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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Обявяват конкретните суми по плана "Следващо поколение ЕС“ 
Очаква се да бъдат обявени конкретните суми, които ще се разпределят по предложения от Европейската комисия план 
за икономическо възстановяване след пандемията от Covid-19. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи вчера създаването на нов инструмент за 
възстановяване от коронавирусната криза, наречен "Следващо поколение ЕС" в размер на 750 млрд. евро. 
Тя заяви пред пленарната сесия на Европейския парламент, че "Следващо поколение ЕС" заедно с основната 7-годишна 
бюджетна финансова рамка на Европейския съюз възлизат на 1,85 трлн. евро. 
Фон дер Лайен добави, че "средствата в размер на 750 млрд. евро ще бъдат взети от Комисията под формата на заеми от 
пазарите, като 500 милиарда евро ще бъдат разпределени под формата на безвъзмездни средства и 250 милиарда евро 
под формата на заеми": 
„Парите ще се набират, като временно се повиши таванът на собствените ресурси, което ще позволи на Комисията да 
използва своя изключително силен кредитен рейтинг, за да заема средства на финансовите пазари. Това е неотложна и 
изключителна необходимост по време на неотложна и изключителна криза. "Следващо поколение Европейски съюз" ще 
инвестира в поправката на нашата социална машина, в защитата на Общия пазар и ще помогне за връщането на баланса 
в Европа“ , посочи тя пред европейските депутати. 
 
√ Депутатите гледат докладите на антикорупционната комисия и КЕВР 
Депутатите ще разгледат годишният доклад на парламентарната Комисията за противодействие на корупцията, в който 
се предлагат подобрения в законодателството в тази сфера. Народното събрание ще приеме и отчета на енергийния 
регулатор.  
Докладът на парламентарната антикорупционна комисия е заложен като първа точка в дневния ред. Документът 
отразява становището на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров, че действащият закон се отразява положително 
върху дейностите по превенция на корупцията. Становището на комисията обаче е, че за постигане на по-голяма 
ефективност при прилагането на антикорупционната политика, е необходимо прецизиране на някои текстове. 
Предложенията за реформа в законодателната уредба са свързани с кръга от проверявани лица, заемащи висши 
публични длъжности, както и с обема и вида на обстоятелствата, които те трябва да декларират. 
Депутатите ще разгледат и доклада на КЕВР. Той отчита изпълнение на всички задачи, свързани с ценовото регулиране в 
сектора на енергетиката. Приоритет на регулатора остава либеризацията на пазара на едро на електроенергия. 
Народното събрание трябва да разгледа и Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили.  
 
√ Обсъждат два проекта за промени в Закона за радиото и телевизията 
Парламентарната комисия по културата и медиите ще обсъди на днешното си заседание два проекта за промени в 
Закона за радиото и телевизията, внесени от депутати от „Обединени патриоти“. 
Единият законопроект предвижда въвеждането на квоти за българска музика в радио- и телевизионните програми, а 
другият предлага мерки срещу дезинформацията в интернет. 
Най-малко 1/3 от музикалното съдържание на медиите извън новините, спортните предавания, рекламите и филмите 
трябва да е предназначено за българска музика, а най-малко половината от българската музика с текст трябва да бъде с 
текст на български език. Това се посочва в едно от предложенията. Предвидени са и  санкции от 5 000 до 20 000 лева при 
нарушения. 
Вторият проект за промени с Закона за радиото и телевизията е внесен от Александър Сиди и негови колеги от групата. В 
него се предвижда регистрация в СЕМ на сайтовете и платформите. 
В становището на БНР се посочва, че предложените в проекта разпоредби, освен че влизат в противоречие с основн 
принципи на конституционното и наказателно право, са практически неприложими. Редица организации, сред които 
Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, както и СЕМ, също излязоха с отрицателно становище по 
проекта. 
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√ Ангелкова: Дискотеките, нощните и пиано баровете да започнат работа от 15 юни 
Бар туровете ще бъдат забранени през този летен сезон 
Бар туровете ще бъдат забранени през този летен сезон, обяви министърът на туризма Николина Ангелкова, която 
отговори на депутатски въпроси в ресорната парламентарна комисия. 
Министър Ангелкова е предложила дискотеките, нощните и пиано баровете да започнат работа от 15 юни. Критериите за 
отваряне ще бъдат изработени съвместно с Министерството на здравеопазването: 
„Различните чуждестранни туроператори – за тях е изключително важно да имат обозрима дата или планирана такава, 
която, разбира се, в зависимост от епидемичната обстановка може да бъде променена, с оглед планирането както на 
организирания туризъм, така и на чартърния капацитет. Затова всяка една предвидимост при нас е от огромно 
значение“, посочи Николина Ангелкона. 
В отговор на въпрос за намаляването на броя на спасителите по плажовете за това лято, гласувано с промени в Закона за 
здравето, министър Ангелкова уточни, че това е правна възможност за концесионерите и наемателите, която се 
утвърждава от министъра на туризма в зависимост от заетостта на съответния плаж. 
Няма да бъде допуснато да бъдат поставени в риск туристите, коментира Николина Ангелкова. На страницата на 
министерството ще бъдат публикувани указания за изпълнение на тази законова разпоредба след съгласуване с 
Българския червен кръст. 
 
√ Ефектите от Covid-кризата върху компаниите у нас 
Близо 60 на сто от предприятията в България отчитат намаление на приходите от продажби в сравнение с март. Това 
показва изследване на Националния статистически институт, свързано с ефектите на Covid-кризата върху най-засегнатите 
сектори на икономиката. 
32% от предприятията твърдят, че не са имали промени в приходите, а 9 на сто регистрират ръст в печалбите. 
Според проучването в най-пострадалите икономически дейности (68 процента от фирмите) попадат компаниите в 
областта на културата, спорта и развлеченията. 
Със спад от 67  процента са в дейностите "Търговия", "Транспорт" и "Ресторантьорство". 56 на сто намаление на 
приходите от продажби декларират и в индустрията. В строителството са 43 процента. 
По отношение на наетия персонал 37 на сто от предприятията са предприели стъпки за ползване на платен отпуск, 
следват неплатения  - като мярка от 27 процента от компаниите, толкова са и възприелите дистанционната форма на 
работа. 
Съкращаване на персонал са предприели близо една  пета от предприятията. 
За следващия месец 90 процента от анкетираните фирми са оптимисти, че ще продължат дейността си. 
7 на сто очакват временно да преустановят работа, а процент и половина прогнозират, че ще прекратят дейността си.  
 
√ Инспекцията по труда: Не започвайте работа без договор 
От Главната инспекция по труда предупреждават, че може да се стигне до бум на работещи без трудови договори. 
Пред "Хоризонт" Дина Христова от инспекцията призова сезонните работници да не започват работа без договор или 
само с устно уговорено възнаграждение: 
"Очакваме работодателите да се опитат да заобикалят някои членове от закона, но разчитаме също така и на 
работниците да отстояват правата си. В края на краищата загубите са за тях", посочи Дина Христова. 
Инспекцията по труда ще засили контрола по курортите заради очакваното възстановяване на туристическите услуги. 
 
√ През април 57,6% от фирмите отчетоха спад в приходите, а 18,5% съкратиха персонал заради Covid-19 
През април над 57% от българските нефинансови предприятия отчетоха спад при техните приходи от продажби, а близо 
19% от тях предприеха стъпки за освобождаване/съкращаване на персонал. 
Това показват резултатите от кратко бизнес изследване на НСИ, целящо да предостави информация за ефекта от 
извънредното положение, свързано с Covid-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката на страната. 
При създалата се ситуация 57,6% от анкетираните предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от 
продажби на стоки или услуги през април в сравнение с март, когато 53,5% от тях бяха на това мнение. В същото време 
32,1% посочват, че не е имало промяна в приходите от продажби през април (спрямо 36,3% през март), а при 9,2% е 
имало увеличение (спрямо 9,5% месец по-рано). 
Подобни са процентите при различните по размер анкетирани компании, както при тези с между 1 и 49 наети лица, така 
и при тези с между 50 и 99 наети лица, или с повече от 100 служители. 
Най-сериозен спад през април в приходите от продажби на стоки и услуги отбелязват 67,9% от предприятията в 
икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“. За индустрията 
този процент е 55,8%, за строителството - 43,2%, а за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - съответно 
67,3%. 
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36,8% от нефинансовите предприятия са предприели през април стъпки за ползване на "платен отпуск" по отношение на 
наетия от тях персонал, докато 26,9% от компаниите са пуснали персонала си в "неплатен отпуск", а при 26,5% е имало 
дистанционна форма на работа. 
Освобождаване/съкращаване на наети лица са предприели 18,5% от от предприятията, участвалите в експресната анкета 
на Националния статистически институт, след като през март подобна мярка предприеха 17,2% от анкетираните 
нефинансови компании. 
 

 
 
За следващия месец (май) обаче 90,0% анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат 
настоящата си дейност (спрямо 80,6% на това мнение при предходното аналогично проучване на НСИ), 6,8% смятат да 
преустановят временно дейността си (при 15,4% на това мнение през март), а едва 1,6% заявиха, че ще прекратят 
дейността си (при 2% на това мнение при предишното проучване). 
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√ Москва и Рияд се споразумяха да продължат тясното сътрудничество в "ОПЕК +" 
Президентът на Русия Владимир Путин и престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман проведоха 
телефонен разговор относно бъдещата координация по споразумението за намаляване на производството на петрол 
между Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници, известни като формата "ОПЕК +", съобщи 
в сряда Кремъл. 
Двамата лидери се договориха за по-нататъшна "тясна координация" относно ограниченията на производството на 
петрол и се споразумяха, че техните министерства на енергетиката трябва да работят в тясно сътрудничество по въпроса 
като "обменят мнения за ситуацията на световния енергиен пазар". 
"И двете страни отбелязаха важността на съвместните усилия за постигане на споразумението в рамките на "ОПЕК +" за 
ограничаване на производството на петрол през април тази година", се казва още в изявлението на Кремъл. 
 
Investor.bg 
 
√ Регламентира се онлайн търговията с храни 
Депутатите приеха на второ четене новия Закон за храните 
Парламентът прие на второ четене новия Закон за храните без дебати. Проектът е одобрен на първо четене в края на 
октомври 2017 г. 
Със закона се определят общите изисквания към безопасността на храните, към бизнес операторите от хранителния 
сектор и към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни. Повишава се и размерът на санкциите, 
налагани за нарушение на закона, припомня БТА. По думите на земеделския министър Десислава Танева завишението на 
санкциите е на практика двойно.  
С новия Закон за храните за първи път се регламентира онлайн търговията с храни. Това коментира министърът на 
земеделието, храните и горите Десислава Танева на брифинг в парламента, предава Dnes.bg. 
„Отговорността за безопасността и качеството според етикетирането на всяка храна остава за оператора. Компетентният 
орган за контрол е Българската агенция по безопасност на храните. Регламентирането на онлайн търговията ще даде 
възможност да надградим публичността, ползите за потребителя с изграждането на онлайн платформа, която ще улесни 
потребителя в намирането на своите доставчици на храни. Надявам се да имаме времето да работим по този процес“, 
коментира министърът на земеделието Десислава Танева. 
Според нея цялото законодателство трябва да доведе до изсветляване на бизнеса. 
Разпоредбите в закона предвиждат още глоба до 35 хил.лв. за производство и продажба на генетично модифицирана 
храна, ГМО за използване в храни или като храна, или такива, съдържащи съставки, произведени от ГМО. 
Когато храната съдържа или се състои от ГМО, което в съотношение над допустимите нива, определени в Регламент (ЕО) 
1830/2003, това трябва задължително да бъде видимо упоменато на опаковката. При производството на храни за деца е 
забранено използването на продукти или съставки, съдържащи или произведени от ГМО. Забранява се и рекламирането 
на ГМО храни и такива, чиято употреба от деца е ограничена. При нарушение законът предвижда от 1000 до 2000 лева 
глоба. 
Аналогична забрана се въвежда и по отношение на рекламирането на храни и напитки, съдържащи мазнини, 
трансмастни киселини, сол/натрий и захар, който не отговарят на изискванията за здравословно хранене, съгласно 
действащата нормативна уредба. 
От 2 до 4 хил.лв. пък е глобата, ако храната не е годна за консумация или не отговаря на изискванията за производство, 
преработка или дистрибуция. 
До 6 хил. лв. глоба или имуществена санкция ще плащат собствениците на магазини, ако не пуснат контролен орган за 
проверка на територията на обекта. 
 
√ От 1 юни цената на природния газ да падне с нови 1,7%, предлага КЕВР 
Предстои окончателно решение на регулатора  
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обсъди днес на открито заседание предложението на „Булгаргаз“ 
ЕАД за утвърждаване на цената на природния газ за юни в размер на 21,97 лв за мегаватчас. 
На тази цена, която е с 1,7%, или с 0,38 лв. за мегаватчас по-ниска от действащата в момента, общественият доставчик 
предлага да продава газ на крайните снабдители, както и на лицата, които имат издадена лицензия за производство и 
пренос на топлинна енергия за следващия месец.  
Заради епидемиологичната обстановка в страната, откритото заседание се състоя дистанционно. 
От „Булгаргаз“ заявиха, че нямат забележки по доклада, изготвен от работната група на КЕВР, като от дружеството ще 
предоставят допълнителна информация за утвърждаване на цената на природния газ сутринта на 1 юни. 
Окончателното решение за цената на природния газ за следващия месец ще бъде взето и обявено на 1 юни, посочи 
председателят на регулатора Иван Иванов. 
По отношение на възстановяването на надвзетите суми от страна на топлофикационните дружества, Иванов заяви пред 
БНТ, че до края на тази седмица всички компании от сектор „Топлоснабдяване“ трябва да подадат своите отчети в КЕВР 
за това каква топлинна енергия и какво количество са произвели. На тази база в 7-седмичен срок от регулатора ще 
изчислят точно какви средства ще бъдат върнати на абонатите. 
За абонатите на прогнозен отчет, които са 94% от всички потребители, това ще стане в изравнителните сметки, които 
трябва да са готови в средата на юли. Има и нов срок за обжалване, който е в края на август. 
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√ Кой е най-добрият вариант за оптимизация на броя на общините в България? 
Транспортната свързаност пречи на хората да живеят в околностите на големите градове и да работят в тях, 
посочи доц. Стелиян Димитров 
Необходима е оптимизация на броя на общините у нас. Прекалено големият брой общини с малко население няма как 
да обезпечават финансово дейностите, които извършват, със собствени приходи. Това каза в ефира на Bloomberg TV 
Bulgaria доц. Стелиян Димитров, преподавател в Геолого-географския факултет на Софийски университет "Св. Климент 
Охридски". 
 “Когато говорим за намаляването на броя на общините, това трябва да се случи много внимателно”, изтъкна Димитров, 
като добави, че механичното обединение на общини може да влоши достъпа до услуги на жителите им. 
Според преподавателя по „Географски информационни системи“ и „Устройство на територията“ механичното сливане на 
общини няма да е най-оптималният вариант. 
Като основен проблем в общините Димитров посочи транспортната свързаност. Той отбеляза, че именно това пречи на 
хората да живеят в околностите на големите градове и да работят в тях. 
“Струпването на хора, по примера на София, води до ускорено икономическо развитие, но влошава качеството на 
живот”, смята експертът. 
По думите му проблемът е много сложен, а решението трябва да се търси в регионален и национален план, за да може 
да се използват възможностите за развитие на околните региони. 
Сред най-проблемните региони в страната е Северозападна България. Според Димитров това най-вече се дължи на 
факта, че демографската маса там, включително активната част от нея, е под необходимия минимум, за да може тя да се 
саморазвива. 
“Каквато и инфраструктура да се стои, ако там няма хора, няма как да има позитивно развитие”, изтъкна експертът. 
 
√ Вашингтон и Москва започват да смекчават мерките срещу коронавируса 
В американската столица отварят парковете, но не и басейните, жителите на руската столица, макар и с 
ограничения, ще могат да излизат на разходки 
Вашингтон започва от утре първа фаза от смекчаването на карантинните мерки, съобщи кметицата на федералния окръг, 
цитирана от Ройтерс. Мюриъл Баузър, която издаде заповед на 30 март хората да си стоят по домовете, каза, че през 
последните 14 дни се наблюдава трайно намаляване на случаите на новия коронавирус. 
Събиранията на над 10 души ще продължат да са забранени. 
Ресторантите ще могат да обслужват клиенти в откритите си части, като на една маса ще могат да сядат максимум 6 
души. Масите ще трябва да бъдат на 1,8 метра разстояние една от друга. 
Фризьорските салони могат да отворят врати, но клиенти ще се приемат само с предварително записан час. Магазините, 
предлагащи стоки, които не са от първа необходимост, ще могат да обслужват клиенти, без обаче те да влизат 
вътре.  Отварят парковете, но не и басейните. 
"Знаем, че хората са нервни. Това е страшен вирус и те трябва да са нервни", каза Баузър и добави, че трябва хората да 
продължат да спазват социална дистанция и добра хигиена. Досега в американската столица са регистрирани 8400 
инфекции с Covid-19 и 445 смъртни случая.  
Междувременно и властите в Москва започват от 1 юни нов етап от отмяната на ограниченията, въведени за спиране на 
разпространението на коронавирусната инфекция, предаде ТАСС, цитирана от БТА. 
„От 1 юни ще започнем втори етап от смекчаването на ограниченията, в рамките на който ще възстановят работа много 
търговски предприятия и сферата на услугите, а жителите на града, макар и с ограничения, ще могат да излизат на 
разходки", съобщи кметът Сергей Собянин. 
Той припомни, че преди две седмици властите пристъпиха към първия етап на облекчаване на ограниченията, което 
позволи на над 300 големи промишлени предприятия да подновят работа, както и да се поднови строителството на 
жилища, детски градини, училища и други съоръжения. 
Гражданите, включително хората над 65 години и страдащите от хронични заболявания, ще могат да излязат от дома си 
на разходка и да спортуват на открито. Отварят се и парковете. 
Автосалоните, магазините за нехранителни стоки, обектите за химическо чистене и други услуги, при които няма 
продължителен контакт между служител и клиент, ще могат да подновят работа. Освен засилена дезинфекция в 
търговските обекти, купувачите и персоналът трябва да са с маски и ръкавици.  
 
В. Монитор 
 
√ Радев иска дебат за прогресивното данъчно облагане  
Президентът Румен Радев призова да започне дебатът за прогресивно данъчно облагане. Според него сегашната данъчна 
система е несправедлива и ни отдалечавала от европейския модел, като ощетявала бедните и средната класа за сметка 
на богатите. Това каза пред журналисти президентът по време на посещението си в пловдивската община Садово, където 
бе посрещнат от кмета на общината Димитър Здравков, служители на администрацията и граждани. 
„Аз не мисля, че към такава сложна и отговорна система, каквато е данъчната, трябва да се подхожда на парче и без ясни 
идеи и разчети, подчерта държавният глава. „Влязохме с хаос в извънредното положение, излизаме от него с още по-
голям хаос“, добави Радев.  
Той коментира създаването на държавни бензиностанции, като го нарече „авантюра“ . Според него цялата инициатива 
показвала неспособността на държавата да се справи с картела в горивата и било странно как сега тя щяла да играе 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ipi-40-obshtini-s-po-malko-ot-100-dushi-na-edin-obshtinski-slujitel-304881/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ipi-40-obshtini-s-po-malko-ot-100-dushi-na-edin-obshtinski-slujitel-304881/
https://www.monitor.bg/bg/a/view/prezidentyt-pristigna-na-poseshtenie-v-obshtina-sadovo-204585
https://www.monitor.bg/bg/a/view/prezidentyt-pristigna-na-poseshtenie-v-obshtina-sadovo-204585
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двойна роля – на конкурентен участник на пазара и на регулатор. „Тук ще трябва да се налеят огромни публични ресурси. 
Тези, които искат да реализират тази идея, трябва да покажат много ясно откъде ще се вземат тези ресурси. Ако ще 
строим държавни бензиностанции по начин, по който се строят магистрали и се ремонтират язовири, по-добре да не го 
правим“, завърши Радев. 
Той призова, вместо бензиностанции, държавата да построи центрове за дигитални технологии в областните градове, да 
ги оборудва адекватно и да осигури качествени млади специалисти, които да работят с децата. 
„Тази инвестиция в млади специалисти по единна държавна програма и в нашите деца доказано ще бъде рентабилна“, 
подчерта президентът и добави, че инвестирането в бензиностанции можело да гарантира поредната далавера и ниска 
рентабилност на услугите. 
 
√ Караниколов: Държавните бензиностанции няма да се строят с пари от бюджета 
Има независима комисия за контрол върху горивата, която си върши работата, коментира министърът на икономиката 
Емил Караниколов в ефира на БТВ в отговор на критикита на президента Румен Радев, че държавата не се е справила с 
регулацията на сектора. 
Караниколов обърна внимание на мерките, предприети от държавата през последните три години. Той припомни, че три 
служби са формирали звено, които контролират данъчните складове, рафинерии. „Прие се Закон за горивата, който беше 
приет със сериозни протести, с корекция от КЗК, че законът не създава достатъчна конкуренция, той беше преработен“, 
обясни Караниколов една от стъпките какво прави държавата за горивата. 
Министърът припомни, че държавата притежава два данъчни склада, които притежават допълнителни празни обеми – 
идеята на управляващите тези обекти да преминат към новото държавното предприятие. „Дадем ли допълнителни 
мощности – много други участници ще може да влязат на този пазар, което означава по-добри цени и по-голямо качество 
на горивата“, каза министърът. 
На въпрос дали действията на държавата не подпомагат друг играч на пазара, икономическият министър отговори: 
„Държавната компания дава възможност за повече публичност и прозрачност, ние не казваме, че само държавата ще 
може да ползва складовете, а напротив – колкото повече участници, толкова по-добре“. Караниколов допълни, че 
според КЗК няма достатъчна конкурентност в момента, становището е от миналата година. 
По думите му по време на пандемията е имало много динамични цени на горивата и са засечени разминавания между 
ниските цени на петрола и цените по бензиностанциите.  На критиките, че държавата хем ще е участник, хем ще се 
регулара сама, Караниколов отговори, че законопроектът предвижда държавната петролна компания е публично 
предприятие, което да създаде търговско дружество. „То ще спазва всички правила на търговски принцип“, лаконичен бе 
Караниколов. 
Именно на търговски принцип ще се определя и цената на горивото по държавните бензиностанции с разликата, че на 
потребителите ще се обяснява защо купуват горивото на тази цена, обясни министърът ролята на държавата. Освен 
горива на  бензиностанциите ще може да се зареждат и електрически автомобили. В момента водим преговори със 
стратегически инвеститори в производството на електромобили, които са поискали уверения, че ще бъде изградена 
инфраструктура. 
Типът на станциите ще се определи след приемане на закона, ще бъдат най-малко два – голяма и малка. След това ще се 
търсят локации. "Търговското дружество ще си кандидатства за кредити и изграждането на бензиностанциите няма да 
става с държавни пари, от бюджета", каза Караниколов. "Държавата с 100 бензиностанции няма да е основен играч на 
пазар с 4500 бензиностанции, но хората ще може да видят реална получена стойност", обясни още министърът.  
"Целият свят се бори със сивия сектор, не може да се каже: "ако аз бях на власт няма да се краде", отговори министърът 
на изказване на президента Румен Радев.  "По-ниското ДДС не значи по ниски цени в ресторантите", коментира 
икономическият министър промяната в данъчната ставка за заведенията.   
"Ще получим 15 млрд. евро от ЕС заради пандемията. Парите ще бъдат безвъзмездни, но по проекти. Имаме задължения 
по "Зелената сделка" и сближаването на доставките", завърши Емил Караниколов.   
 
√ Захариева изрази надежда след 15 юни да се възстанови движението в ЕС 
Надявам се, че след 15 юни ще се възстанови нормалното движение в ЕС. Това каза външният министър Екатерина 
Захариева след изслушването й във външната комисия в НС. От думите й стана ясно, че дори да се възстанови 
придвижването ще бъде с изисквания за социална дистанция. 
Тя припомни, че по инициатива на премиера Борисов се започнали разговори със съседки със сходен епидемилогочен 
риск. "С Република Северна Македония сме в контакт за пограничните ни работници, което направихме със Сърбия и 
Румъния", добави Захариева.  
Имало държави, които приемат сезонните работници, но било при определени правила, а препоръката на МВнР все още 
е да се пътува само в краен случай. 
По думите й за радост ЕС вече не е епицентъра на кризата, тъй като навсякъде намалял броя на заразените и 
смъртността. "Не случайно ЕК излезе с 4 препоръки за възстановяване към държавите-членки. Една от целите е 
възстановяване на общия пазар, но трябва да става планово и отговорно", отбеляза външният министър.  
Тя коментира плана на ЕК за възстановяване, като каза, че за нас било важно да има равен достъп на всички държави, а 
критерия да не е само за държави с най- голям брой заразени и починали, защото всички икономики пострадали. 
"Тепърва ще започват трудните консултации, особенно след BREXIT и след COVID-19", добави още Захариева. По думите 
й била полезна френско-немската инициатива и сега бил момента съюза да излезе по- силен. 
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По повод изложбата в руския културно информационен център, Захариев подчерта, че МВнР ще реагира и, че подкрепят 
становищата на БАН и на редица историци. По думите й ще се реагира, чрез Министерството на културата, като се 
изпратят становищата на руския център. 
Външният министър не се съгласи с изказването на президента Румен Радев по-рано през деня, че сме влезли в хоас и 
излизаме в такъв от кризата, като подчерта, че България е една от държавите, които са се справили най-добре.  "Няма как 
да казваш хаос на такива данни, в крайна сметка цифрите говорят по-добре от думите", завърши тя.  
 
√ ЕС: Единствено диалогът гарантира европейското бъдеще на Сърбия и на Косово 
Върховният представител на Европейския съюз (ЕС) по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп 
Борел подчерта, че диалогът, ръководен от ЕС за нормализиране на отношенията между Прищина и Белград, е 
необходим, за да се гарантира европейското бъдеще и на Сърбия, и на Косово. 
„Бъдещето на Западните Балкани, включително Сърбия и Косово, е европейското. ЕС е решен да ги подкрепя при всяка 
стъпка от техния път. Но, за да може европейското бъдеще да стане реалност за техния народ, диалогът, с 
посредничеството на ЕС, не може да бъде заобиколен ", написа Борел в своя профил в „Туитър“. 
Президентът на Косово, Хашим Тачи заяви вчера, че няма желание да участва в процеса на преговори, воден от 
Мирослав Лайчак, специалният пратеник на ЕС за диалога между Белград и Прищина. Той каза, че има пълно доверие в 
ръководенето на диалога от САЩ, като добави, че те успешно ще завършат диалога. 
Говорителят на Борел, Петер Стано заяви днес, че договора между Косово и Сърбия трябва да бъде в съответствие с 
европейското право, неговите ценности и международното право, за да бъде устойчив, приемлив както за региона, така 
и за страните членки на ЕС. 
"Специалният представител (Мирослав Лайчак) е в постоянен контакт с всички съответни партньори, за да чуе техните 
виждания, очаквания и притеснения, за да може диалогът да започне без отлагане", каза Стано. 
 
Капитал  
 
√ Брюксел изчислява 15 млрд. евро за България от новия Фонд за възстановяване 
Вноската на страната в предложения кризиснен инструмент за 750 млрд. евро е 3.3 млрд. евро, които могат да се 
изплатят до 20 години 
Опасенията за неблагоприятен ефект от Европейския фонд за възстановяване за някои по-малки и бедни държави може 
да се окажат прибързани. Според предложението и оценката в работния документ на Европейската комисия нетният 
ефект за България от фонда с общ обем 750 млрд. евро е положителен и достига 11.7 млрд. евро, или 19.3% от местния 
БВП, което би я наредило по този показател втора след Хърватия като голям реципиент спрямо размера на икономиката 
й. 
При вноска от 3.3 млрд. евро страната ще получи 15 млрд. под формата на грантове и заеми, по 25% годишно през 
периода 2021 - 2024 г., става ясно от доклада на ЕК. "При това 15-те милиарда ще могат да се ползват веднага, а вноската 
от 3.3 милиарда ще се дължи след 10 - 20 години, че и повече", пише Георги Ангелов от института "Отворено общество". 
Предложението е базирано на модел, при който страните са разделени на три групи. Тези с над средния в ЕС БВП на 
глава от населението получават по-малък дял от фонда и се превръщат в нетни донори. А тези с под средния са 
разделени на две групи - нискозадлъжнели и високозадлъжнели, като последните ще получат повече подкрепа. Тепърва 
обаче предстоят дебати и е възможно в схемата да настъпят съществени корекции. 
Новата програма 
Брюксел предлага възстановителният фонд да включва 500 млрд. безвъзмездни средства и 250 млрд. заеми. Целта на 
инструмента е да стимулира икономическия растеж след корона кризата. Предложението е парите да се наберат на 
капиталовите пазари, като дългът ще трябва да се изплати до 2058 г. Планът за възстановителния фонд не е окончателен, 
а посочените сметки за разпределение на ресурсите са примерни. Той трябва да бъде одобрен от всички страни - членки 
на ЕС, а в края на миналата седмица Нидерландия, Австрия, Финландия и Дания обявиха, че са против отдаването на 
грантове. 
"Най-големият дял от общите пакети отива за стимул на публичните инвестиции под формата на безвъзмездни средства 
и заеми", пишат от Брюксел в доклада. Това означава 451 млрд. евро под формата на грантове и 250 млрд. евро като 
заеми, които ще се изплащат през следващите 20 години от бенефициентите - страните членки. Останалата част от 
средствата са предвидени за InvestEU и европейските структурни и инвестиционни фондове като провизии за 
финансиране на частни инвестиции. 
Идеята е фондът да покрие загубите на собствен капитал, пропуснатите инвестиции и социални разходи вследствие на 
корона кризата. Според изчисленията на ЕК до 2 млн. допълнителни работни места могат да бъдат открити до 2022 г. 
благодарение на фонда за възстановяване. 
Докладът показва, че основните донори ще са държавите от групата с високи доходи като Германия, Дания, Белгия, 
Франция, Швеция, а бенефициенти ще са страните с БВП под средното за ЕС, където влиза и България. Половината от 
средствата обаче отиват за държави с ниски доходи и висок дълг - което означава, че 50.6% от общо събраните средства 
отиват при Италия, Испания, Португалия, Гърция и Кипър. 
Подсилване на балансите 
Замисълът на фонда е именно да помогне на най-пострадалите страни от епидемията, които поради влошените си 
публични финанси трудно биха могли да финансират бюджетните си дефицити в резултат на мерките срещу вируса. 
Прокарването на инструмента обаче едва ли ще е лесно, тъй като по-консервативните членки отдавна се 



8 

 

противопоставят на идеите за колективизиране на дълга и общи облигации на ЕС, които ще водят до трансфери между 
държавите и ще засилят моралния риск. Еврооптимистите пък виждат в постигнатото между Германия и Франция 
съгласие по темата голяма стъпка напред, като сравняват с момента, в който първият американски финансов министър 
Александър Хамилтън прокарва общ федерален дълг, за да се изплатят дълговете на отделните щати, поети около  
Войната за независимостта 
Реално размахът е много по-малък, а сближаването на полярните мнения вероятно ще изисква много среднощни срещи, 
на каквито Брюксел вече е привикнал около дълговата криза в Гърция. Една от критиките е, че създаването на фонда 
вероятно ще се забави, докато реално средствата са необходими сега. Разчетите на ЕК са, че фондът в този му вид 
средносрочно би покачил БВП в страните - нетни реципиенти, с 4.25% над базовия сценарий без него, а в донорите - с 
1.25%. 
 
√ Делът на фирмите, които планират съкращения, намалява  
Повече компании отчитат спад на приходите през април, но очакванията за май и юни са оптимистични 
Четири от пет фирми планират да запазят персонала си в краткосрочен план през май, а делът на тези, които планират 
съкращения, намалява от 25% до 17% през последния месец. Това показва последната анкета на НСИ за ефекта на 
извънредното положение, свързано с COVID-19. Тя се провежда за втори пореден месец в периода 7 - 25 май сред 1683 
случайно избрани компании, представляващи около 106 хил. наети в страната. Резултатите показват, че през април 
финансовото състояние на фирмите леко се влошава, но пък нагласите се подобряват в краткосрочен план. 
При хотели, къмпинги и места за настаняване с над 10 легла нагласите също се подобряват. По-малко мениджъри 
планират да предлагат понижени цени за нощувки, а повече са тези, които ще продължат дейността си, макар и с 
намален обем. 
Април е бил по-критичен от март 
Леко нараства делът на компаниите, които отчитат спад на приходите през април спрямо март - от 53.5% от анкетираните 
до 57.6%. Увеличението е за сметка на тези, които отчитат непроменен оборот - ако през март това са 36.3% от 
анкетираните, през април делът пада до 32.1%. 
По-подробна разбивка показва, че финансовото състояние на фирмите се влошава предимно за работещите в търговия, 
транспорт и туризъм, ИКТ и медии, професионални и административни дейности. От друга страна, в строителството, 
операциите с недвижими имоти и дори в развлекателния сектор фирмите, които отчитат спад на приходите, са по-малко 
спрямо март. Повече дружества са разчитали да пуснат служителите си в неплатен отпуск и непълно работно време, а 
делът на тези, които прилагат методи като работа от дома и платен отпуск, намалява до съответно 26.5% и 36.8%. 
Въпреки по-големия обхват на понижението на приходите анкетираните през май имат малко по-оптимистични 
очаквания за следващия месец. Сега 80% от фирмите планират да запазят персонала си, докато през април бяха 73%. 
Промяната е за сметка на тези, които планират съкращения - 17% от анкетираните през май. По-добри са и нагласите за 
дейността на фирмите. Докато преди месец 15.4% от анкетираните компании отбелязват, че планират да преустановят 
дейността си, сега този дял пада на 6.8% от всички анкетирани. 
Ситуацията при хотелиерите 
Статистическият институт публикува и резултатите от второто допитване сред 786 управители на хотели, къмпинги, къщи 
за гости и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла. Те показват, че 46.7% от местата за настаняване 
планират да предложат по-ниски цени на нощувки при 52.1% месец по-рано. 
Очаквано за сектора нараства делът на тези, които отчитат намаление на приходите - с десет пункта до 82.3%. 
Възможността на мениджърите да обслужват разходите си със собствени средства през следващия месец намалява - сега 
42% казват, че не могат да си го позволят. 
Големи изменения са видими по отношение на очакванията за дейността на фирмата. Докато през април 35% от хотели и 
къмпинги казваха, че ще продължат дейността си с намален обем, през май делът се повишава до 56.6%. А временното 
преустановяване на дейността е в плановете на 24.3% от анкетираните - с почти 20 процентни пункта под нивото месец 
по-рано. 
 
√ Събраните тол такси през март и април са наполовината на очакваното  
Прогнозно трябваше на месец да се събират 37.5 млн. лв., но през март и април са събрани общо 41 милиона 
Печатница за пари - така цветисто определи премиерът Бойко Борисов тол системата, която таксува тежкотоварни 
автомобили на база изминато разстояние. Една от най-големите реформи у нас трябваше да увеличи бюджета за пътна 
инфраструктура и така някои от забавените с години големи проекти да се раздвижат, а разбитите пътища да бъдат 
закърпени. 
Извънредното положение, кризата с COVID-19, а и други фактори като слабата и недовършена организация при 
въвеждането на системата на 1 март 2020 г. обаче са оказали влияние и за първите четири месеца на годината общите 
приходи от пътни такси - тол и винетки, са съответно 41 и 136 млн. лв. За сравнение - след като първоначално обявените 
цени на километър паднаха, а обхватът на платените пътища беше намален, стана ясно, че системата ще събира около 
450 млн. лв. на година, или по 150 млн. лв. на четиримесечие. Платените винетки за 2019 г. пък бяха 392 млн. лв. 
Това става ясно от данните за приходите от тол такси за март и април, които "Капитал" получи по реда на Закона за 
достъп до обществена информация от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).  
Тол таксите са малко  

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2020/02/27/4034587_tol-sistemata_gafove_vmesto_milioni/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2020/02/27/4034587_tol-sistemata_gafove_vmesto_milioni/
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По прогнози годишният приход от тол такси с настоящите ниски ставки трябва да е 450 млн. лв., или 37.5 млн. лв. на 
месец. За март сумата дори е учудващо висока, предвид че в първия месец бяха оборудвани само част от превозните 
средства с нужните тракери за тол таксуване, а първият месец беше по-скоро "гратисен".  
През април все пак стойността на продадените тол такси е по-малко от 50% от очакваното. Както при продажбата на 
винетки, така и при тол таксите като търговец доминира "Интелигентни трафик системи" (ИТС) - първият и най-успешен 
национален доставчик на услуги. Компанията подписа договор като посредник при продажбата на пътни такси ден преди 
АПИ да обяви официалните условия и така получи преференциално отношение.  
Ако за първите два месеца са събрани 41 млн. лв. от тол такси, това означава, че 2.3 млн. лв. от тях са отишли за 
комисиони на частните фирми доставчици. През 2019 г. те получиха 20 млн. лв. от събраните приходи от винетки. 
 
ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАФИК СИСТЕМИ АД 

• Собствен капитал 1,2 

• Печалба  1,1 

• Активи   4,7 

• Пасиви   3,5 

• Брой заети  3 

• Приходи  2,0 
Пълен профил › 
Данните са за 2018 година и са по последния подаден отчет на дружеството. Сумите са в млн. лв. 
 
Винетките: слаби резултати 
Приходите от винетки по принцип ежегодно растат, като през 2019 г. АПИ събра 392 млн. лв., а през 2018 г. - 357 млн. лв. 
Според данни на "Капитал" в периода септември - декември 2019 г. се продават винетки за около 20 млн. лв. на месец. 
Пик на приходите от винетки такси се наблюдава през януари и февруари, тъй като традиционно тогава хората 
подновяват едногодишните си винетки. Въпреки това по-малкото пътувания през април са се отразили и на парите, 
събирани за пътна инфраструктура. Сумите от продажба на винетки ще паднат и поради факта, че част от потребителите- 
тежкотоварният трафик, плаща друг тип такси. ИТС продължава да е фаворит в продажбите на винетки също. Компанията 
държи пазарен дял 70% за 2019 г., стана ясно от данни, получени по реда на ЗДОИ. За март и април дружеството задържа 
първа позиция за продажби. "Конкорд смарт инфраструктура", другият национален доставчик, има далеч по-скромни 
продажби. 
 
Economic.bg 
 
√ Българо-руските икономически отношения остават устойчиво негативни 
Много е важно България да се позиционира добре в бъдещото регионално сътрудничество, смята Георги Минчев от 
БРТПП  
Георги Минчев е председател на УС на Българо-руската търговско-промишлена палата (БРТПП). Завършил е УНСС в 
София със специалност социално-икономическа информация, специализирал е статистика. От 1993 г. е управител на 
частните фирми "Гефес" ООД и "Транс Балкани" ООД. От 2003 г. е в ръководството на Националното сдружение на 
българските спедитори, от 2006 до 2012 г. е председател на УС на сдружението, а по-късно –и председател на 
неговия Контролен съвет. От 2001 г. е член на УС и зам.-председател на БРТПП – до избирането му за председател 
през 2017 г. 
Пандемията от коронавируса се оказа само един допълнителен своеобразен спусък и катализатор на продължаващата от 
години криза в българо-руските икономически отношения. Това коментира специално за Economic.bg Георги Минчев, 
председател на Управителния съвет на Българо-руската търговско-промишлена палата (БРТПП). 
„През последните два-три месеца тази продължаваща от години криза в българо-руските икономически отношения 
обаче се визуализира в по-груби и по-очевидни форми, като скоростта на самите кризисни процеси ескалира много 
силно. При това вече сме свидетели и на все по-засилваща се корелация между отделните елементи на тази криза. Или, 
ако трябва по-конкретно да се назове проблемът – ние сме в дългогодишна криза на възпроизводството на капитала, 
която се характеризира с около нулевите, а в редица свои сектори – дори и в устойчиво отрицателни темпове на растеж. 
В този смисъл  българо-руските икономически отношения, които от години не бяха в блестящо състояние по редица 
причини, в условията на пандемията стагнираха докрай. Двустранният стокообмен пострада изключително силно, а в 
някои свои части – дори катастрофално. Имам предвид на първо място – туризма, а като по-общ елемент от търговско-
икономически връзки – и логистиката, която и без това не беше лесна, а от март насам стана още по-трудна, много по-
бавна, твърде непредсказуема и  като цяло – се оскъпи. 
Да, наистина все още продължават фериботните превози между Варна и руския порт Кавказ – единствената директна 
транспортна връзка между България и Русия, но те са изключително малък капацитет. Фериботната линия Бургас - 
Новоросийск вече от доста време е спряла, като друг е въпросът – защо. Като цяло обаче основната обективна причина за 
малките фериботни превози между България и Русия е липсата устойчив планов товаропоток. А за да няма устойчив 
планов товаропоток главната причина, освен, разбира се, геополитическите фактори, които възпрепятстват търговско-
икономическото сътрудничество по т.нар. ос Изток – Запад в Евразия, е и липсата на координирани политики между 
страните по тази ос, две от които са Русия и България“- смята Георги Минчев, председател на УС на БРТПП. 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/02/01/3383344_chastniiat_monopolist_na_elektronnite_vinetki/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/02/01/3383344_chastniiat_monopolist_na_elektronnite_vinetki/
https://www.capital.bg/kpro/kapi/company_details.php?h=11265886b99dc2110061c59824375801&year=2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2020/05/09/4063748_okolo_20_mln_lv_ot_prihodite_ot_vinetki_za_2019g_sa/
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Всъщност кризите в българо-руските отношения преливат и постепенно се задълбочават още от световната 
икономическа криза през 2008 г., която, според него, все още не е завършила, като преминават през все още 
продължаващите икономически санкции и сега вече удариха дъното със затварянето на границите заради пандемията, 
анализира още Георги Минчев. Кризата обаче удари много по-слабо руския износ, твърди той. Основният внос на петрол, 
горива, природен газ, както и свежото ядрено гориво за нашата икономика продължават да идват именно от Русия. В 
същото време българският износ за тази голяма страна се сви до миниатюрни количества. По време на пандемията се сви 
почти до нула дори и експортът ни, който е част от глобалната верига на доставки, като този за автомобилните заводи на 
световни марки от групите на „Фолксваген“, „Рено/Нисан“ и др., локализирани в Русия. 
„Що се отнася до българския износ на фармацевтична продукция – то перспективите за тях никак не са добри“ – 
коментира още Георги Минчев. „Причината за това е фактът, че Руската федерация си е поставила като стратегически 
приоритет задоволяването на по-голямата част от своя пазар на фармацевтична продукция със собствено производство. 
В тази връзка само между 2015 и 2018 г. там бяха пуснати в експлоатация 7 крупни фармацевтични предприятия и бяха в 
процес на изграждане още 4 или 5, за които не съм сигурен дали вече също не работят. Изобщо от събитията с 
налагането на санкциите от 2014-2015 г. Русия прие твърд курс за намаляване на вноса от Европейския съюз на стоки, 
които биха могли по някакъв начин да нарушат устойчивостта на задоволяване на нейния вътрешен потребителски пазар. 
Поради тази причина износът на българска фармацевтична продукция за Русия няма бъдеще“, смята Георги Минев.  
Според председателя на УС на БРТПП „прогнозата за българо-руските икономически отношения е устойчиво негативна 
независимо от всички възможни конюнктурни стабилизации“. 
„Струва ми се, че наесен ще сме свидетели и за съжаление – потърпевши, на поредната ескалация на деградацията на 
глобалните икономически връзки. Свидетели сме и ще сме участници в един изключително труден и болезнен процес на 
разбиване на глобалните вериги на доставки и постепенното им трансформиране в регионална локализация. В този 
смисъл и съдбата на българската икономика ще зависи много от това в кой регионален сегмент ще попадне през 
следващите години България. Хубавото е, че вариантите за това са много, потенциалът – също, така че всичко зависи от 
стратегическото мислене и планиране на българската политическа класа. Като при всички случаи тя със сигурност не бива 
да загърбва дори и частично един такъв огромен пазар като руския“ – завърши председателят на УС на БРТПП Георги 
Минчев. 
 
√ Спасяването на икономиката днес може да отключи нова дългова криза утре 
Правителствата наляха огромни суми под формата на фискални суми 
Глобалният БВП няма да се върне към нивата отпреди коронавирусната криза до 2022 г., а публичният дълг ще скочи 
рязко тази година. Това сочи нов доклад на Economist Intelligence Unit, цитиран от CNBC. В него се обръща внимание на 
извънредната ситуация през последните месеци, довела до масово блокиране на икономиката и безпрецедентните 
фискални стимули на държавите.  
Голяма част от икономиките функционираха едва-едва – при ниски приходи и високи разходи за здравеопазване и 
социални услуги. Правителствата обаче явно прецениха, че е за предпочитане да се развържат кесията, вместо да се 
унищожи производственият капацитет вследствие на пандемията. А това поведение неизбежно ще доведе до скок в 
нивата на публичния дълг през тази година, се посочва в доклада.  
Малко място за намаляване на разходите 
Страните с по-стабилни баланси би трябвало да могат да управляват разходите за обслужване на високи нива на 
публичния дълг в краткосрочен план. Въпреки това икономистите от EIU подчертават, че в крайна сметка правителствата 
все пак ще се сблъскат с натрупването на дългове. А няма да могат да ограничат тези фискални дефицити чрез 
съкращаване на разходите. 
Обръщайки внимание на умората от строгите икономии и скорошния период на „затягане на колана“, икономистите от 
EIU смятат за малко вероятно правителствата да съумеят да спестят средства, с които да намалят кой знае колко 
дълговете. В много икономики публичният сектор днес е по-малък в сравнение с времето от преди финансовата криза 
през 2008 г., а междувременно разходите за здравеопазване – в светлината на сегашната криза – дори ще се засилват.  
Затова, икономистите от EIU прогнозират, че правителствата няма да се стремят да намаляват разходите, а да повишат 
фискалните приходи. Едно от предположенията е за преобръщане на тенденцията на понижаване на корпоративни и 
лични данъци, която се наблюдаваше в развитите икономики през последните десетилетия. Под въпрос е обаче дали 
правителствата ще могат да събират данъци достатъчно бързо за нуждите си.  
Поредната дългова криза в еврозоната 
Девет години след кризата с държавния дълг, която разтърси еврозоната, икономистите от EIU предупредиха, че някои 
развити страни може да се окажат на ръба. Те посочват Испания и по-специално Италия, като и двете бяха силно 
засегнати от пандемията и управлението на вече отслабените си фискални позиции. 
„Южноевропейските държави все още се възстановяват от годините на строги икономии, съчетани с високи нива на 
публичен дълг, застаряващо население (уязвимо към тежки форми на коронавирус) и постоянен фискален дефицит“, се 
казва в доклада. 
„Европейската централна банка би действала бързо, за да овладее последствията, но дълговата криза в която и да е от 
тези страни би създала огромни сътресения на финансовите пазари. От своя страна кризата бързо ще се разпространи по 
целия свят“, се казва още в него. 
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Economy News 
 
√ Австрия, Германия подпомагат общини, фирми 
Австрийският канцлер Себастиан Курц обяви, че правителството ще отпусне 1 милиард евро на местните власти, за да им 
помогне да се преборят с въздействието на коронавирусната криза. Австрия има две основни цели: първата е да 
ограничи пандемията, а втората да върне икономиката обратно на пътя на растеж. Вицеканцлерът Вернер Коглер посочи, 
че се очаква местните власти да използват ресурсите за инвестиции в местната недвижима собственост, устойчива 
енергия, както и за обновяване на стари сгради и инвестиции в съоръжения за обществен транспорт. 
Германският министър на икономиката Петер Алтмайер планира да бъдат предоставяни по 50 000 евро на месец на 
компании, които имат по-малко от 249 служители, съобщи "Neue Osnabrücker Zeitung", цитирано от останалите немски 
медии. "Neue Osnabrücker Zeitung" се позовава на документ с ключови точки, който очевидно идва от Министерството на 
икономиката. Целта на мостовата помощ е да се осигури съществуването на малките и средни компании, които бяха 
засегнати от въведените заради коронавирусна карантинни мерки, принудили голяма част от немския бизнес да затвори 
в края на март и през целия април. Ще бъде достъпна държавна помощ и за самостоятелно заетите и лицата на свободна 
практика, като единственото условие е печалбите на компаниите или физическите лица да са спаднали през април и май 
с поне 60 на сто. Помощта трябва да е на разположение на фирмите от юни до декември тази година в опит да се 
ограничи негативното въздействие на коронавирусната пандемия. Министерството на икономиката смята, че програмата 
в помощ на малките и средни предприятия (МСП) ще струва 25 милиарда евро до август, като по-нататъшните разходи по 
нея ще зависят от това, дали ще има ново разпространение (нова вълна ) на пандемията през есента. 
 
В Дневник 
 
√ "Български пощи" ще разпространяват печатните издания в следващите 10 години  
Държавното дружество "Български пощи" ЕАД да извършва разпространение на периодични печатни издания на 
територията на цялата страна за срок от 10 години, реши правителството на традиционното си заседание, проведено 
чрез видеоконферентна връзка. Като аргумент се посочва, че така се насърчава плурализмът на печата и свободата на 
словото. Отбелязва се също, че възлагането на услугата не възпрепятства конкуренцията и не отнема възможността всеки 
стопански субект да се договаря свободно с издателите или крайни пунктове за разпространение. 
Идеята пощите да разпространяват печатните издания се появи през ноември миналата година. Правителственото 
решение се формализира в края на февруари, седмица след затварянето на веригата Lafka, която разпространяваше 
вестниците и списанията в страната доскоро. Премиерът Бойко Борисов заяви, че ако се наложи, ще има държавна 
субсидия, за да стига печатът до сергиите из страната, които са 6000. Повод да обяви това намерение бяха 
продължаващите с години критики към България за ограничаване на свободата на словото в условията на частен 
разпространителски монопол. 
В решението от вчера се уточнява, че "Български пощи" ЕАД ще гарантира равнопоставен достъп, навременно доставяне 
и разпространение на територията на цялата страна. Уточнени са и отстъпките, които дружеството ще дава от съответната 
корична цена. За издатели тя ще е 25%, за търговците на едро - 35%, за търговци на дребно - 15%, а за доставка на 
абонамент - 30%. 
Министрите са одобрили допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, които да бъдат насочени за извършване от "Български пощи" ЕАД услуга. В интервю пред БНТ 
през миналата седмица министърът на транспорта Росен Желязков каза, че това ще е субсидирана от държавата дейност 
по подобие на предоставянето на универсална пощенска услуга и разпределение и предоставянето на пенсиите. 
Премиерът Бойко Борисов пък сметна, че нужната субсидия ще е 20 млн. лева на година. 
В същото време се търсят варианти за повишаване на собствените приходи на "Български пощи", което можело да стане 
чрез предлагане на допълнителни услуги - застрахователни, финансови и т.н. 
През март пощите обявиха обществена поръчка на стойност 60 млн. лв. за четири години за подизпълнител на 
разпространението на печата. В нея беше подадена само една оферта от "ВИП секюрити", която и сега върши дейността 
покрай договора за превоз на инкасото на дружеството. 
 
√ Кабинетът разреши влизането по специалността "Право" без изпит  
Кабинетът разреши влизането по специалността "Право" без изпит, като прие промени в Наредбата за единните 
държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността, съобщи правителствената пресслужба. С 
промените се премахва и отпадането на задочната форма на обучение, което бе планирано за 2020/2021 г. 
Необходимостта от отмяната е вследствие на решение на Комисията за защита от дискриминация, в което се посочва, че 
възможността за обучение в специалност "Право" само в редовна форма на обучение създава неравно третиране по 
признаци "увреждане" и "лично положение" спрямо студентите с увреждания и работещите. 
С промените се цели свеждане до минимум на необходимостта от събиране на големи групи от хора във висшите 
училища заради извънредните обстоятелства във връзка с пандемията от COVID-19. С изменението за учебната 
2020/2021 година висшите училища могат да изберат как да организират приема, но не чрез задължителните изпити по 
български език и история на България, се казва в съобщението. 
Заради коронавируса за учебната 2020/2021 година Академичният съвет на Софийския университет "Св. Климент 
Охридски" вече реши да се признават оценките от държавните зрелостни изпити като конкурсни за кандидатстване в 116 
от общо 118 бакалавърски програми. Кандидатстването в специалност "Право" ще се осъществява с оценката от 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/02/27/4034783_sled_falita_na_lafka_poshtite_shte_razprostraniavat/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/02/27/4034783_sled_falita_na_lafka_poshtite_shte_razprostraniavat/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/02/23/4033006_lafka_oficialno_suobshti_na_partnyorite_si_che/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/05/19/4068529_poshtite_shte_zapochnat_da_predlagat_zastrahovki_i/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/04/14/4054568_kandidatut_da_razprostraniava_vestnici_za_60_mln_lv_e/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/01/29/3120591_komisiiata_sreshtu_diskriminaciiata_se_zae_sus/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/05/18/4068000_zaradi_koronavirusa_sofiiskiiat_universitet_shte/
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държавния зрелостен изпит по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование. НБУ пък 
реши да проведе изпитите за всички свои специалности, както досега, но вече онлайн, включително за право и 
архитектура. С възможността се дава на университетите, които приемат в специалността "Право", да намерят най-
удобния за тях вариант за прием. 
Право на задочно обучение по "Право" 
На заседанието си вчера Министерският съвет отмени приетата през 2017 г. и предстояща да влезе в сила от новата 
академична година наредба за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална 
квалификация "юрист", с което се премахва планираното отпадане на задочното обучение по право. 
Наредбата беше приета през април 2017 година от служебното правителство на Огнян Герджиков, като с нея се измени 
подзаконовият нормативен акт и беше записано, че бъдещи юристи могат да стават само тези, преминали редовна 
форма на обучение на право. През лятото на същата година се разбра, че право ще се учи и задочно още една година. 
Причината бе в установеното в средата на юни противоречие между наредбата и утвърдения от служебното 
правителство прием на студенти по специалността. С одобрения през април брой на студенти и докторанти, които ще се 
обучават през учебната 2017/2018 г., е утвърден и прием на студенти по право в задочна форма в няколко висши 
училища. Така влизането в сила на наредбата беше отменено за 2018/2019 г., а по-късно, с мотива университетите да 
имат време да се подготвят - с още една академична година.  
Междувременно през януари 2018 г. Комисията за защита от дискриминация се самосезира и реши, че промените 
нарушават равенството в третирането, а оттам и антидискриминационното законодателство. 
 
√ Сериозно ли говори финансовият министър за ремонт на данъчната система  
„Политическият риск", който пое премиерът Бойко Борисов като нареди да се свали ставката на ДДС за два сектора, роди 
не толкова очакваната вълна от искания да се намали данъкът и за други сектори, колкото спекулации ще има ли и други 
данъчни промени. В основата на тези спекулации (в най-общия смисъл на думата) е становището на финансовия 
министър Владислав Горанов, което представи пред бюджетната комисия, която в негово отсъствие прие на първо четене 
промените в Закона за ДДС. 
А в компанията на премиера Бойко Борисов по време на обичайните му автообиколки през почивните дни загатна 
енигматично, че може би е дошло време за дебат по устройството на цялата данъчна система. 
В първия работен ден след това доста неясно послание се родиха и първите коментари, че вероятно се върви към отмяна 
на плоския данък и връщане към прогресивното облагане, прилагано в страната до 2007 г. Заговори се и за по-голямата 
справедливост на прогресивното облагане, тъй като при него хората с по-високи доходи плащат по-високи данъци. 
За икономистите, до които "Дневник" се допита, такъв дебат няма и става дума за политическа дъвка, която може да се 
разтяга до безкрайност, а справедливостта на прогресивното облагане на доходите е само теоретична постановка, която 
няма голяма връзка с реалността. 
Думите на финансовия министър за компенсиране на пропуснатите доходи от ДДС, ако парламентът одобри свалянето 
му на 9% за ресторантите и книгите, се приемат по-скоро за защитна реакция от негова страна след като демонстрира 
несъгласието си с решението на премиера. 
Ето какво коментираха пред "Дневник" трима икономисти. 
Георги Ганев, Център за либерални стратегии: Прогресивният данък е като швейцарско сирене 
Дали е дошло време? Това говорене ми навява твърде много спомени за едно изключително грешно мислене и за 
човешкото общество, и за неговото историческо време. Не че историческият материализъм на Маркс е само лошо, но от 
него в нашите глави са останалите само най-тъпанарски вредните неща - че на нещо му идва времето, защото колелото 
на историята се въртяло. Няма такова нещо. Докато българското общество не реши, че на някой данък му е дошло 
времето, не му е дошло времето. Ако някой претендира, че знае какво мисли българското общество, да ми се обади. 
Плоският данък е статуквото и винаги, когато някой предлага промяна в статуквото, трябва да е много конкретен каква 
промяна предлага от всичките безброй възможни. Ако ще се връщаме към облагаемата скала до 2007 г., то тя на 
практика бе плосък данък от 22.3% с необлагаем минимум. Аз съм го изчислявал и това се получава на практика, макар 
че беше 20%, 22% и 24% от сумата над нулата. Та, ако се предлага връщане към нея, се получава разлика между стотинки 
и 5 лева годишно между отделните плащащи групи. И няма смисъл. Понеже ще е връщане към плосък данък, но с доста 
по-висока ставка. То и финансовият министър каза да направим ставката на плоския данък по-висока, а не да се въвежда 
прогресивна ставка. 
На феновете на прогресивния данък, който се прилагал по целия свят, казвам, че ако ще е така, да бъде като във Франция 
- 0, 20, 50, 80%. Това е прогресивно облагане. Ако някой иска увеличаване на данъчното бреме, да си го каже. 
Финансовият министър се опитва чрез похват, който определям като риторичен, да каже, че въвеждането на 
диференцирани ставки за конкретни браншове има своята цена и тя далеч не е само бюджетна, но неговата задача е да 
си гледа бюджета, и тая цена трябва да се плати някак си. 
Когато се въвежда прогресивен данък, винаги се въвежда с някаква такава риторика, че богатите ще плащат повече, а 
бедните по-малко. Аз не съм убеден, че в случая на България каквато е днес - този абсолютен уникум (каквито впрочем 
са днес и Германия и други страни), но там ако се въведе може богатите да плащат повече, в България - не. Те от 10% ще 
започнат да плащат 0, защото ще започнат да го избягват данъка. Нещото, което не се казва никога, когато се предлагат 
прогресивните данъци, е, че те са като швейцарско сирене - пълно с дупки, с всякакви изключения, защото са високи 
ставките. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/04/26/2960222_kabinetut_reshi_pravo_da_se_uchi_samo_redovno/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/06/14/2989105_speshni_promeni_triabva_da_zapushat_zakonoviia_vakuum/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/06/14/2989105_speshni_promeni_triabva_da_zapushat_zakonoviia_vakuum/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/01/29/3120591_komisiiata_sreshtu_diskriminaciiata_se_zae_sus/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/05/12/4065656_borisov_obeshta_po-nisuk_dds_na_restorantyorite/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/05/20/4069163_goranov_namalenieto_na_dds_za_niakoi_stoki_triabva_da/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/05/20/4069163_goranov_namalenieto_na_dds_za_niakoi_stoki_triabva_da/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/05/24/4070815_goranov_ne_izkljuchi_cialostna_promiana_na_danuchnata/
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Познавам такива хора лично, които докато беше прогресивният данък, не плащаха 1 лев данък изобщо и когато стана 
10%, те почнаха да си плащат целия данък. Богаташите при плосък данък плащаха повече отколкото при прогресивен 
данък. 
Петър Ганев, Институт за пазара икономика: Плоският данък не е причина за неравенство 
Не мисля, че е дошъл краят на плоския данък, всъщност това е една от реформите, която доказано работи. Едно от 
малкото неща, които продължават да се сочат пред външни наблюдатели като конкурентно предимство на страната. И 
нещо, което работи от гледна точка на това, че е на много широка основа дава доста добри приходи, то е предпоставка за 
изсветляване на доходите, което реално се случи. 
Факт е, че към плоския данък е имало атаки през всяка година откакто е въведен. Може да се каже, че някои хора дори 
се изненадаха, че той издържа цели 10 години. Но атаките не означават, че трябва да го махаме, защото ми се струва, че 
голяма част от атаките са на идеологическа основа, на непоносимост към подобен тип опростена система на облагане и 
желание да репликираме чужди модели, които са неадекватни за нашата действителност. 
Има един все по-чуващ се аргумент, който обвързва плоския данък със справедливостта, с неравенството, но всъщност 
много ясно се вижда от всички изследвания, че не той е причината за все по-голямото неравенство, а самото генериране 
на доходи - тоест големият брой хора, които нямат трудови доходи или имат като цяло ниски доходи, но те нямат 
отношение към самото облагане. Така че тук проблемът е по-скоро ефективността на трансферите, а не ефектът от самото 
данъчно облагане. 
И другото е постоянният натиск и желание към преобръщане на целия данъчен модел. Много хора не го изказват 
напълно, но това, което имат предвид е, почти без да се пипат косвените данъци рязко да се вдигнат преките и рязко да 
се увеличи преразпределението през бюджета. Тези хора често ги е страх да кажат това - те не искат леко да се намали 
един, а да се вдигне друг, а искат двойно да с е вдигне данъкът върху доходите и автоматично след това данъкът за 
едноличните търговци и върху печалбата - те вървят заедно, да се вдигнат осигуровките, за да се върже бюджетът на 
НОИ и всъщност тук облагането да стане като във Франция, например. Това автоматично ще ни направи по-бедни, на 
секундата. 
Реакцията на финансовият министър е по-скоро защитна реакция, защото не е финансов министър от вчера и му знаем 
позицията, така че неговата философия едва ли се е променила. Досега е защитавал настоящата данъчна система, а това 
е записано и в програмата за управление на ГЕРБ. Но от друга страна, като всеки финансов министър основната цел е да 
се събират повече пари. Затова и всяка година има вдигнат един или друг данък - било винетка, било осигурителна 
вноска или друго и сега като се готви промяна в даден данък автоматично се търси вратичка да се прокара и другата идея 
- ами дайте тогава да вдигнем и други данъци. Това в някаква степен е и обяснимо. Това казваме от години наред - ако 
пипнем неаргументирано един данък - тоест се свали за една група, веднага ще се стигне до натиск за разглобяване на 
цялата данъчна система. И това виждаме в момента. 
Любомир Дацов, дългогодишен кадър на Министерството на финансите: Политиците се сдобиха с нова дъвка за 
разтягане 
Политически може би е дошло време да се говори за края на плоския данък, което не означава, че е рационално. В 
момента няма нищо интересно и един вид трябва нова политическа дъвка, при която да има достатъчно поле за 
разтягане и за различни политически инициативи. Промяна на цялостния данъчен модел не се случва за 1, а за поне 3-4 
години, в които политиците ще се съревновават с бляскави идеи, с които да пленяват обществото и основните играчи 
заявиха това. На първо място ДПС, където има достатъчно умни, интелигентни и знаещи хора с голям политически опит, 
които досега поддържаха стария модел и те бяха един от най-ревностните му поддръжници. Случващото се при ГЕРБ е 
разочароващо, но не изненадващо, а БСП традиционно смятат, че ще бъдат разпознаваеми като социална партия, ако 
държат на прогресивно данъчно облагане и при печалбата, и при доходите. Струва ми се, че политическите партии имат 
нужда от тази дъвка и настроението ще бъде в тази посока. 
Дали му е дошло времето? Смятам, че ще бъде абсолютна глупост да бъде променен данъчният модел в България, 
защото сегашната структура стимулира растеж и заетост. При тази структура се стимулира по-голяма заетост, по-просто 
данъчно облагане, по-ниски разходи за самата администрация, по-лесно и разбираемо законодателство за хората. За 
отиването в другата посока няма никаква икономическа целесъобразност. 
В края на краищата, въпреки че финансовият министър спекулира с очаквания и страхове, е абсолютно прав за това, че 
той при равни други условия ще трябва да компенсира намалените приходи от ДДС. Според мен не е необходимо да се 
въвежда пропорционално облагане за целта, а единните ставки си вършат чудесна работа, друг е въпросът колко 
приемливо ще бъде да се вдигнат данъците върху доходите и печалба до 15%, например. 
Позицията на финансовия министър е реакция на случващото се, което за него означава много неприятности, много 
допълнителна работа, на която резултатът е абсолютно неясен. Във времето се доказа, че беше изключително разумно 
да има ДДС с единна ставка. Измерена през ефективността нашата данъчна система е една от най-добрите. Аз не бих 
посъветвал никой да се връща към стария модел на прогресивните ставки, валиден до 2007 г. Опитът показва, че при 
прогресивните ставки печелят 2 групи - най-богатите и най-бедните, тъй като и едните, и другите почти не плащат 
данъци. И ако сега сменим рязко облагането, всичко, което се нарича средна класа или гравитира около нея (около 15% 
от хората) ще поеме тежестта от промяната като ще плати сметката и на най-богатите. Това се е случвало навсякъде по 
света. 
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БНТ 
 
√ Екатерина Захариева: България е една от държавите, които се справиха най-добре  
"Числата говорят повече от думите" - така външният министър Екатерина Захариева отговори на твърденията на 
президента Радев за хаос по време и след извънредното положение. Според Захариева е необходим план за 
възстановяване на европейските икономики и то скоро. 
Външният министър Екатерина Захариева не е съгласна с твърдението на държавния глава, че сме влезли с хаос в 
извънредното положение, а излизаме с още по-голям хаос. 
Екатерина Захариева - министър на външните работи: Не е хаос, неслучайно данните говорят сами за себе си, 
разбирате ли? България е една от държавите, които се справиха най-добре. Ако е било хаос, нямаше да е така. Няма как 
да казваш хаос на такива цифри и на такива данни. В крайна сметка числата говорят повече от думите. 
План за възстановяване на европейските икономики след коронакризата е необходим и то възможно най-скоро, 
категоричен е външният министър. Според Екатерина Захариева когато става въпрос за европейски бюджет и то след 
Брекзит - тоест с по-малко пари е трудно постигането на консенсус. 
Екатерина Захариева - министър на външните работи: За нас е важно да има равен достъп на всички държави, тоест 
критерият да не е само държавите, които са с най-голям брой заразени или пък починали, защото в крайна сметка всички 
икономики пострадаха. И държавите, които взеха, както ние например - най-бързо, доста рестриктивни мерки, също 
техните икономики пострадаха. 
Външният министър очаква от 15 юни да се възстанови нормалното движение в рамките на ЕС и със съседните държави 
със сходен епидемиологичен риск. 
Екатерина Захариева - министър на външните работи: Дори и да се възстанови и да се облекчи придвижването между 
държавите-членки - всичко това ще става със спазване на социална дистанция, изисквания в самолетите, изисквания към 
хотелите. 
Препоръката на Mинистерството на външните работи остава: "пътувайте само в краен случай". 
 
√ Специално: Социалният министър пред БНТ - за доходите, трудовия пазар и мерките след пандемията  
18% спад на доходите по време на извънредното положение и евентуално вдигане на обезщетението за безработица от 
догодина, обяви социалният министър Деница Сачева в специално интервю за Бизнес.БГ. 
Този един милиард, с който беше увеличен фонд "Безработица" се използва и за обезщетения, така че към момента 
имаме достатъчно средства, увери министър Сачева. 
От 1 юли повече фирми ще могат да кандидатстват по мярката 60 на 40, допълни министърът. По думите й, мярката 
показва, че е успешна. Има над 14 000 заявления за над 230 000 работници и служители. 
Имаме умерено-оптимистични очаквания за зимния период, но ще останем в готовност мярката да бъде удължена до 
края на годината, ако има необходимост, допълни социалният министър. 
Опитваме се да подкрепим всички сектори така, че да преминат плавно през този период, каза още Сачева. 
Твърде скъпа мярка е увеличаването на платения отпуск, която трудно би могла да се обезпечи със средства, коментира 
министърът. И допълни, че детските градини и училищни школи отварят, така че родителите без отпуска да бъдат 
обезпечени във времето за работа. 
По въпроса дали се предвижда увеличаване на минималната работна заплата, Сачева коментира, че управляващите се 
стремят да спазят заложеното в програмата, но предвид сегашната ситуация, а правилно да се изчакат икономическите 
показатели през септември. 
Гледайте цялото интервю с Деница Сачева във видеото. 
 
√ Ангелкова: България е една от страните, които се считат за сигурна дестинация  
Активният летен туристически сезон ще започне на 1 юли, потвърди в "Още от деня" министърът на туризма Николина 
Ангелкова. 
„Имаме изключително ясен план и стратегия в тази трудна ситуация, която е непредвидима и неочаквана както за сектор 
туризъм, който е пряко засегнат, така и за всички. Никой по никакъв начин не е могъл да предвиди, че това ще се случи и 
трябва да се справяме с него“, коментира министърът на туризма Николина Ангелкова. 
Министър Ангелкова благодари на премиера и народните представители за подкрепата за промените в Закона за 
здравето. „Това ни позволява на прага на летния сезон да имаме на 50% намалени цени за чадъри и шезлонги, които са 
много важни, за да можем да насърчим вътрешния туризъм и посещението по нашето Черноморие. 23 са безплатните 
плажове към момента, обясни тя. 
Успоредно с това е стартирана комуникационна кампания както по отношения на вътрешния ни пазар, така и по 
отношение на целевите пазари. 
„Благодарение на инициативата на премиера с премиерите на Гърция и Румъния и президента на Сърбия на 1 юни 
предстои отварянето на нашата граница за туристи. Румъния за нас е изключително важен пазар“, допълни Ангелкова. 
Тя посочи, че се води активен разговор с Германия, Полша, Чехия, Словакия, Белгия, Франция, Скандинавските страни за 
отваряне на нашите граници за туризъм. 
Нашето най-голямо преимущество е, че България е една от страните с най-нисък процент на заразени с коронавирус и 
една от страните, която се счита за сигурна дестинация. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 

https://news.bnt.bg/news/specialno-socialniyat-ministar-pred-bnt-za-dohodite-trudoviya-pazar-i-merkite-sled-pandemiyata-1056801news.html
https://news.bnt.bg/news/angelkova-balgariya-e-edna-ot-stranite-koito-se-schitat-za-sigurna-destinaciya-1056807news.html
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√ Ремонти по магистрала "Тракия" до началото на активния летен сезон, по "Хемус" няма да спират  
Времето от началото на пролетта се използва не само за ремонти, но и за строеж на големите обекти. На фона на 
пандемията строителството не е прекъсвало. Фирмите спазваха мерките - това заяви министърът на регионалното 
развитие Петя Аврамова в студиото на Сутрешния блок на БНТ. 
И към момента има ремонтни дейности на АМ "Тракия" (в участъка от 13-и до 20-и километър) до 30 юли, за да бъде 
освободено движението. При АМ "Хемус" ремонти има от 19-и до 37-и километър. Там строителните дейности ще 
продължат и през летния сезон. 
До края на 2020 г. ще продължат ремонтните дейности в тунел "Витиня", каза Аврамова. 
Тунел "Железница" и участъкът преди това - има добър синхрон между фирмите, копае се по 1,2-2 метра на денонощие, 
изпълнява се и първична облицовка. Над 800 метра са прокопани и в двете страни на тунела, работи се много активно. 
До пролетта на 2021 г. ще имаме изцяло прокопан тунел, увери министър Аврамова. 
ВиК холдинг - идеята за неговото създаване е от 2 години, времето и ситуацията показаха, че създаването му е 
необходимо. Целта е да се помогне и за стабилизирането на ВиК дружествата в страната. Най-тежко е финансовото 
състояние на ВиК в Добрич, Шумен, затруднения има и във ВиК Сливен. 
Има изготвен нов закон за ВиК, може би след 10 дни ще бъде качен за обществено обсъждане, в него е залегнал принцип 
за социална търпимост на цената, опериране на един ВиК оператор на една област. 
Министър Аврамова увери, че новият водопровод за Перник се ползва, а с отпуснатите средства вече се извършва 
рехабилитация, подмяна и изграждане на водопроводната система. Имаше много спекулации, че той аварира, над 2000 
връзки са направени, а дефектиралите са отстранени. 
В момента в язовира има над 17 млн. кубически метра вода, при 20 млн. има предписание за изпускане на водни 
количества, вероятно през юни режимът за перничани ще бъде премахнат. 
 
√ Българските превозвачи се подготвят за пускането на международните автобуси  
Българските превозвачи се подготвят да пуснат международните автобуси. От няколко дни се правят пробни пътувания 
до Гърция. Пристигащите там са подлагани на 14-дневна карантина. Превозът става при засилени мерки за безопасност, 
а продажбата на билети е онлайн. Въпреки огромните загуби за бранша засега фирмите няма да вдигат цените на 
билетите. Очаква се пътуванията до различни дестинации да се подновят поетапно след падане на задължителната 
карантина за пътниците на 1 юни. 
Весела Смилец - представител на фирма за превоз на пътници: На борда на автобуса има пълна дезинфекция. 
Автобусът се дезинфекцира и отвън. Всички пътници трябва да бъдат с маски. От страна на Гърция се приемат автобуси, 
които са със заетост до 50%. От 1 юни би трябвало да падне предписанието за карантина и тогава ще се попълва една 
декларация за осведоменост, че аз, влизайки в Гърция съм наясно с епидемиологичната обстановка и за лична 
отговорност, че поемам своя личен ангажимент с цялата осведоменост влизам в една територия, където има COVID-19. 
 
√ Урсула фон дер Лайен ексклузивно за БНТ: Средствата за България се увеличават  
Средствата за България от кохезионната политика, селскостопанската политика и Фонда за справедлив преход, който е 
част от Зеления пакт, се увеличават. Това каза специално за БНТ председателят на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен. Вчера тя представи в Европейския парламент в Брюксел следващата седемгодишна финансова рамка на ЕС, част 
от която ще бъде и новият инструмент за възстановяване след пандемията от коронавируса. 
Фон дер Лайен нарече "добри новини" новите заложени средства в многогодишната финансова рамка, които ще касаят 
България. Важни за страната ни политики като кохезионната, селскостопанската и Фонда за справедлив преход ще бъдат 
с увеличени средства, което е добре за България. 
Именно от Фонда за справедлив преход ще бъдат финансирани всички въглищни региони в България, които трябва да се 
трансформират в унисон с новата зелена политика на Брюксел. 
Най-дългоочакваната новина беше и Фондът за възстановяване от коронавируса, до който България също ще има достъп, 
въпреки че страната ни не беше от най-засегнатите. Този фонд ще разполага със 750 милиарда евро, като 500 от тях ще 
бъдат предоставени на държавите членки като грантове, 250 милиарда евро ще бъдат кредити. Средствата ще бъдат 
взети от Международните капиталови пазари, а всички държави членки на ЕС ще бъдат гарант за тях. 
Новата многогодишна финансова рамка, която е до 2027 година, ще разполага с 1,1 трилиона евро за всички държави 
членки. 
Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: Добра новина за България, защото Фондът за справедлив преход ще се 
увеличи и средствата за кохезия също ще се увеличат, за да компенсират загубите от кризата. Вторият стълб на 
селскостопанската политика също ще се увеличи. Мисля, че всичко това са много добри новини за България. За мен е 
много важно всяка държава членка да има достъп до нашия нов инструмент за възстановяване, наречен следваща 
генерация ЕС, защото всички държави-членки трябваше да въведат карантина заради коронавируса и всички понесоха 
икономически щети. Кризата, в която се намираме в момента, е икономическа и е важно България да има достъп до 
нашите фондове. 
Българският еврокомисар Мария Габриел също заяви, че е доволна от новия европейски бюджет. Според нея той не е 
бил възможен преди 6 месеца. Програмите, за които тя отговаря, също ще получат повече средства. 
Мария Габриел, еврокомисар по въпросите на науката, иновациите и образованието: Моят коментар е много, много 
ясен. Кризата ни показа, че имаме нужда от гъвкави и опростени програми, имаме нужда да сме адекватни на нуждите 
на държавите членки. Новото предложение изпраща много ясно послание затова. От друга страна, стратегически  
инвестиции в наука, в образование,в иновации и култура и аз мога да споделя удовлетворението си. Сега истинската 
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работа започва, защото предстоят много дебати. Важно е държавите членки да приемат тези мерки, важно е ЕП също да 
бъде част от този процес, но най-важното е по-бързо да бъдат взети тези решения, за да могат гражданите да усетят 
ползите. 
 
√ Отношенията ЕС - Китай ще са приоритет при европредседателството на Германия  
Отношенията на ЕС с Китай ще бъдат един от приоритетите на председателството на Германия в Съвета на ЕС, заяви 
канцлерът Ангела Меркел. 
"Разглеждам нашето председателство като шанс да развием Европа по-нататък като дееспособна, солидарна и добре 
оформена сила, която поема отговорност за мира и сигурността на планетата. 
На този фон, например, отношенията между Европа и Китай ще бъдат един от приоритетите на външната политика на 
нашето председателство в ЕС. Европейският съюз има голям стратегически интерес да развива активно отношения с 
Китай, един от най-важните актьори на този век ", заяви Меркел в свое изказване, представяйки целите на Германия в 
предстоящото председателство на ЕС на събитие на фондация "Конрад Аденауер". 
Канцлерът отбеляза, че Берлин очаква да сключи инвестиционно споразумение с Китай, по което страните преговарят от 
много години. Меркел добави, че това би било "амбициозна задача". 
 
Информационен портал за неправителствените организации 
 
√ Огнян Траянов, ТехноЛогика: Бизнесът ще продължи да инвестира в каузи за развитие, въпреки кризата  
От началото на кризата c COVID-19 българската софтуерна компания ТехноЛогика ползва 3D принтерите, с които 
разполага, за произвеждане на шлемове за медицинския персонал в различни болници. Подкрепя болници в Перник и 
София. Включва се и в дарителската кампания ЗА ДОБРОТО, организирана от Фондация BCause и Проект #ЗАДОБРОТО. 
Дългосрочно и отвъд сегашната ситуация, компанията подкрепя каузи, свързани с българското образование. Разработва 
и внедрява модерни технологични решения и иновации. ТехноЛогика финансира и реализира първия по рода си детски 
интерактивен център TechnoMagicLand, който по забавен начин среща децата със света на науката и технологиите. 
С Огнян Траянов – собственик и изпълнителен директор на компанията, а също и председател на Българската мрежа на 
Глобалния договор на ООН и Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) разговаряме за бизнеса и 
отговорността му в едно по-различно време. 

- Какво промени кризата във вашите дарителски политики?  
Отвъд директната подкрепа за борба с кризата (изработване на специализирани шлемове за болничен персонал, 
подпомагане на дарителски кампании на организации), ние откликваме с това, което се очаква от нас и в бизнес 
дейността ни, и в CSR инициативите ни – да предлагаме иновации и нови ползи. 
Например сега, във времето на дистанционното обучение, когато децата не могат да посещават детския интерактивен 
център за наука и технологии TechnoMagicLand, заснехме видеоклипове към учебния материал по природни науки за 
учениците от различните класове. Тези видеа вече са достъпни в националната електронна библиотека на учителите, за 
да подпомагат процеса на обучение в момента, а и след кризата. 
Предложихме безплатно използване на облачната версия на наш продукт за управление на човешки ресурси, в която има 
и модул, актуален днес – т.нар. time tracking. Чрез него ръководителите от всички нива могат да дефинират, възлагат и 
следят за изпълнението на цели и задачи, да правят мониторинг и управление на работните процеси в условията на 
работа от дома на служителите. 
Това са два примера за иновативните подходи, за това как изпълняваме ролята си. На нас, ръководителите, ни е 
възложено да управляваме капацитет – хора, ноу-хау, машини, които използваме не само за благото на фирмата, 
собствениците, служителите, но и на обществото. Иновациите трябва да са свързани не само с нови продукти, 
предназначени за пазара, а да служат за подпомагане, смекчаване и решаване на различни предизвикателствата пред 
обществото, в конкретния случай, свързани с COVID-19. 

- Как ще изглежда дарителството след кризата, според Вас? 
Вярвам, че от кризата ще има и ползи. Особено ако успеем да превърнем уроците в добре научени, сегашните 
предизвикателствата във възможности и впоследствие – в устойчиви практики. 
Ето, например, напоследък дарителите все по-често се споменават в медиите. Надявам се това да остане обичайна 
практика, да дава признание и да инспирира. 
Възприятието на обществото към ИТ се промени. Виждаме ползата от това, че в България има сравнително добър 
интернет достъп и предимствата на е-услугите. Цифровите технологии са навлезли в бита. Пропуските, за които говорим 
от години, станаха ясни – липсва, а е истински необходима, национална система за управление при кризи. Някои процеси 
по дигитализация се доказаха, а за други се оказаха дефицитни и трябва да се продължи с инвестициите в тях. 
Ние, и като неправителствен сектор, и като институции, не сме подготвени със среда, в която фирмите да заявят 
наличните си ресурси, за да бъдат синхронизирано управлявани, да се получи синергизъм и пълнота. 
Видяхме как много хора от всички сектори са близо до фронтовата линия и оперативните потребности, но това не е 
достатъчно, няма го стратегическото мислене, което решава проблеми. Надявам се да почнем да работим в тази посока. 

- Смятате ли, че кризата може да бъде основателен повод за бизнеса да свие своите социални инвестиции 
или пък да инвестира само в базисни потребности? 

Не, нямам тези опасения. Ние чувстваме нашата отговорност и използваме капацитета си не само за постигане на 
финансови резултати, но и за да бъдат нашите служители удовлетворени. Да се усещат част от екип на знаещи, можещи, 
но и добри хора. 

http://www.technologica.com/
http://www.technologica.com/
https://technomagicland.com/
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Смятам, че сме длъжни да трасираме и инвестираме в различни решения на по-високо ниво на въвличане от това да 
дадеш само пари или съпровождащ труд. За да може фирмата да има самочувствие, че е иновативна във всяко 
отношение, че се управлява добре и дава устойчивост, трябва да продължи да инвестира в идентифициране на 
проблеми, търсене на решения и подкрепа на различни каузи. 

- А надеждите Ви, свързани с дарителството и социалните инвестиции? 
Смятам, че в тази криза обществото като цяло, хората, се почувстваха съпричастни, дадоха и се убедиха, че това бе добре 
прието. Липсва другото ниво, не по-малко важно – да се научим да изискваме от другите. Не да разчитаме само на 
силовите ведомства и държавните органи, за да се осигури изпълнение на гражданския дълг. Необходимо е ние да 
реагираме и да изискваме от всеки, който съзнателно или не, се отклонява от доброто за обществото. И в тези усилия 
обществото и околните да дават подкрепа. Да даваш не само пари и блага, а да даваш своето време и усилия да се 
спазват норми на цивилизованото общество. Това също е вид дарителство и отговорно поведение. 
Надявам се, че много идеи, в които сме инвестирали и са станали добра практика, ще бъдат разпознати и подкрепени в 
национален мащаб. Дистанционното обучение, за което от години плахо говорим, навлезе с щурм в образователната 
система. Трябва да разпознаем добрите примери и практики, специфичните ползи и да се борим то да остане една от 
регулярно използваните и добре приети форми. Онлайн консултации, индивидуална работа с децата, групи по интереси 
и възможности, индивидуални задачи – очакваме това да се окажат силни предимства, които да станат трайна практика в 
обучителния процес. 
Вярвам, че неправителственият сектор и институциите ще координират усилията си и ще излезем с дълбок анализ и 
научен урок как да сме по-добре подготвени за кризи в бъдеще. Че ще имаме съгласувани действия в една подобна 
непредвидена ситуация, а не кратковременни, хаотични, единични жестове и дарения, запушващи пробойни. Кризата ще 
стимулира добри и креативни решения и те ще намират повече публичност и признание от институциите. 
Вече не си задаваме въпроса едно ли сме. Живеем в глобално село – като кихне някой в единия край, на другия са се 
„натръшкали“:). Не се питаме, а знаем има ли замърсяване, тежим ли на земята с човешката си дейност. Кризата ни даде 
не само уроци, но и някои генерални изводи, които трябва да запомним и да не дискутираме, а да действаме – опазване 
на природата, създаване на нови възможности за образование и реализация, модели на подражание за децата и 
младите, ролята на цифровите технологии и инфраструктура в днешно време. Ясно се очертаха пътища, по които трябва 
да вървим. 
Над 40 млн. лв. са дарени в България от средата на март досега, показва анализът на Български дарителски  форум. 
Това е ясен знак, че всички ние сме склонни да търсим нови решения на проблемите, с повече въображение, смелост, 
щедрост и емпатия. Сигурни сме, че в бъдещето след COVID-19 потребността от дарителска подкрепа ще е още по-
осезаема. Затова си заслужава да чуваме гласа на дарителите от първо лице.  
В поредица интервюта Български дарителски форум представя аргументите им за изборите, които правят – сега и 
в несигурното „след това”. 
 
Мениджър 
 
√ Родни розопроизводители искат по-добри изкупни цени и финансова помощ  
Родните розопроизводители са изправени пред нов проблем като дори се стигна и до бунтове в бранша. В разгара на 
кампанията стотици от тях в района на Стрелча изоставиха масивите си необрани в знак на протест. 50% от реколтата тази 
година умишлено ще изгние по полето. Причината – големите преработватели отказаха да изкупят цялата им продукция, 
съобщава NOVA. 
Тази година предприятията у нас ще могат да обработят само една трета от реколтата, тъй като в складовете има 
залежала готова продукция от миналата година, която не могат да продадат. 
Стотици тонове розов цвят безвъзвратно капят в масивите на Стрелча. Вместо да потеглят към розоварните 50% от 
продукцията в Средногорския град ще изгние по полето. Веселин има 37 декара с прочутата маслодайна роза 
„Дамасцена”. До последно ги е гледал с надеждата,че ще спечели десетки хиляди левове. Сега няма да вземе и стотинка.  
„Няма желаещи да берат на 70 стотинки. Уж всеки претендира, че е гладен, а когато им предложихме на 70 ст. да берат, 
плюс платен транспорт, не се намериха работници”, обяснява Веселин Ганчев, розопроизводител и собственик на 
розоварна. 
„Договорът ни е на 1,80, което не е достатъчно. А дали ще ги платят, също не сме сигурни”, обяснява Стойна Кекова. 
„Аз искам да обявят поне минимална цена. И тогава всеки да си направи сметка дали ще гледа рози, или няма да гледа”, 
заявява Мачо Мачев, розопроизводител. 
В района на Стрелча са засегнати 200 производители. Разгневени, те се събраха пред общината с искане за финансова 
помощ от държавата. На място пристигнаха експерти от земеделското министерство, за да проверят колко от 
производителите отговарят на критериите по Закона за маслодайната роза, за да бъдат сертифицирани. Едва след това 
ще бъдат вписани в регистъра на ведомството. 
„Протоколът, който ние издаваме, също ще бъде отразен в регистъра и ще служи на производителите да сключват 
договори с розопреработвателите”, обясни Бистра Павловска, изпълнителен директор на ИСАС към Министерството на 
земеделието. „Въпросът за субсидиите се обсъжда в министерството, но е твърде рано и аз не мога да кажа нищо в тази 
посока. Но въпросът за подкрепа на производителите стои на дневен ред на министерството”. 
Само тези, които отглеждат чисти сортовете „Дамасцена“ и „Алба“, ще могат евентуално да получат субсидия от 
държавата. 
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50% по-ниска изкупна цена за килограм розов цвят предлагат тази година  големите преработватели. Мотивът за 
понижението - световната пандемия от коронавируса. 
„От 1,70 до 2,10 - различните фирми различно купуват. Едната розоварна от миналата година още не им е платила”, 
обясни Ангел Ангелов, прекупвач. 
Единствената розоварна в региона на Стрелча тази година няма да преработи и килограм розов цвят. 
„Имам доста налична стока от миналата година и не ми е икономически изгодно тази година да продължавам да трупам 
стока върху стока. Летищата не работят, магазините за парфюмерия не работят, ние не продаваме парфюми на 
магазините”, обяснява Веселин Ганчев, розопроизводител и собственик на розоварна. 
Производителите в Стрелча се заканиха, че  догодина ще изкоренят насажденията си и вместо рози ще отглеждат 
картофи и лук. 
 
√ ЕЦБ прогнозира свиване на БВП на Еврозоната с между 8% и 12% през тази година  
Икономиката на Еврозоната ще се свие с между 8% и 12% през тази година заради пандемията от короанвирус. Това 
заяви президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, предаде Ройтерс. 
По-рано ЕЦБ прогнозира спад на брутния вътрешен продукт на Еврозоната от 5% до 12%, но днес Лагард обясни, че „най-
лекият сценарии“ вече не възможен и че реалният резултат ще бъде между „средния“ и „тежкия“ сценарии. 
През април Международният валутен фонд прогнозира свиване на икономиката на Еврозоната с 7,5% през 2020 г. 
 
√ Ръст на борсите в Европа в очакване на плана за възстановяване от пандемията  
Основните индекси на фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в сряда, докато 
инвеститорите чакат официалното представяне на европейския план за възстановяване от пандемията с коронавируса, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 3,11 пункта, или 0,89%, до 352,03 пункта. Той бе подкрепен от 
банковият индекс SX7P, туристическият SXTP и автомобилният  SXAP, които напреднаха съответно с 4,15%, 3,18% и 0,85% 
Немският индекс DAX се повиши с 191,3 пункта, или 1,66%, до 11,695,95 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна с 87,48 пункта, или 1,44%, до 6 155,24 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 81,15 
пункта, или 1,76%, до 4 687,39 пункта. 
Акциите на френската банка BNP Paribas скочиха с 7,52%, докато тези на енергийните гиганти BP и Total поскъпнаха 
съответно с 3,07% и 2,44% въпреки поевтиняването на петрола. 
„Европейските инвеститори са фокусирали вниманието си върху възобновяването на икономическата активност, което 
набира скорост“, коментира Иън Уилямс от Peel Hunt. 
Инвеститорите са в очакване и на плана на Европейската комисия за възстановяване на икономиката от удара, нанесен от 
пандемията от COVID-19. По предварителни данни фондът за възстановяване ще представлява комбинация от грантове и 
заеми за над 500 млрд. евро. 
Автомобилният сектор бе подкрепен от поскъпване на акциите на Renault с 16,42%, след като френската компания и 
японският й партньор Nissan стъпки за закърпване на своя алианс, сред които рязко съкращаване на разходите. 
Книжата на германският автомобилен гигант Volkswagen поскъпнаха с 4,46%, след като източници на Ройтерс съобщиха, 
че компанията е на финален етап в преговорите за сериозна инвестиция в китайски производител на електромобили. 
Оптимизъм на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха нови повишения във вторник на фона на растящия 
оптимизъм около подновяването на икономическата активност в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 529,95 пункта, или 2,17%, до 24 995,11 пункта. За кратко бенчмаркът 
прескочи прага от 25 000 пункта за първи път от началото на март, но в крайна сметка завърши търговията под това ниво. 
Широкообхватният индекс Standard & Poor's 500 напредна с 36,32 пункта, или 1,23%, до 2 991,77 пункта. Индексът се 
задържа над границата от 3 хил. пункта през по-голямата част от търговията, но падна под линията в последните минути 
от търговията. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 15,63 пункта, или 0,17%, до 9 340,22 
пункта. 
Индексите не успяха да задържат върховите си стойности, след като Блумбърг съобщи, че Вашингтон обмисля да наложи 
санкции на китайски фирми и представители заради ситуацията в Хонконг. 
Някои от най-големите печеливши през деня бяха компаниите, които могат да се възползват най-много от отварянето на 
икономиката. Книжата на операторът на операторът на круизни кораби Carnival и хотелска верига MGM Resorts 
поскъпнаха съответно с 12,59% и 10,90%. Книжата на авиопревозвзачите United Airlines и Southwest Airlines поскъпнаха с 
16,30% и 12,60%. 
Печалби отчетоха и в банковия сектор, като акциите на Citigroup, Bank of America и Wells Fargo поскъпнаха съответно с 
9,23%, 7,15% и 8,65%. Книжата на JP Morgan Chase скочиха с 7,06%, след като главният изпълнителен директор на 
финансовата институция Джейми Даймън заяви, че тя е „много ценна“ при настоящите цени. 
„Изглежда, че вирусът е поставен под контрол. Мерките за затваряне на икономиката бяха разхлабени и досега не сме 
станали свидетели на втора вълна на вируса“, коментира Бурс Битълс главен инвестиционен специалист в Baird. 
„Връщането на пазарите на бича територия и възстановяването на икономическия растеж зависят до голяма степен от 
овладяването на вируса, което ще позволи на бизнесите да възобновят дейността си, а на потребителите да започнат да 
харчат. Пазарът изглежда очаква V-образно възстановяване, което би обяснило ралито от последните дни“, добавя той. 
Публикуваните във вторник данни засилиха убеждението, че икономиката е вече е достигнала дъното си по време на 
пандемията. Индексът на потребителското доверие се повиши до 86,6 пункта през май спрямо 85,7 пункта през април, 
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според данните на Conference Board. Анкетирани от Dow Jones икономисти очакваха измерителят да достигне ниво от 
82,3 пункта. 
Продажбите на нови жилища през април също надминаха очакванията. Продажбите на еднофамилни къщи са 
достигнали 623 хил. през април, като прогнозите бяха за 490 хил. 
Спад в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно понижения в сряда на 
фона на нарастващото напрежение между САЩ и Китай по линия Хонконг, предаде Маркетоуч. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite отчете спад от 9,74 пункта, или 0,34%, до 2 836,8 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite се понижи с 15,31 пункта, или 0,86%, до 1 774,22 пункта. Хонконгският индекс 
Hang Seng изтри 83,3 пункта от стойността си, или 0,36%, завършвайки сесията при ниво от 23 301,36 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като от Белия дом заявиха, че китайският законопроект за националната сигурност в 
Хонконг може да постави под въпрос статуса на специални административен район като световен финансов център. 
„Нарастването на напрежението между САЩ и Китай не вещае нищо добро за световната икономика на фона на 
нестабилността, причинена от пандемията“, коментираха от Mizuho Bank. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 148,06 пункта, или 0,7%, до 21 419,23 пункта. . 
В Южна Корея индексът Kospi записа ръст от 1,42 пункта, или 0,07%, до 2 031,2 пункта. Австралийският измерител ASX 200 
се понижи с 5 пункта, или 0,09%, до 5 775 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 2,64 пункта, или 0,58%, до 448,92 пункта. BGBX40 се понижи с 0,47 пункта, ли 0,49%, до 95,72 пункта. BGTR30 
изтри 0,48 пункта от стойността си, или 0,10%, достигайки до ниво от 465,44 пункта. BGREIT записа спад от 0,46 пункта, 
или 0,34%, до 132,97 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Манолова: С програмата „Работа за всеки“ ще осигурим 200 000 работни места  
"Не правим партия, а заявка за участие в изборите. Не е време за партийно строителство. Хората имат други проблеми - 
без работа са, фирмите фалират, икономиката на държавата се срива. Ние предлагаме алтернатива. В центъра на нашия 
план е програмата „Работа за всеки“, която ще осигури 200 000 работни места и би струвала 2,5 млрд. лв.", каза 
председателят на Гражданската платформа „Изправи се.БГ“ Мая Манолова по бТВ относно протеста, който тя организира 
на 23 май в София и на който представи 19 мерки за възстановяване на икономиката и връщане на работните места за 
следващите 19 месеца, до края на 2021 г.  
Хората, които се събраха под прозорците на Борисов поискаха ревизия и попитаха къде са парите за антикризисните 
мерки. От утре тръгваме из страната, за да кажем ясно, че икономическите мерки на правителството не достигнаха до 
обикновените хора и до малките фирми. Борисов продължава да събира парите на обикновените хора и да ги раздава на 
приближените си. Острието срещу Борисов и срещу властта сега са хората, народът, недоволните, излъганите, 
забравените, допълни Манолова.  
Гражданите имат това, което Борисов няма – ясен икономически план с 19 икономически мерки за 19 месеца, с които 
България да излезе от кризата, породена от COVID-19, но и от управленската немощ на правителството на Борисов, заяви 
тя. В плана са включени и мерки за създаване на работни места в България за сезонните работници. Мерките включват и 
програма „Семейни стопанства“, с която държавата да подкрепя всяко новооткрито стопанство и да се създаде държавно 
предприятие за изкупуване на продукцията, обясни още Манолова.  
„Попитахме Борисов къде са парите, защото Европейската комисия обяви миналата седмица, че България е усвоила 1,5 
млрд. лв. До кого стигнаха?“, попита Манолова и подчерта, че по мярката 60/40 са похарчени 44 млн. лв. за 7700 фирми, 
при предвидени 1 млрд. лв. за тази мярка. Под 5% са похарчените пари по 60 / 40, а едва 2% от регистрираните фирми в 
страната са се възползвали от нея. В другите държави такава мярка работи за между 15 и 25% от фирмите, обясни 
Манолова. Правителството се провали с тези мерки. Безработицата е 350 хил. души и по данни на икономисти ще се 
удвои, допълни тя.  
На въпрос дали прави партия, председателят на Гражданската платформа категорично заяви, че не прави партия, а прави 
заявка за участие в изборите. По думите й протестът на 23 май е бил протест срещу Борисов и срещу модела, по който 
той управлява.  
Моделът Борисов изкара хората на улицата, под неговите прозорци. Това са хората, които са забравени от властта, които 
се чувстват ограбени, до които телевизионните пари на Борисов и правителството му не достигнаха, които се чувстват 
излъгани, каза тя. Утре сме в Пловдив, за да представим нашите 19 мерки за създаване на работни места. След това сме в 
Шумен, Русе, Бургас, допълни Манолова. 
 
√ Всеки шести млад човек в света няма работа заради пандемията Covid-19  
Младите хора са основните жертви на икономическата стагнация, породена от пандемията от коронавируса, като всеки 
шести младеж е без работа. Това сочи проучване на Международната организация на труда (МОТ), публикувано днес и 
цитирано от Франс прес. 
Представяйки доклада пред медиите, генералният директор на МОТ Гай Райдър призова правителствата да обърнат 
специално внимание на това "поколение на карантината", за да не допуснат то да бъде дългосрочно засегнато от 
кризата. 
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Шефът на МОТ обясни, че младите хора са засегнати по диспропорционален начин от кризата заради сътресенията на 
пазара на труда и в сектора на образованието и обучението. 
Според проучването на МОТ, проведено сред младежи под 29 години, всеки шести анкетиран е спрял работа заради 
появата на Covid-19, а работното време на тези, които са запазили работата си, е намаляло с 23 процента. 
Освен това около половината от младите студенти отчитат вероятно забавяне в пълното завършване на обучението им, а 
10 процента от тях смятат, че няма да могат да завършат. 
С равнище от 13,9 процента през 2019 година, безработицата вече беше най-висока сред младежите, отколкото при 
всяка друга група от населението. Около 267 милиона младежи бяха безработни, без да посещават училище или да се 
обучават. 
Работещите във възрастовата група 15-24 години са заемали работни места, които ги правят по-уязвими - зле платена или 
неформална работа, както и заради статут на мигранти. 
Ако не се вземат спешно мерки за подобряване на ситуацията, може да се наложи да носим на плещите си наследството 
на вируса за десетилетия напред, добави Гай Райдър. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Каузата "детска болница" - какво следва? 
- Къде ще има ремонти през лятото? Разговор с министър Петя Аврамова; 
- Броени дни до пускането на международните превози - как протича едно пътуване до Гърция? 
- След карантината - среща с две от лекарките от Covid отделението в "Пирогов" 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Кокаин за милиони. След удара със заловени над 300 килограма дрога в „Студентски град" - какви са каналите за 

наркотици? 
- Три деца оцеляха по чудо след пожар в дома им. Защо са били оставени сами? 
- Какво ще получи България от милиардите на Европа за справяне с кризата? Има ли риск да се окажем на загуба? 

Говорят евродепутатите Емил Радев и Илхан Кючюк. 
- Един тон нелегално месо откриха проверяващи в цех в село Караджово. Стигнали ли са други количества от него 

до магазините? 
- Отново на ресторант от 1 юни. Как ще работят заведенията на закрито? 
- След жестокия побой над 15-годишно дете от ромската махала в Лясковец - на расова основа ли е нападението и 

какво ще последва? 
- Дъжд и градушки през следващите дни. Кога ще дойде лятото и очакват ли синоптиците да бъде най-топлото от 

години наред? 
- Как ще пътуваме с автобус у нас и в чужбина след карантината? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Сега България взема € 15 млрд., а ще връща след 10 години €3,3 млрд. 
в. Труд - Закон удря ГМО храните; 
в. Телеграф – Прокопиев, коронавирусът на БГ журналистиката; 
в. Монитор - Над 2,8 млн. шофьори с по-евтина Гражданска. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Задържаният Николай Петров и бременната му приятелка мислели да изнасят 327 кг кокаин на части след 
заразата; 
в. 24 часа - Борисов обеща чисто нова детска болница. Бутат 42-годишния скелет в двора на Александровска; 
в. Труд - По двама на чадър през 2 м. в Гърция; 
в. Труд - Окончателно: С матура се кандидатства за "Право"; 
в. Телеграф - България взима €12,3 млрд. от ЕС; 
в. Телеграф - Половин милион болнични в епидемията; 
в. Монитор - Дават на ЧСИ шофьорите рецидивисти; 
в. Монитор - 2 от 3 хотела свалят цените на почивките. 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Марков, депутат от ГЕРБ: Провал с коронакризата може да помете правителства в Европа. А начинът, 
по който се справи Борисов, му носи нов мандат; 
в. Труд - Красимир Каракачанов, вицепремиер и министър на отбраната, пред "Труд": Доубиваме българското 
земеделие; 
в. Телеграф - Психологът Михаела Барокова от Бостънския университет: Езици се учат най-лесно между 2 и 3 г.; 
в. Монитор - Доц. Стоян Андонов, председател на Националната комисия по водно спасяване към НС на БЧК: Рисковано е 
да има само по един спасител на пост. 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Придружаващо заболяване: насилникът до теб; 
в. Труд - Валутният борд в условията на COVID-19; 
в. Телеграф - Болничен с часовников механизъм; 
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в. Монитор - Гьобелсаджии без мярка, но репортери без граници. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 май 
София 

- От 8.00 ч. в Министерски съвет ще се състои брифинг на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. 
- От 9.00 ч. Народното събрание ще проведе редовно заседание. 
- От 9.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет Пленумът на съвета ще проведе заседание. 
- От 9.30 ч. в Съдебната палата ще се проведе заседание на Апелативен съд - София по жалбите срещу 

оневиняването на четиримата обвиняеми, привлечени от Прокуратурата като виновници за трагедията с взрива в 
Горни Лом на 1 октомври 2010 г. 

- От 10.00 ч. Столичният общински съвет ще проведе онлайн заседание. 
- От 10.00 ч. 23-ти състав на Специализирания наказателен съд ще разгледа дело срещу Вълчо Арабаджиев, 

Маринела Арабаджиева и други за образуване и ръководене на организирана престъпна група. 
- От 14.30 в зала 1 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по вероизповеданията и 

правата на човека ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 3 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по околната среда и водите 

ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 248 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по културата и медиите 

ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 356 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по регионална политика, 

благоустройство и местно самоуправление ще проведе заседание. 
- От 14.30 в зала 134 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по бюджет и финанси ще 

проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 242 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията за контрол над службите 

за сигурност, прилагането и използването на специалните 
разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения ще проведе заседание. 

- От 15.30 ч. в зала 130 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по здравеопазването ще 
проведе заседание. 

*** 
Велико Търново 

- От 10.00 часа в Патриаршията музей „Св. Възнесение Господне" на върха на крепостта „Царевец" ще бъде 
отслужена Света литургия за големия църковен празник Възнесение Христово - Спасовден. 

*** 
Кюстендил 

- От 10.30 часа в Областна дирекция на МВР - Кюстендил ще бъдат представени мерките за охрана по време на 
черешовата кампания. 

- От 11.00 часа в квартал „Аджундар" ще бъде осветена чешма-икона.  
- От 14.00 часа в залата на Общински драматичен театър ще се проведе заседание на Общински съвет-Кюстендил. 

*** 
Пещера 

- От 14.00 ч. Общинският съвет на Пещера ще проведе заседание. 
*** 
Смолян  

- От 15.00 ч. в Сесийна зала на Община Смолян Общински съвет - Смолян ще проведе закрито заседание. 
*** 
Стара Загора  

- От 9.00 ч. в зала „П. Р. Славейков" Общинският съвет в Стара Загора ще проведе заседание. 
*** 
Хасково  

- От 11.00 часа на ул. „Страшимир" 39 в кв. „Бадема" до ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" ще се проведе официална 
церемония по откриване на обект Дневен център за деца с увреждания и техните семейства, по проект 
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална 
инфраструктура в град Хасково" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. 

*** 
Шумен.  

- От 8.30 часа в зала 304 на Община Шумен ще се проведе извънредно заседание на ПК „Правна и опазване на 
обществения ред". 

 


