкрепят мерките за промени в ДДС, внесени от 
депутата от ГЕРБ Красимир Ципов.  
От асоциацията акцентират върху няколко аспекта на промени в Закона за ДДС: 

• Да бъдат подкрепяни доходите на хората, за да могат да си плащат сметките и покриват разходите, а не да се 
субсидират цени или поемат разходи от бюджета. Затова ние не подкрепяме намаляването на ДДС за храни, 
лекарства, детски стоки и др., правено с цел намаляване на цени за всички. Подкрепата на доходите на 
работещите в предприятията в затруднение с мярката за компенсиране на отсъстващия доход при спиране на 
работа или при непълно работно време (за времето когато не се работи) би помогнала за запазване на много 
повече работни места и би била много по-ефективна, ако бъде в съотношение 60/0 или 60/15. Така много повече 
предприятия, изпаднали в затруднение поради коронакризата, ще могат да се възползват от нея и да не 
извършват съкращения, а не само онези, които имат финансови резерви, за да доплащат нелогично и 
несправедливо възнаграждения до пълния им размер на работници, които не полагат труд.  

• АИКБ подкрепя принципно всички мерки, които биха "изсветлили" трудовите правоотношения, биха увеличили 
доходите и стимулирали потреблението. В тази посока подкрепя увеличението на минималния осигурителен 
доход за икономическите дейности 55, 56 и 79 - Хотелиерство, Ресторантьорство, Туристическа агентска и 
операторска дейност, други дейности, свързани с пътувания и резервации от 610 лв. на 800 лв., като споделя 
мотивите, с които това е направено, и вярва, че подобна стъпка отразява икономическите реалности в тези 
сектори, след като е предложена от браншовите им организации. 

• АИКБ може да подкрепи евентуално намаляване на ставката на дължимия данък добавена стойност до 9 %, само 
като антикризисна мярка с временен характер, за подкрепа на сектора, като отчитаме, че дейността на хотели, 
места за настаняване, питейни заведения и заведения за хранене e най-засегната от мерките за предотвратяване 
на разпространението на COVID-19. АИКБ подкрепя и мярката, насочена към книгоиздаването и 
разпространението, тъй като тя обхваща и учебниците и учебните пособия, свързани с публични разходи, така че 
нейното въздействие върху бюджета ще е и по-ограничено. 

• Не споделяме позицията, че намаляване на ставката за тези два сектора трябва да е съпроводено с увеличаване 
на други данъци. По-малкото приходи в бюджета (от порядъка на 160 млн. лева общо за двата сектора) могат да 
бъдат компенсирани с повишена събираемост, повече приходи от осигуровки и подоходен данък предвид 
увеличения осигурителен доход, както и с намаляване на разходите на администрацията. Даже и нищо от това 
да не се случи, бюджетният дефицит би се увеличил от едва 2,8% на не повече от 3,0 %. Това не представлява 
някакъв сериозен проблем предвид прогнозата на Европейската комисия за бюджетен дефицит за останалите 
страни в Съюза от 4,8% до 11,1% или средно за държавите членки в размер на 8,3%.  

 
Club Z 
 
√ АИКБ: Подкрепяме 9% ДДС за ресторантите, но само като временна мярка 
Организацията обаче не споделя виждането на Министерството на финансите за компенсиране на загубите с 
вдигането на други данъци 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) може да подкрепи евентуално намаляване на ставката на 
дължимия данък добавена стойност до 9 на сто, само като антикризисна мярка с временен характер, за подкрепа на 
сектора, като отчитаме, че дейността на хотели, места за настаняване, питейни заведения и заведения за хранене, e най-
засегната от мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19.  
АИКБ подкрепя и мярката, насочена към книгоиздаването и разпространението, тъй като тя обхваща и учебниците и 
учебните пособия, свързани с публични разходи, така че нейното въздействие върху бюджета ще е и по-ограничено. 
Това е записано в становище на асоциацията по Законопроекта за изменение на Закона за данък върху добавената 
стойност, адресирано до председателя на парламентарната икономическа комисия, с копие по председателя на 
бюджетната комисия, цитирано от БТА. 
АИКБ не споделя позицията, че намаляване на ставката за тези два сектора трябва да бъде съпроводено с увеличаване на 
други данъци. По-малкото приходи в бюджета (от порядъка на 160 млн. лева общо за двата сектора) могат да бъдат 
компенсирани с повишена събираемост, повече приходи от осигуровки и подоходен данък предвид увеличения 
осигурителен доход, както и с намаляване на разходите на администрацията, смята асоциацията и допълва, че даже и 
нищо от това да не се случи, бюджетният дефицит би се увеличил от едва 2,8 на сто на не повече от 3 на сто.  
Според АИКБ това не представлява някакъв сериозен проблем предвид прогнозата на Европейската комисия за 
бюджетен дефицит за останалите страни в Съюза от 4,8 на сто до 11,1 на сто или средно за държавите членки в размер на 
8,3 на сто, коментират още от асоциацията. 
Тя е на принципна позиция в подкрепа на настоящата данъчна система на България, която е изготвена така, че да 
осигурява добри и предвидими условия за извършването на стопанска дейност в страната. 
АИКБ припомня отново позицията си, че следва да бъдат подкрепяни доходите на хората, за да могат да си плащат 
сметките и покриват разходите, а не да се субсидират цени или поемат разходи от бюджета. По тази причина АИКБ не 
подкрепя намаляването на ДДС за храни, лекарства, детски стоки и др., правено с цел намаляване на цени за всички. 
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АИКБ подкрепя принципно всички мерки, които биха "изсветлили" трудовите правоотношения, биха увеличили доходите 
и стимулирали потреблението. В тази посока от АИКБ подкрепят увеличението на минималния осигурителен доход за 
икономическите дейности 55, 56 и 79 - хотелиерство, ресторантьорство, туристическа агентска и операторска дейност, 
други дейности, свързани с пътувания и резервации от 610 лв. на 800 лева. 
 
Faktor.bg 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал подкрепя 9% ДДС за туризма само като временна мярка  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) излезе с позиция относно законопроекта за изменение на 
Закона за ДДС, изпратена до председателите на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по бюджет 
и финанси към 44-то Народно събрание на Република България.  
"Асоциацията е на принципна позиция в подкрепа на настоящата данъчна система на България, която е изготвена така, че 
да осигурява добри и предвидими условия за извършването на стопанска дейност в страната. Всяка промяна в системата 
би изложила на риск и би поставила под съмнение стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила 
неблагоприятни сигнали към предприятията и инвеститорите. Именно по тази причина, стабилността на данъчната 
система и избягването на каквито и да е промени в нея, особено след като е доказала своята адекватност посредством 
непрекъснатото подобряване на събираемостта и изпълнението на приходната част на бюджета, следва да бъде 
избягвано", пишат от АИКБ.  
От организацията на Васил Велев подчертават, че отчитат "сериозността на предизвикателствата, пред които е поставена 
българската икономика и особено някои нейни сектори" заради мерките срещу разпространението на COVID-19. "Във 
връзка с това приветстваме инициативите на законодателната и изпълнителната власт за предвиждане на мерки за 
подкрепа на икономиката като цяло, както и на най-засегнатите сектори. Като такива мерки приемаме предложенията за 
изменения в Закона за данъка върху добавената стойност, внесени от г-н Ципов и група народни представители", казват 
още от АИКБ. 
Ето и пълния текст на позицията:  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ,  
Асоциацията на индустриалния капитал в България е на принципна позиция в подкрепа на настоящата данъчна система 
на Република България, която е изготвена така, че да осигурява добри и предвидими условия за извършването на 
стопанска дейност в страната. Всяка промяна в системата би изложила на риск и би поставила под съмнение 
стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към предприятията и 
инвеститорите. Именно по тази причина, стабилността на данъчната система и избягването на каквито и да е промени в 
нея, особено след като е доказала своята адекватност посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и 
изпълнението на приходната част на бюджета, следва да бъде избягвано.  
В същото време АИКБ отчита сериозността и дълбочината на предизвикателствата, пред които е поставена българската 
икономика и особено някои нейни сектори, поради мерките за предотвратяване на разпространението на епидемията от 
COVID-19. Във връзка с това приветства инициативите на законодателната и изпълнителната власт за предвиждане на 
мерки за подкрепа на икономиката като цяло, както и на най-засегнатите сектори. Като такива мерки приемаме 
предложенията за изменения в Закона за данъка върху добавената стойност, внесени от г-н Ципов и група народни 
представители. Обръщаме внимание на следните конкретни моменти:  
АИКБ припомня отново позицията си, че следва да бъдат подкрепяни доходите на хората, за да могат да си плащат 
сметките и покриват разходите, а не да се субсидират цени или поемат разходи от бюджета. Затова ние не подкрепяме 
намаляването на ДДС за храни, лекарства, детски стоки и др., правено с цел намаляване на цени за всички. Подкрепата 
на доходите на работещите в предприятията в затруднение с мярката за компенсиране на отсъстващия доход при 
спиране на работа или при непълно работно време (за времето когато не се работи) би помогнала за запазване на много 
повече работни места и би била много по-ефективна, ако бъде в съотношение 60/0 или 60/15. Така много повече 
предприятия, изпаднали в затруднение поради коронакризата, ще могат да се възползват от нея и да не извършват 
съкращения, а не само онези, които имат финансови резерви, за да доплащат нелогично и несправедливо 
възнаграждения до пълния им размер на работници, които не полагат труд.  
АИКБ подкрепя принципно всички мерки, които биха „изсветлили“ трудовите правоотношения, биха увеличили доходите 
и стимулирали потреблението. В тази посока подкрепя увеличението на минималния осигурителен доход за 
икономическите дейности 55, 56 и 79 – Хотелиерство, Ресторантьорство, Туристическа агентска и операторска дейност, 
други дейности, свързани с пътувания и резервации от 610 лв. на 800 лв., като споделя мотивите, с които това е 
направено, и вярва, че подобна стъпка отразява икономическите реалности в тези сектори, след като е предложена от 
браншовите им организации.  
АИКБ може да подкрепи евентуално намаляване на ставката на дължимия данък добавена стойност до 9 %, само като 
антикризисна мярка с временен характер, за подкрепа на сектора, като отчитаме, че дейността на хотели, места за 
настаняване, питейни заведения и заведения за хранене e най-засегната от мерките за предотвратяване на 
разпространението на COVID-19. АИКБ подкрепя и мярката, насочена към книгоиздаването и разпространението, тъй 
като тя обхваща и учебниците и учебните пособия, свързани с публични разходи, така че нейното въздействие върху 
бюджета ще е и по-ограничено.  
Не споделяме позицията, че намаляване на ставката за тези два сектора трябва да е съпроводено с увеличаване на други 
данъци. По-малкото приходи в бюджета (от порядъка на 160 млн. лева общо за двата сектора) могат да бъдат 
компенсирани с повишена събираемост, повече приходи от осигуровки и подоходен данък предвид увеличения 
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осигурителен доход, както и с намаляване на разходите на администрацията. Даже и нищо от това да не се случи, 
бюджетният дефицит би се увеличил от едва 2,8% на не повече от 3,0 %. Това не представлява някакъв сериозен проблем 
предвид прогнозата на Европейската комисия за бюджетен дефицит за останалите страни в Съюза от 4,8% до 11,1% или 
средно за държавите членки в размер на 8,3%. 
 
Българска свободна телевизия 
 
√ "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова (21.05.2020), Гост: д-р Милена Ангелова 
От началото на кризата Асоциация на индустриалния капитал апелира да се изработи пакет от икономически мерки за 
стимулиране на цялата икономика, и за най-засеганатите сектори (ако е необходимо), но досега не сме имали 
конструктивен диалог. Започна работа в НСТС, но очакваме следващо заседание, на което да обсъдим тези мерки. Дотук 
имаме само мярката, погрешно наричана, 60:40, тъй като тя на практика е 32:68. По-голямата част от подкрепата на 
държавата на практика се връща през дължимите социално-осигурителни плащания на работника и авансовите данък 
към тях и от нея не могат да се възползват, на практика, спрелите предприятия. Когато едно предприятие не работи, то не 
може да доплаща 40% от възнаграждението на онези работници, които стоят вкъщи. Това заяви главният секретар на 
АИКБ д-р Милена Ангелова в ефира на „Студио Икономика“ по Българска свободна телевизия. 
Тя допълни, че по отношение на данъчните промени, държавата би се справила по-отимално, ако насочи усилието си в 
ремонтиране на мярката, като я направи 60:0 или 60:15, в зависимост от това, каква част от труда полага работникът.  
Госпожа Ангелова допълни, че АИКБ  не подкрепя промени по отношение на ДДС, освен ако това не се случи само за 
хотелите и ресторантите, и от друга страна за книги и учебници. Тя заяви, че тази мярка трябва да важи само докрая на 
кризисния период. 
Д-р Ангелова настоя бизнесът да се остави да работи, а не да измислят нови и нови законодателни промени. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: Законопроектът за "спящите акции" нарушава правата на собствениците им 
С електронна идентификация може да се преодолеят редица трудности, коментира Милена Ангелова, секретар на 
организацията 
Поредният законопроект за раздвижване на "спящите акции" на Българската фондова борса (БФБ) застрашава частната 
собственост и дейността на инвестиционните посредници. Това мнение в ефира на Bloomberg TV Bulgaria изрази Милена 
Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Според нея инициативата точно в този момент да бъде публикуван подобен проектозакон, който съдържа всички пороци 
на предишните концепции, буди недоумение. 
"Идеята да се изземат акциите на хора, които не са упражнявали правата си в изминал период, не е основателна. 
Преместване в държавен фонд на тези акции нарушава договора за функционирането на ЕС и движението на свободни 
капитали, Конституцията, принципите на правовата държава и разпореждането с лична собственост", посочи Милена 
Ангелова. 
Според нея е неразбиерамо как в условията на пандемия гражданите извън България могат да бъдат принудени да 
дойдат в областните центрове, за да уредят правата си за унаследяване на акциите. 
От АИКБ призовават тези права да бъдат уреждани по-лесно и евтино, освен това апелират за електронна 
идентификация. 
Ангелова коментира и темата за промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), според които 
фирмите ще набират до 3 млн. евро капитал на БФБ без да внасят проспект. Според нея при предварително предвидения 
праг от 8 млн. евро не е ясно защо той е снижен до 3 млн. евро. 
 
Dnes.bg 
 
√ АИКБ: Законопроектът за спящите акции застрашава частната собственост 
Преместването им в държавен фонд нарушавало редица договори 
Поредният законопроект за раздвижване на "спящите акции" на Българската фондова борса (БФБ) застрашава частната 
собственост и дейността на инвестиционните посредници. Това мнение изрази Милена Ангелова, главен секретар на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria. 
Според Ангелова инициативата точно в този момент да бъде публикуван подобен проектозакон, който съдържа всички 
пороци на предишните концепции, буди недоумение. 
"Идеята да се изземат акциите на хора, които не са упражнявали правата си в изминал период, не е основателна. 
Преместване в държавен фонд на тези акции нарушава договора за функционира на ЕС и движението на свободни 
капитали, Конституцията, принципите на правовата държава и разпореждането с лична собственост", обясни тя. 
"Неразбиерамо е как в условията на пандемия гражданите извън България могат да бъдат принудени да дойдат в 
областните центрове у нас, за да уредят правата за унаследяване на акциите", каза още Ангелова. 
От АИКБ призовават тези права да бъдат уреждани по-лесно и евтино, освен това апелират за електронна 
идентификация. 

https://www.youtube.com/watch?v=b6UWGNvgSqg
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Ангелова коментира и темата за промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), според които 
фирмите ще набират до 3 млн. евро капитал на БФБ, без да внасят проспект. Според нея при предварително 
предвидения праг от 8 млн. евро не е ясно защо той е снижен до 3 млн. евро. 
 
В. Монитор 
 
√ Добрин Иванов: Хоум офисът се оказа една от ползите на кризата  
Не можем да говорим за липса на кадри, по-скоро трябва да мислим как да запазим работните места, казва в интервю за 
"Монитор" изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал 
- Г-н Иванов, ще успее ли според вас да се съвземе икономиката и пазарът на труда след разхлабването на мерките 
след пандемията? До какво ще доведе това? 
- Всъщност някои от мерките не са се променили драстично след края на извънредното положение. Знаете, че имаше 
търговски обекти с право да работят. Например свързаните с предоставянето на услуги, само че при строго спазване на 
епидемиологичните мерки и при определени условия. В същото време наложените мерки в голяма степен ще затруднят 
тяхната работа. Трудно е все още да се направи оценка как пазарът на труда ще се повлияе след всичко това. Рано е за 
прогнози, затова е нужно да се изчакат и резултатите от второто тримесечие, които още излязат от НСИ. Тогава ще 
придобием общата картина за цялата икономика и ще разберем как се е отразила социалната изолация и спирането на 
икономиката за тези няколко месеца. Прогнозите се движат от -10 до -20% спад на БВП за второто тримесечие, което 
никак не е малко. 
- Каква тенденция се очертава на пазара на труда, очаквате ли недостиг на кадри? 
- Недостиг на кадри не се очертава, защото за тези два месеца имаме нови 100 000 безработни. И това са официално 
регистрираните. Само за първия месец на извънредното положение прекратените трудови договори са 182 000, а 
сключените - около 70 000. А имайте предвид, че тук не се включват тези, които са били в сивата икономика. Така че 
броят на безработните се е увеличил с 50%. Не можем да говорим за липса на кадри, по-скоро трябва много бързо да 
променим мисленето си, за да запазим работните места и заетостта. Това е основният проблем. 
- Как ще го направите, имате ли сценарий? 
- Ясно е, че скоро няма да се върнем към нормалния живот, защото епидемията не е приключила и се налага дълго 
време още да спазваме някои мерки. Подкрепата е по един и същ начин в различните държави. Това става чрез мерки за 
субсидиране на работните места и заплати. Подобна мярка беше въведена и в България. Става дума за т.нар. 60:40, като 
в другите държави има различни варианти. За нас тя не е най-добрата като конструкция. Причината е, че изисква не 
малко доплащане. А когато включим и осигурителните вноски, работодателят доплаща около 62%. За спрял бизнес това е 
неприложима мярка. Така че според нас тази мярка трябва да се конструира по друг начин. 
- Според синдикатите обаче това е уникална мярка, изтъкнаха, че никъде в Европа няма такава и заявиха, че тя 
работи. 
- Ами аз изтъкнах какво показват резултатите от въвеждането й, защото около 2% от регистрираните предприятия са се 
възползвали от тази мярка. Около 4,5% пък са работниците, които ще получат компенсация. Също така виждаме, че 
темпът за плащане е много малък. Когато говорим за успеха на мярката 60:40, не бива да съпоставяме броя на 
възползвалите се работници с броя на безработните. Така погледнато, ако за тази компенсация са подадени заявления за 
над 150 000 работници, а в бюрата по труда са регистрирани 200 000 безработни, не може да съпоставяме нещата. Така 
че, за да е успешна една такава мярка, тя трябваше да е в друга пропорция. Например - 60:15 или 80:15. Тогава щеше да 
има друг резултат и щяхме да имаме по-малко безработни и повече хора, които са се възползвали. 
- Кои сектори предполагате, че ще се възстановят най-бързо от кризата? 
- Трудно е да се прогнозира кои сектори ще се възстановят най-бързо от кризата. Дори бих казал, че някои не бяха 
засегнати толкова от извънредното положение. Много обекти продължиха да работят, макар и с намалени темпове. 
Секторите, които не нарушиха трудовия си ритъм, най-вероятно ще възстановят нивата най-бързо. А при тези, които са 
освободили персонал, спрели са заявки от клиенти, ще е най-трудно и бавно възстановяването. 
- Успешен ли се оказа вариантът хоум офис, който даде възможност на много хора да работят у дома? Една такава 
мярка може ли да бъде от полза за работодателите тепърва и да има гъвкави форми на пазара на труда? 
- Това е една от ползите на кризата. От десет години говорим за въвеждане на гъвкави форми на пазара на труда, това 
беше тема на много дебати. Някои от тях придобиха и законодателна форма, като дистанционната работа, но не се 
прилагаха толкова широко от бизнеса и работещите. Кризата принуди волю- неволю всички да погледнат към 
дистанционната работа. Както всяко начало и това беше трудно. Резултатите не бяха обнадеждаващи, но след това стана 
ясно, че работата от вкъщи е форма, която не вреди толкова на процеса на организация на работата в предприятията. Тя 
е възможна, приложима и полезна, особено когато се налага социална изолация. Тази форма на работа се прилага доста 
успешно в западните страни, приложима е доста от по-модерните сектори на икономиката, като информационни 
технологии, комуникации и такива, които позволяват офисната работа да бъде преместена в домашни условия. По-скоро 
дистанционната форма не е приложима за производствените предприятия - тези, които имат производствен процес. Но 
дори и при тях има длъжности и професии, които са чисто административни и изпълняват задълженията си в офисна 
среда. Те също са подходящи за дистанционна работа. 
- Смятате ли, че много родители ще се възползват от тази алтернатива? Въпреки че детските градини отварят, 
знаете, че много родители се притесняват да изпратят децата си там заради епидемията? 
- Да, смятам, че доста хора ще се възползват от тази възможност. Особено тези, които предпочитат да се предпазят от 
заразяване и останат вкъщи. Естествено е, че тези родители нямат друг избор освен да работят дистанционно. Както 
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казах, през тези два месеца такива служители вършиха задълженията си от вкъщи и дистанционната работа показа, че е 
не по-малко ефективна от присъствената. Така че най-вероятно голямата част от родителите ще останат да работят у 
дома. 

 
Визитка: 
Роден е на 19 септември 1977 г. 
През 2000 г. завършва магистратура „Счетоводство и контрол” в Икономическия университет – Варна, след което 
получава няколко следдипломни квалификации и специализира право в Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски” 
От 2009 г. до момента е изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Заместник-председател е на Националния съвет за насърчаване на заетостта към Министерството на труда и социалната 
политика, член е на съвета към изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Депутатите гласуват предложението за 9% ДДС за ресторанти и за книги  
Предложението за намаляване на ДДС на 9% за ресторантите и за книгите влиза на първо четене в парламента. 
То получи подкрепата на управляващите в бюджетната комисия, но не се понрави на финансовия министър Владислав 
Горанов. От ресорното ведомство изчислиха какви ще са загубите от намаляването на налога и предупредиха, че за да 
бъдат компенсирани е възможно да се наложи увеличение на други данъци. 
Премиерът Борисов отказа да се съобрази с позицията им и заяви, че ще даде глътка въздух на най-засегнатия бранш от 
кризата. Опозицията поиска намаляване на ДДС и в други сектори, но предложенията им не получиха подкрепа. 
 
√ Има ли напрежение в коалицията заради ДДС  
Коалиционният съвет на ГЕРБ и Обединените патриоти вчера е обсъдил намаляването на ДДС и противоречията между 
двете формации са изгладени. Това обявиха от ВМРО. Според министъра на икономиката Емил Караниколов, няма 
конфликт в кабинета по темата, въпреки че министърът на финансите е против по-нисък данък за ресторанти и книги. 
Несъгласието на финансовия министър за намаляване на ДДС на 9% за ресторанти и книги не създава напрежение във 
властта. Това заяви министърът на икономиката, ден след като Владислав Горанов изпрати до бюджетната комисия 
изчисления какви ще са загубите от по-ниските ставки. 
Емил Караниколов, министър на икономиката: Аз разбирам министър Горанов, дори нещо друго ви казвам - ако аз бях 
на негово място, аз щях да имам абсолютно неговата позиция. В момента като министър на икономиката имам друга - че 
на този сектор, който е в изключително тежко състояние икономически трябва да се помогне. 
Работа на министъра на финансите е да пази бюджета, цялата картина е пред него. Иначе ние всеки ден може да ходим 
при него и да искаме пари. Неговата основна работа е да казва не, не търсете конфликт. 
Министърът на туризма подкрепя намаляването на ДДС. 
Николина Ангелкова, министър на туризма: Секторът има огромна нужда от глътка въздух и подкрепа, за да може да се 
възстанови, макар и с бавни стъпки. 
След като лидерът на НФСБ беше недоволен, че са отхвърлени предложения на Патриотите, свързани с ваучери за 
туризъм, вчера колегите му заявиха, че в проекта на ГЕРБ има подобни текстове и е важно да се запази духът на закона. 
Искрен Веселинов - ВМРО: Няма напрежение, текстовете са изгладени, отхвърлянето на законопроектите на НФСБ и 
ВМРО не е с цел провокация или създаване на напрежение. Трябва да остане един проект, иначе губим време, трябва да 
се прави сборен проект, да се сглобява. 
Днес парламентът ще гласува на първо четене промените в Закона за ДДС. 
 
√ Остава ли мониторингът от Европейската комисия за България?  
Политически спорове у нас, след като Европейската комисия обяви, че следи напредъка на страната ни в областта на 
съдебната реформа и борбата с корупцията. Комисията представи специфични препоръки за всички страни-членки в 
доклада от Европейския семестър, а БСП вчера наблегна на критиките към България и заяви, че мониторингът остава. 
Еврокомисарят Валдис Домбровскис потвърди за БНТ, че по Механизма за сътрудничество и проверка за страната ни е 
изпълнила всички изисквания. 
Брюксел отчита, че България е провела мащабна реформа на своята правна уредба за борба с корупцията. За да се 
изгради обществено доверие обаче, е необходимо постигането на стабилни резултати по отношение на окончателните 
присъди за корупция по високите етажи на властта. 
От Еврокомисията посочват, че тези въпроси са предмет на мониторинг по механизма за сътрудничество и проверка и че 
съдебната реформа и борбата с корупцията продължават да са под наблюдение. 
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За БНТ заместник-председателят на Еврокомисията Валдис Домбровскис, който изготвя доклада, уточни: 
„Европейската комисия не е променяла оценката си за България, направена по-рано в рамките на Механизма за 
сътрудничество и проверка. Позицията, че страната е изпълнила всички изисквания по механизма, остава непроменена.“ 
Според БСП, докладът е показал, че няма напредък в съдебната реформа и борбата с корупцията. 
Крум Зарков - БСП: Срамният мониторингов механизъм, който е доказателство какво точно мисли за нас развитият свят 
не изглежда да бъде свалян. Министърът на правосъдието се закани, че ще подаде оставка, ако механизмът не бъде 
свален до края на мандата на комисията Юнкер. Юнкер си замина, Кирилов е още тук. 
Външният министър Екатерина Захариева припомни, че през октомври миналата година Еврокомисията е приела 
последния си доклад за България по Механизма за сътрудничество и оценка и че страната ни е изпълнила препоръките. 
В парламента, от ГЕРБ опровергаха твърденията на левицата. 
Даниела Дариткова - председател на ПГ на ГЕРБ: За съжаление за пореден път сме принудени да опровергаваме 
фалшиви новини, които в случая се разпространяват от партия с 1 милион гласоподаватели и над 100-годишна история. 
Невярна е интерпретацията, че мониторинговият доклад на ЕК остава. Относно репликата, че Юнкер си замина, а 
Кирилов остава, само ще кажем, че Данаил Кирилов е министърът, при който България получи последния доклад по 
механизма за сътрудничество и оценка. Имаме и признание за изпълнението на всички препоръки. 
Темата коментира и представляващия ВСС. 
Боян Магдалинчев, представляващ ВСС: Надявам се да се справим с част от препоръките, макар че ЕК в предишния си 
състав, още в Доклада от 2018 г. прие, че тук сме изпълнили изискванията. 
Вчера управляващите посочиха също, че препоръките в доклада от Европейския семестър нямат нищо общо с Механизма 
за сътрудничество и проверка. 
 
√ МРРБ и Пътната агенция проверяват строителството на тунел "Железница"  
Mинистърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и председателят на Управителния съвет на 
Агенция "Пътна инфраструктура" Георги Терзийски ще проверят напредъка при изграждането на тунел "Железница" на 
АМ "Струма" днес. 
Проектът за строителството на тунела се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет 
чрез ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. Участъкът е с обща дължина 4,4 км и е разделен в 3 
подучастъка, в това число тунелът, и обслужващ път от двете страни на съоръжението. 
"Железница" ще е с дължина около 2 км, с две отделни тръби в посока и е най-дългият пътен тунел изграждан досега у 
нас. Изпълнението на обекта, което започна през октомври м. г., напредва и днес строителите ще достигнат до 
прокопаването на първите 500 м в посока от Кулата към София. На обекта се работи денонощно, без почивен ден 
едновременно в двете тръби и от двете страни на тунела. 
Съоръжението се изгражда по нов австрийски метод като се прокопават около 1,5-2 м във всяка тръба и посока на 
денонощие и веднага след това се прави първичната облицовка на съоръжението с крепежни елементи, пръскан бетон и 
анкери. Усилено се работи и на участъците от двете страни на тунела.  
Отсечката преди съоръжението, пътувайки от София към Кулата, е с дължина 720 м, а тази след него е 1,4 км. В нея ще 
бъде изградена аварийна връзка, която при настъпване на непредвидена ситуация в тунела ще може да отведе 
движението в посока София по път Е-79. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Държавата пуска роден вариант на Booking за стимулиране на туризма 
Новата онлайн платформа по план трябва да стартира от 1-ви юни 
Нова резервационна платформа "Преоткрий България" ще заработи от началото на месец юни в подкрепа на родния 
туризъм. Идеята е чрез нея да се правят резервации в хотели, ресторанти и други обекти, които гарантират високо 
качество, добра хигиена, както и меню, в което са включени продукти от български производители, съобщава Bulgaria 
On Air. Инициативата беше представена от министъра на туризма Николина Ангелкова, на икономиката Емил 
Караниколов и на земеделието Десислава Танева. 
"Основната цел е да няма междуфирмена задлъжнялост, ще подпомагаме производителите, хотелите, ресторантите. 
Тази година ще разчитаме предимно на български туризъм. Имаме вече рецепник с български храни, идеята е да 
спечели потребителят", посочи Караниколов.  
"Това е възможност заедно да обединим усилията си, туризмът е изключително засегнат от кризата. За "Преоткрий 
България" ще насърчим както хотелиерите, така и ресторантьорите да участват в тази резервационна система. Вярвам, че 
ще се включат с добри оферти и качествени продукти. Предвижда се да стартира на 1 юни, но колко ще са включилите се 
в нея, предстои да видим", обяви министърът на туризма Николина Ангелкова.  
Платформата ще е безплатна. Идеята е да се направи сигурен продукт и за българите, и за чужденците, почиващи у нас. В 
нея са вкарани препоръки на СЗО. Целта е да се върне и родното меню в ресторантите и хотелите - ще трябва те да 
предлагат ястия, произведени от български продукти, от малки производители.  
"Министерството на земеделието приветства инициативата. Радвам се, че можем да намерим допирни точки бизнес-
държава, за да предложим отлична почивка на българския потребител при гарантирани стандарти. Гарантираме, че в 
България има достатъчно качествени по БДС продукти", посочи земеделският министър Десислава Танева. 
По думите ѝ тази платформа ще предложи висок здравен стандарт, като се поема и ангажимент за неговия контрол. 

https://www.bgonair.bg/
https://www.bgonair.bg/
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"Надявам се, че и хотелиерите ще открият в това възможността да върнат обратно българските си клиенти. Българските 
фермери и производители са на разположение да отговорят на всички нужди", добави Танева. 
 
√ ЦИД: Държавната намеса в икономиката ще подейства неблагоприятно в момента 
Руслан Стефанов, директор Икономическа програма в Центъра за изследване на демокрацията, В развитие, 
21.05.2020 
Намесата в стопанския живот от страна на държавата има по-скоро политически аргументи преди изборите другата 
година. В тази ситуация тя ще подейства неблагоприятно, заяви Руслан Стефанов, директор Икономическа програма в 
Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), в предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки. 
Според госта съществува заблуда, че българските политически партии имат принципни позиции относно своята 
икономическа политика. 
"Основното притеснение във връзка със създаването на държавни компании е лошото представяне на такива в 
исторически план. В самата идеята за тях като цяло обаче няма нищо лошо. У нас липсват детайли относно регулациите 
на дейността им", коментира още Стефанов. 
Според госта авторитарните тенденции на Китай и Русия е опасно да се прилагат безкритично в други държави. "Този 
модел не работи и води до недостатъчно укрепване на демократичните институции", подчерта той. 
"Не може в демократична държава да се приемат закони, които уязвяват вече достатъчно уязвените социални групи от 
бедните". 
По думите на Руслан Стефанов трябва да има намаляване на монополизацията и концентрацията на власт, за да се 
избегнат корупционните практики. Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Investor.bg организира серия от бизнес уебинари с водещи експерти 
Първият от поредицата спецализирани уебинари ще бъде посветен на е-застраховането  
COVID-19 промени света и подтикна бизнеса и обществения сектор към промени, които ще оставят отпечатък и след края 
на пандемията. Воден от мисията си да дава трибуна за качествени и експертни дискусии по важните теми в сферите на 
бизнеса, икономиката и финансите, Investor.bg стартира нов онлайн проект - поредица от специализирани бизнес 
уебинари с водещи експерти от всички сфери на икономиката. 
Първият от серията уебинари ще бъде посветен на една от важните и актуални теми около застраховането -
 „Дигитализация на застрахователните продукти“. Той ще се проведе на 28 май, от 14:15 часа, и ще се излъчва 
на Investor.bg. 
През следващите месеци екипът на Investor.bg е подготвил онлайн дискусии по още важни за потребителите, бизнеса и 
институциите теми. За повече подробности относно всички предстоящи уебинари, следете www.investor.bg. 
 
√ ЕС обмисля допълнителна помощ за бизнеса в Европа 
Еврокомисарят по икономиката призовава всички държави членки да впрегнат целия си ресурс, за да предотвратят 
икономическите загуби 
Компании в Европа, изправени пред фалит, трябва да получат подкрепа от Европейския съюз (ЕС). Европейската комисия 
(ЕК) обмисля нов инструмент за осигуряване на платежоспособност в плана си за възстановяване за компании, които са 
без шанс да получат помощ от своята страна, заяви еврокомисарият по икономиката Паоло Джентилони пред 
Handelsblatt. 
"Това е важно за общоевропейските вериги за създаване на стойност - в автомобилната индустрия, например. Ако едно 
звено не успее, всички останали по веригата са засегнати", твърди Джентилони. 
ЕС също трябва да направи всичко възможно, за да насърчи туристическата индустрия, която, особено в Южна Европа, 
допринася съществено за годишния БВП, става ясно от думите на еврокомисаря. 
"Трябва да живеем с пандемията седмици, може и месеци. Лятната ваканция ще протече съвсем различно от 
обикновено“, каза Джентилони, който въпреки това остава убеден, че летен сезон все пак ще има. 
Той изтъкна важността на устойчивото развитие за състоянието на ЕС. Джентилони смята, че фискалните политики са 
алтернатива за навременно преодоляване на кризата, породена от пандемията. Според него е добре всички държави 
членки да впрегнат целия си ресурс, за да предотвратят икономическите загуби и да подпомогнат възстановяването си. 
По думите на комисаря е добре правителствата да се фокусират върху създаване на нови реформи и осигуряване на 
ликвидност в комбинация с три други важни приоритета за Европа – дигиталната трансформация, енергийния преход 
солидарността между отделните страни. 
 
√ Икономическата активност в Европа се подобрява с разхлабване на мерките 
Настроенията на бизнеса в Германия остават негативни и броят на заетите продължава да намалява  
Активността в частния сектор в Европа продължава да намалява през май, макар и с по-слабо изразени темпове, 
отколкото през април благодарение на разхлабването на ограничителните мерки. 
Индексът на мениджърите по поръчките в сектора на промишлеността (PMI) в еврозоната през май се покачва до 31.4 
пункта спрямо отчетените месец по-рано 16.2 пункта, става ясно от предварителните оценки. В сектора на активността 
повишението е от 12 на 28.7 пункта. 
Както производителите, така и доставчиците на услуги в Германия отбелязват рязко свиване на продукцията си, като 
общият показател за активност остава слаб. По-рано този месец в Германия беше позволено ресторанти и хотели да се 
отворят отново, пише Bloomberg. 

https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2020-05-21/tsid-darzhavnata-namesa-v-ikonomikata-shte-podeystva-neblagopriyatno-v-momenta
https://club.investor.bg/
https://www.investor.bg/
http://www.investor.bg/
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Но настроенията на бизнеса остават негативни и броят на заетите продължава да намалява. 
Индексът на мениджърите по поръчките в сектора на промишлеността в Германия на IHS Markit се придвижва в посока 
нагоре с минимална стъпка от 34.5 пункта през април до 36.8 пункта през май. Показателят за услугите достига 31.4 
пункта спрямо 16.2 пункта през април. 
„Всякакви надежди за бърз ръст на активността в германската икономика след облекчаването на ограниченията са 
попарени“, казва Фил Смит, главен икономист в IHS Markit, който изготвя доклада. Според него пътят към възстановяване 
остава неясен. 
Междувременно излязоха и данни за Франция, от които става ясно, че икономическата активност в страната се свива с 
по-бавни темпове през май, макар че все още тя е изправена пред огромен спад през това тримесечие, сочат данните на 
IHS Markit. 
Показателят, който проследява сектора на услугите и производството, нараства до 30.5 пункта спрямо отчетените 11.1 
пункта през април. Бизнесът обаче остава песимистичен за следващите 12 месеца. 
Докладът показа, че поръчките за износ падат за пети месец подред и компаниите продължават да намаляват броя на 
персонала. Според IHS Markit Франция е изправена пред "колосално намаляване" на икономическата активност през 
това тримесечие. 
 
√ Япония регистрира рекорден спад на износа от близо 22% 
Това е най-значителният спад на износа на третата по големина икономика в света от 2009 г. 
Японският износ отчита спад от 21,9% през април на годишна база до 5,2 трилиона йени (над 48 милиарда долара) 
заради несигурността, породена от коронавирусната пандемия, пише германското онлайн издание Finanzen. 
Това е най-значителният спад от 2009 г. - периодът на предишната финансова криза. Обемите на експорта намаляват 
през последните 17 месеца. 
Същевременно през април и вносът отчита спад - със 7,2% до 6,2 трлн. йени спрямо април 2019 г. Трендът на спад на 
вноса в Япония продължава вече една година. 
БВП на Япония се сви с 3,4% през първото тримесечие на годишна база, информира наскоро Bloomberg. Японската 
икономика регистрира спад с над 6% през последното тримесечие на 2019 г., което означава, че третата по големина 
икономика в света е изпаднала в рецесия още преди разпространението на пандемията. 
Японското правителство прогнозира, че при настоящата пазарна конюнктура БВП на страната може да се свие с 3,4 на сто 
до края на годината. 
Междувременно стана ясно, че 2900 чуждестранни туристи са посетили Япония през април, което е спад от 99.9% спрямо 
същия период на миналата година. Данните подчертават ясно как пандемията от коронавирус стопира туризма в 
страната, който преди кризата отбелязваше растеж. 
 
√ Съкращенията на жени може да изтрият 1 трлн. долара от глобалния БВП 
Според Citi над 220 милиона жени са в сектори, уязвими от съкращаване на работни места 
Потенциални 1 трилион долара могат да бъдат изтрити от глобалния икономически растеж, тъй като работещите жени 
изпадат от работната сила по време на коронавируса, сочи нов анализ на Citigroup, цитиран от Bloomberg.  
От общо 44 милиона работници в уязвимите сектори около 31 милиона жени са изправени пред потенциални 
съкращения на работни места в сравнение с 13 милиона мъже. Жените в световен мащаб са по-уязвими от загубата на 
работа по време на кризата. Оценката изключва Китай, като числото вероятно ще бъде по-голямо, ако се включи втората 
по големина икономика в света.  
Според Citi повече от 220 милиона жени са в сектори, уязвими от съкращаване на работни места на фона на пандемията. 
Ако приблизително 31 милиона жени в шест ключови сектора загубят работата си, това може да означава еквивалентна 
загуба за реалния глобален БВП в размер на 1 трилион долара.  
„По-голямата уязвимост на жените към загуба на работни места се дължи на сегментирането им в сектори, които са най-
негативно засегнати от коронавируса“, обясняват икономистите от Citi Дейт Питърсън и Катрин Ман.   
Това са някои от мерките, които те препоръчват на политиците:  
- Насърчаване използването на платен отпуск и гъвкави работно време;  
- Предоставяне на подкрепа за грижите за деца;   
- Осигуряване на финансова подкрепа за малкия бизнес и директни плащания към засегнатите работници;   
- Отлагане на изгонването на наематели от жилището им, отлагане на ипотечни и комунални плащания, осигуряване на 
обучение и подкрепа за малки фирми и предприемачи;   
- Уверение, че политиката и структурните корекции в подкрепа на устойчивото възстановяване са анализирани по 
отношение на пола и секторите;   
- Събиране на статистически данни, свързани с публичните и частните усилия в подкрепа на участието на жените в 
работната сила.   
„Много от политиките, които насърчаваха участието на жените в работната сила преди коронавируса, са още по-
подходящи в пост-пандемичния свят“, пишат икономистите от Citi.  
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Мениджър 
 
√ Удължават срока за кандидатстване по схемата 60/40  
До 30 юни се удължава периодът, в който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации по 
схемата 60/40. Това решиха социалните партньори, които обсъдиха проект за промени в постановлението за държавната 
помощ с цел запазване на заетостта на работниците след отмяната на извънредното положение и обявяването на 
извънредната епидемична обстановка в страната.  
Компенсациите ще се изплащат за целия период или за част от периода от 13 март до 30 юни, но не повече от три 
месеца.  
В 11-ия пореден списък с одобрените работодатели по схемата за подпомагане 60 на 40, публикуван на сайта на 
Националния осигурителен институт, фигурират общо 1020 дружества от различни сфери на дейност. Сред тях са 
футболни и спортни клубове, Рилският манастир и Малък градски театър "Зад канала".  
До момента са преведени компенсации за общо 38 млн. лв за 6500 компании. Целта е да бъде запазена заетостта на 
близо 100 000 души.  
 
√ 4 от сините чипове на БФБ влизат в програма за анализи на ЕБВР 
Четири от компаниите-сини чипове на Българска фондова борса са избрани за участие в Програма за покритие с анализи 
на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), съобщават от БФБ. 
Компаниите са: Градус, Монбат, Сирма Груп Холдинг и Софарма. Те ще бъдат част от Програмата, която има за цел да 
увеличи публичния достъп до инвестиционни анализи на акции на компании в България, Хърватия, Северна Македония, 
Румъния, Сърбия и Словения. 
Общо 17 компании, листнати на фондовите борси от шестте страни, са избрани за Програмата на база на специфични 
критерии, разработени от консултанта на ЕБВР по проекта - WOOD & Company. 
„Ние вярваме в потенциала на публичните компании и се радваме, че четири от сините ни чипове ще бъдат част от тази 
важна инициатива на банката. Това е много добра възможност за по-голяма видимост, привличане на инвеститори и 
развитие на европейски бизнес хоризонти за динамичните и амбициозни български фирми. ", каза доц. д-р Маню 
Моравенов, изпълнителен директор на БФБ по време на официалния онлайн старт на Програмата. 
„Горди сме да дадем важен принос за поставяне на инвестициите във витални компании на по-широки основи чрез този 
проект. Това доказва, че знанието наистина е сила. Тези компании са от решаващо значение за благосъстоянието на 
европейската икономика и в настоящата пандемия е по-важно от всякога да осигурят финансирането си. ", добави Ханес 
Такач, изпълняващ длъжността съпредседател на направление „Развитие на местните валутни и капиталови пазари" в 
ЕБВР. 
Програмата се реализира от WOOD & Company - инвестиционна банка, специализирана в развиващите се пазари. Tя е 
напълно съобразена с целите на Плана за действие на Съюза за капиталови пазари на Европейската комисия. 
Всички доклади ще бъдат безплатни и публично достъпни на новосъздадения уебсайт на Аналитичния Хъб. При старта на 
Програмата днес бяха оповестени четири анализа, като предстои и останалите да бъдат публикувани през следващите 
месеци. Общият брой на изготвените доклади ще бъде най-малко пет на компания през двугодишния период на 
инициативата. 
Програмата се финансира изцяло от Фонда за техническо сътрудничество на ЕБВР TaiwanBusiness. 
 
√ EK: Пандемията ще задълбочи регионалните различия в България  
Пандемията ще задълбочи регионалните различия в България още повече, съобщиха от Европейската комисия в свой 
доклад за отражението на пандемията върху страната ни. 
"Социално-икономическите въздействия на пандемията вероятно ще бъдат разпределени неравномерно в различните 
региони на България, поради различни модели на специализация, като ще са по-изразени в региони, които разчитат 
значително на бизнеса лице в лице с потребителите. Това води до съществен риск от разширяване на регионалните 
различия в България, което утежнява вече наблюдавана тенденция на разширяване на различията между столицата и 
останалата част от страната", казват от Комисията. 
"За да облекчат натиска върху паричните потоци, държавите-членки могат се възползват от 100% процента 
съфинансиране от бюджета на Съюза за периода 2020-2021 г. България се насърчава да използва пълноценно тези 
възможности, за да помогне хората и секторите, които са най-засегнати от предизвикателствата", се уточнява в доклада. 
От Комисията посочват, че в своята програма за конвергенция за 2020 г. правителството на страната ни планира растежът 
на БВП да се влоши от положителни 2,1% през 2019 г. до дефицит от 3,1% през 2020 г. След намаляване на държавния 
дълг до 20,4% от БВП през 2019 г., съотношението на държавния дълг към БВП в България се очаква да нарасне до 25,8% 
през 2020 г. 
"В отговор на пандемията COVID-19 и като част от координиран подход на Съюза, България прие бюджетни мерки за 
увеличаване на капацитета на здравната си система, които ограничават разпространението на коронавируса и 
предоставят облекчение на тези лица и сектори, които бяха особено засегнати. Според програмата за конвергенция до 
2020 г. тези бюджетни мерки възлизат на 1,3% от БВП. Мерките включват по-големи разходи относно здравните грижи и 
услугите за сигурност и схемата за подпомагане на заетостта при бедствия", уточняват от ЕК в своя доклад. 
"Икономиката на България беше силно засегната от кризата, която се отрази както на услугите, така и на производствени 
сектори. Отрицателното въздействие се засилва от намаляващото търсене и снабдяване и прекъсвания в глобалните 
вериги за доставки. Мерките, предприети от правителството да се справи с извънредната ситуация може да помогнат за 

https://listed-sme.com/en-GB
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смекчаване на последиците от кризата, но тяхното бързо и ефективно прилагане ще бъде от ключово значение за 
запазването на работните места и подобряване ликвидността на компаниите, особено на малките и средни такива", 
допълват от Комисията. 
От официален Брюксел напомнят още, че Covid-19 вече създава допълнителна тежест за българската здравна система, 
характеризираща се с ограничена достъпност, произтичаща от ниското публично финансиране; ограничено здравно 
осигуряване; нисък брой медицински сестри и неравномерно разпределение на здравните работници по региони. 
В момента има условия за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на българската здравна система, 
подчертават от Комисията. 
 
√ След тежък април, икономиката започва бавно да се съвзема  
Световната икономика дава признаци на съживяване този месец след историческите сривове през месец април, 
предизвикани от пандемията и ограниченията, наложени заради нея, съобщи CNN. 
Спадът в Европа продължава и през май, но с намаляващи темпове намалява, след като някои части от икономиката 
заработиха отново. 
Първоначалните данни на Индекса на мениджърите по поръчки (PMI) на IHS Markit за Еврозоната в четвъртък достигна 
30.5, спрямо рекордно ниското ниво от 13.6 през април. Резултат под 50 показва спадове и при производството, и при 
услугите. 
"Еврозоната отбелязва срив на бизнес активността през май, но данните от проучването носят успокояващи признаци, че 
спадът вероятно е достигнал дъното през април", казва Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в IHS Markit. 
В Япония PMI се повиши леко от 25,8 през април до 27,4 през май. Данните за САЩ все още не са изнесени. 
Пътят напред за икономиката все още изглежда коварен, като се очаква мерките за социално дистанциране да се запазят 
за известно време. 
"Докато епидемията продължава в Съединените щати и в други части на света, трудно бихме постигнали икономическо 
възстановяване", заяви икономистът Джефри Сакс. "Може да имаме късмет, може да имаме моменти на оптимизъм, но 
ще имаме и много моменти на отчаяние." 
 
√ Турция понижи за девети пореден път водещата си лихва 
Турската централна банка понижи водещата си лихва до 8,25 процента, предаде ДПА. Това е девето поредно понижение 
на лихвата от миналото лято насам. Банката обяви, че е намалила едноседмичната си репо лихва от 8,75 на сто до 8,25 на 
сто. Ходът се тълкува като радикална промяна в политиката на банката от миналия юли насам, когато лихвата бе 24 
процента. 
Стойността на лирата отбеляза леко покачване, като се търгуваше при курс 6,78 лири за един долар след решението на 
централната банка за понижение на лихвата. В началото на май лирата отбеляза рекорден спад до 7,25 лири за долар на 
фона на безпойства на инвеститорите за невъзможност на банката да защити националната валута.  
Централната банка цитира данни, сочещи възстановяване на икономическата активност, но потвърди негативното 
въздействие на пандемията от коронавируса върху външната търговия, туризма и вътрешното търсене, отбелязва БТА.  
Турция все още е изправена пред риск от висока инфлация тази година, което според предупрежденията на анализатори 
ще затрудни централната банка да намалява още лихвените проценти. Въпреки че потребителската инфлация може да 
следва леко завишен курс в краткосрочен план заради сезонни и свързани с пандемията въздействия върху цените на 
храните, движени от търсенето дезинфлационни въздействия ще бъдат по-преобладаващи през втората половина на 
годината, посочи банката.  
Инфлацията в Турция на годишна основа отбеляза лек спад до 10,94 процента през април от 11,86 процента през март. 
 
√ Спад на европейските борси на фона на свиването на бизнес активността в Еврозоната 
Основните индекси на европейските фондови борси регистрираха понижения в ранната търговия в четвъртък на фона на 
драматичното свиване на бизнес активността в Еврозоната, предаде Ройтерс.  
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 2,15 пункта, или 0,63%, до 340,67 пункта. Туристическият подиндекс 
SXTP, банковият SX7P и технологичният SX8P паднаха съответно с 1,09%, 1,70% и 1,24%. 
Немският DAX отчете спад 133 пункта, или 1,18%, до 11 090,71 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 
изтри 50,43 пункта от стойността си, или 0,83%, достигайки ниво от 6 016,73 пункта. Френският измерител CAC 40 се 
понижи с 40,09 пункта, или 0,89%, до 4 456,89 пункта. 
Публикуваните по-рано днес данни от проучването на IHS Markit за бизнес активността в Еврозоната показаха нагледно 
пагубният ефект на мерките за ограничени на разпространението на коронавируса върху икономиката на блока на 
единната валута. Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в Еврозоната, се възстанови до 30,5 пункта през май 
спрямо историческото дъно от 13,6 пункта през април. Той обаче остава далеч от границата от 50 пункта, която разделя 
свиването от растежа. Промишленият PMI нарасна до 39,5 пункта от 33,4 пункта месец по рано, докато PMI индексът в 
доминиращата в Еврозоната сфера на услугите нарасна до 28,7 пункта през май спрямо 12,0 пункта през април. 
Фондовите пазари по света регистрираха възходяща тенденция през тази седмица на фона на разхлабването на 
ограничителните мерки срещу пандемията и надеждите за нови пакети от икономически стимули. 
„Започваме да наблюдаваме загуба на инерция. Докато не видим как ще изглеждат страните след пълно отваряне на 
икономиките и не разберем какви ще са негативните последици, ралито на пазарите не може да продължи дълго“, 
коментира Крейг Ерлам от Oanda. 
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Междувременно акциите на Lufthansa поскъпнаха с 5,83%, след като авиопревозвачът съобщи, че води преговори за 
спасителен пакет от 9 млрд. евро с германското правителство. Преговорите включват и придобиване на 20% от акциите 
на компанията, което ще превърне правителството на Мерекл най-големият акционер в Lufthansa. 
Нискотарифният превозвач easyJet поскъпнаха с 5,07%, след като той обяви, че ще възобнови малък брой от полетите си 
на 15 юни. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса се оцветиха в зелено в сряда, след като инвеститорите заложиха на 
бързо възстановяване на икономиката на фона на разхлабването на ограничителните мерки срещу пандемията в редица 
щати. Ръстът бе поведен от технологичните компании, пише Си Ен Би СИ. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 369,04 пункта, или 1,52%, до 24 575,9 пункта. Широкообхватният индекс 
Standard & Poor's 500 напредна с 48,67 пункта, или 1,67%, до 2 971,61 пункта, достигайки най-високото си ниво от 6 март. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq записа ръст от 190,67 пункта, или 2,08%, до 9 375,78 пункта. 
След повишенията в сряда водещите индекси са с над 3% нагоре от началото на седмицата. Nasdaq е напреднал с 4,5% от 
началото на 202 г. 
Книжата на Facebook поскъпнаха с 6,04% до рекорден връх. Акциите на Amazon също достигнаха рекордна стойност, след 
като поскъпнаха с 1,98%. Ръстът при Facebook се дължи на обявената нова услуга за онлайн търговия Facebook Shops, а 
силното представяне на Amazon продължава на фона на ръста на онлайн поръчките. 
Книжата на MGM Resorts, United Airlines и Live Nation Entertainment поскъпнаха съответно с 8,91%, 5,19% и 6,45%.Тези 
компании са сред най-тежко пострадалите от пандемията. 
За кратко водещите индекси на Уолстрийт отстъпиха от върховете си, след като Сенатът прие законопроект, които ще 
увеличи контрола върху китайските компании, които са листнати на американските борси. На този фон акциите 
на  Alibaba, Baidu и поевтиняха с 0,19% и 1,12% 
Законопроектът беше приет, след като американският президент Доналд Тръмп написа в Twitter: „Някой ненормалник в 
Китай току що направи изявление, в което обвинява всички, освен Китай, за вируса, който уби стотици хиляди хора. 
Моля, обяснете на този наркоман, че „некомпетентността на Китай“ и нищо друго, е причината за това масово убийство в 
по цял свят!“. 
Спад в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно понижения в 
четвъртък на фона на данните за японския износ, предаде Маркетоуч. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 42,84 пункта, или 0,21%, до 20 552,31 пункта, след 
като Министерството на финансите съобщи, че през април износът на страната е паднал с 21,9% на годишна база, а 
вносът със 7,2%. Това е най-големият спад на износа от 2009 г. насам. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite се понижи с 15,81 пункта, или 0,55%, до 2 867,92 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite изтри 17,22 пункта от стойността си, или 0,95%, до 1 788,64 пункт . Хонконгският 
индекс Hang Seng запса спад от 119,92 пункта, или 0,49%, до 24 280,03 пункта. 
Резултатите в Китай дойдоха на фона на доклад на Fitch Ratings, според които 30% от работниците в китайските градове 
са изгубили работата си. 
В Южна Корея индексът Kospi напредна с 8,67пункта, или 0,44%, до 1 998,31 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 се понижи с 22,6 пункта, или 0,41%, до 5 550,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 2,05 пункта, или 0,46%, до 447,40 пункта. BGBX40 се понижи с 0,11 пункта, или 0,12%, до 95,46 пункта. BGTR30 
остана без промяна при 464,15 пункта. BGREIT се понижи с 0,59 пункта ,или 0,44%, до 133,28 пункта. 
 
БНР 
 
√ Отпада забраната граждани на ЕС и на страни в Шенген да влизат у нас  
Със заповед на министъра на здравеопазването от утре, 22 май, отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по 
Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако̀ и Ватикана) да влизат на територията на 
България. 
Забраната за влизане в България не важи за български граждани, членовете на техните семейства, както и за лицата, 
които са във фактическо съжителство с български гражданин, съобщи министерството на здравеопазването 
Няма забрана за влизане у нас и за лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на 
територията на Република България и членовете на техните семейства. 
На територията на България могат да влизат и: 

• медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници, и техните ръководители, когато 
целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия; 

• работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни 
средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ; 

• транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари, екипажи на въздухоплавателни 
средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен персонал при необходимост, 
включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове; 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/21/1590075265420document_covid_rd-01-274_zabrana_za_vlizane_na_teritoriiata_na_rblgariia.pdf
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• чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и 
членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, 
военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при 
изпълнение на техните задължения; 

• лица, пътуващи по хуманитарни причини; 

• представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: 
изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната 
инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на 
инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на 
страната, включително лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, удостоверено с писмо от 
министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност; 

• сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма; 

• погранични работници. 
При влизане в България на 14-дневна карантина не подлежат български граждани и граждани на държави-членки на ЕС, 
които са: 

• лица, пътуващи по хуманитарни причини; 

• представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: 
изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната 
инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на 
инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на 
страната, включително лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, удостоверено с писмо от 
министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност. 

Това важи и за следните лица, независимо от тяхното гражданство: 

• медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници, и техните ръководители, когато 
целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия; 

• работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни 
средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ; 

• чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и 
членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, 
военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при 
изпълнение на техните задължения; 

• погранични работници; 

• водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници; 

• водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки. 
На 14-дневна карантина не подлежат и членовете на семействата на български граждани, както и лицата, които са във 
фактическо съжителство с български гражданин, когато срокът на техния престой в България е до 7 дни. 
Всички останали лица се поставят под 14-дневна карантина в дома или в място за настаняване, което лицето е посочило. 
Не се променят разпоредбите за транзитно преминаване през територията на България.  
Лицата, които не се поставят под карантина, както и лицата, които преминават транзитно през територията на страната, 
представят на органите на граничния здравен контрол декларация по образец. 
 
√ Детските градини и яслите поетапно възстановяват дейността си 
От днес детските градини и яслите в страната поетапно възстановяват дейността си. Общините сами вземат решение кога 
точно да отворят градините в периода от 22 май до 1 юни, като се съобразят с въведените противоепидемични мерки. 
Медицински бележки за здравословното състояние на децата няма да се изискват, но родителите трябва да попълнят 
декларация за информирано съгласие и споделена отговорност, с което да декларират, че са запознати с всички мерки, 
които се предприемат в детската градина. 
Ще бъде осигурена дистанция между различните групи и персонала. 
Температурата на децата ще бъде мерена всяка сутрин. 
В София днес врати ще отворят само няколко от частните детски градини. В една от тях директор е Илонка Горанова. Тя 
обясни, че градината е дезинфекцирана, персоналът е инструктиран, взети са всички противоепидемични мерки и 
очакват първите деца: 
„Първият ден децата ще бъдат малко. В групите ще има не повече от 4-5 деца. Ние очакваме постепенно до началото на 
месец юни да се включат 80% от децата.“ 
Общинските детски градини в София, Пловдив и Бургас ще отворят на 26 май. 
От образователното министерство призоваха ако родителите имат възможност, да оставят децата си вкъщи. 
 
Сега 
 
√ "Спешната" петролна компания ще заработи най-рано догодина 
Проектът за създаване на 100 държавни бензиностанции няма финансов план и оценка на въздействието  
Всички петролни бази на Държавния резерв заедно със съхраняваните в тях запаси ще преминат на управление към 
новото предприятие „Държавна петролна компания“. Те ще бъдат лицензирани като данъчни складове и ще могат да се 



18 

 

ползват при свободен капацитет от всички доставчици на горива, които искат да приложат митническия режим 
„отложено плащане на акцизи“. 
Това предвиждат промените в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, внесени от кабинета в 
Народното събрание. 
Миналата седмица финансовото министерство изненадващо обяви, че правителството възнамерява да създаде 
държавно предприятие, с което ще действа като търговец на едро и дребно с горива, ще изгради верига държавни 
бензиностанции, ще управлява данъчни складове за горива, които ще отдава под наем на други търговци, както и ще 
поддържа задължителните държавни резерви от нефт и нефтопродукти. Само три дни по-късно кабинетът одобри на 
извънредно заседание законопроекта, с който създава Държавната петролна компания. 
Законопроектът не бе предхождан от задължителните поне 14 дни обществено обсъждане. Няма и оценка на 
въздействието и до момента никой от правителството не е отговорил колко ще струва това начинание. 
От дадените до момента обяснения от вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Владислав Горанов и 
икономическия министър Емил Караниколов, който ще бъде принципал на новата държавна компания, става ясно, че 
чрез нея държавата иска да бъде  „балансьор“ на пазара на горива. Така министрите признават, че пазарът у нас не 
работи както трябва - въпреки че досега Комисията за защита на конкуренцията все не успява да намери доказателства 
на това. 
Държавата си поставя за задача да подобри конкуренцията, като изгради 100 бензиностанции, на които продава горива с 
минимална надценка и високо качество, обясни Томислав Дончев. Министър Горанов постави друг акцент - най-важно е 
да се отворят държавни данъчни складове, в които частни търговци да съхраняват под наем своите горива. Така се 
решавал дългогодишният проблем с концентрацията на собствеността при данъчните складове, 80% от които в момента 
са на „ЛУКойл“. През всички тези години държавата не намери начин да се справи с този монопол. А сега насред 
коронакризата  изведнъж извади спешни законови поправки. Но това не значи, че проблемите ще бъдат решени скоро.  
След като парламентът приема законовите промени, правителството си дава 6 месеца да приеме правилник за 
структурата и дейността  на новото държавно предприятие.  Основна дейност на ДПК ще е създаване, съхраняване, 
опазване и обновяване на държавните резерви и военновременни запаси от нефт и нефтопродукти. Освен това ДПК ще 
поддържа и експлоатира и складови бази за съхнанението на нефтопродуктите, както и бензиностанции. За 
изпълнението на всички тези задачи на държавното предприятие се разрешава да учредява търговски дружества, както 
за управление на бензиностанции, така и за управление на складовите бази. 
„Достъпът до данъчните складове на Държавната петролна компания ще бъде при недискриминационни условия и при 
спазване на принципа на неутралност“, се посочва в мотивите на законопроекта.  
"С изграждането на данъчните складове и на бензиностанциите в рамките на държавното предприятие, ще се гарантира 
пряката връзка данъчен склад – краен разпространител на горива, а това ще гарантира прозрачност и възможно най-
ниска цена за потребителя. Така ще се постигне ефективност, предвидимост и сигурност за потребителя, че ще получи 
възможно най-ниската цена за най-високото качество", пише още в мотивите към законопроекта. 
ИЗДРЪЖКА 
Освен с приходи от дейността, ДПК ще се издържа и от трансфери от държавния бюджет. Компанията ще се управлява от 
Управителен съвет и изпълнителен директор. Изрично е записано, че ДПК не може да се приватизира. Служителите 
от петролните бази на Държавния резерв ще премината на работа към новосформираната фирма, като договорите им 
бъде преоформени от служебни в трудови.  
САНКЦИИ 
В същото време се правят и промени в Закона за акцизите и данъчните складове. С тях се въвежда задължение за всички 
лицензирани складодържатели при наличие на свободен капацитет и при поискване да приемат количества горива на 
търговци. Предвиждат се и санкции до 2000 лв. за складодържател, ако митническите органи установят, че той без 
причина е отказал достъп до своите складове. При повторно нарушение санкцията е 5000 лв. 
 
√ Изненада: Наблюдението на ЕК над България остава 
Брюксел забеляза, че съдебната реформа е на хартия и няма осъдени за корупция големци 
България остава под наблюдение на Брюксел за корупция на високо равнище въпреки констатацията на предишната 
Еврокомисия на Жан-Клод Юнкер, че е изпълнила ангажиментите си по Механизма за сътрудничество и проверка (МСП). 
Радостта на правителството, че се е отървало от мониторинга, се оказа преждевременна, защото новата Еврокомисия на 
Урсула фон дер Лайен се позова на МСП и обяви, че продължава наблюдението си над страната поради недостатъци на 
правната й система. Министърът на правосъдието Данаил Кирилов дори обещаваше да подаде оставка, ако МСП не бъде 
отменен до миналата есен. 
В пролетния пакет на т.нар. Европейски семестър има отделни глави за всяка държава. За България се казва, че 
продължават да са налице предизвикателствата в борбата с корупцията и все още няма убедителни резултати от 
наказателни преследвания по такива дела по високите етажи на властта. 
"Комисията наблюдава напредъка на България в съдебната реформа и борбата срещу корупцията в контекста на 
Механизма за сътрудничество и проверка. Последният доклад по МСП през октомври 2019 г. отбеляза, че напредъкът е 
достатъчен за изпълнение на ангажиментите, поети  в момента на присъединяването към ЕС. България извърши широка 
реформа в антикорупционата си правна рамка, но за да спечели обществено доверие, трябва да покаже окончателни 
присъди  по дела за корупция по високите етажи на властта. Освен това има известен брой предизвикателства, особено в 
ефективното наказателно разследване, ребалансирането на натоварването на съдилищата и повишаването на 
ефективността на местните прокуратури. Тези въпроси са под наблюдението на Механизма за сътрудничество и 
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проверка", пише в документа. Изводът е, че "Комисията продължава да наблюдава съдебната реформа и борбата сращу 
корупцията в България". 
В мандата на МСП влизаше и задължението ЕК да наблюдава България и заради организираната престъпност, но 
изглежда, че вече е решила да я изравни с Румъния, която от самото начало е наблюдавана само за корупция на високо 
равнище. Така ЕК на Фон дер Лайен възприема тезата на комисията "Юнкер", че по организирана престъпност България 
се е доближила до другите държави в ЕС и не се нуждае от специално наблюдение. Но за корупцията на високо равнище 
мониторингът не може да отпадне. 
В доклада за пролетния семестър се посочва също като тежък недостатък на страната слабата борба с прането на пари. 
Един от големите международни скандали, известен като "къщата в Барселона", е свързан с разследване на испанската 
прокуратура срещу премиера Бойко Борисов за пране на пари. 
Отделно се посочва, че все още не са предприети мерки за намаляване на риска по схемата „гражданство срещу 
инвестиции“ (продажба на паспорти) и се добавя, че тя е породила опасения от рискове, свързани с изпирането на пари. 
Заместник-председателят на ЕК Валдис Домбровскис каза: „Проблемите са същите, които бяха идентифицирани през 
предишните години. Знаете, че имаше серия от скандали с пране на пари в цяла Европа. Виждаме, че напредъкът по 
отправените препоръки е неравен - някои страни имат съществен прогрес, при други той е ограничен“. 
В страната са забелязани слабости, които са характерни предимно за държави от Третия свят. Въпреки силния 
икономически растеж и рекордно ниско ниво на безработица България бавно догонва останалите страни-членки и 
равнищата на бедност и неравенство в доходите все още са едни от най-високите, се казва в доклада. Подчертава се 
също така, че недостатъчните инвестиции са пречка за модернизирането на икономиката. България продължава да бъде 
сред страните с голям процент на необслужвани кредити, особено за нефинансовите предприятия. Достъпът до 
здравеопазване е ограничен поради неравномерното разпределение на оскъдните ресурси и слабото покритие на 
здравното осигуряване. България продължава да е сред държавите членки с най-многобройни смъртни случаи, които се 
дължат на замърсяването, се казва още в документа. 
 
Cross.bg 
 
√ Президентът Румен Радев поздрави Университета за национално и световно стопанство по случай неговата 100-
годишнина  
Президентът Румен Радев изпрати поздравителен адрес до ректора на Университета за национално и световно 
стопанство (УНСС) проф. Димитър Димитров по повод 100-годишнината от създаването на висшето училище.  Днес над 20 
000 български и чуждестранни студенти изучават в УНСС икономически, юридически, политически, административни, 
информационни и социални науки в осем факултета, четири института и двадесет и четири научноизследователски 
центъра. 
„За мен е удоволствие да се обърна към представителите на най-големия икономически университет в Югоизточна 
Европа“, заявява президентът Радев в приветствието си към преподаватели, служители, членове на настоятелството, 
студенти и докторанти на учебното заведение. Създаден във време на радикални икономически, социални, политически 
и идейни промени, формиращи младата ни държава, УНСС осигурява висококачествено специализирано образование, 
подчертава президентът. Румен Радев допълва, че университетът се е утвърдил като едно от средищата за подготовка на 
специалисти за държавното управление и външната политика на България. 
„Уверен съм, че ентусиазмът и любовта към науката и младите хора на България са водили напред и нагоре в дебрите на 
познанието всеки един от вас. Вярвам, че те дават сила и енергия на Вашия университет да отстоява своята водеща 
позиция сред сродни европейски университети“, обръща се към преподавателите на университета държавният глава. 
В приветствието си към студентите президентът Радев посочва, че знанието и квалификацията, които получават по време 
на обучението си в Университета за национално и световно стопанство, са основа на която могат да изградят успешно 
своето професионално развитие. 
По повод 100-годишнината от неговото създаване държавният глава връчва почетен знак на президента на Република 
България на Университета за национално и световно стопанство. Отличието е за високите постижения на висшето 
училище в обучението на кадри в областите на икономическите, политическите, административните, информационните 
и социални науки, както и за неговия принос за издигане качеството на висшето образование в България. 
 
√ Красимир Вълчев: Обучението в електронна среда е неизбежно в бъдеще  
Все повече ученици и студенти ще използват електронни платформи и ресурси като средство за учене, заяви министърът 
на образованието и науката Красимир Вълчев. 
„Обучението в електронна среда и чрез електронни ресурси е неизбежно да се прилага в бъдеще. То стартира успешно 
благодарение на ситуацията и на усилията, положени от учителите, както и на добрата ангажираност на родителите, но 
то си има и своите трудности и дефицити. В никакъв случай не може да замести присъственото обучение в училище. В 
следващите години, десетилетия, системите на образованието ще продължат обучителния процес в традиционната 
класна стая“, заяви образователният министър пред депутатите от ресорната парламентарна комисия. 
Вълчев обяви още, че се работи и по законова промяна, която да дава възможност електронното обучение да се прилага 
и при бъдещи грипни ваканции. 
„Трябва да продължим да надграждаме“, подчерта още образователният министър и поясни, че системата е стартирала с 
временни правила заради възникналата епидемия от коронавирус. „До края на това десетилетие основните 
образователни ресурси за учениците трябва да бъдат електронни“, допълни още той. 
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Във връзка с предстоящото отваряне на детските градини министър обяви, че е проведено представително проучване 
между 95 хил. родители, от които 38% са изразили готовност да пратят децата си на училище. 30% обаче се колебаят и 
очакват препоръките на специалистите, които казват, че който има възможност, трябва да задържи децата си вкъщи, 
защото това е най-сигурната среда. 
„Търсим баланс. Никой не може да даде абсолютна увереност на родителите, детската градина е безопасно място“, 
смята Вълчев. Той поясни, че препоръките на образователното министерство са групите да бъдат между намалени 12 и 
18 деца, да се провежда постоянна дезинфекция, а ако времето го позволява, по-голямата част от заниманията да се 
провеждат на открито. Образователният министър поясни още, че дистанция ще се спазва между отделните групи, 
между родителите и персонала, но не и между децата в самата група.  
 
√ Сърбия разреши свободното влизане на всички в страната  
Правителството реши при влизане в страната да не се прави тест за коронавирус, няма да е необходимо и специално 
разрешение. 
На сесия на сръбското правителство беше прието предложението на кризисния щаб за отваряне на граничните пунктове 
и свободно влизане на всички лица в Сърбия, без необходимия коронавирусен тест и разрешения на комисиите в 
сръбските посолства. 
Според МИА, тестването по лична заявка ще струва 6 000 динара (51 евро) на територията на цяла Сърбия, а за студенти и 
непълнолетни то ще бъде безплатно, съобщи правителството. 
На второто заседание на сръбското правителство кризисният щаб анализира настоящата епидемиологична ситуация и 
адаптирането на мерките към нея, след което на правителството беше препоръчано да започне от петък, 22 май, влизане 
в Република Сърбия, без да е необходим отрицателен тест или специално разрешение за местни и чуждестранни 
граждани. 
На всички лица, влизащи на територията на Република Сърбия, ще бъдат издадени здравни предупреждения, в които е 
посочено, че те влизат на територия, където вирусът все още циркулира, и все още са в сила мерки за предотвратяване 
на инфекцията.  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Правосъдие и мониторинг - министър Данаил Кирилов; 
- Служител на НСО с обвинение заради поръчково убийство - коментар на криминалиста Ботьо Ботев; 
- Какво показват междинните резулати от изследването за коронавирус в Пловдив?; 
- Градушките през май. Ще има ли температурни рекорди до края на месеца?; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Външният министър Екатерина Захариева за новия доклад от Европа и как ще пътуваме на Балканите?; 
- Ще има ли втора вълна на коронавирус през есента - гост проф. Радка Аргирова; 
- Кои са новите каузи на Диана Ковачева, след като бе одобрена за национален омбудсман от парламента?; 
- Ще се променят ли бюджетите на болниците заради пандемията - в студиото бившият здравен министър Петър 

Москов; 
- Какви мерки предприема МВР за пътуванията по празниците и абитуриентските балове?; 
- Къде ще тренират стотици деца от Благоевград, след като общината обяви, че залата им не е узаконена? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- След нападението над семейството във Видин. За първи път в ефир - версията на един от нападателите; 
- Офицер от НСО ръководил бандата, убила Станка Марангозова. Накъде водят следите на поръчителя?; 
- Възрастна жена беше бита, насилена и ограбена. На живо - кой е извършителят?; 
- ДДС на раздора. Има ли напрежение сред управляващите? Коментират Георги Харизанов и Кольо Колев; 
- След пороите и градушките - разбити пътища и унищожена земеделска продукция. На живо за щетите след 

бурята; 
- COVID-19 в ясла в плевенско. Ще отвори ли врати за децата в понеделник?; 
- Цирк без шатра заради коронавируса. На живо - как се правят представления на открито?; 
- "Откраднат живот: Системата". Какво ще се случи на финала? 


