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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ НАСТОЯВА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И АЛГОРИТЪМ НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИ ОТ МАЩАБА НА 
COVID-19 
Необходим е широк обществен дебат, на който да се обсъдят приоритети за развитие в условията на нова 
обществена и социално-икономическа глобална среда 
Във връзка с постепенния преход към възстановяване на нормалния житейски ритъм след периода на карантината АИКБ 
изразява задоволство от факта, че България се справи добре на фона на много от другите страни от европейското ни 
семейство. 
Всички бяхме поставени в необичайна и безпрецедентна ситуация и затова е необходимо да се направи вярна 
равносметка както на добрите, така и на неудачните  решения, с оглед по-голяма адекватност на действията при 
евентуално повторение на подобно изпитание. 

1. Стриктно спазване на законите и Конституцията. 
Пред лицето на непознатата глобална опасност правителството реагира навременно, съобразявайки се с препоръките на 
СЗО и действията на другите правителства по света. Целенасочено се осигуриха време и средства на здравната система, 
която тогава изглеждаше, че не беше готова да посрещне неизвестна по интензитет, обем и продължителност 
заболеваемост. Трябва да се признае, че в България не действаха забрани, до които стигнаха много други правителства в 
Европа и по света. 
Въвеждането на епидемичен режим у нас, а и в повечето страни в ЕС, не отговаряше на изискванията на някакъв местен 
или на СЗО стандарт за брой заразени на милион население например, както и не се реализира през съществуващата 
законова уредба, в т.ч. институционално, организационно, ресурсно и времево. Същевременно обявената от СЗО 
пандемия не отменя местното законодателство за епидемичен режим, но у нас се приложи извънредно 
законодателство, писано на крак и оспорвано поради това и до момента. Ограничаването на правото на придвижване 
между областните центрове е нарушение на Конституцията и е спорно дали извънредно положение може да го 
постановява. Затварянето на парковете и планините е незаконно и вредно за здравето, а при работещ обществен 
транспорт и метро – е и неуместно. 
Създаването на щаб без законова санкция и при съществуващи ясни правила и процедури в националното 
здравеопазване е неправомерно. Разпалването на страхова психоза е незаконно и вредно за здравето на населението. 
Прекратяване на работата на Народното събрание е недопустимо и напълно неоправдано. 
Категорично човешкият живот е единствен приоритет в подобна обстановка. Но именно това поставя пред изпитание 
качеството на предприетите мерки – човешкият живот е също толкова важен и след прилагането на съответните 
решения, както и след привършване на ограничителния режим. 

2. Адекватност и подготвеност на здравната система. 
Очакваме, че здравната ни система е вече много по-подготвена за посрещане на подобни и нови бедствия. 
Медицинският персонал, ангажираните с осигуряване на необходимите средства, както и разбирането и търпението на 
гражданите, заслужават високо признание и благодарност. 
Кризата обаче открои системните проблеми в здравеопазването ни, които бяха видни и преди нея. Фокусирани върху 
материална база, координация на действия, формулиране на протоколи, дефицита на адекватни предпазни средства и 
спазването на правилата за защитеност на медицинския персонал, на практика системата ни на здравеопазване блокира 
по всички останали случаи, различни от Covid-19, а лечението им бе сериозно занемарено, стигна се до прекратяване на 
детски и женски консултации, трансплантации, планови операции, ранна диагностика и профилактика. 
Докато в нито един момент не бяха използвани едновременно дори и 5 % от апаратите за обдишване и налични 
болнични легла за заразени с COVID-19, преустановяването на регулярната медицинска дейност недопустимо изложи на 
риск здравето на хората. Аргументът, че е възможно претоварване на болниците, е неправомерен, а се оказа и неверен. 
Прякото копиране на откъслечен чужд опит е нерелевантно. 
Обобщавайки, натрапва се разочарованието в обществото, че въпреки все по-засиленото финансиране (ръст от над три 
пъти за десет години) здравната ни система е с все по-ниска ефективност. 

3. Компенсация на затворените дейности и услуги и антикризисни мерки в икономиката. 
Когато държавата принудително затваря производства и услуги, следва автоматично да се приложат мерки за запазване 
на заетостта с компенсаторен характер – т.е. всеобхватно, дори и поради ограничен ресурс да е непълно. 



2 

 

Такъв бе и е европейския принцип и действие. България изостана, подходи едностранно, не отчете факта, че победата на 
фронта се осигурява от тила. Въпреки настойчивите призиви на работодателските организации, изпълнителната власт не 
проведе навременен и ефективен диалог с бизнеса,  забави се с мерките,  допусна редица неефективности. 

4. Поглед към бъдещето. 
Да, светът се променя, формулират се нови приоритети, включително и по отношение на икономически, здравни и 
социални политики. Именно това трябва отговорно да започнем да работим и на национално ниво. 
АИКБ предлага, без да губим от погледа си необходимостта от продължаване на усилията за подобряване 
обезпечеността и работата на здравната система, да съсредоточим умения, ресурси и време за възстановяване на 
икономиката от претърпените щети, за извличане на необходимите изводи и за целенасочени действия с цел 
подобряване позициите на българската икономика в глобалното икономическо и обществено-политическо пространство, 
което без съмнение ще претърпи сериозна трансформация. 
АИКБ настоява за широк и неполитизиран обществен дебат, както за изработване на законодателство и алгоритъм на 
действие при подобни кризи (втора вълна) с оглед предвидимост и минимизиране на неблагоприятните последици, 
така и за разработване на приоритети за развитие в условията на нова обществена и социално-икономическа глобална 
среда. Повод за последното ни дава и предложеният от Европейската комисия мащабен план за „устойчиво, 
съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави членки“ възстановяване с  бюджет от 1,85 трилиона 
евро. 

 
Прессъобщението във формат PDF може да изтеглите ТУК. 
 
Нова ТВ 
 
√ АИКБ настоява за изработване на законодателство и алгоритъм на действие при кризи от мащаба на COVID-19 
От асоциацията заявиха, че е България се справи добре на фона на много от другите страни 
Във връзка с постепенния преход към възстановяване на нормалния житейски ритъм след периода на карантината АИКБ 
изразява задоволство от факта, че България се справи добре на фона на много от другите страни от европейското ни 
семейство. 
Всички бяхме поставени в необичайна и безпрецедентна ситуация и затова е необходимо да се направи вярна 
равносметка както на добрите, така и на неудачните  решения, с оглед по-голяма адекватност на действията при 
евентуално повторение на подобно изпитание. 
В тази връзка АИКБ настоява за изработване на законодателство и алгоритъм на действие при кризи от мащаба на COVID-
19. Необходим е широк обществен дебат, на който да се обсъдят приоритети за развитие в условията на нова обществена 
и социално-икономическа глобална среда. 
Вижте цялата позиция на АИКБ: 
АИКБ настоява за изработване на законодателство и алгоритъм на действие при кризи от мащаба на COVID-19 
Необходим е широк обществен дебат, на който да се обсъдят приоритети за развитие в условията на нова обществена и 
социално-икономическа глобална среда 
Във връзка с постепенния преход към възстановяване на нормалния житейски ритъм след периода на карантината АИКБ 
изразява задоволство от факта, че България се справи добре на фона на много от другите страни от европейското ни 
семейство. 
Всички бяхме поставени в необичайна и безпрецедентна ситуация и затова е необходимо да се направи вярна 
равносметка както на добрите, така и на неудачните решения, с оглед по-голяма адекватност на действията при 
евентуално повторение на подобно изпитание. 
1. Стриктно спазване на законите и Конституцията. 
Пред лицето на непознатата глобална опасност правителството реагира навременно, съобразявайки се с препоръките на 
СЗО и действията на другите правителства по света. Целенасочено се осигуриха време и средства на здравната система, 
която тогава изглеждаше, че не беше готова да посрещне неизвестна по интензитет, обем и продължителност 
заболеваемост. Трябва да се признае, че в България не действаха забрани, до които стигнаха много други правителства в 
Европа и по света. 
Въвеждането на епидемичен режим у нас, а и в повечето страни в ЕС, не отговаряше на изискванията на някакъв местен 
или на СЗО стандарт за брой заразени на милион население например, както и не се реализира през съществуващата 
законова уредба, в т.ч. институционално, организационно, ресурсно и времево. Същевременно обявената от СЗО 
пандемия не отменя местното законодателство за епидемичен режим, но у нас се приложи извънредно 
законодателство, писано на крак и оспорвано поради това и до момента. Ограничаването на правото на придвижване 
между областните центрове е нарушение на Конституцията и е спорно дали извънредно положение може да го 
постановява. Затварянето на парковете и планините е незаконно и вредно за здравето, а при работещ обществен 
транспорт и метро - е и неуместно. 
Създаването на щаб без законова санкция и при съществуващи ясни правила и процедури в националното 
здравеопазване е неправомерно. Разпалването на страхова психоза е незаконно и вредно за здравето на населението. 
Прекратяване на работата на Народното събрание е недопустимо и напълно неоправдано. 
Категорично човешкият живот е единствен приоритет в подобна обстановка. Но именно това поставя пред изпитание 
качеството на предприетите мерки – човешкият живот е също толкова важен и след прилагането на съответните 
решения, както и след привършване на ограничителния режим. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/06/%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-Covid19.pdf
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2. Адекватност и подготвеност на здравната система. 
Очакваме, че здравната ни система е вече много по-подготвена за посрещане на подобни и нови бедствия. 
Медицинският персонал, ангажираните с осигуряване на необходимите средства, както и разбирането и търпението на 
гражданите, заслужават високо признание и благодарност. 
Кризата обаче открои системните проблеми в здравеопазването ни, които бяха видни и преди нея. Фокусирани върху 
материална база, координация на действия, формулиране на протоколи, дефицита на адекватни предпазни средства и 
спазването на правилата за защитеност на медицинския персонал, на практика системата ни на здравеопазване блокира 
по всички останали случаи, различни от Covid-19, а лечението им бе сериозно занемарено, стигна се до прекратяване на 
детски и женски консултации, трансплантации, планови операции, ранна диагностика и профилактика. 
Докато в нито един момент не бяха използвани едновременно дори и 5 % от апаратите за обдишване и налични 
болнични легла за заразени с COVID-19, преустановяването на регулярната медицинска дейност недопустимо изложи на 
риск здравето на хората. Аргументът, че е възможно претоварване на болниците, е неправомерен, а се оказа и неверен. 
Прякото копиране на откъслечен чужд опит е нерелевантно. 
Обобщавайки, натрапва се разочарованието в обществото, че въпреки все по-засиленото финансиране (ръст от над три 
пъти за десет години) здравната ни система е с все по-ниска ефективност. 
3. Компенсация на затворените дейности и услуги и антикризисни мерки в икономиката. 
Когато държавата принудително затваря производства и услуги, следва автоматично да се приложат мерки за запазване 
на заетостта с компенсаторен характер – т.е. всеобхватно, дори и поради ограничен ресурс да е непълно. 
Такъв бе и е европейския принцип и действие. България изостана, подходи едностранно, не отчете факта, че победата на 
фронта се осигурява от тила. Въпреки настойчивите призиви на работодателските организации, изпълнителната власт не 
проведе навременен и ефективен диалог с бизнеса, забави се с мерките, допусна редица неефективности. 
4. Поглед към бъдещето. 
Да, светът се променя, формулират се нови приоритети, включително и по отношение на икономически, здравни и 
социални политики. Именно това трябва отговорно да започнем да работим и на национално ниво. 
АИКБ предлага, без да губим от погледа си необходимостта от продължаване на усилията за подобряване 
обезпечеността и работата на здравната система, да съсредоточим умения, ресурси и време за възстановяване на 
икономиката от претърпените щети, за извличане на необходимите изводи и за целенасочени действия с цел 
подобряване позициите на българската икономика в глобалното икономическо и обществено-политическо пространство, 
което без съмнение ще претърпи сериозна трансформация. 
АИКБ настоява за широк и неполитизиран обществен дебат, както за изработване на законодателство и алгоритъм на 
действие при подобни кризи (втора вълна) с оглед предвидимост и минимизиране на неблагоприятните последици, така 
и за разработване на приоритети за развитие в условията на нова обществена и социално-икономическа глобална среда. 
Повод за последното ни дава и предложеният от Европейската комисия мащабен план за „устойчиво, съгласувано, 
приобщаващо и справедливо за всички държави членки“ възстановяване с бюджет от 1,85 трилиона евро. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ с критики към част от мерките срещу коранивируса 
Ограничаването на придвижването между областните центрове е нарушение на Конституцията и е спорно дали 
извънредно положение може да го постановява 
България се справи добре на фона на много от другите страни от европейското ни семейство, но вече е време да се 
направи равносметка както на добрите, така и на неудачните решения, с оглед по-голяма адекватност на действията при 
евентуално повторение на подобно изпитание. Това мнение изкават в своя позиция от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
В документа се посочва, че пред лицето на непознатата глобална опасност правителството реагира навременно, 
съобразявайки се с препоръките на СЗО и действията на другите правителства по света. Целенасочено се осигуриха 
време и средства на здравната система, която тогава изглеждаше, че не беше готова да посрещне неизвестна по 
интензитет, обем и продължителност заболеваемост. Трябва да се признае, че в България не действаха забрани, до които 
стигнаха много други правителства в Европа и по света.  
Въвеждането на епидемичен режим у нас, а и в повечето страни в ЕС, не отговаряше на изискванията на някакъв местен 
или на СЗО стандарт за брой заразени на милион население например, както и не се реализира през съществуващата 
законова уредба, в т.ч. институционално, организационно, ресурсно и времево. Същевременно обявената от СЗО 
пандемия не отменя местното законодателство за епидемичен режим, но у нас се приложи извънредно 
законодателство, писано на крак и оспорвано поради това и до момента. От АИКБ подчертават, че ограничаването на 
правото на придвижване между областните центрове е нарушение на Конституцията и е спорно дали извънредно 
положение може да го постановява. Затварянето на парковете и планините е незаконно и вредно за здравето, а при 
работещ обществен транспорт и метро - е и неуместно. 
Работодателите критикуват и създаването на щаб без законова санкция и при съществуващи ясни правила и процедури в 
националното здравеопазване, като определят това за неправомерно. „Разпалването на страхова психоза е незаконно и 
вредно за здравето на населението. Прекратяване на работата на Народното събрание е недопустимо и напълно 
неоправдано“, пише в позицията на АИКБ.  
От организацията посочват, че кризата е откроила системните проблеми в здравеопазването ни, които бяха видни и 
преди нея. „Фокусирани върху материална база, координация на действия, формулиране на протоколи, дефицита на 
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адекватни предпазни средства и спазването на правилата за защитеност на медицинския персонал, на практика 
системата ни на здравеопазване блокира по всички останали случаи, различни от Covid-19, а лечението им бе сериозно 
занемарено, стигна се до прекратяване на детски и женски консултации, трансплантации, планови операции, ранна 
диагностика и профилактика“, се казва в позицията. Обобщавайки, натрапва се разочарованието в обществото, че 
въпреки все по-засиленото финансиране (ръст от над три пъти за десет години) здравната ни система е с все по-ниска 
ефективност, твърдят от АИКБ. 
Относно мерките за подкрепа на бизнеса от организацията смятат, че България е изостанала и е подходила едностранно. 
Въпреки настойчивите призиви на работодателските организации изпълнителната власт не проведе навременен и 
ефективен диалог с бизнеса, забави се с мерките, допусна редица неефективности, категорични са предприемачите 
В заклинание от АИКБ настояват за широк и неполитизиран обществен дебат, както за изработване на законодателство и 
алгоритъм на действие при подобни кризи (втора вълна) с оглед предвидимост и минимизиране на неблагоприятните 
последици, така и за разработване на приоритети за развитие в условията на нова обществена и социално-икономическа 
глобална среда.  
 
Economic.bg 
  
√ АИКБ иска ясно законодателство при кризи като сегашната 
Според асоциацията ограничаването на придвижване между областните центрове бе нарушение на 
Конституцията, а затварянето на паркове и планини - незаконно 
За изработване на законодателство и алгоритъм на действие при подобни кризи за в бъдеще и за обществена 
равносметка на добрите и неудачните решения, които бяха взети по време на коронакризата настояват от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ). Целта на тези действия, според работодателската организация, е да се 
минимизират неблагоприятните последици, на които бяхме свидетели в последните седмици, и да се разработят 
приоритети за развитие в условията на нова обществена и социално-икономическа глобална среда. 
От АИКБ предлагат, без да се губи от поглед необходимостта от продължаване на усилията за подобряване 
обезпечеността и работата на здравната система, да бъдат съсредоточени умения, ресурси и време за възстановяване на 
икономиката от претърпените щети, за извличане на необходимите изводи и за целенасочени действия с цел 
подобряване позициите на българската икономика в глобалното икономическо и обществено-политическо пространство, 
което „без съмнение ще претърпи сериозна трансформация“. 
Според АИКБ пред лицето на непознатата глобална опасност правителството реагира навременно, съобразявайки се с 
препоръките на СЗО и действията на другите правителства по света, като бяха осигурени време и средства на здравната 
система, която не изглеждаше готова да посрещне неизвестна по интензитет, обем и продължителност заболеваемост. 
Въпреки това според асоциацията извънредното законодателство, което се приложи у нас, бе писано на крак и 
оспорвано поради това и до момента, ограничаването на правото на придвижване между областните центрове бе 
нарушение на Конституцията, а затварянето на паркове и планини бе незаконно, вредно за здравето и неуместно при 
работещ обществен транспорт и метро. 
„Създаването на щаб без законова санкция и при съществуващи ясни правила и процедури в националното 
здравеопазване е неправомерно. Разпалването на страхова психоза е незаконно и вредно за здравето на населението. 
Прекратяване на работата на Народното събрание е недопустимо и напълно неоправдано“, пише още в позицията на 
АИКБ. 
Според нея кризата е откроила системни проблеми в сферата на здравеопазването - фокусирани върху материална база, 
координация на действия, формулиране на протоколи, дефицита на адекватни предпазни средства и спазването на 
правилата за защитеност на медицинския персонал, на практика системата ни на здравеопазване блокира по всички 
останали случаи, различни от Covid-19, а лечението им бе сериозно занемарено, стигна се до прекратяване на детски и 
женски консултации, трансплантации, планови операции, ранна диагностика и профилактика. 
Когато държавата принудително затваря производства и услуги, следва автоматично да се приложат мерки за запазване 
на заетостта с компенсаторен характер – т.е. всеобхватно, дори и поради ограничен ресурс да е непълно. Такъв бе и е 
европейският принцип и действие. България изостана, подходи едностранно, не отчете факта, че победата на фронта се 
осигурява от тила. Въпреки настойчивите призиви на работодателските организации, изпълнителната власт не проведе 
навременен и ефективен диалог с бизнеса,  забави се с мерките,  допусна редица неефективности, смята още 
Асоциацията. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ иска план и закон за действие при криза, подобна на COVID-19 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настояват да бъде създадено законодателство и алгоритъм 
на действие при кризи от мащаба на COVID-19. Индустриалците очакват обществен дебат за обсъждане приоритетите за 
развитие в условията на нова обществена и социално-икономическа глобална среда.  
Целта на тяхното искане е да има яснота при подобни ситуации. 
В първа точка те искат да се спазват стриктно законите и Конституцията. От АИКБ отчитат, че в България не действаха 
забрани, до които стигнаха много други правителства в Европа и по света. 
Обявената от СЗО пандемия не отменя местното законодателство за епидемичен режим, но у нас се приложи 
извънредно законодателство, писано на крак и оспорвано поради това и до момента. 
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"Ограничаването на правото на придвижване между областните центрове е нарушение на Конституцията и е спорно дали 
извънредно положение може да го постановява. Затварянето на парковете и планините е незаконно и вредно за 
здравето, а при работещ обществен транспорт и метро - е и неуместно", пишат от АИКБ. 
Създаването на щаб без законова санкция и при съществуващи ясни правила и процедури в националното 
здравеопазване е неправомерно. Разпалването на страхова психоза е незаконно и вредно за здравето на населението. 
Прекратяване на работата на Народното събрание е недопустимо и напълно неоправдано, гласи становището на 
работодателската организация. 
Категорично човешкият живот е единствен приоритет в подобна обстановка. Но именно това поставя пред изпитание 
качеството на предприетите мерки - човешкият живот е също толкова важен и след прилагането на съответните решения, 
както и след привършване на ограничителния режим, мотивират се работодателите.  
Адекватност и подготвеност на здравната система е второто основание на АИКБ, с което настояват да има ясни правила 
за действие при подобни ситуации. 
Очакваме, че здравната ни система е вече много по-подготвена за посрещане на подобни и нови бедствия. 
Медицинският персонал, ангажираните с осигуряване на необходимите средства, както и разбирането и търпението на 
гражданите, заслужават високо признание и благодарност, изтъкват работодателите. 
В същото време те не скриват, че кризата открои системните проблеми в здравеопазването ни, които бяха видни и преди 
нея. На практика системата ни на здравеопазване блокира по всички останали случаи, различни от Covid-19, а лечението 
им бе сериозно занемарено, стигна се до прекратяване на детски и женски консултации, трансплантации, планови 
операции, ранна диагностика и профилактика, обобщават ситуацията от работодателската организация. 
Работодателите обобщават, че в нито един момент не бяха използвани едновременно дори и 5 % от апаратите за 
обдишване и налични болнични легла за заразени с COVID-19, но спирането на регулярната медицинска дейност изложи 
на риск здравето на хората. Аргументът, че е възможно претоварване на болниците, е неправомерен, а се оказа и 
неверен. Прякото копиране на откъслечен чужд опит е нерелевантно, категорични са инициаторите на кризисно 
законодателство. 
Обобщавайки, натрапва се разочарованието в обществото, че въпреки все по-засиленото финансиране (ръст от над три 
пъти за десет години) здравната ни система е с все по-ниска ефективност. 
Оценката на компенсация на затворените дейности и услуги и антикризисни мерки в икономиката, е третият мотив за 
искане на ясни правила за действие при подобни кризи. 
Когато държавата принудително затваря производства и услуги, следва автоматично да се приложат компенсаторни 
мерки за запазване на заетостта, е мотивът на работодателската организация. 
Сравнявайки европейския принцип и действие те смятат, че България е изостанала и е подходила едностранно - "не 
отчете факта, че победата на фронта се осигурява от тила", пишат от АИКБ, ползвайки военна терминология. 
Въпреки настойчивите призиви на работодателските организации, изпълнителната власт не проведе навременен и 
ефективен диалог с бизнеса, забави се с мерките, допусна редица неефективности. 
Последният мотив, с който настояват за разработване на извънредно законодателство, е погледа към бъдещето. 
От АИКБ предлагат да се концентрират умения, ресурси и време за възстановяване на икономиката от претърпените 
щети, за извличане на необходимите изводи и за целенасочени действия с цел подобряване позициите на българската 
икономика в глобалното икономическо и обществено-политическо пространство, което без съмнение ще претърпи 
сериозна трансформация. 
Очакването им е за широк и неполитизиран обществен дебат, както за изработване на законодателство и алгоритъм на 
действие при подобни кризи (втора вълна). Целта е да се предвидят и минимизират неблагоприятните последици. Те 
очакват да се разработят приоритети за развитие в условията на нова обществена и социално-икономическа глобална 
среда. 
Повод за последното ни дава и предложеният от Европейската комисия мащабен план за "устойчиво, съгласувано, 
приобщаващо и справедливо за всички държави членки" възстановяване с бюджет от 1,85 трилиона евро, пишат 
работодателите. 
 
Manager.bg 
 
√ АИКБ настоява за законодателство и алгоритъм на действие при кризи от мащаба на COVID-19  
социацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ настоява за изработване на законодателство и алгоритъм на 
действие при подобни кризи от мащаба на COVID-19, както и за провеждането на широк обществен дебат, на който да се 
обсъдят приоритети за развитие в условията на нова обществена и социално-икономическа глобална среда.  
Повод за искането е и предложеният от Европейската комисия мащабен план за "устойчиво, съгласувано, приобщаващо 
и справедливо за всички държави членки" възстановяване с бюджет от 1,85 трилиона евро.  
От АИКБ предлагат да се съсредоточат ресурси и време за възстановяване на икономиката от претърпените щети, за 
извличане на необходимите изводи и за целенасочени действия с цел подобряване позициите на българската икономика 
в глобалното икономическо и обществено-политическо пространство, което без съмнение ще претърпи сериозна 
трансформация.  
"Обявената от СЗО пандемия не отменя местното законодателство за епидемичен режим, но у нас се приложи 
извънредно законодателство, писано на крак и оспорвано поради това и до момента. Ограничаването на правото на 
придвижване между областните центрове е нарушение на Конституцията и е спорно дали извънредно положение може 
да го постановява. Затварянето на парковете и планините е незаконно и вредно за здравето, а при работещ обществен 
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транспорт и метро - е и неуместно. Създаването на щаб без законова санкция и при съществуващи ясни правила и 
процедури в националното здравеопазване е неправомерно. Разпалването на страхова психоза е незаконно и вредно за 
здравето на населението. Прекратяване на работата на Народното събрание е недопустимо и напълно 
неоправдано. Категорично човешкият живот е единствен приоритет в подобна обстановка. Но именно това поставя пред 
изпитание качеството на предприетите мерки – човешкият живот е също толкова важен и след прилагането на 
съответните решения, както и след привършване на ограничителния режим", пише в позицията на АИКБ.  
От работодателската асоциация отчитат, че кризата е откроила системните проблеми в здравеопазването ни, видни и 
преди нея. И припомнят, че заради извънредното положение се е стигнало до прекратяване на детски и женски 
консултации, трансплантации, планови операции, ранна диагностика и профилактика.  
"Докато в нито един момент не бяха използвани едновременно дори и 5 % от апаратите за обдишване и налични 
болнични легла за заразени с COVID-19, преустановяването на регулярната медицинска дейност недопустимо изложи на 
риск здравето на хората. Аргументът, че е възможно претоварване на болниците, е неправомерен, а се оказа и неверен. 
Прякото копиране на откъслечен чужд опит е нерелевантно. Обобщавайки, натрапва се разочарованието в обществото, 
че въпреки все по-засиленото финансиране (ръст от над три пъти за десет години) здравната ни система е с все по-ниска 
ефективност", твърдят от АИКБ. И казват, че въпреки настойчивите призиви на работодателските организации, 
изпълнителната власт не е провела навременен и ефективен диалог с бизнеса и се е забавила с мерките, 
допускайки редица неефективности. 
 
Vesti.bg 
 
√ АИКБ настоява за изработване на законодателство за кризи от мащаба на COVID-19 
Според Асоциацията е необходим широк обществен дебат, на който да се обсъдят приоритети за развитие в 
условията на нова обществена и социално-икономическа глобална среда 
Вдекларация Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), настоява за широк и неполитизиран обществен дебат, както 
за изработване на законодателство и алгоритъм на действие при подобни кризи (втора вълна) с оглед предвидимост и 
минимизиране на неблагоприятните последици, така и за разработване на приоритети за развитие в условията на нова 
обществена и социално-икономическа глобална среда. Повод за това е и предложеният от Европейската комисия 
мащабен план за „устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави членки“ възстановяване 
с  бюджет от 1,85 трилиона евро. 
Следва пълният текст на декларацията: 
Във връзка с постепенния преход към възстановяване на нормалния житейски ритъм след периода на карантината АИКБ 
изразява задоволство от факта, че България се справи добре на фона на много от другите страни от европейското ни 
семейство. 
Всички бяхме поставени в необичайна и безпрецедентна ситуация и затова е необходимо да се направи вярна 
равносметка както на добрите, така и на неудачните  решения, с оглед по-голяма адекватност на действията при 
евентуално повторение на подобно изпитание. 
Стриктно спазване на законите и Конституцията. 
Пред лицето на непознатата глобална опасност правителството реагира навременно, съобразявайки се с препоръките на 
СЗО и действията на другите правителства по света. Целенасочено се осигуриха време и средства на здравната система, 
която тогава изглеждаше, че не беше готова да посрещне неизвестна по интензитет, обем и продължителност 
заболеваемост. Трябва да се признае, че в България не действаха забрани, до които стигнаха много други правителства в 
Европа и по света. 
Въвеждането на епидемичен режим у нас, а и в повечето страни в ЕС, не отговаряше на изискванията на някакъв местен 
или на СЗО стандарт за брой заразени на милион население например, както и не се реализира през съществуващата 
законова уредба, в т.ч. институционално, организационно, ресурсно и времево. Същевременно обявената от СЗО 
пандемия не отменя местното законодателство за епидемичен режим, но у нас се приложи извънредно 
законодателство, писано на крак и оспорвано поради това и до момента. Ограничаването на правото на придвижване 
между областните центрове е нарушение на Конституцията и е спорно дали извънредно положение може да го 
постановява. Затварянето на парковете и планините е незаконно и вредно за здравето, а при работещ обществен 
транспорт и метро - е и неуместно. 
Създаването на щаб без законова санкция и при съществуващи ясни правила и процедури в националното 
здравеопазване е неправомерно. Разпалването на страхова психоза е незаконно и вредно за здравето на населението. 
Прекратяване на работата на Народното събрание е недопустимо и напълно неоправдано.  
Категорично човешкият живот е единствен приоритет в подобна обстановка. Но именно това поставя пред изпитание 
качеството на предприетите мерки – човешкият живот е също толкова важен и след прилагането на съответните 
решения, както и след привършване на ограничителния режим. 
Адекватност и подготвеност на здравната система. 
Очакваме, че здравната ни система е вече много по-подготвена за посрещане на подобни и нови бедствия. 
Медицинският персонал, ангажираните с осигуряване на необходимите средства, както и разбирането и търпението на 
гражданите, заслужават високо признание и благодарност. 
Кризата обаче открои системните проблеми в здравеопазването ни, които бяха видни и преди нея. Фокусирани върху 
материална база, координация на действия, формулиране на протоколи, дефицита на адекватни предпазни средства и 
спазването на правилата за защитеност на медицинския персонал, на практика системата ни на здравеопазване блокира 
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по всички останали случаи, различни от Covid-19, а лечението им бе сериозно занемарено, стигна се до прекратяване на 
детски и женски консултации, трансплантации, планови операции, ранна диагностика и профилактика. 
Докато в нито един момент не бяха използвани едновременно дори и 5 % от апаратите за обдишване и налични 
болнични легла за заразени с COVID-19, преустановяването на регулярната медицинска дейност недопустимо изложи на 
риск здравето на хората. Аргументът, че е възможно претоварване на болниците, е неправомерен, а се оказа и неверен. 
Прякото копиране на откъслечен чужд опит е нерелевантно. 
Обобщавайки, натрапва се разочарованието в обществото, че въпреки все по-засиленото финансиране (ръст от над три 
пъти за десет години) здравната ни система е с все по-ниска ефективност. 
Компенсация на затворените дейности и услуги и антикризисни мерки в икономиката. 
Когато държавата принудително затваря производства и услуги, следва автоматично да се приложат мерки за запазване 
на заетостта с компенсаторен характер – т.е. всеобхватно, дори и поради ограничен ресурс да е непълно.  
Такъв бе и е европейския принцип и действие. България изостана, подходи едностранно, не отчете факта, че победата на 
фронта се осигурява от тила. Въпреки настойчивите призиви на работодателските организации, изпълнителната власт не 
проведе навременен и ефективен диалог с бизнеса, забави се с мерките,  допусна редица неефективности. 
Поглед към бъдещето. 
Да, светът се променя, формулират се нови приоритети, включително и по отношение на икономически, здравни и 
социални политики. Именно това трябва отговорно да започнем да работим и на национално ниво. 
АИКБ предлага, без да губим от погледа си необходимостта от продължаване на усилията за подобряване 
обезпечеността и работата на здравната система, да съсредоточим умения, ресурси и време за възстановяване на 
икономиката от претърпените щети, за извличане на необходимите изводи и за целенасочени действия с цел 
подобряване позициите на българската икономика в глобалното икономическо и обществено-политическо пространство, 
което без съмнение ще претърпи сериозна трансформация. 
АИКБ настоява за широк и неполитизиран обществен дебат, както за изработване на законодателство и алгоритъм на 
действие при подобни кризи (втора вълна) с оглед предвидимост и минимизиране на неблагоприятните последици, така 
и за разработване на приоритети за развитие в условията на нова обществена и социално-икономическа глобална среда. 
Повод за последното ни дава и предложеният от Европейската комисия мащабен план за „устойчиво, съгласувано, 
приобщаващо и справедливо за всички държави членки“ възстановяване с  бюджет от 1,85 трилиона евро. 
 
Дневник  
 
√ Работодателска организация критикува част от мерките срещу коронавируса  
България се е справила добре на фона на много от другите европейски страни в овладяването на епидемията от 
коронавирус, но вече е време да се направи равносметка както на добрите, така и на неудачните решения, се казва в 
позиция на Асоциация на индустриалния капитал в България. В нея се отбелязва, че в страната се е приложило 
извънредно законодателство, писано на крак, което е оспорвано. 
От работодателската организация смятат, че ограничаването на правото на придвижване между областните центрове е 
било нарушение на конституцията, а затварянето на парковете и планините е било незаконно и вредно за здравето, а при 
работещ обществен транспорт и метро - и неуместно. 
Атакува се и създаването на щаб без законова санкция. От АИКБ отбелязват също, че разпалването на страхова психоза е 
било незаконно и вредно за здравето на населението. Прекратяване на работата на Народното събрание пък е оценено 
като "недопустимо и напълно неоправдано". 
В позицията се отбелязва, че кризата е откроила системните проблеми в здравеопазването, като фокусът върху болните 
от коронавирус за сметка на другите е изложил на риск здравето на хората. "Натрапва се разочарованието в обществото, 
че въпреки все по-засиленото финансиране (ръст от над три пъти за десет години) здравната ни система е с все по-ниска 
ефективност", смятат от АИКБ. 
По повод мерките за подкрепа на бизнеса от организацията смятат, че България е изостанала и е подходила 
едностранно. Въпреки настойчивите призиви на работодателските организации изпълнителната власт не проведе 
навременен и ефективен диалог с бизнеса, забави се с мерките, допусна редица неефективности, казват от АИКБ. 
В заключение браншовата организация предлага да се съсредоточат умения, ресурси и време за възстановяване на 
икономиката от претърпените щети и за извличане на необходимите изводи. Настоява се и за широк и неполитизиран 
обществен дебат както за изработване на законодателство и алгоритъм на действие при подобни кризи с оглед 
предвидимост и минимализиране на неблагоприятните последици, така и за разработване на приоритети за развитие в 
условията на нова обществена и социално-икономическа глобална среда. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ АИКБ: Нужен е алгоритъм на действие при настъпването на кризи от мащаба на COVID-19 
От организацията посочват, че е важно да се продължат усилията за подобряване на работата на здравната 
система у нас  
Необходимо е да се изработи законодателство и алгоритъм на действие при настъпването на нови кризи от мащаба на 
COVID-19 в бъдеще, за да се ограничат неблагоприятните последици, се посочва в официална позиция на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Също така АИКБ предлага да се продължат усилията за подобряване на 
работата на здравната система у нас.  
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"Необходимо е разработване на приоритети за развитие в условията на нова обществена и социално-икономическа 
глобална среда. Повод за последното ни дава и предложеният от Европейската комисия мащабен план за „устойчиво, 
съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави членки“ възстановяване с  бюджет от 1,85 трилиона евро", 
уточняват от АИКБ.  
Все пак в съобщението се отбелязва, че България се е справила добре в сравнение с много от другите страни членки на 
Европейския съюз по отношение на ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса 
"Пред лицето на непознатата глобална опасност правителството реагира навременно, съобразявайки се с препоръките 
на СЗО и действията на другите правителства по света. Целенасочено се осигуриха време и средства на здравната 
система, която тогава изглеждаше, че не беше готова да посрещне неизвестна по интензитет, обем и продължителност 
заболеваемост. Трябва да се признае, че в България не действаха забрани, до които стигнаха много други правителства в 
Европа и по света", се допълва в позицията на АИКБ.  
Но от организацията обясняват, че въвеждането на епидемичен режим у нас, а и в повечето страни в ЕС, не отговаряше 
на изискванията на някакъв местен или на СЗО стандарт за брой заразени на милион население например, както и не се 
реализира през съществуващата законова уредба, в т.ч. институционално, организационно, ресурсно и времево. 
"Същевременно обявената от СЗО пандемия не отменя местното законодателство за епидемичен режим, но у нас се 
приложи извънредно законодателство, писано на крак и оспорвано поради това и до момента. Ограничаването на 
правото на придвижване между областните центрове е нарушение на Конституцията и е спорно дали извънредно 
положение може да го постановява. Затварянето на парковете и планините е незаконно и вредно за здравето, а при 
работещ обществен транспорт и метро - е и неуместно", твърдят от АИКБ.  
В позицията асоциацията изразява очакванията си, че здравната ни система е вече много по-подготвена за посрещане на 
подобни и нови бедствия. 
"Медицинският персонал, ангажираните с осигуряване на необходимите средства, както и разбирането и търпението на 
гражданите, заслужават високо признание и благодарност. Кризата обаче открои системните проблеми в 
здравеопазването ни, които бяха видни и преди нея. Фокусирани върху материална база, координация на действия, 
формулиране на протоколи, дефицита на адекватни предпазни средства и спазването на правилата за защитеност на 
медицинския персонал, на практика системата ни на здравеопазване блокира по всички останали случаи, различни от 
Covid-19, а лечението им бе сериозно занемарено, стигна се до прекратяване на детски и женски консултации, 
трансплантации, планови операции, ранна диагностика и профилактика", се посочва в позицията. От организацията са 
категорични, че когато държавата принудително затваря производства и услуги, следва автоматично да се приложат 
мерки за запазване на заетостта с компенсаторен характер. 
"Такъв бе и е европейския принцип и действие. България изостана, подходи едностранно, не отчете факта, че победата 
на фронта се осигурява от тила. Въпреки настойчивите призиви на работодателските организации, изпълнителната власт 
не проведе навременен и ефективен диалог с бизнеса, забави се с мерките, допусна редица неефективности", уточняват 
от АИКБ. 
 

 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Захариева очаква пълно възстановяване на придвижването в ЕС от 15 юни 
Около 15 юни се очаква пълно възстановяване на придвижването в Европейския съюз, съобщи пред БНТ министърът на 
външните работи Екатерина Захариева, предаде БГНЕС. 
"От 2-3 седмици започна плавното възстановяване на придвижването. Първо със съседни държави, после с държави със 
сходна ситуация. Надявам се на следващ етап, това се очаква след 15 юни, пълното възстановяване на придвижването в 
ЕС и страните в Шенген. България премахна карантината за 29 държави. Запазва се карантината по преценка на щаба и 
лекарите", каза тя. 
"Първият етап беше премахването на карантината за бизнеса. Позабавиха се някои инвестиции в България. Някои 
семейства бяха разделени 2 месеца. Различна е срещата очи в очи. На последния съвет много министри повдигнаха 
въпроса кога ще се съберем присъствено в Люксембург. Колегата там каза, че е готов да ни посрещне", добави външният 
министър. 
"След една криза имаш голяма възможност. След много кризи се излиза по-силни. Трябва да обединим усилия в 
проучванията. Няма държава, която да се справи с такава криза сама. 85% от предпазните средства се произвеждат в 
Китай, както и над 80% от антибиотиците. Следващата стъпка е да върнем част от тези производства в ЕС. Трябва да 
можем да разчитаме един на друг вътре в ЕС", каза тя. 
Захариева коментира и темата за антибългарското говорене в Северна Македония. "Част от причината за 
антибългарското говорене в Македония е националистически подход, който е заради изборите в страната. Но когато се 
стремиш да станеш част от европейското семейство, на никой политик не трябва да му минава през ума да говори така, 
особено към съседна приятелска държава“. 
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Пълно е с фалшиви новини. „Има и още една причина македонците да имат такова антибългарско говорене - бяхме 
категорични и ясни – миналата година парламентът одобри категоричната позиция на България по отношение на 
Северна Македония. 
По отношение на Балканите – българската позиция е ясна: 
“Балканите са част от нас, от Европа, те са външните граници на ЕС. Това, което ЕС показа в кризата – даде най-голямата 
помощ на тези страни. Това показва, че Българският стремеж след нашето председателство е тази тема да остане във 
фокуса на разговорите – това е изпълнено. ЕС показа, че протяга ръка и разширяването остава приоритет“, допълни 
външният министър. 
Най-голямата крачка назад беше спирането на работата на съвместната комисия с Македония – по тяхно желание спря 
работата с мотив заради настъпващите избори. „Нали за това създадохме тази комисия – не приемам аргумент, че преди 
изборите работата трябва да бъде спряна – тази комисия е с историци, а не с политици и никой не е давал политически 
указания“, смята Захариева. 
 
√ Токът за бита ще поевтинее с около половин процент 
Токът за бита ще поевтинее с около половин процент средно за страната от 1 юли. Това сочат разчетите на енергийния 
регулатор.  
Неговият председател Иван Иванов съобщи, че намалението за „Енерго-Про“ ще е с малко под 2 на сто, а за ЧЕЗ - с 
половин процент. За потребителите на EVN ще има поскъпване с 0,15 процента. 
Същевременно от днес газът поевтинява с 9 процента и мегаватчас струва малко над 20 лева без такси и налози. 
Регулаторът реши този път да не променя цената на топлоенергията, а Иван Иванов аргументира решението: 
„През месец юни тези енергийни дружества не произвеждат топлинна енергия за отопление на битови потребители. На 
второ място - цената на природния газ беше един исторически, невиждан досега минимум, което ги прави без 
съществено влияние. И на трето място - ще се окаже, че евентуално нови изчислени цени биха действали не повече от 
десет дни“ . 
Иван Иванов обясни още, че на 10 юни енергийният регулатор ще вземе решение с колко трябва да поевтинее 
топлоенергията със задна дата от август миналата до март тази година. Очакването е, че потребителите ще бъдат 
компенсирани още с изравнителните сметки за парно и топла вода. 
 
√ Представят официално "Визия за София" 
Дългосрочната стратегия "Визия за София" с хоризонт 2050 г. влиза за разглеждане и гласуване в Столичния общински 
съвет, съобщават от общината. 
Процесът по създаването на "Визията", както и следващите стъпки от стратегическото и пространствено планиране на 
Столична община ще бъдат представени от столичния кмет Йорданка Фандъкова, главния архитект Здравко Здравков и 
Любо Георгиев, ръководител на екип "Визия" и общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план". 
Предвижда се през 2050 г. София да е компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и 
включващ гражданите в решенията за бъдещето. Така Столичната община може да създава и поддържа разнообразни 
възможности за развитие и високо качество на живот.  
За създаването на "Визия за София" през последните две години са проведени десетки изследвания, анализи и дискусии, 
в които са се включили над 10 000 организации и експерти. Веднъж приета, "Визията" ще служи за основа за промяната 
на Общия устройствен план на Столична община, основа на Плана за интегрирано развитие на общината до 2027 г. и за 
координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически и планови документи занапред. 
 
√ КЗП проверява програмата за безлихвени кредити след сигнал от слушател на „Хоризонт“ 
ББР ще поиска разширяване на обхвата на програмата  
Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще направи цялостен преглед на програмата на правителството за 
безлихвени кредити на физически лица след сигнал от слушател на „Хоризонт“. 
Таня Григорова е екскурзовод, самооусигоряващо се лице и от три години е на пазара. Тя се опитала да се възползва от 
програмата за безлихвени кредити за самоусигоряващи се, които не могат да упражняват професията си заради Covid-
ограниченията. Обаче: 
„Условието за получаване на парите е или да си прекратил дейност, или да имаш 20% спад в приходите в сравнение с 
миналата година. Банката ми каза, че документите са наред. Но след 10 дни ми съобщиха, че тъй като нямам 
прекратяване на дейност, кредитът не може да ми бъде отпуснат. Отказът е Българската банка за развитие“. 
От ББР обявиха, че неодобряването на кредита е, защото Григорова не отговаря на условията, а и имала подписан трудов 
договор, чието действие започва от 1 юни. Ситуацията се случва обаче през май. 
„Във всеки конкретен случай потребителят може да потърси съдействие от ББР по отношение на тези хипотези. Нашата 
комисия проверява всички клаузи от типовите договори, които потребителите ще подпишат за предоставянето на този 
тип кредит“, поясни пред БНР Димитър Маргаритов, председател на КЗП. 
Тъй като ББР се сблъсква с много подобни казуси, ще поиска от правителството разширяване на обхвата на програмата, 
без това да налага допълнителна капитализация на банката или промени по сумите. 
 
√ ЕК предлага нов корпоративен данък върху оборота на големите компании, опериращи на единния пазар  
Нов корпоративен данък може да набере около 10 милиарда евро годишно за подпомагане финансирането на 
стимулиращите икономически планове на съюза, като същевременно този данък ще възлиза на по-малко от 0,2% от 
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оборота на големите компании, които се възползват от единния пазар на ЕС, заяви в понеделник говорител на ЕК, 
цитиран от Ройтерс. 
Според плана на ЕК, очакващ одобрение или промени от 27-те държави членки на Европейския съюз, Комисията ще 
заеме от финансовите пазари безпрецедентните 750 млрд. евро, за да финансира разходи, насочени към възстановяване 
на икономиките, опустошени от коронавирусната криза. 
В рамките на този план са предложени няколко възможни налози за подпомагане на изплащането на дълга, който ще 
бъде емитиран от ЕК, включително идеята за нов данък за единния пазар, който да влезе в сила през или след 2024 
година. 
"В зависимост от дизайна, независимо дали еднократна сума или такса, пропорционална на размера на фирмата, или 
част от данъка върху фирмената печалба, ще могат да бъдат събрани около 10 милиарда евро годишно, без бъде 
наложена прекомерна тежест върху всяка една отделна фирма", заяви говорител на Комисията. 
Според него "10 млрд. евро са по-малко от 0,2% от оборота, генериран от операциите на тези големи компании в 
рамките на ЕС", като се визират най-вече американските технологични гиганти, действащи на единния европейски пазар. 
Говорителят на ЕК добави, че очакваните годишни приходи са предварителни оценки, които попадат в средата на 
разглежданите различни варианти за нов данък. 
Ройтерс посочва, че Комисията също така предлага и други възможни източници на нови приходи за съвместния бюджет 
на ЕС - от данък върху пластмасите до облагане на вноса на въглероден отпечатък - за погасяване на дълга от 750 млрд. 
евро, който ще бъде взет от ЕК от пазарите в подкрепа на засегнатите от коронавируса икономики. 
В интервю за "Файненшъл таймс", публикувано в неделя, еврокомисарят по бюджета Йоханес Хан заяви, че предлаганият 
от ЕК данък за единния пазар може да засегне 70 000 компании в Европа с глобален оборот от над 750 млрд. евро. 
 
√ Без американски мита до края на годината за редица китайски стоки 
Властите в САЩ решиха да удължат до края на 2020 година сроковете на действие на изключенията от въведените по-
рано американски мита за редица стоки, внасяни от Китай. Това се посочва в официалното съобщение, публикувано днес 
в електронната база на Федералния регистър. 
С този документ се информира за намерението на търговския представител на САЩ Робърт Лайтхайзър да бъдат 
удължени редица изключения за китайските мита до 31 декември 2020 година. 
Митата върху китайски внос на стойност 34 милиарда долара бяха въведени на 6 юли 2018 година. Тогава правителството 
започна да приема молби от американски компании да бъдат включени определени китайски стоки в списъка с 
изключения. Към момента властите са съставили 10 такива списъка. 
През юни 2019 година бе публикуван петият списък, чийто срок на действие изтича през юни 2020 година. 
Сега той ще бъда продължен до края на годината - от 4 юни до 31 декември 2020 година. В него са включени 16 
категории китайски стоки, уточни ТАСС. 
 
Investor.bg 
 
√ Борисов: Продължаваме с „Балкански поток" независимо от трудностите 
По автомагистралата от Белград до София Европа ще се стига за три часа, обеща президентът на Сърбия 
Александър Вучич  
Ще продължи ускорената реализация на автомагистрала "Европа"  и на "Балкански поток" независимо от трудностите, 
предизвикани от пандемията Covid-19. Това декларираха при кратката си среща на летище София премиерът Бойко 
Борисов и президентът на Сърбия Александър Вучич.  
Двамата инспектираха по въздух двата проекта, които са от важно значение не само за двете страни, но и за региона, 
съобщават от Министерски съвет. 
По думите на Борисов 17-километровата отсечка от автомагистралата между Драгоман и Сливница ще бъде готова до 
края на годината. "Това е магистралата за Сърбия, за Белград. Дясната страна е готова - в посока Сърбия, сега 
асфалтираме лявата, можете да видите... Като тръгнеш от Белград, в Бургас вечеряш! И както обичат да ходят (българите) 
в Белград на кръчма, и на театър обичат да ходят", каза той, цитиран от БНР.  
От своя страна Вучич посочи, че по автомагистралата от Белград до София Европа ще се стига за три часа. Освен това 
сръбският президент благодари за подкрепата за страната му по пътя към Европейския съюз.  
„Булгартрансгаз“ ЕАД изгражда газопровод с обща дължина 474 км. Общо са доставени във временните строителни бази 
26 489 броя тръби или 324,26 км. На пристанище „Бургас“ има доставени още 10 935 броя тръби или 133,52 км, които 
ежедневно се транспортират към временните бази. Общият почистен хумус от сервитута на газопровода е 403,19 км. 
Разнесените  тръби по трасето са 281,22 км, от които са заварени 153,06 км. Изкопаната траншея за полагане на 
газопровода е 100,44 км. Положеният газопровод в траншеята е 91,43 км. Териториите с археологически обекти по 
трасето се проучват и освобождават за строителството, с оглед опазване на културното наследство на страната ни при 
изграждането на „Балкански поток“. 
За цялостната реализация на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската до българо-
сръбската граница ще бъдат изградени и две компресорни станции – КС „Расово“и КС „Нова Провадия“, отчете 
премиерът. Предвидените компресорни агрегати на двете станции ще бъдат най-ново поколение, производство на 
американска компания, която е лидер в сектора. Към настоящия момент се изпълняват строително – монтажни работи на 
бъдещата площадка на Компресорна станция Расово. На площадката освен три газотурбокопресорни агрегати ще бъдат 
разположени и административна сграда, производствени и обслужващи сгради. 
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„Целият този пръстен Александруполис - Турция-„Балкански поток“-Сърбия дава възможност за пълна диверсификация и 
на България, и на Сърбия. Може да се докарва и руски, и американски втечнен, и катарски, и саудитски, и израелски, 
въобще който какъвто газ...азерски. Веднага може да напълним тръбите, щом станат готови“, обясини още Борисов. 
Двамата лидери огледаха и подземното газово хранилище „Чирен“, което се използва за компенсиране на сезонната 
неравномерност на потреблението на природен газ у нас и е един от инструментите за гарантиране на сигурността на 
газовите доставки, като активният му капацитет е 550 млн. кубични метра. С развитието на газовата мрежа на 
територията на страната и в региона ще се насърчи търговията с природен газ, ще се повиши пазарната конкуренция и ще 
допринесе за функционирането на ликвиден газов пазар, обещава Борисов. 
 
√ Земеделците оценяват като добра мярката за инвестиции в биосигурността 
Има опасност от избухване на болести, но се засилва физическата защита на фермите при строги мерки при 
карантина, посочи аграрният предприемач Ивайло Тодоров  
Новата мярка 5.1 за инвестиции в биосигурността е свързана с дезинфекция и съхранение на фуражите и питейната вода 
и изгарянето на трупове в инсинератори. Тя ще удовлетвори всички ситуации. Това коментира в ефира на Bloomberg TV 
Bulgaria предприемачът в земеделието Ивайло Тодоров. 
"В животновъдството отдавна имаме проблеми с пандемии. Колегите в сектора, особено тези в свиневъдството и 
птицевъдството, от години полагат усилия за повишаване на биосигурността. Правят се инвестиции в нови и модерни 
технологии", каза той. 
Тодоров предупреди, че има опасност от избухване на болести. 
"Наскоро птичият грип пак се завърна, афринската чума продължава да се развива активно в летния сезон", посочи 
земеделският предприемач. 
Въпреки това земеделският предприемач смята, че се подобрява физическата защита на фермите. 
"Има и строги мерки относно карантината", подчерта Ивайло Тодоров. 
"По време на карантина земеделският сектор предлагаше специален статут на работници, възможността за сезонна 
заетост при безработните и задължителното ангажиране на трайно безработните в сектора", напомни предприемачът. 
 
√ Глобалната трансформация на стоковите пазари в условия на вирусна рецесия 
Появата на COVID-19 успя да направи по-ярки вече съществуващите проблеми в глобален план, посочва в свой доклад 
Световната банка  
На 19 март Световната здравна организация (СЗО) обяви, че заболяването с COVID-19 се е превърнало в глобална 
пандемия - първата пандемия от избухването на H1N1 (свински грип) през 2009 г. От тогава броят на инфекциите и 
смъртните случаи продължава да нараства рязко в целия свят, а огнището представлява голям шок за вече крехката 
глобална перспектива. Преди избухването глобалният икономически растеж се очакваше да нарасне незначително с 2,5% 
през 2020 г. Средните оценки за растеж сега предполагат, че дълбоката рецесия ще бъде най-вероятното развитие за 
много развити икономики, докато растежът на развиващите се икономики се очаква рязко да се забави. По-слабият 
растеж също ще доведе до намалено търсене на стоки, посочват в свой доклад от Световната банка, който разглежда 
глобалните стокови пазари. 
Прякото въздействие на COVID-19 и предприетите мерки за неговото овладяване оказаха значително влияние върху 
стоковите пазари и веригите на доставка. Цените на повечето основни стоки са се понижили от януари, водени от 
петрола, който претърпя най-големия си едномесечен спад през март. Въпреки че мерките за овладяване на 
разпространението на COVID-19 са от съществено значение, те са причинили сериозни икономически сътресения и са 
довели до рязко намаляване на пътуванията. Например, пътуванията на пътници в Китай през март са се понижили с над 
60% в сравнение с обичайните им нива, докато пътуванията с метро в Ню Йорк са спаднали с една трета. Обемът на 
корабоплаването също е ограничен в резултат на свиването на световната търговия. В резултат на това Международната 
агенция по енергетика (МАЕ) очаква глобалното търсене на петрол да намалее с почти 10% през 2020 г., което е повече от 
два пъти над следващото най-голямо понижение през 1980 г. 
Перспективите за цените на стоките вече бяха помрачени, когато пандемията удари света. Увеличаването на търговското 
напрежение и забавянето на растежа в Китай се отразяваха неблагоприятно на търсенето. Производството на петрол в 
САЩ достигна рекордни нива през 2019 г., докато повечето пазари на хранителни стоки също отчитат почти рекордно 
високи нива на производство и запаси. 
Въпреки че настоящата пандемия има малко прецеденти в историята, минали епизоди на големи икономически рецесии 
или сривове, както и предишни големи огнища на болести, могат да дадат ценна представа за това как могат да бъдат 
засегнати стоковите пазари. Например, терористичните атаки срещу САЩ на 11 септември 2001 г. довеждат до широко 
разпространени смущения в пътуванията и намалено търсене на петрол. Предишните огнища на болести оказват 
значително локално въздействие, особено на селскостопанските пазари. Миналите глобални рецесии са придружени от 
рязко спадане на търсенето на промишлени стоки. 
Какво е въздействието на пандемията върху стоковите пазари? 
COVID-19 отключи уникална комбинация от шокове за стоковите пазари, като повлия едновременно на търсенето и 
предлагането. Мерките за смекчаване, макар и съществени, нарушават търсенето и предлагането на стоки. 
Разгръщащата се икономическа рецесия представлява още един голям шок за търсенето. Комбинацията от тези шокове 
при търсенето и предлагането се проявява чрез различни канали с различно въздействие върху различните стоки, 
изтъкват от Световната банка. 
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Намалено търсене на енергия за пътувания 
Блокадите при пътуванията доведоха до значителен спад в търсенето на гориво за транспорт, което представлява две 
трети от глобалното търсене на петрол. Много държави въведоха широкообхватни забрани за пътувания и принудиха 
хората да си останат по домовете, което доведе до рязко намаляване на пътуванията. По-ниското търсене и цените на 
петрола също намаляват цената на културите, използвани за биогорива, като царевица и соево масло. 
По-слабо търсене по време на икономическия спад 
Глобалната рецесия води до по-слабо търсене на стоки. За разлика от търсенето на селскостопански стоки, търсенето на 
енергия и метали е силно повлияно от забавянето на икономическата активност поради по-високата еластичност на 
доходите. 
Прекъсване на веригите на доставка 
Прекъсването на веригите на доставка на храни може да доведе до проблеми с продоволствената сигурност, което от 
своя страна може да доведе до презапасяване от страна на потребителите. Това от своя страна създава предпоставки 
за  покачване на цените на потребителско ниво, докато в същото време обилните реколти, като например тези на 
зърнените култури, могат да доведат до по-ниски цени на производителите. 
Прекъсвания в селскостопанското стоково производство 
За селското стопанство, предстоящият вегетационен сезон може да бъде повлиян от недостига на налични суровини в 
резултат на мерките срещу вируса. Работната сила, налична за производство на стоки, може да бъде съкратена, ако 
огромният брой хора в сектора станат обект на ограничения за движение, включително през граница. Това създава 
голямо безпокойство за селскостопанското производство, особено в развитите икономики, където има голяма 
зависимост от работниците мигранти. 
 

 
 
Неблагоприятно въздействие на политическите мерки 
Търговските ограничения биха могли да засегнат и пазарите за хранителни стоки, например, ако страните износители на 
храни ограничат износа или ако затварянето на границите засяга търговията със стоки. По време на хранителната криза 
през 2007-08 г., една трета от страните приеха търговски ограничения, повишавайки глобалните цени на храните. 
Приблизително 45% от увеличението на световните цени на ориза и почти 30% от увеличението на световните цени на 
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пшеница през този период се дължи на подобни политики. Понастоящем световните пазари на хранителни стоки са 
значително по-малко уязвими, отколкото през 2007-08 г., като съотношението между производство и запас на ключови 
хранителни стоки е почти рекордно високо, а цените необичайно стабилни. Независимо от това, политическите действия 
на отделни големи държави все още биха могли да дестабилизират пазарите. 
Петролните пазари 
Въздействието на COVID-19 е най-тежко по отношение на петролните пазари. Цените на суровия петрол се понижиха с 
две трети от 20 януари, когато беше регистриран първият случаи на предаване на вируса от човек на човек. Пазарът на 
петрол беше засегнат от безпрецедентна комбинация от шоковете на слабото търсене и прекомерните доставки. 
Извънредните правителствени мерки и глобалната рецесия съвпаднаха с разпадането на споразумението за 
ограничаване на петролното производство в рамките на пакта ОПЕК+, което доведе до възпламеняване на ценова война 
между Саудитска Арабия и Русия. 
По-слабо търсене 
Смущенията в транспорта и икономическия спад отслабиха търсенето. В същото време цените на петрола бяха повлияни 
и от срива и прераждането на споразуменията за производство сред членовете на ОПЕК+. Разпадането на 
споразумението в началото на март изостри продължаващия спад на цените на петрола. 
Въпреки че потенциалното увеличение на предлагането, произтичащо от края на ограниченията на производството 
(около 2-3 милиона барела на ден), беше малко в сравнение с очаквания спад на търсенето, това все пак влоши 
очакванията за хронично пазарно свръхпредлагане. 
В средата на април ОПЕК и другите големи петролни производители, като САЩ и Канада, постигна съгласие за 
исторически големи съкращения на производството в размер на 9,7 млн. барела на ден. Това обаче не успя да подкрепи 
цените, предвид несигурността на търсенето и притесненията, че обявените съкращения на доставките ще бъдат 
недостатъчни. 
Промишлени и благородни метали 
Цените на повечето промишлени метали се понижиха, но значително по-малко от цената на петрола. Най-големият спад 
регистрират медта и цинкът, чиито цени са се понижили с около 15% от януари. Металите са най-засегнати от забавянето 
на световната производствена активност, особено в Китай, който представлява повече от половината от глобалното 
търсене на метали. 
Прекъсванията на производството в резултат на спирането на рудниците и рафинериите, произтичащи от COVID-19, също 
оказват влияние върху доставките. Прогнозите на индустрията сочат, че 15 на сто от всички медни мини и 20% от 
цинковите рудници в момента са затворени или работят с намален капацитет. 
В същото време основните обекти за добив на желязна руда в Австралия и Бразилия са по-слабо засегнати поради силно 
автоматизираните и отдалечени от силно урбанизираните места операции. 
При скъпоценните метали цената на златото са се повиши с 8% от 20 януари. Цените на среброто и платината рязко 
паднат през март и остават на по-ниски нива през април, като спадат с една трета, макар и с известно възстановяване, в 
последно време. Спадът на цените беше обусловен както от опасенията относно икономическата активност - среброто и 
платината корелират с цените на индустриалните метали повече от цените на златото, както и продажбите на 
инвеститорите. 
Тъй като повече от 40% от търсенето на платина е свързано с каталитични конвертори, то също се повлия от 
намаляването на производството на автомобили. От страна на предлагането, 21-дневното спиране на мините в Южна 
Африка - която произвежда над половината от платината в света – помогна за известно възстановяване на цените. 
Селскостопански стоки 
Глобалните селскостопански пазари засега са по-слабо засегнати от тези за промишлени стоки. Цените на основните 
хранителни стоки са намалели с около 9 на сто от 20 януари. Този умерен спад отразява по-ниската еластичност на 
доходите при търсенето на селскостопански стоки (в сравнение с промишлените стоки) и, следователно, по-малък натиск 
на търсенето от глобалната рецесия. 
Изключение прави естественият каучук. Тази суровина е поевтиняла с 25% до голяма степен, защото почти две трети от 
потреблението му се дължи на производството на гуми за транспортния сектор. В допълнение, спадът в цените на 
суровия петрол и производството на бензин повлияха на културите, използвани в производството на биогорива. 
Продоволствена сигурност 
Глобалните пазари на хранителни стоки продължават да се радват на стабилни доставки на фона на последните добри 
реколти, особено при царевицата и пшеницата. При основните хранителни стоки съотношението между запасите и 
употребата остава високо според историческите стандарти. Независимо от това, скорошните съобщения за търговски 
ограничения от някои ключови износители, както и „излишните“ покупки от някои вносители, увеличиха опасенията 
относно продоволствената сигурност. Ако подобни опасения станат широко разпространени, може да се стигне до 
ситуация на презапасяване. Страните с ниски доходи са по-уязвими от хранителната несигурност, тъй като храните 
представляват по-голяма част от потреблението им, отколкото в развитите страни, особено сред най-бедните 
домакинства. 
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Прекъсвания на веригите на доставка 
Прекъсването на веригите на доставка вече засегна експортния сектор на развиващите се икономики, особено за 
бързоразвалящите се продукти като цветя, плодове и зеленчуци. Например след прекъсвания на пътуванията от Източна 
Африка до Европа, износът на свежи цветя от Кения спадна близо 80 на сто. Доставките на пазарите в Западна Европа, 
включително Великобритания, Нидерландия и Германия, паднаха от 60 на 15 тона на ден. 
Производството също беше повлияно от прекъсването при ключовите ресурси. Например, ниската наличност на 
пестициди вече се отразява на усилията за защита на културите и вероятно ще намали добивите по-късно през годината. 
Липсата на пестициди също възпрепятства усилията за овладяване на щетите от вредители. Наличието на работна ръка за 
селскостопанските вериги на доставка все се превръща в проблем, особено за силно трудоемките сектори като 
производството на плодове, зеленчуци, месо и млечни продукти. 
Заключение 
Избухването на COVID-19 доведе до голям шок за стоковите пазари в момент, когато перспективите вече бяха помрачени. 
Комбинацията от големите сътресения от търсенето и предлагането, възникващи едновременно, е безпрецедентна. 
Настоящата пандемия се отличава особено ярко с бързината и мащаба на спада както при цените на петрола, така и на 
търсенето на петрол в резултат на внезапното спиране на производствената активност. 
Въздействието на COVID-19 върху стоковите пазари може да се задържи за продължителен период от време. В 
краткосрочен план, задълбочаващото се икономическо свиване може допълнително да намали търсенето на 
промишлени стоки, което ще доведе до допълнителни спадове на цените. Удължените мерки за ограничаване на 
пандемията могат допълнително да засегнат веригите на доставка, потенциално застрашаващи продоволствената 
сигурност за най-уязвимите групи. 
Силно зависимите от стоковите пазари развиващи се икономики, по-специално износителите на петрол, са сред най-
уязвимите от COVID-19 страни. В допълнение към човешките жертви и глобалния икономически спад, тези страни се 
сблъскват със значително по-ниски приходи от износ. Въпреки това, по-ниските цени на петрола предоставят на властите 
в тези държави възможност да премахнат енергийните субсидии, освобождавайки фискалното пространство, което би 
могло да помогне за справяне с предизвикателствата на по-ниските приходи и разходите за здравеопазване, 
произтичащи от пандемията. 
В дългосрочен план промените в поведението могат да доведат до изместване на източниците на търсене на стоки, както 
географски, така и отраслово. Преминаването към дистанционна работа може да намали пътуванията и търсенето на 
петрол, докато намаляването на глобалните вериги на стойност може да доведе до трайно преструктуриране на веригите 
на доставка и свързаното с тях търсене на стоки. 
 
БНТ 
 
√ България взима 15 млрд. евро от спасителния план на ЕС. До 30 г. връща едва 3,3 млрд.  
Планът за възстановяване на Европейския съюз от кризата с коронавируса е амбициозен, настоя в Сутрешния блок на БНТ 
външният ни министър Екатерина Захариева. 
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"След много кризи, ЕС излиза по-силен. За първи път Брюксел предлага тези 750 млрд. евро спасителен план – 500 млрд. 
са грантове, 250 млрд. ще са кредити. Това показва, още по-голяма интеграция на политиките ни", настоя тя. 
Според разчетите България ще получи около 15 млрд., от които ще трябва да върне, за период от 30 години – 3,3 млрд., 
останалото ще е безвъзмездно, пресметна тя. 
По думите й всяка една държава в ЕС трябва да предложи план за ползването им. 
"Аз съм убедена, че този план у нас ще бъде изработен в консултации с бизнеса", посочи Захариева. 
По думите на външния ни министър здравеопазването е една от политиките, които са суверенно право на държавите, но 
европейските страни членки трябва да обединят усилия, поне в проучванията за създаване на лекарства и ваксини. 
"Ключови производства сме изнесли извън Европа. Над 80% от съставките на лекарствата се произвеждат в Китай, 
предпазните облекла – също. Трябва да върнем тези производства в ЕС, трябва да сме авнотомни", категорична бе тя. 
Екатерина Захариева настоя в Европа да се говори по-активно за бюджета на общността, защото кризата с COVID-19 ще 
бъде по-тежка от финансовата през 2009 г. 
"Толкова са ни свързани икономиките, че дори и държавите, които въведоха малки ограничителни марки, Швеция 
например, се оказва, че тяхната икономика е една от най-пострадалите", допълни тя. 
Външният ни министър отчете и плавното възстановяване на придвижването в Европа. 
"Първо със съседни държави, след което с държави със сходен риск и надявам се на следващ етап, след 15-ти - пълното 
възстановяване на свободното придвижване, в рамките на ЕС", каза тя. 
Захариева припомни, че от вчера България е свалила карантината за 29 държави, като тя се запазва по преценка на щаба 
за идващи хора от страни с по-висок рист. 
Според нея една от причините за антибългарското говорене в съседната ни Северна Македония, са идващите там 
избори. 
"Това е националистически подход, които те си мислят, че още работи. Те не трябва през ум да им минава да го 
използват. Тази риторика, насочена, към съседка, приятелска държава, пълна е с фалшиви новини и език на омразата", 
допълни тя. 
Тя съжали, че смесената комисия е спряла работа с аргумента, че предстоят избори в Северна Македония. 
"Тя не трябваше да е политическа, а съставена от историци. Нашите историци наистина са независими, никой не им дава 
политически указания", категорична бе министърът. 
Екатерина Захариева настоя още, че изложбата за 24 май в Руския културно-информационен център, е провокация, която 
не помага за отношенията между двата народа. 
 
√ Комисар Стефан Банков: Най-често корупция има в КАТ и "Гранична полиция"  
Разследващи полицаи от ГКПП "Калотина" бяха задържани заради корупционни практики. Според държавното 
обвинение те са получавали подкупи от лица, които са разследвали. По време на акцията служителите са задържани с 
белязани пари. Подкупите се изпирали през оборотите на столично заведение, с помощта на трети човек. 
Как беше разплетена схемата и какви са практиките при разследване на полицейски служители - гост по темата в 
Сутрешния блок на БНТ беше главен комисар Стефан Банков, директор "Вътрешна сигурност" в МВР. 
Той обясни, че схемата изглежда елементарна на пръв поглед, но всъщност служителите не са взимали пари от самите 
лица, които са разследвали, а са настоявали те да бъдат давани в заведението. 
Така се създават условията те да бъдат препрани и изчистени, ако са маркирани. Полицаите познават много добре 
наказателния процес, познават способите, обясни комисар Банков. 
Главен комисар Стефан Банков, директор "Вътрешна сигурност" в МВР: Има много анализи къде в МВР има корупция, 
но служителите на КАТ, на "Гранична полиция" са на първа линия и имат най-пряк достъп с гражданите и когато вземат 
дори минимални суми от 5,10 лв, остава едно усещане за безнаказаност. 
Комисар Банков увери, че от МВР ще упражняват строг контрол срещу най-разпространената корупционна практика от 
полицаи на пътя. 
Главен комисар Стефан Банков, директор "Вътрешна сигурност" в МВР: Сега сме насочили вниманието си към "Пътна 
полиция", идва лято, активен сезон, така че ако някой от КАТ мисли, че може да направи бързи пари, мога да го уверя, че 
това няма как да стане. 
Комисар Банков допълни, че е най-силно впечатлен от граничните полицаи, които вменяват на гражданите, че си плащат 
задължителни такси и се стига до това да се благодари на подкупващите полицаи от онези, които им дават пари. 
И още - участват ли полицаи в разбитото депо с над 300 кг дрога в Студентски град - вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Велико Търново ще се бори за "Знак за Европейско наследство"  
Велико Търново ще кандидатства в Европейската комисия за „Знак за Европейско наследство“, съобщи БНР. 
Един от основните аргументи за кандидатурата е значението на старата столица като един от петте свещени 
източноправославни градове в света. 
Кандидатурата предстои да бъде съгласувана с Министерството на културата и е част от стратегията за култура на Велико 
Търново до 2030 година, която беше приета от Общинския съвет за налагане на града като историческа и духовна 
столица на България. 
Велико Търново ще кандидатства и за домакинство на инициативата на ЮНЕСКО „Световна столица на книгата“ през 
2023 година. 
Предвижда се създаването на клъстер „Велико Търново“, чрез който ще се търси развитие и обединение на местния 
артистичен потенциал, културните и творчески индустрии и високотехнологични компании. 

https://news.bnt.bg/news/komisar-stefan-bankov-nai-chesto-korupciya-ima-v-kat-i-granichna-policiya-1057699news.html


16 

 

Ще бъдат учредени четири национални награди за творчество - за художествена литература „Емилиян Станев“, за 
публицистика „Петко Славейков“, за изследвания на средновековната култура „Патриарх Евтимий“ и за архитектура 
„Кольо Фичето“. 
 
√ Ватиканът въвежда бизнес кодекс за прозрачни обществени поръчки  
Ватиканът възприе бизнес кодекс, който установява правилата за обществените поръчки за Светия престол и Папската 
държава. 
Целта е да бъдат възпрени корупцията и измамите, се казва в лично апостолическо писмо на папа Франциск, цитирано от 
ДПА. 
Според папата регулациите ще помогнат за значителното намаляване на риска от корупция във ватиканската 
администрация. 
Медийният портал на Светия престол "Ватикан нюз" описва правилата като централизиране на доставки на стоки и 
услуги. Освен това доставчиците, които са разследвани за корупция, измама или пране на пари, ще бъдат изключвани от 
търговете. 
Новият бизнес кодекс ще влезе в сила 30 дни след публикуването му. 
 
Дневник 
 
√ Със скромни церемонии заради коронавируса България чества Деня на Ботев  
На 2 юни се отбелязва Деня на Христо Ботев и се отдава почит на загиналите за свободата и независимостта на България. 
Тази година се навършват 144 години от гибелта на българския поет и революционер, а заради мерките срещу 
коронавируса на много места няма да има официални церемонии или те ще бъдат съвсем скромни. 
По традиция точно в 12 ч. сирените в цялата страна ще се включат за отдаване на почит към Ботев и загиналите за 
свободата. Традицията на този ден да се включват сирените датира от 1948 г., когато на 2 юни в 12 ч. е даден първият 
сигнал за едноминутно мълчание. Официално денят се чества от 1901 г., когато на тържествата на връх Околчица, познат 
и като Вола, присъстват и членове на четата на Ботев. 
Тази година заради ограниченията заради коронавируса традиционният поход от Козлодуй до Околчица няма да се 
състои в познатия му вид, а ще бъде под формата на щафета. Във Враца вчера не се проведе и обичайният митинг-заря, 
но все пак вечерта на 1 юни имаше празнична заря. 
Официални церемонии няма да има в София заради изискванията да няма струпвания на хора, но кметът Йорданка 
Фандъкова ще поднесе цветя пред бюст-паметника на Христо Ботев в Борисовата градина. Няма да се състои и 
обичайната за този ден тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред президентството. 
Държавният глава Румен Радев ще бъде в Калофер, където в 11.30 часа ще участва във възпоменателната церемония 
пред мемориалния комплекс "Христо Ботев". След това държавният глава ще посети Националният музей "Христо Ботев" 
и ще положи цветя пред бюст-паметника на революционера и на неговата майка Иванка Ботева. 
Поклонения и кратки церемонии ще има и в други градове на страната. 
В Пловдив от 11.45 часа пред паметника на Христо Ботев в Цар Симеоновата градина слово ще има кратка церемония с 
водещ Златко Павлов, а слово ще произнесе издателят и преводач Манол Пейков, носител на Награда "Пловдив" за ярки 
постижения в културния живот на града. Заради мерките срещу коронавируса в поклонението не е предвидено 
присъствието на граждани и няма да участват почетна рота и военен оркестър. 
В Русе в 11.30 ч. пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение ще започне възпоменателна 
церемония, в която ще участват общинския духов оркестър и ще бъде строен почетен караул от русенския гарнизон. 
Русенският митрополит Наум ще отслужи заупокойна молитва. Точно в 12 ч. ще прозвучат сирените в чест на Ботев и 
загиналите за свободата на България, а веднага след това ще бъде направен тест на системата за ранно оповестяване. В 
продължение на две минути ще бъде излъчен звуковият сигнал "Въздушна опасност", съобщават от общината. 
В Бургас в 11.00 ч. пред Бюст-паметника на Ботев в Приморския парк ще бъдат положени венци и цветя, а Бургаският 
духов оркестър ще изпълнява празнични маршове. 
Церемонии ще има и във Велико Търново, където в 11.55 ч. пред паметника на революционера в центъра на града ще 
бъде строен почетният караул. Ще бъде отслужена заупокойна молитва и ще бъдат поднесени венци и цветя, а в 12.30 ч. 
ученици от природо-математическата гимназия "Васил Друмев" ще представят литературната композиция "Спасена 
памет", посветена на Ботев. 
 
√ Ревизоро: Държава в държавата издава разрешителни за отпадъци "на килограм"  
Длъжностни лица в районните екоинспекции са издавали разрешителни за площадки за преработка на отпадъци "на 
килограм". В момента в страната има 5000 такива площадки и е трудно да се провери дали всяка от тях отговаря на 
условията в комплексното им разрешително. Това заяви пред БНТ министърът на околната среда Емил Димитров - 
Ревизоро. 
Регионалните дирекции, раздавали разрешителните, са си били "държава в държавата", каза министърът. Предложил 
съм на премиера в МОСВ да бъде създадена нова структура, която да контролира регионалните дирекции, които сега са 
самостоятелни от министерството, както и съм дал 20 дни на новия зам.-министър да ми представи нов начин на работа 
на Координационния център, каза министърът. 
Той съобщи, че ще предложи на Народното събрание издаването на разрешително да бъде обвързано с наличието на акт 
16 за площадката. Само така нотификациите за внос на отпадък ще отговарят, по думите му, на комплексното 
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разрешително. В противен случай заявени инвестиции не се довършвали. Очаква и да се предприемат изменения, които 
да позволят по-лесно отнемане на разрешителните. 
"Ако ви издам фактура, че сте купили кола, вие сте се напили и сте катастрофирали - аз ли съм виновен?!" - с този пример 
министърът обясни, че ведомството издава само нотификациите, но не може да носи отговорност за действията на 
притежателите им и контрола по места. Така той отговори на въпрос има ли в министерството хора, които подпомагат 
нарушителите при оползотворяването. 
Димитров съобщи, че има искане от конкретен предприемач за внос на 24 хил. тона отпадъци - количество, по-голямо от 
мащабите на София. Заявителят не е утилизирал вече внесени 9 хил. т "огромна китайска стена отпадък", въпреки че 
твърди обратното, няма и капацитет да обработи заявеното количество, каза Ревизоро. Той изрази опасение обаче, че 
при отказ, инициаторът ще се оплаче, че се пречи на стопанската инициатива. 
Добави, че "освидетелствани хора" непрекъснато атакуват министерството с несъстоятелни сигнали. "От 1803-ма души в 
министерството познавам 7-8 луди, които ми изпращат писма срещу всичките си колеги, с които с години са работили", 
оплака се той. 
 
√ Путин насрочи за 1 юли гласуването за "зануляване" на мандатите му  
Гласуването на конституционните промени, предложени от руския президент Владимир Путин, ще е на 1 юли. Това е 
датата, която поддържа държавният глава. 
В списъка с поправките - след одобрението на парламента и конституционния съд - попадна "зануляването" на четирите 
досегашни мандата на Путин. То дава възможност държавният глава да остане на власт още 12 години след изтичането 
на сегашния, до 2036 г. 
Путин изрази предпочитанията си на работно съвещание по темата, излъчвано по телевизия "Россия 24". На него 
президентът подкрепи предложението на Ела Памфилова, председателя на Централната избирателна комисия. 
Първоначалната дата за гласуването бе 22 април, но то се отложи заради коронавируса. Руските власти не го наричат 
референдум, а допитване, макар държавният глава да е заявявал, че няма да приеме конкретната стъпка за анулиране на 
досегашните мандати, ако руснаците не я одобрят. 
По-рано в. "Комерсант" писа, че избирателната комисия смята да опрости реда за гласуване и да се разреши гласуване 
"от дома", без да са нужни (както е нужно в сегашните правила) уважителни причини. Друга идея, изразявана преди, бе 
гласуването да става на открито заради опасенията от коронавируса - Русия все още регистрира между 8000 или 9000 
нови случая дневно. 
Преди седмица бе одобрена възможността да се гласува по пощата на избори. Памфилова обаче каза по време на 
онлайн съвещанието, че този път гласуването няма да става по пощата, макар в няколко региона да е възможно 
електронно - едва месец след приемането на закона. 
 
√ Обвинения, сарказъм, ехидност - Китай показа друго лице след протестите в САЩ  
Китайската дипломация не просто се променя и спира да е деликатна, каквато Западът дълго време я познаваше. 
Протестите в САЩ заради убийството на чернокожия Джордж Флойд обаче показаха необичайно лице на азиатския 
гигант. 
Държавни медии и китайски представители започнаха да сравняват разразилите се безредици със ситуацията в Хонконг, 
където заради спорен закон, изготвян от Пекин, напрежението отново нарасна и подтикна Вашингтон да вземе мерки. 
Сега Китай обвинява САЩ в лицемерие заради проблеми в собствената си демокрация, въпреки че сам бива критикуван 
от американския политически елит заради политиката спрямо Хонконг, а американската администрация подкрепя 
продемократичното движение, пише "Гардиън". 
Говорителят на външното министерство Лидзян Джао призова в понеделник САЩ да елиминират расовата 
дискриминация и да защитават малцинствата. По думите му смъртта на Флойд отразява "колко сериозен" е и проблемът 
с полицейската бруталност. 
Друг говорител на институцията, Хуа Чунин, публикува в "Туитър" последните думи на Флойд, заснети на видеоклипа, 
предизвикал гнева на хиляди американци: "Не мога да дишам." При това цитатът бе използван като коментар на туита на 
американския ѝ колега за нуждата от опълчване срещу комунистическата партия в Китай заради Хонконг. 
Джао пък ретуитна множество коментари за протестите в САЩ, някои от тях - от заместник-посланикът на Русия в ООН. 
"Защо САЩ отричат правото на Китай да възстанови мира и реда в Хонконг, докато брутално разпръскват тълпи у дома?" 
казва Дмитрий Полянски. 
Таблоидът "Глобал таймс" също излезе с позиция. Главният му редактор Ху Шидзин написа в неделя: "председателят на 
Камарата на представителите Нанси Пелоси веднъж нарече изпълнените с насилие протести в Хонконг "красива гледка 
за съзерцание"... американските политици сега могат да се наслаждават на тази гледка от собствените си прозорци." 
Китай е подчертавал неведнъж вътрешните проблеми на САЩ, включително отношенията към малцинствата, в отговори 
на проблемите в Хонконг. Това обаче е нова вълна на язвителност. В "Туитър" Ху заяви: "Силно подозирам, че хонконгски 
метежници са проникнали в американските щати. Нападения на полицейски участъци, разиването на магазини, 
блокирането на пътища, разрушаването на публични помещения, всички това е рутина в протестите им. Очевидно 
покварени метежници от (Хонконг) са кукловодите на протестите в САЩ." 
"Г-н президент, не се крийте зад Сикрет сървис," каза още Ху след публикации, според които държавният глава Доналд 
Тръмп отишъл в бункер, когато започнаха демонстрациите в Белия дом. "Отидете да говорите сериозно с 
демонстрантите. Преговаряйте с тях, точно както призовавате Пекин да разговаря с хонконгските метежници." 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/03/16/4041755_putin_poluchi_pravoto_da_anulira_dosegashnite_si/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/03/10/4039124_putin_dopusna_variant_da_e_prezident_do_2036_g/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/03/10/4039124_putin_dopusna_variant_da_e_prezident_do_2036_g/
https://www.kommersant.ru/doc/4364153
https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/05/24/4070921_rusiia_razreshi_glasuvaneto_elektronno_ili_po_poshtata/
http://www.dnevnik.bg/sviat/2020/05/18/4067839_zabravete_kitaiskata_delikatnost_-_diplomatite_stanaha/
https://news.cgtn.com/news/2020-06-01/China-urges-U-S-to-eliminate-racial-discrimination-in-all-forms-QY4LJpMofe/index.html
https://twitter.com/HuXijin_GT/status/1267018071207669760?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1267018071207669760&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fus-news%2F2020%2Fjun%2F01%2Fmr-president-dont-go-hide-china-goads-us-over-george-floyd-protests
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От профила в "Туитър" на "Глобал таймс" бе публикувано и видео от момента, в който полицейско превозно средство 
минава през място с множество демонстранти в Ню Йорк. Надписът е: "Миротворци или масови убийци?" 
 
Мениджър 
 
√ Премиерът уволни арестувания Красимир Живков  
Премиерът Бойко Борисов освободи задържания при спецакция миналата седмица зам.-министър на околната среда 
Красимир Живков. На поста е назначена Славея Стоянова, която досега е работила в същото ведомство, съобщават от 
правителствената информационна служба. 
Славея Стоянова е магистър на биологичните науки в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От 2015 година 
до момента Стоянова заема длъжността директор на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в 
Министерството на околната среда и водите. Преди това е била главен експерт в същата дирекция. 
Живков беше отведен за разпит, а след това и арестуван заедно с още няколко души сред които и бизнесмените братя 
Бобокови заради аферата с боклука от Италия. За единия от братята Бобокови ще бъде искана мярка „Задържане под 
стража“, а за другия ще бъде определена парична гаранция в размер на 1 милиона лева. Заместник-министър Красимир 
Живков също е с повдигнати обвинения, като един от наблюдаващите прокурори по делото Генка Брезашка уточни, че 
той е подпомагал противозаконната дейност на братя Бобокови, свързана с вноса и износа на отпадъци от чужбина.  
В хода на разследването са събрани множество доказателства, от които се установява, че зам.-министърът е съдействал 
за издаването на нотификации за внос от отпадъци от Италия. Същите сочат, че той индиректно е оказвал натиск за 
съгласуването на нотификациите, въпреки че те не отговаряли на изискванията. Служителите, които отказвали да 
съдействат били принуждавани да напуснат министерството.   
Всяко дружество, което генерира опасен отпадък е длъжно в рамките на 1 година да го изнесе извън България или да го 
предаде за преработка. За да изнесе опасния отпадък, дружеството трябва да получи нотификация от МОСВ. Според 
събраните доказателства, Живков е отказвал издаването на такива нотификации и по този начин е принуждавал 
производителите да предават опасния отпадък на контролирани от него дружества. От тази схема се е възползвало 
търговско дружество, което има рециклираща фабрика в Монтана за преработка на акумулатори. Първоначално този 
отпадък е изнасян в Германия без да се застрашава околната среда. За тази услуга се плащала висока цена. С цел да се 
спестят пари, дружеството започнало да оплзотворява отпадъците си, изпращайки ги на контролирани от него дружества. 
Така се е генерирала огромна печалба и се избягвало заплащането на данъци в големи размери.  
Пред Спецсъза Живков заяви, че е работил "за опазване на околната среда и здравето на хората". Той посочи, че не 
познава Николай Миховски, нито Пламен Бобоков, когото, по думите му, е виждал веднъж преди 4-5 години на 
посещение с междуправителствена делегация, няма неговия телефон и не комуникира с него.  
 
√ Манолова предлага задълженията за ток, вода и парно да се дават на колектори само със съгласие на абоната  
ВиК-дружества, енергоразпределителни дружества, топлофикации и мобилни оператори вече няма да могат да 
прехвърлят задълженията на хората към колектори. Това предвижда законопроект за регламентиране на колекторските 
фирми, който председателят на Гражданската платформа „Изправи се.БГ" Мая Манолова внесе в Народното събрание.  
Ако той бъде приет от депутатите, ще се забрани на колекторите да начисляват всякакви други разноски при събирането 
на дълга, освен главницата и законната лихва. А прехвърлянето на дълг към втори, трети и следващ колектор ще стане 
недействително.  
Промените забраняват събиране на вземания от колектори, ако в потребителския договор няма изрично писмено 
съгласие на длъжника задължението му да се събира от колектор, както и същият да бъде посочен конкретно. С 
промените на Манолова се забраняват и контактите на колектора с работодатели или близки и съседи на длъжника.  
В мотивите към законопроекта се аргументира въвеждането на регистър за колекторските фирми и регламентиране на 
дейността им за първи път от над 20 години насам. При системни нарушения на правилата за събиране на задължения 
колекторската фирма ще бъде заличавана от регистъра и ще й се забрани да осъществява дейност. Ще има и санкции – 
глоба за служители на колекторски фирми до 1500 лв., а за колекторски фирми 5% от оборота, но не по-малко от 5000 
лв., за всеки отделен случай на нарушения.  
По данни на Асоциацията на колекторските агенции в България през 2018 г. колекторите са събирали вземания от 
граждани по 1 221 227 случая за общо 1.418 млрд. лв. при среден размер на дълга от 1161 лв., е вписано в мотивите към 
законопроекта. 
 
√ "Денят за акции" ще бъде на 25 юни  
25 юни ще бъде „Денят за акции“. На този ден индивидуалните инвеститори (физически лица) ще могат да търгуват с 
акциите си без да заплащат такси и комисионни към Борсата, Централен депозитар и участващ в инициативата 
инвестиционен посредник. Инициативата е организирана от Българска фондова борса и Централен депозитар като това 
ще бъде шестото й издание. Целта е да се стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия 
пазар, да се подобри инвестиционната култура и да се увеличи знанието за финансовите инструменти в България.   
„Инициативата се наложи и особено в настоящата ситуация се очаква с още по-голямо нетърпение от индивидуалните 
инвеститори в страната ни. „Денят за акции“ е катализатор на тяхната активност и роля на финансовите пазари. 
Очакванията ни за тазгодишното издание е да бъдат реализирани поне 3 пъти по-голям брой сделки спрямо останалите 
дни“, каза изпълнителният директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов.  

https://twitter.com/globaltimesnews/status/1266931564631318528
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„На 25 юни индивидуалните инвеститори, които пожелаят да се разпоредят с акциите си, ще могат да го направят 
напълно безплатно. Ще се радваме и тази година да наблюдаваме традиционната активност, както и да насочим 
вниманието на хората към възможностите за реализиране на доходност чрез капиталовия ни пазар“, допълни Васил 
Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар. 
Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2,000 лв. на единична 
изпълнена поръчка.  
Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар в „Деня за акции“ няма да таксуват 
своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия. Повече информация за „Деня за акции“ 
може да бъде намерена на: www.bse-sofia.bg/bg/equity-day  
 
√ Три фирми се състезават за доставка на нови мотриси за БДЖ  
Три фирми се състезават в процедурата за доставка и гаранционна поддръжка на 16 нови електрически мотриси за БДЖ. 
Това са Консорциум ДЗЗД "СТБ Трейнс", Алстом Феровиария и Обединение "Консорциум ЩАДЛЕР".  
Прогнозната стойност на поръчката е близо 247 милиона лева без ДДС, като след разглеждане на документацията на 
подалите заявления участници, процедурата ще продължи на етап подаване на технически и ценови оферти, което се 
очаква да се случи до средата на месец юли 2020 г. 
Това е най-мащабната процедура за доставка на нов подвижен състав през последните години и заедно с вече 
подписания договор за доставка на нови локомотиви значително ще повиши качеството на предлаганата услуга от "БДЖ - 
Пътнически превози" ЕООД, което е основният приоритет в работата на управленския екип на дружеството. 
 
√ Сърбия отчете 5% ръст на БВП за първото тримесечие  
Реалният растеж на брутния вътрешен продукт /БВП/ на Сърбия през първото тримесечие на тази година в сравнение със 
същия период на миналата е 5%, отчете Националният статистически институт, цитиран от БТА.  
Значителен растеж е отчетен в сектор строителство /19,6 процента/, в сектор информация и комуникации /11,8 
процента/, в държавното управление, задължителното социално осигуряване, образованието и социалната защита /11,8 
процента/, съобщи институтът. В сравнение с предходното тримесечие растежът на БВП се е забавил и възлиза на 0,6 
процента. 
По-рано президентът Александър Вучич обяви, че растежът в първото тримесечие щеше да бъде 6,2 процента, ако я 
нямаше епидемията от коронавирус. 
Сърбия прие програма за подкрепа на икономиката във връзка с последиците от епидемията на обща стойност 5,1 
милиарда евро. В първите дни на извънредното положение заради коронавируса бе въведен тримесечен мораториум за 
плащанията по кредити и лизинг. През 90-дневния периода на извънредното положение не се начисляват и лихви по 
кредитите. Всички пълнолетни граждани на Сърбия ще получат по 100 евро еднократна помощ, чието изплащане вече 
започна. Предвидени са и средства в помощ на малките и средните предприятия, както и на големите компании. 
Специални мерки се предприемат в подкрепа на хотелите и туристическия бизнес.  
 
√ Испания губи 9000 износители за по-малко от месец пандемия  
Коронавирусът "отстрани" около 9 000 испански компании от международния пазар само през първия месец на 
пандемията. Това сочат последните официални данни на държавния секретар по външната търговия: през март миналата 
година общо 59 960 испански компании са извършили продажби в чужбина от по-голям или по-малък калибър. През 
март тази година те са 50 558, което несъмнено е оказало влияние при спада на приходите от износ, информира abc.es. 
Данните от март показват, че коронавирусът е засегнал силно външната търговия на Испания, след години на 
непрекъснато разширяване на броя на износителите, при това - всеки месец. През март испанската икономика е изнесла 
почти 4 млрд. евро по-малко, отколкото през март миналата година. И по всичко личи, че балансът от април и май също 
ще отбележи сривове. 
"Министерството на икономиката очаква испанският износ да падне с 27%. И в световен мащаб хоризонтът е трънлив, 
така че испанските износители ще трябва да работят усилено, за да останат на повърхността", коментира президентът на 
Клуба на износителите Антонио Бонет. Той припомня и прогнозата на Световната търговска организация, че световната 
търговия ще падне между 13% и 32% поради коронакризата, от Организацията на обединените нации изчислиха, че 
между тази и следващата година чуждестранните инвестиции ще паднат между 30% и 40%.  
Въздействието по сектори 
Най-новите официални данни за първия месец на пандемията сочат, че испанските компании за автомобилни и 
капиталови стоки са най-тежко засегнати в данните си за външна търговия. През март испанската автомобилна индустрия 
губи 355 компании износители в сравнение със същия месец през 2019 г., а продажбите й в чужбина намаляват с 1,3 
млрд. евро. Що се отнася до капиталовите стоки, през март 859 компании износители са загубени, а чуждестранният им 
бизнес фиксира международен спад от 925 милиона евро. Износът на енергийни продукти и продукти на дълготрайни 
потребителски стоки, предимно домакински уреди, потребителска електроника или мебели, също е бил особено силно 
засегнат от срива в износа. 
Единственият сектор, който е издържал на този етап, е на селскостопанските стоки - храни, напитки и тютюн, който през 
март не само не е намалил продажбите си в чужбина, но ги е увеличил: 546 милиона евро повече в сравнение с март 
2019 г., което е 12,9% повече. 
"В голямата икономическа революция, която Испания преживява през последните години, с ръст на БВП от над 3% и 
излишък в чуждестранни сметки, основен герой е автомобилният сектор и по-точно спомагателните компании и 

http://www.bse-sofia.bg/bg/equity-day
https://www.abc.es/economia/abci-espana-perdio-9000-exportadores-menos-pandemia-202005310123_noticia.html
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фирмите, произвеждащи компоненти", предупреждава Хавиер Сантакруз, професор от Института за изследвания на 
фондовите пазари (IEB). И този голям актив на испанската индустрия и външната търговия е най-застрашен от колапса на 
международната търговия, причинен от коронавируса. 
"Ще бъде трудно за испанския износ в кратък срок да ни изведе от кризата; Да, това може да стане в средносрочен и 
дългосрочен план, но за това трябва да има благоприятна среда и мерки за подкрепа, които подобряват 
международната конкурентоспособност на нашите компании или отмяна на реформата на труда, които са удари за 
нашия износ, защото увеличават разходите и намаляват конкурентоспособността ни", посочва Антонио Бонет. 
Ето защо той призовава правителството, наред с други мерки, да поддържа и разширява линиите на ICO за финансиране 
на ликвидността, от която се нуждаят компаниите, както в краткосрочен, така и в средносрочен план; увеличаване на 
търговските представителства на Испания в чужбина и предоставяне на повече услуги на износителите; да се създадат 
финансови инструменти в подкрепа на интернационализацията, за да се улесни навлизането на испански компании на 
развиващите се пазари; и финансова подкрепа за компаниите за откриване на представителства в чужбина.  
 
√ Зелена вълна на световните борси след пресконференцията на Тръмп за Китай  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно повишения в ранната търговия в 
понеделник, след като инвеститорите останаха доволни от липсата на сериозна ескалация на напрежението между 
Вашингтон и Пекин, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,4 пункта, или 0,69%, до 352,76 пункта. Той бе подкрепен от 
банковият индекс SX7P и туристическия SXTP, които напреднаха съответно с 1,90% и 2,18%. Немският индекс се понижи с 
194,28 пункта, или 1,65%, до 11 586,585 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 58,08 пункта, 
или 0,96%, до 6 134,68 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 53,7 пункта, или 1,14%, до 4 749,14 пункта. 
В петък американският президент Доналд Тръмп започна процеса по премахване на специалния статут на Хонконг със 
САЩ, но не предприе мерки, които може да подкопаят първата фаза от търговското споразумение между Вашингтон и 
Пекин. 
„Вниманието на пазарите е фокусирано върху по-голямата световна картина и по-спокойния тон в отношенията между 
САЩ и Китай. Въпреки това, нещата не вървят добре по линията на Хонконг. Колкото повече продължава напрежението 
там, толкова по-голяма ще бъде реакцията на пазарите“, коментира Кийт Темпъртън от Tavira Securities. 
Вниманието на инвеститорите е насочено и към предстоящото в четвъртък заседание на Европейската централна банка, 
на което се очаква финансовата институция да обяви увеличение на програмата си за изкупуване на облигации. 
Междвуременно акциите на италианската финансова фирма Mediobanca скочиха с 6%, след като милиардерът Леонардо 
дел Векио съобщи, че е получил зелена светлина от ЕЦБ да увеличи дела си в компанията. 
Книжата на британският моден бранд Ted Baker поевтиняха с 9,78%, след като компанията обяви, че планира да събере 
95 милиона паунда чрез емитиране на акции, за да се справи с предизвикателствата, създадени от пандемията. 
Седмичен и месечен ръст на Уолстрийт 
Основните американски фондови индекси записаха смесени резултати в петък, след като президентът Доналд Тръмп не 
даде сигнали за промяна на търговската сделка между САЩ и Китай по време на дългоочакваната си пресконференция за 
отношенията между двете страни, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 17,53 пункта, или 0,07%, до 25 383,11 пункта, след като акциите на 
American Express и JP Morgan Chase поевтиняха съответно с 3,07% и 2,55%. Широкообхватният индекс Standard & Poor's 
500 се повиши с 14,58 пункта, или 0,48%, до 3 044,31 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
напредна с 120,88 пункта, или 1,29%, до 9 489,87 пункта, следвайки печалби в сектора на производителите на чипове. 
Акциите на производителите на чипове Marvell Technologies и Nvidia поскъпнаха съответно с 8,84% и 4,58% 
За седмицата S&P 500 и Dow се повишиха с около 3%, а за месеца съответно с 4,5% и 4,2%. Nasdaq нарасна с 1,7% за 
седмицата и 6,7% за месеца. 
По време на пресконференцията Тръмп заяви, че ще предприеме действия за елиминирането на специалния статут на 
Хонконг със САЩ. Той обаче не каза нищо за първата фаза на търговското споразумение с Пекин, която бе подписана по-
рано тази година. 
„На практика той реши да не говори по въпросите, по които можеше да говори, но това не е края“, коментира Джулиан 
Еманюел от инвестиционната компания BTIG. „Това е просто продължение на напрежението“, добавя той. 
Пресконференцията идва на фона на решението на китайския парламент да одобри законопроектът за националната 
сигурност в Хонконг, който според експертите може да заплаши модела на управление на специалния административен 
район - „една държава, две системи“. 
Заради нарастващото напрежение между двете най-големи икономика Марко Коланович от JP Morgan Chase заяви, че 
рисковете за пазарите са се увеличили и че към тях трябва да се подхожда с по-голяма предпазливост. 
Оптимизъм в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския записаха повишения в понеделник, след като 
пресконференцията на Тръмп се оказа по-сдържана от очакваното, а данните за китайската промишленост обнадеждиха 
инвеститорите. 
„Както се очакваше, президентът Тръмп отмени специалния статут на Хонконг със САЩ, след като Китай прие закон за 
националната сигурност в града“, коментира Джефри Хейли от Oanda. „Това, което той не направи обаче, е да изтегли 
САЩ от търговското споразумение с Китай, подписано през януари. Тръмп също така не наложи санкции на официални 
представители на Китай. За това днес на борсите в Азия се усети колективната въздишка на облекчение“, добавя той. 
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В континентален Китай индексът Shanghai Composite се повиши с 63,08 пункта, или 2,21%, до 2 915,43 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 16,81 пункта, или 3,36%, до 56,44 пункта. Хонконгският индекс Hang 
Seng добави 771,05 пункта към стойността си, или 3,36%, достигайки ниво от 23 732,52 пункта. 
За доброто представяне на китайските пазари допринесоха и данните за промишлената активност в страната. Индексът 
на мениджърите по доставките (PMI), изготвян от Caixin и Markit, се е повишил до 50,7 пункта през май спрямо 49,4 
пункта през април. Границата от 50 пункта разделя растежа от спада. Анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакваха PMI 
да достигне 49,6 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 184,5 пункта, или 0,84%„ до 22 062,39 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi отчете ръст от 35,48 пункта, или 1,75%, до 2 065,08 пункта, въпреки че износът на страната 
се сви с близо 24% през май. 
Австралийският измерител ASX 200 напредна с 63,5 пункта, или 1,1%, до 5 819,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения. Основният индекс SOFIX отчете ръст от 
18,80 пункта, или 4,15%, до 471,51 пункта. BGBX40 се повиши с 2,03 пункта, или 2,10%, до 98,62 пункта. BGTR30 напредна 
с 8,74 пункта, или 1,87%, до 74,98 пункта. BGREIT се понижи с 0,46 пункта, ли 0,34%, до 132,99 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Путин и Тръмп обсъдиха в телефонен разговор петролните пазари и формата на Г-7  
Американският президент Доналд Тръмп информира днес руския си колега Владимир Путин за своята идея да проведе 
лидерска среща на Г-7 в разширен формат по-късно тази година, предаде Ройтерс, като се позова на Кремъл. 
Тръмп и Путин имаха телефонен разговор, в който обсъдиха също така сделката на "ОПЕК +" за намаляване на 
производството на петрол и нейният ефект за стабилизиране на цените на петролните пазари. 
Двамата лидери разговаряха и за мерките за борба с коронавируса, предприети в САЩ и Русия. В тази връзка Путин 
благодари на Тръмп за доставката на апарати за изкуствена белодробна вентилация от САЩ за Русия, посочва агенция 
ТАСС. 
Междувременно канадският премиер Джъстин Трюдо заяви, че не е съгласен с Доналд Тръмп, че Русия трябва да се 
присъедини към предстоящата среща на върха на Г-7. 
"Русия беше изключена от Г-7, след като преди няколко години нахлу в Крим. Непрекъснатото й неуважение и 
презрително ѝ отношение към международните правила и норми са причините, заради които Русия остава извън Г-7 и тя 
ще продължава да остава извън този формат", подчерта Трюдо. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Щетите след пандемията - как се справя ЕС. Говори външният министър Екатерина Захариева; 
- След акцията на граничен пункт Калотина - как се разследват полицаи за подкуп; 
- Строителни неволи - жилищен блок и тротоар в столицата пропадат. Кой е виновен? 
- Времето през юни - топло или дъждовно? 
- Агресията между ученици - какви са причините и как се отрази социалната изолация на децата? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Защо без Ботев няма България? На живо от Враца и Велико Търново. 
- Влязоха ли малките производители в големите търговски вериги - проверка на живо с Агенцията по храните. 
- Ще се напълнят ли отново стадионите след рестарта на шампионата? Какво поискаха футболните агитки? 
- Тренировъчен лагер за питбули убийци в центъра на Перник. На живо - кои са организаторите? 
- Има ли бум на домашно насилие по време на пандемията? 
- Как 20-годишният студент Илин Папазян стигна до полуфиналите в „Гласът на България"? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Луксозен хотел заключил в трафопост инкасатори, за да не им хванат кражбата на ток; 
в. Труд - Гавра! Перфорирани очила спасявали от слепота и други опасни измами, открити от "Труд" в интернет; 
в. Телеграф - Съдружникът на Божков разобличи лъжите му; 
в. Монитор - Всеки шести се жалва от отказана резервация. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Квестори опаковани като лекари на първа линия; 
в. 24 часа - Магистрала София - Белград и първи газ по "Балкански поток" в края на 2020 г.; 
в. Труд - Мярката 60/40 да продължи до края на годината; 
в. Труд - 7-дневна карантина за влизащи в Гърция; 
в. Телеграф - Бойко Борисов пред Александър Вучич: Магистрала Европа е ключ за търговията между Европа и Азия; 
в. Телеграф - Борисов честити 1 юни: Даваме 250 лв. помощ за семейства с осмокласници; 
в. Монитор - 3000 на поправка на матурата по български през август; 
в. Монитор - Газът пада, парното поскъпва. 
Водещи интервюта 
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в. 24 часа - Красимир Ципов, депутат от ГЕРБ: Спират автомобила от движение до 5 г., ако шофьорът няма книжка; 
в. Труд - Драматургът професор Марин Дамянов: Българите са много горд народ, въпреки че не го осъзнават! 
в. Телеграф - Веселин Налбантов от Асоциацията на хотелиерите: Само с български туристи не можем да спасим сезона; 
в. Монитор - Адриана Стоименова, заместник-министър на труда и социалната политика: Над 190 000 винетки са 
получили хората с увреждания. 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Мизерна пенсия за кратко, тайната зад успеха на българския модел; 
в. Труд - Законопроект прави катаджията обвинител, съдия и екзекутор; 
в. Телеграф - Али Баба-Божков - новата българска Шехерезада и 40-те плеймейтки; 
в. Монитор - Византийски номера. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 02 юни 
София 

- От 12.00 ч. пред сградата на Администрацията на президента ще се извърши тържествена смяна на почетния 
гвардейски караул по повод Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България. 

- От 8.00 ч. в Министерски съвет представител на Националния оперативен щаб ще направи съобщение. 
- От 12.00 часа лидерът на БСП - София Калоян Паргов, членове на Изпълнителното бюро на Градската 

организация, общински съветници и народни представители ще се поклонят и ще поднесат венци и цветя на 
паметника на Христо Ботев в Борисовата градина. 

- От 13.00 ч. в централата на партията ПП АБВ ще даде пресконференция. 
- От 9.30 ч. Съдийската колегия на ВСС ще проведе заседание. 
- От 12.30 ч. в градинката пред НДК ще бъде открита изложбата на „София - европейска столица на спорта". 

*** 
Велико Търново  

- От 11.55 ч. в центъра на Велико Търново ще започне ритуал по повод Деня на Ботев и на загиналите за свободата 
на България. 

- В 12.30 часа учениците от ПМГ „Васил Друмев" Михаела Стоянова и Иван Брайнов ще представят литературната 
композиция „Спасена памет", посветена на Ботев. 

*** 
Видин 

- От 11.50 ч. кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков, заместник-кметът Борислава Борисова и служители от 
Общината ще поднесат венци и цветя пред паметника на Христо Ботев в града. 

*** 
Калофер 

- От 11.30 часа пред мемориалния комплекс „Христо Ботев" ще се състои възпоменателната церемония по случай 
Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. 

*** 
Сливен 

- От 11.45 ч. ще бъдат поднесени венци и цветя на паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци по 
повод 2 юни. 

*** 
Шумен 

- От 10.00 ч. министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще поднесе цветя в знак на признателност на 
паметника на загиналите във войните шуменци на площад „Кристал". 

*** 
Ямбол 

- От 12.00 ч. пред паметника на Христо Ботев в двора на Професионалната гимназия по земеделие - Ямбол ще 
бъдат поднесени венци и цветя. 

 


