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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнес и синдикати: Мярката 60/40 работи, но трябва да бъде модифицирана 
Васил Велев и Пламен Димитров очакват промяна и подобрение след анонсираното надграждане от 1 юли за 
промяна на мярката на 80/20 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев и президентът на КНСБ Пламен Димитров не са на 
едно мнение за ефективността на мерките в подкрепа на икономиката по време на пандемията от коронавирус. 
В студиото на БНТ Велев посочи, че повечето мерки в подкрепа на бизнеса са се забавили. Според синдикалния лидер 
Димитров предприетите от правителството мерки помагат на икономиката, необходимо е само да се помисли за 
повишаване на обезщетенията за безработица на хората, които са се осигурявали на пълната сума и за допълнителен 
отпуск за родителите, чийто платен отпуск изтече. 
„В Тристранния съвет се разбрахме да изчакаме до края на юни за мярката 60/40 и тогава ще направим една цялостна 
оценка. Мярката обаче със сигурност проработи", обясни Димитров. „Нашата критика е, че финансирането се забави, 
независимо от очакванията за бързи срокове, но натоварването в Агенцията по заетостта и НОИ наистина е огромно“, 
посочи той. 
По думите му, близо 250 хиляди работници и служители очакват изплащането от НОИ. 
Президентът на КНСБ смята, че като цяло мярката работи. „Затова тя ще бъде продължена, надявам се и модифицирана в 
тези два ключови сектора - туризъм и транспорт“, допълни Пламен Димитров. 
„40% са на минимално обезщетение за безработица, което е 9 лева дневно, независимо дали сме го осигурявали на 
пълна заплата - от тези 90 хиляди души 40% - около 35 хиляди души - са на минимално обезщетение на безработица", 
изтъкна синдикалистът. 
Той изброи секторите от икономиката, към които е насочена подкрепата - транспорт, индустрия, строителство. „Ще 
останат оценките, но ще изчакаме до края на юни и по-нататък, когато завърши", каза Димитров и потвърди, че 249 
хиляди работници и служители чакат своите пари от НОИ. 
Синдикалният лидер призна, че натоварването е огромно и в Агенцията по заетостта, и в НОИ, като само половината от 
работниците са получили парите си. „Има проблеми при размера, който се плаща“, подчерта той. 
Васил Велев също е убеден, че мярката работи. Той обаче посочи, че до момента тя обхваща едва 5% и трябва да бъде 
модифицирана, като не се чака до 30 юни. Относно изплащането по нея той заяви, че това дори не е най-голямото 
забавяне, тъй като по другите мерки също има забавяне. 
„Антикризисните кредити в момента също не са валидни, не може да се кандидатства по тях. Изпълнението по програма 
„Конкурентоспособност" клони към нула, същото е с подпомагането на малкия и средния бизнес“, разкри Велев. 
Председателят на АИКБ напомни, че още при създаването на мярката 60/40 от работодателската организация са 
предупредили, че тя няма да има достатъчен обхват в този вид. 
„Не може да се очаква и да се цели с една мярка неработещият да живее по-добре от работещия. Добрата новина е, че 
има анонсирано надграждане от 1 юли. Очакваме 80/20 да стане факт час по-скоро“, допълни и президентът на КНСБ. 
Васил Велев подчерта, че вече навлизаме в четвъртия месец от кризата и настоя изплащането на финансовите помощи за 
бизнеса да се ускори. 
 
Информационна агенция „БЛИЦ“ 
 
√ Васил Велев: 60/40 трябва да се модифицира, защото е обхванала едва 5% 
Мярката 60/40 и ефективна ли е тя за подпомагането на бизнеса, коментираха председателят на АИКБ Васил Велев и 
президентът на КНСБ Пламен Димитров, в сутрешния блок на БНТ.  
В Тристранния съвет се разбрахме да изчакаме до края на юни за мярката 60/40 и тогава ще направим една цялостна 
оценка. Мярката обаче със сигурност проработи, обясни Димитров. По думите му, близо 250 000 работници и служители 
очакват изплащането от НОИ.  
Нашата критика е, че финансирането се забави, независимо от очакванията за бързи срокове, но натоварването в 
Агенцията по заетостта и НОИ наистина е огромно, заяви Пламен Димитров.  
Като цяло мярката работи, затова тя ще бъде продължена, надявам се и модифицирана в тези два ключови сектора - 
туризъм и транспорт, допълни президентът на КНСБ.  
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Мярката работи, но трябва да бъде модифицирана и то да не чакаме до 30 юни. До момента тя има обхват 5%, смята 
Васил Велев. Относно изплащането по нея той заяви, че това дори не е най-голямото забавяне, тъй като по другите мерки 
също има забавяне.  
Антикризисните кредити в момента също не са валидни, не може да се кандидатства по тях. Изпълнението по програма 
"Конкурентоспособност" клони към нула, същото е с подпомагането на малкия и средния бизнес, смята Велев.  
"Ние предупредихме, че мярката 60/40 няма да има достатъчен обхват в този вид и това се случи. Не може да се очаква и 
да се цели с една мярка неработещият да живее по-добре от работещия. Добрата новина е, че има анонсирано 
надграждане от първи юли", заяви Велев.  
Очакваме 80/20 да стане факт час по-скоро, допълни и президентът на КНСБ. Председателят на АИКБ категорично 
подчерта, че вече навлизаме в четвъртия месец от кризата и изплащането на финансовите помощи за бизнеса трябва да 
се ускори. 
 
В. Дума 
 
√ Мярката 60/40 може да бъде удължена и след септември  
Схемата 60/40, която е предвидена за запазване на служителите в предприятията, засегнати от държавните мерки срещу 
КОВИД-19, може да бъде удължена и след септември, ако това е необходимо. Това обяви вицепремиерът Томислав 
Дончев в тв интервю. "Близо 15 000 фирми са кандидатствали за запазване на заетостта на 250 000 души до момента. 
Колегите от Министерството на труда и социалната политика работят и по трансформацията на схемата така, че тя да се 
превърне в някакъв вид форма на заетост. Сега е удължено действието на схемата до септември, но ако е необходимо, 
може да се удължи и след това", каза Дончев. 
60/40 в досегашния вид ще бъде отворена за кандидатстване до 30 юни, а  от 1 юли до 30 септември ще действа в нов 
вариант и ще е достъпна за много по-широк кръг работодатели, обеща Дончев.   
Мегдувременно стана ясно, че бизнесът и синдикатите искат от 1 юли мярката да бъде модифицирана на 80/20. 
Председателят на АИКБ Васил Велев посочи, че досега тя обхваща едва 5% и трябва да бъде променена.   
 
Framar.bg 
 
√ АИКБ: Нужни са законодателство и алгоритъм за действие при кризи от мащаба на COVID-19 
В края на необичайната ситуация, в която ни постави COVID-19 е добре да бъде направена равносметка и на добрите, и 
на неудачните решения, защото това ще провокира много по-адекватни действия при евентуално повторение на 
епидемията, но и при всяка следваща криза. В това са убедени от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) и затова настояват за широк обществен дебат по темата за приоритетите за развитие в условията на създадената 
вече нова обществена, социална и икономическа глобална среда. Искат още дебат и за създаването на законодателство 
и алгоритъм на действие при подобни кризи, за да бъдат минимизирани последиците от тях. 
Тук публикуваме пълния текст на становището на АИКБ: 
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 
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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. 
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." 
 
 

 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Investor.bg 
 
√ Борисов: Националният оперативен щаб спира брифингите, но продължава да работи 
Избегнахме ситуация като в Испания и САЩ чрез дисциплината на обществото, заяви премиерът  
Националният оперативен щаб прекратява ежедневните брифинги, но ще продължи да функционира и да наблюдава 
развитието на коронавируса у нас до 31 декември, увери премиерът на България Бойко Борисов. Информацията за 
заразените ще бъде обявявана на информационния сайт, добави той. 
"Избегнахме ситуация като в Испания и САЩ чрез дисциплината на обществото", заяви още Борисов по време на 
брифинга в Министерски съвет с Националния оперативен щаб. 
Надяваме се да няма втора и трета вълна на заразата, подчерта той, добавяйки: „Трябва да се научим да живеем с 
вируса“.  
"Това непрестанно включване на Щаба създава безпокойство. Вирусът не е утихнал, но ние психологически искаме да се 
върнем към нормалния начин на живот. Това е добре за финансите, икономиката, но и за психичното здраве на хората", 
изтъкна Борисов. 
По неговите думи карантината ще остане за онези граждани, които влизат в България от трети страни и силно засегнати 
от коронавируса държави членки на Европейския съюз (ЕС). 
За последното денонощие са регистрирани 25 нови случаи на заразени с коронавирус у нас, заяви от своя страна ген. 
Венцислав Мутафчийски, като добави, че така общият брой на инфектираните с COVID-19 достига 2585. 
От новозаразените 7 души са в болница, като има случай на заразено дете на 17 години с нормална симптоматика, както 
и двама лекари в Сливен. Процентът на заразен медицински персонал е 10,4% от общата бройка. 
Увеличението на броя на заразените на дневна база е с 1%, подчерта Мутафчийски. 
Излекуваните у нас са 116 души за последното денонощие като по този начин общият брой на преборилите болестта 
достига 1322, или 51% от всички заразени. 
Броят на починалите в страната е 147 души, или 5,7% от всички заразени. 
"Това е стотния ден от създаването на Щаба. Броят на брифингите, без извънредните и участието в други, е 129. 
Лабораториите в началото бяха 2, сега одобрнеите от Министерството на здравеопазването са 32, а общият брой на 
лабораториите, които работят с коронавирус, са 143. Изследваните проби са 193 732, от които 85 435 са PCR. Всички 
останали страни отчитат общия брой на своите изследвания. Ние казахме, че накрая ще обобщим резултатите - 27 677 са 
на един милион население", обясни Мутафчийски.  
Той добави, че общо 3438 са положителните PCR теста. Това е почти 1000 бройки повече от заразените лица. 
Мутафчийски посочи, че това е така, защото има повторни проби. Болниците в страната, които са лекували пациенти с 
коронавирус, са 77.  
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Мутафчийски обяви и кои са най-естите симптоми - кашлица, температура, пневмония. Най-честите придружаващи 
заболявания пък са диабет, белодробни заболявания. 
"Цифрите говорят. Мисля, че и народът разбра, че мерките бяха навременни", обяви проф. Тодор Кантарджиев, който 
даде за пример главният епидемиолог на Швеция, който призна, че е сгрешил с предложените мерки. 
 
√ България може да получи достъп до 12,3 млрд. евро по Плана на ЕК 
Предложенията могат да бъдат оценени като справедливи и добри, смята правителството  
България може да разчита на 12,3 млрд. евро по плана на Европейската комисия (ЕК) за справяне с икономическата 
криза, породена от Covid-19. Две трети от тях - или 9,2 млрд. евро ще са под формата на безвъзмездна помощ, една 
трета, или 3,1 млрд. евро, ще могат да се изтеглят като кредит. Срокът за усвояването на средствата по възстановителния 
план ще е до 2024 г. 
Това се посочва в официална информация на Министерски съвет във връзка с обявения на 27 май План за 
възстановявяне на Брюксел на обща стойност 750 млрд. евро. 
Отделно от него, многогодишният бюджет на ЕС, възлиза на 1,1 трлн. евро. 
За периода 2021-2027 г. за България се предлага бюджет в размер на 16,7 млрд. евро, от тях за кохезионна политика са 
предвидени близо 8,8 млрд. евро и близо 5 млрд. евро за преки плащания по Общата селскостопанска политика. 
Предложенията на ЕК и финансовите им измерения могат да бъдат оценени като справедливи и добри, се посочва в 
съобщението на правителствения пресцентър относно Многогодишната финансова рамка на Съюза за периода 2021-2027 
г. и Плана за възстановяване на ЕС.  
Оценката на правителството е подкрепена от презентация за Плана за България. 
 

 
 
Предложеният от ЕК план предвижда за периода 2021-2027 г. бюджетът да бъде в размер от 1,1 трлн. евро, което е 
съпоставимо с предходните два бюджета на ЕС. Различното този път е Планът за възстановяване на ЕС в размер на 750 
млрд. евро, който е извън многогодишния бюджет на Съюза и следва да се изпълни до края на 2024 г. 
„От особена важност за нас е своевременното постигане на сделка по така предложения План за възстановяване на ЕС. 
Така ще бъдат осигурени средства за продължаване на мерките за преодоляване на социално-икономическите 
последици от кризата“, пише в презентацията на правителството. 
В нея се отбелязва, че ресурсът по текущите програми е напълно изчерпан. 
„България е една от общо четирите държави членки, които получават повече средства за Кохезионна политика, в 
сравнение с периода 2014-2020 г.“, посочва се още в презентацията. 
„Вноските на България в бюджета на ЕС за целия период 2021-2027 г. се изчисляват от ЕК на 3,3 млрд. евро. Категорично 
трябва да се оборват всички твърдения, че страната ни ще бъде „донор“ в ЕС“, пише в позицията. 
По предложението на ЕК тепърва предстоят обсъжданията на техническо ниво, в Съвета на ЕС и в Европейския съвет на 
заседание на 18-19 юни. 

https://government.bg/bg/prestsentar/novini/blagodarenie-na-evropeyskoto-finansirane-balgariya-bi-mogla-da-investira-poveche-sredstva-za-modernizatsiya-na-ikonomikata-i-vavezhdane-na-visoki-tehnologii
https://www.investor.bg/evropa/334/a/ek-iska-da-prebori-krizata-sys-750-mlrd-evro-i-istorichesko-zadlyjniavane--305103/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/ek-iska-da-prebori-krizata-sys-750-mlrd-evro-i-istorichesko-zadlyjniavane--305103/


5 

 

√ НС одобри на първо четене пренасянето на търговците на свободния пазар на ток 
Според ДПС обаче срокът за реализация до 1 октомври е твърде кратък  
Парламентът прие на първо четене внесеното предложение за изменение на Закона за енергетиката, което 
предвижда извеждане на всички небитови абонати на свободния пазар на електроенергия от 1 октомври тази година, 
съобщава БНР. Предложението беше внесено от председателя на енергийната комисия към Народното събрание 
Валентин Николов. 
Представителите на БСП се въздържаха, а от ДПС изразиха притеснения за социалния ефект, който ще окаже рокадата.  
От регулирания пазар на електроенергия ще трябва да излязат всички стопански абонати, което включва и тези с 
мощност до 30 киловата, чийто брой се изчислява на около 300 хил. 
Промяната ще засегне магазини за хранителни стоки, цехове, пицарии, ресторанти, които използват електроенергия за 
небитови нужди. 
Цените за електроенергията, която те използват, вече няма да се определят от Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР), а ще зависят от свободния пазар. 
"Няма как всички да отидат на либерализирания пазар, ще има и защитени категории, които трябва да бъдат 
идентифицирани, както и мерки за гарантиране на тяхното електроснабдяване", заяви депутатът Таско Ерменков след 
гласуването. 
Според Рамадан Аталай от ДПС срокът до 1 октомври е твърде кратък. 
Председателят на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов обеща до второто четене на закона да се 
осъществи информационна кампания и преходен период за малките фирми. 
"Имаме възможност след тази информационна кампания, която трябва да се проведе, да задължим, ако искате между 
първо и второ четене министерствата да идентифицират най-накрая тези енергийно бедни уязвими потребители. Ние 
вече ще сме подготвени за излизане на пазара и на битовите потребители", заяви Николов. 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви във вторник (2 юни), че сега е подходящ момент тези промени да 
бъдат осъществени, тъй като с внасянето на текстовете се цели постигането на преход към изцяло пазарни механизми, 
които да гарантират конкуренция и справедливи цени на електроенергията. 
Според Петкова промените в Закона за енергетиката ще бъдат и добър сигнал за Европейската комисия (ЕК), тъй като 
България е сред последните страни от Европейския съюз (ЕС), чийто пазар не е напълно либерализиран. 
Председателят на КЕВР Иван Иванов също подкрепи промените, като заяви, че регулаторът ще съобрази своето годишно 
ценово решение с разпоредбите на закона, ако той бъде приет в сегашния му вид. 
„Това означава, че за битовите потребители то ще важи от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г., докато за небитовите – този 
срок ще бъде тримесечен, след като те вече няма да присъстват на регулирания пазар“, изтъкна Иванов. 
 
√ Есенната среща на върха между ЕС и Китай се отлага 
Тя беше насрочена за 14 септември и трябваше да бъде една от най-важните дати в рамките на германското 
председателство на ЕС 
Планираната за средата на септември в Лайпциг среща на върха ЕС-Китай ще бъде отложена поради пандемията на 
коронавируса, съобщи говорителят на федералното правителство на Германия Щефан Зайберт в сряда вечерта след 
разговори на канцлера Ангела Меркел с китайския президент Си Дзинпин и председателя на Европейския съвет Шарл 
Мишел. Все още не е определена нова дата. Китай е един от най-важните търговски партньори за Германия и ЕС. 
След отмяната Си е подчертал желанието си да сътрудничи тясно с Европа. Китай е готов да работи с Германия и 
Европейския съюз за засилване на стратегическото сътрудничество, за поддържане на многостранността и за справяне с 
глобалните предизвикателства, цитира президента официалната информационна агенция Синхуа. 
Китай възнамерявал „да допринесе за предвидимост в този свят на несигурност", се казва в съобщението. Материалът на 
Синхуа не споменава изрично отлагането на срещата на върха. Според него Си е подчертал, че „се обсъждат редица 
важни събития в обмена между Китай и Германия и Европейския съюз". Поднебесната империя била готова да проведе 
тесни консултации, за да гарантира успеха на тези проекти и да издигне отношенията на по-високо ниво. 
Срещата на върха беше насрочена за 14 септември и трябваше да бъде една от най-важните дати в рамките на 
германското председателство на ЕС, което започва на 1 юли. 
Целта беше да се обсъдят и коригират отношенията между Европейския съюз и Китай - неговия мощен търговски 
партньор. По-конкретно следваше да бъде съставено споразумение за защита на инвестициите. Трябваше да бъде 
препотвърдена и съвместната борба срещу изменението на климата, както и да се обсъдят ролята на ЕС и Китай в 
развитието на Африка. 
 
БНР 
 
√ Бюджетната комисия ще обсъди на второ четене промените в Закона за ДДС 
Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене промените в Закона за ДДС, с които ставката за 
ресторантите и за книгите се намалява от 20 на девет на сто. 
Въпреки че първоначалното предложение бе и за увеличаване на осигурителния праг за ресторантьорския бранш, от 
предложенията между първо и второ четене става ясно, че депутатите от ГЕРБ определят като удачно осигурителният 
минимум за бранша да остане равен на минималната работна заплата. 
Намаляването на ДДС за ресторантьорите и кетъринг услугите, както и за книгите, не се одобрява от професионалната 
общност и от финансовия министър Владислав Горанов. Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова също е 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/malkite-tyrgovci-izlizat-na-svobodniia-pazar-za-elektroenergiia-ot-1-oktomvri-305491/
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против и дори отсъства на разглеждането на законопроекта на първо четене в ресорната комисия. Според премиера 
Бойко Борисов това е политически ангажимент: 
"Единственото, което съм чул от Горанов, е: "Не ме карай да съм усмихнат и да се радвам от твоето решение". Но това не 
значи, че хората, които стоят до мен и ми казват кое не е правилно, това означава напрежение или са застрашени да ги 
изгоня.“ 
Владислав Горанов обясни: 
„Коментарът ми към премиера беше: "Защо искаш да се откажеш от правата си да имаш по-голям бюджет и да 
определяш политики за училища, за свързаност, за социална инфраструктура?" Ако загубим голяма част от Данъка върху 
добавена стойност, неминуемо ще трябва да опрем до други елементи на облагане, тоест до преките данъци, което да 
доведе до цялостно преразглеждане на данъчната система.“ 
 
√ КЕВР обсъжда поскъпването на парното и топлата вода от юли 
Предложението от юли парното и топлата вода да поскъпнат между 3 и 22 на сто и новите цени да важат за едногодишен 
период ще бъде обсъдено в енергийния регулатор. Ще бъдат разгледани и новите цени на тока, който се очаква да 
поевтинее средно за страната с половин процент от другия месец. 
От юли намалението на тока за клиентите на Енерго-Про се очаква да е с малко под 2 на сто, а за ЧЕЗ - с половин процент. 
За потребителите на EVN се предвижда поскъпване със символичните 0,15 процента. Не символично, а сериозно 
поскъпване обаче се очаква да има при цените на парното и топлата вода от следващия месец. За София скокът ще е с 
22%, от 15 до 18 на сто в Бургас, Враца и Разград. 8-9% ще е повишението във Велико Търново и Варна, а в Плевен - с 3 на 
сто. 
Поевтиняване с 2% при ТЕЦ-овете на газ е предвидено само за Пловдив. 
Предложенията са направени по изготвени от регулатора прогнозни цени на природния газ и се предвижда да важат до 1 
юли следващата година. 
Изчисленията за поскъпването са на базата на сега действащите цени. От енергийния регулатор уточниха, че спрямо 
изминалия едногодишен период има намаление на топлоенергията средно за страната с 14 на сто. 
 
√ Борисов и Мицотакис обсъдиха движението между България и Гърция 
Премиерите на България и Гърция обсъдиха по телефона условията за свободно движение на гражданите между двете 
страни, съобразено с епидемичната обстановка. 
От 15 юни Гърция ще отвори окончателно границите си за свободно преминаване, припомнят от пресцентъра на 
Министерски съвет. 
Бойко Борисов и Кириакос Мицотакис са обсъдили и темата с нередовните имигранти. 
България винаги е настоявала за установяване на всеобхватен механизъм за управление на миграцията на основата на 
справедлив баланс между отговорност и солидарност между държавите членки, е подчертал Борисов. 
 
√ Министър Караниколов: По-ниският ДДС за ресторантите няма да свали цените 
Намаленият ДДС за ресторантьорския бранш няма да доведе до намаление на цените, обяви министърът на 
икономиката Емил Караниколов. Според него целта е да се увеличи ликвидността в сфера, която е засегната на 100% от 
Covid-кризата. 
Поради извънредното положение и очаквания слаб туристически сезон хотели и ресторанти тепърва ще търпят 
последствията от кризата, заяви министър Караниколов. Той подчерта, че това не е единственият бранш с държавна 
подкрепа. 
„Тази временна мярка би била много много полезна, за да се осигури някаква ликвидност в този сектор. Нито ще 
намалеят цените, нито крайните потребители ще пазаруват по-евтино“, каза той. 
От друга страна клиентите няма да се върнат веднага в заведенията заради свитите си домакински разходи, наложени от 
кризата и липсата на достатъчно доверие в мерките за безопасност. 
„Всички хотели и ресторанти трябва да допълнително да инвестират пари, за да дадат спокойствие на хората. Това са 
секторите, които дори в момента може би да няма този вирус ще имат последващи проблеми в следващата поне една 
година“, каза министър Караниколов. 
Същевременно министърът категорично се обяви против намаляването на ДДС за други сектори на икономиката. 
 
√ МВФ: Някои от най-бедните държави се нуждаят от преструктуриране на дълга 
Някои от най-бедните държави и развиващи се пазарни икономики в света може да се наложи да преструктурират 
дълговете си в бъдеще, заяви ръководителят на Международния валутен фонд и добави, че може би не е достатъчно 
едно просто замразяването на техните дългови плащания. 
Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева посочи, че някои от развиващите се страни, които провеждат 
разумни и устойчиви политики по управление на дълга, издържат по-добре от други на коронавирусната криза, но малък 
брой държави с голяма тежест на дълга вероятно ще се нуждаят от помощ и занапред. 
Тя каза, че към този момент Фондът е отпуснал около 260 милиарда щатски долара от своя кредитен капацитет в размер 
на 1 трилион долара, като досега е предоставено спешно финансиране на 63 от 103 държави, които са поискали помощ 
от началото на март. 
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√ Нарастване на безработицата в ЕС и малко по-рязко повишение в България  
През април 2020 година безработицата в ЕС, еврозоната и България нарасна относително сдържано, въпреки че повечето 
страни членки вече втори месец бяха подложени на строги рестриктивни мерки за ограничаване на коронавирусната 
пандемия. 
Безработицата в ЕС се повиши през април до 6,6% от 6,4% през март, когато беше регистрирана най-ниската безработица, 
откакто Евростат стартира ежемесечното си проучване през януари 2000-а година. В рамките на еврозоната 
безработицата пък се повиши до 7,3% от 7,1% през март, докато в България нивото на безработица скочи през април до 
6,2% от 4,5% през март. 
В рамките на Европа нарастването на безработицата е доста скромно, тъй като правителствата на стария континент 
въведоха редица схеми в подкрепа на работните места и програми за заплатите на принудително пуснати в отпуск 
трудещи се. 
Според европейската статистика общо 14,079 млн. европейци, от които 11,919 милиона от еврозоната, са били без 
работа през април, като спрямо март е отчетено увеличение на безработните в ЕС с 397 хиляди, при увеличение в 
рамките на еврозоната с 211 хиляди. 
През април общо 2,776 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица 
от 15,4%), като това представлява повишение на младежката безработица със 159 хиляди спрямо март, когато 
безработицата сред младите европейци беше на ниво от 14,6%. 
Евростат представи и данни, според които нивото на безработица в България през април нарасна до 6,2% от 4,5% през 
март и спрямо 4,3% година по-рано. 
През април 219 хиляди българи са били без работа спрямо 154 хиляди през март и 145 хиляди година по-рано (през 
април 2019 г.). 
Нивото на младежката безработица в България се повиши през април до 20,8% от 13,3% през март, като през четвъртият 
месец на годината без работа са били общо 36 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 17 хиляди 
месец по-рано и 20 хиляди година по-рано (през април 2019-а). 
Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна се повишава през април до 5,3% 
от 3,7% през март и 4,0% година по-рано, докато безработицата сред мъжете се увеличи до 7,1% от 5,1% през март и 4,5% 
през април 2019 г. 
 
√ Г-7 продължава да подкрепя икономическите облекчения 
Г-7 ще продължава да работи в подкрепа на глобалния икономически отговор на пандемията от коронавирус с акцент 
върху "най-уязвимите страни", посочиха в съвместно изявление финансовите министри на седемте водещи индустриално 
развитите държави в света. 
След проведената поредна видеoконферентна среща в сряда Г-7 заяви, че е ангажирана с прилагането на Инициативата 
за временно прекратяване обслужването на дълга, чрез която ще бъдат спрени двустранните плащания по дълга за най-
бедните страни до края на 2020 г. и евентуално за по-дълъг период от време. 
Освен това финансовите министрите от Г-7 приветстваха усилията на Института за международни финанси за 
координирано участие и на частния сектор при опростяване на дълга на най-уязвимите от коронавирусната криза 
държави, както и включването в тази инициатива на Международния валутен фонд и Световната банка. 
 
В. Монитор 
 
√ Румен Радев: Културата не трябва да е остатъчен елемент на държавния бюджет  
Културните дейци имат огромно значение за националната идентичност и духовността и държавата трябва да покаже, че 
държи на тях в условията на криза", е заявил президентът Румен Радев на среща вчера с творците и общественици 
Даниела Кузманова и Венцислав Мицов. 
"Културата не трябва да е остатъчен елемент на държавния бюджет, а да отразява разбирането на институциите за 
нуждата от нейното опазване и развитие", е подчертал още Радев. 
Държавният глава е припомнил, че от самото начало на кризата е апелирал здравните мерки да бъдат съпътствани и от 
пакет от социални и икономически такива, както и за своевременна безвъзмездна помощ за най-засегнатите. Това 
включва и всички самонаети, косвено засегнати от кризата, които остават извън обявените социални мерки, сред които 
са и свободните дейци на културата. 
Кузманова и Мицов са автори на Петицията за спешна финансова помощ на свободния културен сектор в България, 
подкрепена от над 2300 души. "Обявените от Министерството на културата мерки в подкрепа на засегнатите от кризата 
независими творци са недостатъчни и обхващат само малка част от реално нуждаещите се от помощ", са подчертали 
Даниела Кузманова и Венцислав Мицов. 
Обещаната месечна подкрепа от 720 лева по програмата на Национален фонд "Култура" е достъпна само за творци с 
месечен доход до 1000 лева, което е ограничило кандидатствалите до около 320 души, при много повече нуждаещи се. 
Облагането на помощта и свеждането й до реален месечен доход от 470-480 лева, при загубата на всякакви други 
доходи, поради ограниченията на масовите прояви, води до обида и крайно обезсърчение на дейците на културата, са 
посочили още Кузманова и Мицов. 
 
 
 



8 

 

√ Приеха 2/3 от предложенията на бизнеса за касовите апарати 
До момента са разгледани общо 105 предложения на бизнеса за промени по Наредбата за касввите апарати, като 2/3 от 
тях са били приети. Те вече са подготвени като текстове за Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба Н-18, 
които ще бъдат допълнително обсъдени с бизнеса преди публикуването им за обществено обсъждане. Това стана ясно 
след среща между ръководството на НАП и бизнеса с участието на финансовия министър Владислав Горанов. 
В новите предложения е прецизирана дефиницията на софтуер за управление на продажбите (СУПТО), ясно е определен 
началния момента на продажбата. Сред приетите от бизнеса и НАП промени са още облекчаване на реквизитите на 
фискалните бонове, напълно нова регулация на т.нар. медицински софтуер, удължаване на срока преди блокиране на 
фискалните системи, работата в тестови режим и много други, уточняват от НАП. 
Заедно с обсъжданията на промените ще бъде пуснат и специализиран интернет сайт в помощ на търговци, 
разработчици на софтуер и потребители, стана ясно още на срещата. 
„Особено важно за нас е всички текстове да са ясно разбираеми, без възможности за интерпретация и тълкуване. Затова 
в режим на конструктивен диалог създадохме проекта за изменение, който ще продължим да обсъждаме, за да може в 
обозрим период наредбата да започне да се прилага“, каза заместник- изпълнителния директор на НАП Пламен 
Димитров. Според НАП бизнесът е останал доволен от това, че предложенията на предприемачите са били обмислени и 
приети. 
 
√ ББР ще подава информация през 2 седмици за отпусканите кредити заради COVID-19 
Депутатите от Комисията по икономическа политика и туризъм поискаха Българската банка за развитие (ББР) на всеки 2 
седмици да дава информация за отпусканите кредити в подкрепа на засегнатите от пандемията бизнеси. Това каза 
министърът на икономиката Емил Караниколов след заседание на комисията. 
Той посочи, че в момента параметрите на Българската банка за развитие са отлични. Министърът направи този коментар 
след участието си в закрито заседание на комисията, на което беше представено ръководството на банката. 
Караниколов изтъкна,че не е в неговите правомощия да пита какъв и за кого е даден кредит, преди той да бъде одобрен. 
„Работа ми е да получавам информация след одобряване на кредита и аз я получавам“, допълни ресорният министър. 
Румен Гечев коментира пред журналисти, че на ръководството на банката е било заявено, че ще има контрол за това 
какво прави финансовата институция за развитието на българската икономика, както и че депутатите не искат да виждат 
скандалите, които ставаха до момента. "Никакви колекторски фирми, никакви олигарси, никакви политически кредити, 
парите трябва да отиват при проспериращи български фирми", допълни Гечев. 
 
√ Държавата похарчила 275 млн. лв. без ДДС за ремонт на старите МиГ- ове 
Българската държава е похарчила приблизително 275 милиона лева без ДДС за осигуряване на летателната способност 
на старите изтребителите МиГ-29 за периода от 2006 до 2020 г., съобщава БГНЕС. 
Старите МиГ-29 остава единственият изтребител, с който се охранява въздушното пространство на България, докато не 
получим първите изтребители F-16 през 2023г. ,които ще ги подсилят. 
През годините тази сума е разпределена по следния начин. В периода от 2006 до 2009 г. е сключен договор между 
Министерството на отбраната и Федералното държавно унитарно предприятие /ФГУП/ „РСК „МиГ“ на стойност 48,3 млн. 
долара. Той е със срок на действие 36 месеца и включва преминаване към експлоатация по техническото състояние на 16 
броя самолети МиГ-29, ремонт на 22 броя двигатели РД-33, 10 броя кутии на самолетни агрегати КСА-2 и др. 
В периода от 2011 до 2015 г. е сключено рамково споразумение между МО и „РСК „МиГ“ на стойност 17,24 милиона 
долара. То е със срок на действие 48 месеца и към него са сключени общо 8 договора. 
В периода от 2015 до 2017 г.: 
– 6,138 милиона евро да платени за основен ремонт на 6 двигателя РД-33 по споразумение между правителствата на 
България и Полша. 
– 1,733 милиона евро са отпуснати за доставката на резервни части по договор между МО и фирмата „Укринмаш“. 
– 21,843 милиона евро за извършване на доставка на 10 броя двигатели РД-33, като от тях 4 са новопроизведени и 6 броя 
са ремонтирани. Договорът е сключен от МО с фирма „Авиостарт“. 
– 11,165 милиона евро са отишли за покупката на 7 броя новопроизведени кутии КСА-2. Договорът отново е с фирмата 
„Авиостарт“. 
– 220 236 евро за оценка на техническото състояние на изтребителите МиГ-29 с цел определяне на обема на работите по 
възстановяване на летателната им годност. 
В периода от 2018 до 2019 г. между МО и „РСК „МиГ“ е сключено рамково споразумение на стойност 41,565 милиона 
евро със срок на действие 48 месеца. То включва доставка на имущество, ремонти на оборудване и на 4 броя двигатели 
РД-33, контролно-възстановителни работи на 3 броя учебно-бойни изтребители МиГ-29УБ и др. 
До края на септември 2020 г. се очаква да се изпълнят по-голямата част от договорите с РСК „МиГ“ по последното 
рамково споразумение. Към момента са подменени част от ресурсните агрегати на 6 самолета МиГ-29, като този процес 
ще продължи и през 2021 г., отбелязват от МО. 
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Economic.bg 
 
√ Трафикът по второстепенните пътища е скочил заради тол системата 
Въвеждането на тол системата през март е довело до увеличаване на тежкотоварния трафик по някои второстепенни 
пътища, които за извън обхвата ѝ. Това каза председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) проф. Олег Асенов 
в ефира на bTV , който иначе определи старта ѝ като успешен.  
От 15 юни предстои държавата и бизнесът да влязат в нов диалог за бъдещето на тол системата. Заедно те ще анализират 
резултатите от първите три месеца на нейното действие, което съвпадна с избухването на пандемията от COVID-19 и 
последвалите ограничителни мерки.  
По думите на Асенов, държавата е събирала средно по около 9 млн. лева месечно от новите такси. Прогнозните 
очаквания са за 1-1.5 млн. лева на ден, или около 30 млн. лева месечно. „При условие, че самите превозвачи казват, че 
бизнесът им се е свил до 30% и ние събираме 9 млн. на месец, простата математика показва, че резултатът не е толкова 
лош и притеснителен на база на забавянето на икономиката“, коментира той, напомняйки колко „чувствителен“ е 
транспортният бранш и особено автобусният, почти останал без клиенти. 
Мониторингът ще покаже как транзитният и местният трафик са реагирали на въвеждането на тол системата. Още сега е 
ясно, че има има второкласни пътища, които са „рекордьори в натоварването с повече от два пъти увеличен трафик на 
тежки камиони или по отношение на трафика от миналата година“, каза Асенов. Той даде пример с трасето Пловдив-
Карлово, където има повече от 100% ръст.  
„Очевидно има такива акупунктурни елементи, които трябва да бъдат изведени и обсъдени с превозвачите, за да се 
видят причините за трафика и да намерим решенията“, каза Асенов. От думите му не стана ясно дали ще има 
разширяване на обхвата ѝ, за каквото заговориха от регионалното министерство, или ще се търсят други решения, 
например с промяна на тарифите.  
Припомняме, че след натиска на бранша обхватът на тол системата бе драстично свит от около 20 000 км републиканска 
пътна мрежа на едва 3115 км пътища (803 км автомагистрали и 2312 км първокласни пътища) 
„Резултатите до момента дават основание за умерен оптимизъм“, смята Олег Асенов. Според него системата е 
„работоспособна“ и това ще проличи през бъдещите месеци, след като икономиката се рестартира. Председателят на 
АПИ се надява да няма връщане към „пинг-понга“ режим от протести-решения-протести.   
56000 пътни превоз средства вече са оборудвани с бордови устройства за електронно таксуване. А от март досега има 
издадени и над 950 000 еднократни маршрутни карти. 
 
√ ЕК критикува България заради неясното определяне на МРЗ 
Страната ни е една от трите в Европейския съюз, в които няма ясно разписано законодателство в тази посока  
България е една от трите държави в ЕС, които все още не са установили със закон критериите за актуализиране на 
минималната работна заплата. Другите две държави, в които все още липсва такъв вид законодателство, са Румъния и 
Естония. Това става ясно от документ на Европейската комисия, с който се обявява началото на втория етап от 
консултациите с европейските синдикати и организации на работодателите за плановете си за осигуряване на 
„справедливи минимални заплати“ за всички работници в Европейския съюз. 
Първият етап на консултацията приключи на 25 февруари. Тогава Комисията получи отговори от 23 европейски социални 
партньори. Въз основа на тях тя заключи, че са необходими допълнителни действия на равнище ЕС. Срокът за отговор 
сега е до 4 септември. След приключването на процедурата Комисията обмисля да предложи както законодателни, така 
и незаконодателни инструменти, т.е. директива в областта на условията на труд и препоръка на Съвета. 
Инициативата на ЕС ще има за цел да бъде гарантирано, че: 

• Има добре функциониращо колективно договаряне, когато се определят заплатите; 

• Националните нормативни уредби позволяват определянето и редовното актуализиране на минималните 
работни заплати да става в съответствие с ясни и стабилни критерии; 

• Социалните партньори участват ефективно в определянето на установената със закон минимална работна 
заплата, за да допринесат за фиксирането й на адекватно равнище; 

• Разликите в минималната работна заплата и случаите, в които тя не се прилага, са отстранени или ограничени; 

• Националните рамки за минимална работна заплата се спазват ефективно и са въведени механизми за 
наблюдение. 

Според разпространения документ от ЕК има четири държави, които ясно са разписали как точно се формира 
минималната работна заплата в страната. Това Чехия, Естония, Литва и Полша. В Чехия и Естония размерът ѝ се формира 
на база 40% от средната работна заплата. В Литва той е между 45 и 50 процента, а в Полша – 50 на сто. В 
законодателството на 12 страни членки пък само бегло е споменато за някакви критерии, без обаче да има яснота за 
използването им. 
 
БНТ 
 
√ Томислав Дончев: Внасям след няколко дни законопроект за индустриалните зони  
Страната ни се е справила по добър начин с епидемията от коронавируса и така трябва да е и със социално-
икономическите последици от нея, коментира във Видин вицепремиерът Томислав Дончев. 
Той присъства на връчване на партийните карти на 230 новоприети членове на ГЕРБ в областта. Дончев допълни, че 
кризата е ударила държави със силна икономика, което ще се отрази и у нас, защото голяма част от фабриките в страната 
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работят за експорт. Според него, трябва да се мисли как страната ни да помогне не само на тези, които са пострадали 
най-много от кризата, но и на тези, които имат потенциал да се развиват и да правят бизнес в новите условия. За региона 
е много важно максимално бързо да бъде изградена магистрална връзка със София. 
Томислав Дончев, вицепремиер: Внасям след няколко дни законопроект за индустриалните зони. Ще има и финансиране 
за подобни мероприятия. Тука местната власт, областния управител, общините, нека да изберат най-подходящ терен. 
Ние ще им помогнем и от гледна точка на път-железница. Газ е редно да се докара тука. Когато има две или три нови 
фабрики, както се строят в другите краища на страната, когато има атрактивни работни места, ще се появят и хора. 
 
√ Емил Радев: България успя да защити увеличение на парите за кохезия  
ЕК отделя 750 млрд. евро като допълнителни средства за справяне с икономическата криза, предизвикана от 
пандемията. Според евродепутата от ГЕРБ / ЕНП Емил Радев тези пари трябва да се инвестират така, че да се възстанови 
икономиката на ЕС, която пострада тежко от пандемията. 
"Но не само това - трябва да се инвестира в иновативни технологии, дигитализацията, зелената сделка. Това са 
приоритети на ЕС, така че да се направи много по-конкурентен. Също така да върне производства на стратегически 
материали и стоки в ЕС, защото видяхме във връзка с кризата медицински материали, медицинска техника трябваше да 
се внасят от трети държави - Китай. И видяхме, че не сме подготвени", каза Радев. 
Трябва да сме готови за повторна криза и затова се създават допълнително фондове и запаси на ЕС, за да можем да 
реагираме веднага и в много кратки срокове, категоричен е още евродепутатът. 
Кохезията също ще остане приоритет, което е много важно за България, каза Радев. 
Той уточни, че в редица държави парите за кохезия са драстично намалени, 
"Хубавата новина е, че България успя да защити увеличение в бъдещата финансова рамка, поне в проектите и е добре, че 
ние отново ще можем да се ползваме от пари за кохезия, за да стигнем средноевропейските нива", каза Емил Радев. 
ЕК обвърза новия Фонд със следващата финансова рамка, където се предвижда 11.1 млрд. евро да се ползват още в края 
на тази година. 
България ще получи на база БВП около 15 млрд. евро от новия план. 
 
√ Стартира прием по три извънредни мерки по морско дело и рибарство за 17 млн. лв.  
Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) стартира приеми на проектни предложения по три извънредни 
мерки от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. на стойност 17 млн. лв. 
Те ще подпомогнат пряко засегнатите от COVID-19 близо 720 оператора - рибари, собственици на риболовни кораби, 
аквакултурни стопанства, преработвателни предприятия, както и икономически оператори в сектора на рибарството и 
аквакултурите. 
Бюджетът за приема по мярка 1.9 „Временно преустановяване на риболовната дейност“ е малко над 2 млн. лв. По мярка 
2.6 „Подкрепа за сектора на аквакултурата за временно спиране или намаляване на производството“ заделеният 
финансов ресурс е 10.5 млн. лв. С 4.7 млн. лв. по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ ще 
се компенсират загубите на преработвателните предприятия в сектора, в резултат от пандемията. 
Безвъзмездната финансова помощ ще бъде предоставена за покриване на разходи на засегнатите оператори, свързани 
със закупуване на стоки, суровини и материали; разходи за съхранение; разходи за външни услуги, включително 
режийни разходи и такива за логистични услуги. Чрез нея по трите извънредни мерки ще могат да бъдат покрити и 
разходи за персонал, възнаграждения, осигурителни и здравни вноски, които са за сметка на работодателя. Така ще бъде 
подпомогната и заетостта в сектора. 
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за риболовен кораб, аквакултурно стопанство или 
преработвателно предприятие е 80 000 лв., а максималният интензитет е 100%. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения и по трите мерки е 3 юли 2020 г. или до изчерпване на средствата 
по всяка една от тях. 
Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях са публикувани на Единния информационен портал 
за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове - https://www.eufunds.bg/, в Информационната 
система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) 2020 и 
на интернет страницата на МЗХГ - https://www.mzh.government.bg/bg/. 
При подготовката на проектните предложения, кандидатите ще могат да получат необходимото съдействие и подкрепа 
от служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и нейните териториални звена, както и от Местните 
инициативни рибарски групи и Звеното за подкрепа на Националната Рибарска мрежа. 
 
√ Безработните запазват социалните си помощи, ако се включат в сезонна селскостопанска работа  
Безработните, които сключат трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа съгласно влезлите в сила 
от 14 май промени в Закона за здравето, ще запазят правото си на месечни социални помощи. Те ще имат право и на 
помощи за отопление, ако отговарят на всички други условия и изисквания за получаването им. 
Запазването на правото на подкрепа се гарантира с промени в Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, които бяха одобрени от правителството. 
Съгласно измененията в срок до 31 октомври 2020 г. трудови възнаграждения и свързаните с тях плащания от сключени 
трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа няма да се считат за доход при определяне на 
размера на социалните помощи. Това гарантира на безработните, започнали такава работа, че няма да бъдат лишени от 
месечно социално подпомагане, което са получавали до този момент. Ако подадат заявление-декларация за целева 
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помощ за отопление, превишението на доходната граница в резултат на получените възнаграждения, няма да бъде 
основание да им се откаже помощта. 
С измененията се създават условия за насърчаване на трудовата активност на безработните и включването им на пазара 
на труда, както и за повишаване на техните доходи, без да губят правото си на социално подпомагане. Същевременно се 
подпомагат земеделските производители за по-лесното намиране на работници в сезона на прибиране на реколтата. 
Във връзка със задължението на получаващите месечни социални помощи да полагат обществен труд 14 дни в месеца по 
4 часа е необходимо до 3 дни след сключването трудов договор за краткосрочна сезонна заетост безработните да 
уведомят Дирекция социално подпомагане по настоящ адрес. По този начин ще се гарантира запазването на правото на 
месечна социална помощ. За улеснение на гражданите ДСП ще ги уведоми писмено за тези условия. 
 
√ Димитър Иванов: Пазарът на труда се възстановява много по-бързо, спрямо кризата от 2008 г, но по-предпазливо  
Традиционно северната част на България държи около 70% от общия брой на безработните в страната, за разлика от 
южните райони, където промишлеността в последните години се разви по-сериозно. Това каза за "Още от деня" Димитър 
Иванов, оперативен директор от агенция за подбор на персонал. 
Той посочи, че различните сектори бяха засегнати по различен начин от настъпилата криза, свързана с COVID-19 и 
съответните икономически и социални ограничения. Най-засегнати са някои производства, които са много зависими от 
своите крайни потребители в Западна Европа, като автомобилната индустрия. 
Димитър Иванов посочи, че очакванията на повечето специалисти са, че пазарът на труда ще се възстанови доста по-
бързо, ако няма втора вълна на заболявания както у нас, така и в Европа. 
Той изрази мнение, че все още е минало твърде малко време от въвеждането на мярката 60:40 и е твърде рано за 
изводи. 
Димитър Иванов отбеляза, че според статистиката в последните няколко седмици броят на новорегистрираните 
безработни в бюрата по труда е по-малък от броя на тези, които се отрегистрират поради започване на нова работа. 
Димитър Иванов - оперативен директор от агенция за подбор на персонала: Спрямо кризата от 2008-2009 г. пазарът 
на труда се възстановява от кризата много по-бързо, но много по-предпазливо. 
 
√ Как пътуваме от и до България? 
Въпреки разхлабването на мерките все още се пътува трудно 
Въпреки поетапното разхлабване на противоепидемичните мерки заради Covid -19 строгият пропускателен режим в 
повечето страни от ЕС и на Балканския полуостров не е отменен. 
За това преди да тръгнем на път е добре да проверим при какви условия можем да влезем в държавата, в която отиваме. 
Ситуацията е динамична и се променя непрекъснато за всяка отделна държава. (Информацията по-долу е валидна към 
03.06.) 
ПЪТУВАНЕ В СЪСЕДНИТЕ ДЪРЖАВИ 
Под карантина за 7 дни се поставят влизащите в Гърция. Мярката е в сила до 14 юни. На границата се правят тестове за 
коронвирус на случаен принцип. Хората с положителен резултат се изолират за 14 дни. Очаква се от 15 юни карантината 
за влизащите в Гърция да бъде отменена. 
В Северна Македония се допускат чужденци, които попадат в категорията „държавен и икономически интерес”. 
Ограниченията за влизане в Румъния не са отменени. 
В Сърбия можем да пътуваме свободно от 1 юни. 
Затворени за чуждени са границите на Турция. 
ПЪТУВАНЕ В ДЪРЖАВИ ОТ ЕС 
Гражданите на 19 държави, сред които и България, ще могат да летят до Кипър от 9 юни. Пристигащите на острова 
трябва да представят документ от сертифицирана лаборатория, доказващ, че не са заразени с коронавирус. Тестът трябва 
да е направен до 72 часа преди полета. 
Няма ограничения за влизане и излизане от Великобритания. 
Във Франция все още има рестрикции. 
В сила остават и ограниченията за влизане в Германия, Испания, Австрия, Белгия. 
Очаква се след 15 юни ограниченията за пътуване в държавите от ЕС да отпаднат. 
Италия обяви, че ограниченията за пътуване от и за страната са отменени. 
Актуална информация за пропускателния режим в 90 държави може да видите на сайта на МВнР ТУК: 
ЗА ПРИСТИГАЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
От 1 юни отмениха 14-дневната карантина за всички българи и чужденци, които влизат от ЕС, Сърбия и Северна 
Македония. 
Под карантина обаче ще се поставят влизащите от Швеция, Великобритания, Белгия, Ирландия, Португалия, Испания, 
Малта и Италия. 
 
В. Дума 
 
√ Над 500 000 търговски обекта трябва да си търсят доставчик на ток  
506 хил. търговски обекта, собственост на над 300 хил. фирми, ще са длъжни да си купуват ток през борсата от есента. 
Това е броят на небитовите потребители, по данни на енергийния регулатор, които до края на 2019 г. са се снабдявали с 
електроенергия по регулирани цени, също както домакинствата. От 1 октомври обаче всички те ще бъдат задължени да 

https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736
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излязат на свободния пазар. Това предвиждат промени в Закона за енергетиката, които бяха одобрени на първо четене 
от парламента.  
Още на заседането на парламентарната енергийна комисия електроразпределителните дружества поискаха при 
планираното от 1 октомври 2020 г. изваждане на свободния пазар на небитовите потребители да има общи условия на 
договорите с доставчиците на електроенергия, а не индивидуални, защото това ще забави процеса по сегашната първа 
стъпка към либерализацията. Корекциите в закона бяха внесени миналия петък от председателя на енергийната комисия 
Валентин Николов и група депутати. С тях бе променена концепцията за принудително и безвъзвратно извеждане на 
пазара на около 59 хил. битови и стопански потребители според инсталираната мощност на обектите им и се тръгна към 
по-ударния вариант с пращането на всички фирми на свободния пазар. Николов обясни на заседанието, че това е решено 
заради сегашните ниски цени на електроенергията на борсата, но стана ясно, че по-скоро е заради условието на 
Европейската комисия страната, която последна в ЕС не е освободила пазара си на ток напълно, да стори най-сетне това, 
ако иска да бъде спасена държавната ТЕЦ "Марица Изток 2". 
 
√ След 15 юни остават само социалните мерки  
От 15 юни, след като изтече обявената извънредна епидемична обстановка, ще останат в сила само социалните мерки. 
Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов на първото присъствено заседание на МС от началото на 
извънредното положение. 
В началото на заседанието, Борисов отдели време да назидава министрите и да им обясни защо трябва да са с маски. 
После се оплака, че това било заради недомислие: „Недомислието на заповедта как ни се отрази и на нас. Ако донесем 
по една чиния с ядене, може да сте без маски, ако е ресторант, може да сте без маски, а сега трябва да сте с маски. 
Представете си как изглежда това. Сега сме се маскирали. Ако донесат ядене, може да сме без маски. Честит рожден ден 
на Емил Караниколов. Ако приемем бонбоните за ястие, може да свалим маските“. 
После отново опита да се оправдае заради хаоса с мерките и заповедите на МЗ: „Всеки ден създаваме проблем на хората 
с нещо недомислено. Ако имате редкия шанс да мога да разпоредя какво да се случи, на друго място ще се чудят какво и 
как да направят. На 15 юни изтича извънредното санитарно положение. На 15 юни трябва да падне всичко, а да останат 
само социалните мерки“.  
Така и не стана ясно какво точно има предвид Борисов под „социални мерки“. 
 
√ Теменужка Петкова отхвърли твърденията за скок в цената на парното с 20%  
Твърденията, че цената на топлинната енергия ще се повиши, са неоснователни. Това обяви в предаването „Лице в лице“ 
по бТВ ресорният министър Теменужка Петкова.  
„Не знам кой енергиен експерт би направил това сравнение, че цената на топлинната енергия ще се увеличи с 20%, но 
ако някой прави сравнение между цената на сега и годишната прогнозна средна цена, която КЕВР е определил – това 
означава, че този експерт не разбира нищо. Това е абсолютно некоректно“, каза Петкова. Енергийният министър 
припомни, че цената на природния газ е предоговорена. По думите ѝ това е болезнена тема за опозиционните партии. 
„Това е в интерес на българските граждани и тук не става въпрос за пиар акция. Цената на природния газ е 
предоговорена и тя е намалена. За месец април спрямо март цената е с 42% по-ниска“, добави ресорният министър. 
Петкова уточни, че предстои крайните потребители да получат изравнителни сметки за предходния период. Тя добави, 
че в енергетиката няма хаос. 
„Булгаргаз“ предостави свое заявление за месец юни, тази цена е с 9% по-ниска спрямо май. Това намаление на цената 
отново ще бъде отразено, КЕВР ще го направи, аз съм убедена. Но да се говори, че цената на топлинната енергия ще се 
увеличи с 20% - това е, меко казано, некоректно“, добави Петкова. 
 
√ В 8 направления студентите няма да плащат такси 
Целта е да се привлекат повече първокурсници в области, в които няма кадри. Въпросът обаче е как след 
дипломирането си те да бъдат задържани в професията  
В 8 професионални направления и в 8 защитени специалности студентите, които ще бъдат приети в първи курс в 
държавните висши училища тази есен, няма да заплащат такси през целия курс на обучението си. Това предвижда проект 
за постановление на МС, публикуван от МОН за обществено обсъждане до 8 юни. За компенсиране на 17 висши 
училища, които ще приемат първокурсници в тези направления и специалности, МОН ще отпусне от разходите си за 2020 
г. общо 1,3 млн. лв. за първия семестър. Най-много - 258,4 хил. лв., ще получи Софийският университет. 
Тази стъпка беше обявена от МОН с цел да бъдат привлечени повече студенти в направления и специалности, в които на 
пазара на труда се очертава бъдещ недостиг на кадри, но към тях има нисък интерес от страна на кандидатстудентите. От 
друга страна се цели вузовете да насочат вниманието си именно към такива направления, а не към безразборно 
разкриване на специалности, в които има дори пренасищане с кадри, но те са атрактивни за кандидатстудентите и чрез 
тях висшите училища си осигуряват повече приходи заради повече приети студенти. Получава се дисбаланс с много 
икономисти и юристи например, а  с малко учители и инженери. Възможност за такава стъпка дава и Конституцията, в 
която е записано, че при определени условия висшето образование е безплатно.  
Осемте професионални направления (от общо 52), в които приетите младежи няма да заплащат такси, са: Педагогика на 
обучението по..., Религия и теология, Математика, Физически науки, Химически науки, Химични технологии, Енергетика, 
Материали и материалознание. Защитените специалности са: Арменистика и кавказология, Индология, Иранистика, 
Новогръцка филология, Румънска филология, Унгарска филология, Хебраистика и Хидростроителство. От мярката ще се 
ползват общо 4476 студенти в първи курс на обучение, приети през учебната 2020/2021 г., от които 3883 ще са в редовна 
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и 593 в задочна форма. Приходите от такси на тези студенти биха осигурили на вузовете 2,6 млн. лв. за учебна година. За 
2021 г. субсидиите за компенсиране на липсващите такси ще бъдат разчетени в бюджетния закон. 
Огромен проблем обаче е не само ниският брой младежи, които се насочват към посочените направления, а и 
задържането на младите хора например като учители в образователната система. Има сериозен отлив от учителската 
професия сред завършилите висшисти. Според рейтинговата система на висшите училища за 2019 г., в направлението 
Педагогика на обучението по даден предмет студентите са били 6590, но от тях само 33,5% стават учители. От 
завършилите това направление дори в Софийския университет в последните 5 години едва 26,8% стават учители, 
останалите се насочват към други занимания. А от дипломираните в направление Физически науки около 40% постъпват 
на работа, която няма общо с изучаваната от тях професия. През последната учебна година студентите, обучавани за 
физици например, са едва 349 общо във всички курсове. Преглед на данните на НСИ показва, че от учебната 2000/2001 г. 
до 2018/2019 г. общият брой на учителите в общообразователните училища за всички класове от I до ХII е намалял от 84 
026 на 64 689. В професионалните училища педагогическият персонал от 18 006 човека се е стопил на 11 702-ма. През 
2000/2001 г. младите педагози до 29 години са били 10 436, за 18 години са станали почти три пъти по-малко - 3769. Над 
55 и над 60-годишните учители преди са били 6389, станали са 20 811! При сравнителнен анализ на данните от 
статистиката излиза, че около 30 на сто от учителите са в пенсионна възраст или близо до нея.  
Недостигът на преподаватели по някои специалности се компенсира с пенсионери, с неправоспособни учители или в 
образованието влизат учители, които остават такива за година или даже за по-малко, предупредиха неотдавна от 
синдиката "Образование" на КТ "Подкрепа". По  данни на синдиката през 2018 г. са се пенсионирали около 4000 учители, 
а сред абсолвентите едва 1% искат да продължат в професията. Според министър Красимир Вълчев годишно в системата 
се пенсионират около 4500 педагози. Ако направим дори груба сметка по данните от НСИ, се вижда, че в предстоящите 
10 години училището ще бъде напуснато от близо 21 000 учители, а младите в момента са под 4000... 
По принцип в гилдията обаче са против възможността учители да стават завършилите други специалности, само с една 
година обучение за преквалификация, защото това ще гарантира неизбежен упадък на образователната система. 
Синдикат "Образование" не приема за устойчива политика подготвянето на учители магистри за по-малко от 5 години 
или с 300 кредита. Ние толерираме формирането на Национална програма за квалификация и рехабилитация на 
учителите, което би повишило интереса към тази професия, заяви лидерът на синдиката Юлиян Петров. 
Неведнъж ДУМА писа, че липсата на интерес към кандидатстване за висше образование в природните науки се дължи и 
на малкия брой гимназисти, които държат матура по тези предмети. Миналата година например само около 200 
абитуриенти се явиха на зрелостен изпит по физика и по химия. А на този фон МОН тича в обратна посока - новите учебни 
планове, въведени след 2016 г., няма да направят опашки от кандидати за природните науки. Просто защото 
задължителните общообразователни предмети бяха свити само до Х клас, а в последните два гимназиални класа 
министерството остави само профилиращи дисциплини! Физика и химия в т.нар. втори гимназиален етап, който е най-
активният за избор на бъдеща професия, се учат само в училища, в които тези дисциплини са профилиращи. Колко 
ученици, които не са учили химия и физика в XI и XII клас, ще се юрнат да държат матури по тях? Да не говорим, че и 
изключително важен предмет като историята, която дава знания, нужни не само на педагозите, но и на всеки образован 
и мислещ човек, го сполетя същата нерадостна съдба. Лошото  е, че у нас 30 години няма единен национален план, чиито 
елементи да са обвързани помежду си, в каква посока ще се развива образованието, за да създаде квалифицирани и 
мислещи хора и да покрие нуждите на обществото и на икономиката от кадри.  
 
Земя 
 
√ Гешев обособи специална структура за престъпленията против финансовите интереси на ЕС  
Главният прокурор Иван Гешев обособи в структурата на Върховна касационна прокуратура (ВКП) специализирано 
направление за престъпленията против финансовите интереси на ЕС и осъществяването на взаимодействието с 
Европейската прокуратура, съобщи БГНЕС. Прокурорите от отдел 01 „Специализиран“ във ВКП ще осъществяват връзка с 
представителите на Европейската прокуратура.  
Специализирането има за цел създаване на национално ниво на организация за сътрудничество с Европейската 
прокуратура. Прокурорите ще осигуряват необходимото съдействие на европейските делегирани прокурори при 
бъдещата им работа по делата за престъпления, засягащи финансовите интереси на Евросъюза като измами, 
присвояване и разходване не по предназначението им на средства на ЕС, както и корупция на служители, отговорни за 
отпускането и управлението им.  
Сформирана е и работна група от прокурори от ВКП за преглед и анализ на действащата нормативна уредба и 
вътрешните методически и организационни актове в ПРБ, с оглед съответствието им с европейските норми, за 
осигуряване на необходимата нормативна, методическа и организационна обезпеченост на взаимодействието между 
ПРБ и Европейската прокуратура. 
С оглед реализиране на приоритетите на Прокуратурата на Република България за превенция, разкриване и наказване на 
конвенционалната престъпност - т.нар. битова престъпност, в структурата на ВКП са обособени и направления за работа 
по досъдебни производства за престъпления срещу живота и здравето на гражданите и за престъпления против 
собствеността. 
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√ Окончателната ставка по СЕПП за кампания 2019 е 194,58 лв. на хектар  
Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 
2019 г. е 194,58 лв. на хектар. Ставката е определена със заповед на земеделския министър от 29 май 2020 г. 
Окончателното плащане по СЕПП ще бъде направено до края на седмицата. 
Първият транш към земеделските стопани по схемата с най-голям бюджет от директните плащания беше изплатен в 
средата на декември 2019 г. Тогава ДФЗ преведе близо 635 млн. лв. (634 853 270 лв.) на 56 524 земеделски стопани по 
СЕПП. Изчисленията бяха извършени по индикативна ставка от 191.45 лв./хектар. 
Окончателната ставка по СЕПП за Кампания 2019 се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и 
горите. Документът се издава след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ и след като се 
разгледат възраженията, които земеделските стопани подаваха до 13 декември. На тази база ДФ „Земеделие” – РА ще 
извърши окончателните оторизации по СЕПП. 
 
√ За първи път изплатиха месец по-рано субсидии на розопроизводителите  
ДФ „Земеделие“ преведе над 3,3 млн. лв. (3 387 522 лв.) по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски 
стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните 
насаждения през зимния период“, прилагана през 2020 г. За първи път финансова подкрепа за растителнозащитни 
дейности получават производителите на маслодайна роза, съобщиха от Фонда. Субсидиите са преведени на общо 3 263 
стопани, които отглеждат още трайни овощни култури, ягоди и малини. Плащането беше направено 30 дни по-рано от 
предвидения в указанията срок – 30 юни. Финансовата помощ е до 270 лв./ха с ДДС. Тя покрива направените разходи за 
зимните пръскания, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. 
Средствата се изплащат само за препарати, закупени от лицензиран представител или фирма. Другото изискване е те да 
са включени в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита. Припомняме, че 
във връзка с извънредното положение, свързано с разпространение на пандемията от COVID-19, срокът за отчитане и 
представяне на документи за продуктите за растителна защита беше удължен до 15 май. По предложение на бранша 
миналата година Министерство на земеделието, храните и горите пренотифицира държавната помощ. В тази връзка 
беше увеличен и бюджетът по схемата с 8 млн. лв. (от 22 млн. лв. на 30 млн. лв.) за периода на прилагане на схемата - до 
края на 2022 г. Решението беше публикувано в официалната страница на ЕК на 8.11.2019 г. За тази година с решение на 
ЕС на ДФЗ по схемата е разпределен финансов ресурс в размер на 6 млн. лв. Неусвоените средства ще бъде разпределен 
през есента. Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на 
вредители по трайните насаждения. 
 
√ Евтино ще е новото жито  
Средните цени на хлебната пшеница тази година ще достигнат 340 лева за тон, на рапицата - 680 лв.,сочат 
прогнозите на САРА 
Според майския доклад на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство” САРА средногодишните цени 
на пшеницата за сезон 2019/20 ще бъдат по-ниски от миналогодишните, като тази прогноза се основава на моментното 
състояние в развитието на сектора.Според икономистите средногодишната цена на фуражната пшеница от място 
(Североизточна България) за сезон 2019/20 ще бъде около 300 лв/т., което е с 5% под нивата от предишната стопанска 
година. Ще припомним, че тази цена нарасна значително през последните 6 месеца.Първоначалните прогнози на САРА 
за цената на фуражното зърно за новата 2020/21 пазарна година е тя да около 320 лв/т. 
При хлебната пшеница за сезон 2019/20 средната цена е 320 лв/т, което представлява с 9% по-малко от 2018/19 г. Според 
прогнозите на САРА през новия сезон тя ще достигне 340 лв/т. Тези цени са заложени при допускането до 3% по-ниска 
световна реколта от пшеница за новата година. 
Икономистите изчисляват средногодишната цена на ечемика за сезон 2019/20 година от място Югоизточна България на 
285 лв/т, което е с 13% под същата за предходната реколта. За новата година средната цена се очаква да остане на 
равнища 290 лв/т. 
Рапицата отново се утвърждава като една от най-доходните култури, със стабилни цени. Средната цена за пазарната 
2019/20 година е около 675 лв/т - 2% над предшестващата реколта. За новата година предвижданията са цената на 
маслодайната рапица да е около 680 лв/т. 
По отношение на реколтата, чиято жътва започва след месец, текущите прогнози на САРА се доближават до статистиката 
на Европейската комисия, като икономистите са дори по-големи оптимисти. Според САРА новата реколта от хлебно 
зърно няма да превиши 5,9 млн.т, а за ечемика производството може да доближи 550 хил.т. Общото максимално 
количество на добитата рапица се прогнозира на 410 хил.т., което е с 2% под нивото от 2019 г. Очаквания за развитието 
на производството и търговията със зърнени и маслодайни. 
Несигурността за новата реколта и икономическата обстановка в света заради КОВИД-19 се отразява на пазара на зърно, 
като запасите са вече 40% от годишното световно потребление, припомнят от САРА. 
FOB цените от Украйна тръгват леко надолу и към края на май са съответно - хлебна пшеница 224 US$/т, ечемик - 180 
US$/т, фуражна пшеница - 213 US$/т. При царевицата FOB цената е 178 US$/т. 
По наблюдения на JRC-Mars на ЕК, средните добиви от пшеница в ЕС се очаква да паднат с 4,7% в сравнение с 
предходната година. Най-силно засегнати са страните от Източна и Северна Европа (Унгария, Румъния, Финландия). При 
рапицата реколтата се прогнозира да падне с 1% за година, като цената му ще е негативно засегната от ниските 
котировки на суровия петрол и намалялото търсене заради КОВИД-19. Световната реколта от рапица може да нарасне до 
70 млн.т., а ЕС се изчислява да внесе допълнително 6 млн.т., основно от Украйна. 
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USDA не предвижда намаление на световната реколта от есенни култури, с дори 0,5% повече пшеница от миналата 
година. Страните от Черноморския басейн, които са сред най-големите износители не се очаква да бъдат засегнати. 
 
√ Кметът на Пазарджик поиска данък върху земята, икономист определи идеята като глупава  
„Не му е времето на данък върху земеделските земи. Само една държава в ЕС има такъв данък - Нидерландия. С този 
данък те регулират земеползването, страната се бори за тази земя, отвоюва я от морето. Тези, които имат този мерак, да 
прочетат някоя книжка по публични финанси. Едно е данък, данък върху дохода, държавата го взима, съвсем друго е 
такса“. Това коментира пред БНР доц. Огнян Боюклиев, икономист от БАН по повод предложението на кмета на 
Пазарджик, който ще настоява държавата да даде правото на общините да въвеждат данък върху земеделските земи. 
Доц. Боюклиев подчерта, че исканото от Тодор Попов е ресурсен данък, какъвто в Европа няма. „Защо ще взима на 
бабата и на дядото 1 левче, че имат 10 дка земя, които е дал под аренда и той им иска данък. Откъде накъде? И тези 10 
лева - каква работа ще свършат? Ние нямаме истински кадастър. Второ, за да вземеш данък, трябва да уведомиш този 
човек. Пощенските разходи ще са повече“, допълни икономистът в предаването „12+3“. По думите на доц. Боюклиев 
„идеята е глупава“. 
 
√ Проф. Даниела Бобева: Идат две много тежки години за икономиката ни  
Валутният механизъм не е “чакалня“ и това е фундаментална грешка, включително на представители на 
правителството, да разбират така присъединяването. Очакванията на проф. Бобева са, заради кризата с 
пандемията, следващите две години да са трудни за българската икономика 
Основната причина за това е кризата с пандемията, каза в интервю за БТА проф. Даниела Бобева от Института за 
икономически изследвания при БАН. По думите й предстоящите предизвикателства ще съвпаднат и със значителните 
структурни проблеми, с които трябва да се справя икономиката във връзка с т.нар. Зелено споразумение, което е сред 
основните приоритети на настоящата ЕК.  
У нас се създават погрешни обществени нагласи към влизането ни в Еврозоната. Тя е шанс и възможност - в нея някои 
страни печелят, а други губят, каза още проф. Даниела Бобева. Положителните моменти от присъединяването на 
страната ни към Еврозоната, както и рисковете от такава стъпка, бе темата на пленарния доклад, който експертът 
представи пред участниците в международната научна конференция, провела се в Икономическия университет във 
Варна и посветена на 100-годишнината от създаването на висшето учебно заведение.  
Валутният механизъм не е “чакалня“ и това е фундаментална грешка, включително на представители на правителството, 
да разбират така присъединяването. Докато левът е в механизма, трябва да се провеждат политики, които да поддържат 
валутния курс стабилен, да се предпазва той от вътрешен и външен натиск. Нашата икономика е преживяла доста 
сътресения след въвеждането на Валутния борд и, въпреки че курсът удържа на значителни вътрешни и външни шокове, 
не трябва да се счита, че това е автоматичен процес. Той изисква да се правят структурни реформи, които да ограничат 
рисковете от натрупване на дисбаланси, които могат да навредят на стабилността. Валутният курс и цялата икономика ще 
бъдат обект на непрекъснат анализ и мониторинг от страна на Европейската централна банка и еврозоната, а решенията 
за курса вече няма да се взимат само от нас, заявява Бобева.  
Участието във ВМ II без сътресения е едно от условията за приемането на еврото, като минималният срок е две години. 
Най-голямото ми притеснение е, че в настоящия момент и следващите две години ще са много трудни за българската 
икономика и без ВМ II и това ще увеличи рисковете за икономиката в механизма, казва тя. 
 
Мениджър 
 
√ Държавните фирми ще внесат 50 на сто от печалбата си в бюджета. С някои изключения 
Кабинетът прие на вчерашното си заседание разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на 
отчисления от печалбата за финансовата 2019 г. от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие 
в капитала, съобщи правителственият прецентър. 
Процентът на отчисленията от печалбата е 50 на сто, като в решението изрично са посочени и няколко изключения. От 
обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, дружествата от отрасъл 
"Водоснабдяване и канализация", както и "Българска банка за развитие" АД. Като изключение е посочено и държавното 
предприятие "Ръководство на въздушното движение", за което разпореждането е управителният му орган да вземе 
решение да разпредели за държавата 100 на сто от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за 
финансовата 2019 г., намалена с непокритите загуби от предходни години и фондовете, които предприятието е длъжно 
да образува по закон.  
Срокът за внасяне на всички отчисления и дивиденти за държавата е 31 юли 2020 г. 
 
√ Бум на фалшиви писма от името на Агенцията по вписванията  
Хакери пращат фалшиви писма от името на Агенцията по вписванията, предупреждава институцията, която е залята от 
сигнали. Потребители на услугите на Агенцията са получили на електронните си пощи от адрес "no-reply@registagency.bg" 
съобщение, че годишните финансови отчети за изминалата 2019 г. ще се приемат с нова декларация по член 62а от 
Наредбата. В текста пише още, че ще бъде налаган отказ на отчетите, които се подават без въпросната декларация.  
Агенция по вписванията информира, че НЕ изпраща образци на нови декларации по електронна поща и че всички 
образци на съществуващи и актуализирани декларации могат да бъдат открити на официалните страници на регистрите, 
администрирани от Агенцията.  

mailto:no-reply@registagency.bg
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От институцията предупреждават, ако получите подобно електронно писмо, да проверите внимателно адреса на 
електронната поща, от който е изпратен. При съмнение за истинността му, потребителите НЕ трябва да отварят 
прикачените файлове, тъй като има риск да заразят компютрите си с вирус.  
Текстът на съобщението, което се разпространява от името на Агенцията по вписванията, е следното:  
"УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН / ГОСПОЖО, 
Във връзка с новоприетите промени в НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО 
ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (Наредбата), годишните 
финансови отчети (ГФО) за изминалата 2019 г. ще се приемат с нова декларация по член 62а от Наредбата. В нея ще 
се декларира, че ГФО са приети от компетентния за това орган. Приложно Ви изпращаме образец на новата 
декларация, която е задължителна при подаване на ГФО. Всички обявени отчети, които биват подадени без нея, ще 
им бъде налаган отказ." 
 
√ България - отличник по прилагане препоръките на Съвета на Европа  
България е сред страните с пълно приложение на препоръките на групата държави срещу корупцията (GRECO) към 
Съвета на Европа. Това показват данни на международната организация, свързани с представения вчера годишен доклад 
за дейността на групата. 
Отчита се, че нашата страна прилага изцяло (84 на сто) или частично (16 на сто) всички издадени препоръки за 
предотвратяване на корупцията сред народните представители, съдиите и прокурорите, както вече бе отбелязано в 
доклада от 17 януари, с който наблюдението на изпълнението на тези препоръки бе прекратено. България е сред десетте 
държави от общо 47 в Съвета на Европа, която е приложила всички препоръки на групата в посочените области, се 
допълва в новия доклад. 
България е сред страните, за които към края на миналата година са били издадени най-много препоръки - 19, колкото са 
получили също Белгия и Естония. Според доклада първенец по този показател е Турция (37 препоръки), следвана от 
Гърция и Северна Македония (по 25), а за Австрия са били издадени 20 препоръки. Наред с България, пълно приложение 
отчитат също Дания, Естония, Финландия, Германия, Ирландия, Малта, Холандия, Норвегия, Швеция, Швейцария и 
Великобритания, информира БТА. 
В началото на годината Съветът на Европа разпространи доклад за нашата страна, в който се отчиташе, че у нас е 
въведена процедура за борба с нарушенията на етичните правила от страна на народните представители; извършен е 
независим преглед на предотвратяването на конфликта на интереси и на проверките на декларациите за имуществото на 
депутатите; приет е закон за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество; 
създадена е Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. 
При съдиите и прокурорите България също е предприела стъпки за изпълнение на препоръките - в структурата на Висшия 
съдебен съвет (ВСС) са създадени съдийска и прокурорска колегия; приети са допълнителни правила за проверка на 
почтеността на съдиите и прокурорите; въведен е принципът на случайно разпределение на делата. 
 
√ Растящата младежка безработица в ЕС може да подхрани популизма и евроскептицизма  
Безработицата в ЕС през април се е повишила до ниво от 6,6% спрямо 6,4% през месец март, отразявайки загубата на 
работни места в разгара на пандемията на Стария континент, сочат данни на Евростат, цитирани от Блумбърг. 
За същия период безработицата в Еврозоната е нараснала до 7,3% спрямо ревизираната стойност от 7,1% през месец 
май. 
В България безработицата е скочила до 6,2% през април от 4,5% през март. 
Според Андрю Кънингам, който е старши икономист в Capital Economics, данните не са толкова лоши, колкото очакваха  
анализаторите (някои прогнозираха ръст до 8%), но равнището на безработицата най-вероятно ще продължи да расте 
през идните месец. 
„Гледайки към бъдещето, безработицата вероятно ще се повиши през следващите месеци, след като приключат схемите 
за субсидиране на работните места и много компании фалират. Засега се надяваме, че нашата прогноза за равнище на 
безработица от 12% в края на годината ще се окаже твърде песимистична“, казва Кънингам. 
Данните Евростат за април показват, че загубата на работни места е засегнала най-тежко младите хора. Младежката 
безработица в ЕС (хората под 25 г.) е достигнала 15,4% през април спрямо 14,6% през март, докато показателят в 
Еврозоната се е повил до 15,8% през април от 15,1% месец по-рано. 
Резултати са особено притеснителни в няколко европейски страни като Испания, Франция и Италия, където младежката 
безработицата е скочила съответно до 33,2%, 21,8% и 20,3%. Евростат не разполага с данните за Гърция за март и парил, 
но страната най-вероятно е лидер по младежка безработица в Европа, тъй като през февруари там е било отчетено ниво 
от 35,6%. Дори Швеция, която предприе строги карантинни мерки, младежката безработица е достигнала 24,4% през 
април. В България нивото и е скочило от 13,3% през март до 20,8% през април 
Кънингам заяви пред Си Ен Би Си, че младите хора не са могли да се възползват в пълна степен от схемите за запазване 
на работните места по време на пандемията, тъй като те по-често заемат временни длъжности или работят на непълно 
работно време. 
Определяйки нивата в Испания, Франция и Италия като „наистина шокиращи“, Кънингам предупреди, че тези резултати 
може да предизвикат недоволство от статуквото сред по-младото население и да доведат до ръст на подкрепата за 
популистки и евроскептични политически партии. 
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√ Германското правителство договори план за стимулиране на икономиката от 130 милиарда евро  
Коалиционните партньори в германското правителство договориха нов многомилиарден пакет мерки за стимулиране на 
икономиката, чрез които да бъде ускорено възстановяването от финансовия шок, предизвикан от коронавирусната 
пандемия, предадоха световните агенции. 
Мерките са на стойност 130 милиарда евро. 
Коалиционните партии са преодолели различията си по въпроси като стимули за покупка на нови автомобили и 
облекчаване на положението на силно задлъжнели общини, проправяйки пътя към фискална програма, която е 
значително по-голяма от подобни схеми, приети от други страни в еврозоната. 
Планът, обявен от канцлера Ангела Меркел, включва също временно намаляване на ДДС и помощи от 300 евро на дете 
за семействата. 
 
√ Пореден ръст на европейските фондови борси  
Европейските борси се присъединиха към световното рали в сряда, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 5,21 пункта, или 1,45%, пункта, до 364,98 пункта. Бенмаркът вече е 
само на 16 от февруарския си връх. Немският индекс DAX се повиши с 264,98 пункта, или 2,2%, до 12 286,26 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 89,82 пункта, или 1,44%, до 6 309,96 пункта. Френският 
измерител CAC 40 се повиши с 97,57 пункта, или 2,01%, до 4 956,54 пункта. 
Подиндексът SXEP, който включва компаниите от енергийния сектор, се повиши с 3,13%, докато автомобиленият индекс 
SXAP и  банковият SX7P напреднаха съответно с 1,43% и 3,29% 
Сред големите печеливши в търговията беше Renault, чиито акции поскъпнаха с 8,11%, след като автомобилният гигант 
финализира предоставения от френското правителство заем от 5 млрд. Евро. Същевременно с това Goldman Sachs 
повиши рейтинга си за книжата на компанията на „купувай“. 
Акциите на застрахователя AXA скочиха с 7,5%, след като компанията обяви план да намали наполовина дивидентите си 
заради кризата, но обеща допълнителни плащания за акционерите през четвъртото тримесечие, ако ситуацията се 
подобри. 
Книжата на Lufthansa поскъпнаха с 5,08%, след като авиационния гигант съобщи, че готви мащабно преструктуриране на 
фона на отчетената нетна загуба от 2,1 млрд. евро през първото тримесечие. 
Френската група за производство на луксозни стоки LVMH добави 0,36% към стойността си, след като модното издание 
WWD съобщи, че сделката за придобиване на американския бижутер Tiffany & Co на стойност 16,2 млрд долара изглежда 
все по-несигурна. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в петък, след като вниманието на 
инвеститорите остана фокусирано върху отварянето на американската икономика, пренебрегвайки масовите протести и 
безредици в САЩ, информира Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 267,63 пункта, или 1,05%, до 25 742,64 пункта.  Широкообхватният индекс 
Standard & Poor's 500 напредна с 25,09 пункта, или 0,82%, до 3 080,82 пункта, достигайки до връхната си стойност за деня 
само 30 минути преди края на търговската сесия. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 
56,33 пункта, или 0,59%, до 9 608,38 пункта. 
Акциите на компаниите, които могат да спечелят най-много от отварянето на щатите, записаха най-големи печалби. 
Книжата на банките Citigroup, Wells Fargo и Bank of America поскъпнаха съответно с 2,81%, 1,14% и 0,93%. 
Ръст от отчетоха и в технологичния сектор, където акциите на компаниите от групата FAANG – Facebook, Amazon, Apple, 
Netflix и Alphabet поскъпнаха съответно с 0,35%, 0,05%, 0,46%, 0,33% и 0,52%. 
Движенията на пазарите дойдоха, след като в понеделник американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще изпрати 
армията по градовете, ако местната управа не успее да потуши насилието при протестите. 
„Мобилизирам всички федерални и местни ресурси, граждански и военни, за да защитя правата на американците, които 
спзват“, заяви Тръмп. „Ако някой град или щат откаже да предприеме необходимите действията за защитата на живота и 
имуществото на живеещите там хора, товаща ще разположа военните на Съединените щати и ще разреша проблемите 
им вместо тях“, добави американският президент. 
До момента пазарите пренебрегват масовите безредици в страната, но инвеститорите смятат, че това може да се 
промени, ако протестите продължат по-дълго. 
Оптимизъм в Азия 
Борсите в Азия записаха ръст в сряда, следвайки печалбите на Уолстрийт и надеждите за бързо икономическо 
възстановяване след отварянето на икономиките. 
„Темата за възстановяването на икономическата активност е продължава да във фокуса на пазарите. Тя вдъхновява и 
азиатските инвеститори въпреки серията от притеснителни събития по света“, коментира Джинги Пан от IG. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се с 288,15 пункта, или 1,29%, до 22 613,76 пункта. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite отчете ръст от 1,97 пункта, или 0,07%, до 2 923,37 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 0,72 пункта, или 0,04%, до 1 847,38 пункта. Хонконгският индекс Hang 
Seng добави 329,68 пункта към стойността си, или 1,37%, достигайки ниво от 24 325,62 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 59,81 пункта, или 2,87%, до 2 147 пункта, след като правителството обяви трети 
пакет от икономически стимули в размер на 35,3 трилиона вона (около 29 млрд. долара). 
Австралийският измерител ASX 200 напредна с 106,5 пункта, или 1,83%„ до 5 941,6 пункта. 
У нас 
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения. Основният индекс SOFIX отчете спад от 
2,91 пункта, или 0,63%, до 458,12 пункта. BGBX40 се понижи с 0,39 пункта, или 0,40%, до 97,18 пункта. BGTR30 изтри 1,06 
пункта от стойността си, или 0,23%, достигайки ниво от 468,90. BGREIT напредна с 0,10 пункта, или 0,07%, до 134,30 
пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Северна Македония въведе строги мерки за движение на гражданите  
Във връзка борбата с коронавируса Република Северна Македония въведе ограничителни мерки за движение на 
гражданите. Те засягат както столицата Скопие, така и в определени периоди всички общини на територията на страната, 
съобщават от външното ни министерство. 
За 80 часа се ограничава движението на гражданите във всички общини на столицата Скопие, както и в Куманово, 
Липково, Щип, Тетово, Боговине, Бървеница, Теарце, Желино и Йегуновце. 
Мярката е в сила от 4 юни 2020 г. , 21:00 ч. до 8 юни 2020 г. , 05:00 ч. 
Във всички останали общини на територията на Република Северна Македония се ограничава движението на гражданите 
от 4 юни 2020 г. от 21:00 ч. до 5 юни 2020 г. в 05:00 ч. 
На 5 юни 2020 г., 6 юни 2020 г. и 7 юни 2020 г в общините, които не са включени в 80-часовата рестрикция, се въвежда 
ограничение за движение на гражданите от 16:00 ч. до 05:00 ч. на следващия ден. 
При необходимост от съдействие българските граждани в Република Северна Македония могат да се обръщат към 
българското посолство в Скопие на следните телефонни номера: 
+389 2 3229 444; 
+389 2 3246 491, 
както и на дежурен телефон в извънработно време - +389 75 280 013. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- България и коронавирусът - данни и коментар от Щаба; 
- В Сливен: има ли ново огнище на зараза в болница в града?; 
- Свлачище на Алея първа в Морската градина на Варна - кога ще бъде обезопасено?; 
- В град Крън: куче нахапа дете - как да се избегнат подобни инциденти?; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- 50-килограмово куче жестоко нахапа дете! На живо от Крън: Как се стигна до тежкия инцидент?; 
- Ще се отразят ли на президентските избори демонстрациите и безредиците в САЩ? Коментар на Елена 

Поптодорова; 
- Промениха ли се цените на основните храни по време на пандемията?; 
- Какво наказание ще получи джигитът, помел 6 коли във Варна?; 
- Ще се превърне ли брегоукрепването край плаж Алепу във ваканционно селище?; 
- Какво е състоянието на медиците, заразени с коронавирус в Сливенска болница? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - От 15 юни край на забраните, маските и миенето на ръце остават по желание; 
в. Труд - Премиерът Бойко Борисов разпореди: оправете недомислиците с маските!; 
в. Телеграф - Морето по-евтино с пет стотака; 
в. Монитор - 20 000 под карантина 10 дни преди края на мерките. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Ще събират толтакси и за второкласни пътища; 
в. 24 часа - Държавните бензиностанции - по големите пътища и в малки населени места; 
в. Труд - Луд бил шофьорът, вилнял из Варна; 
в. Труд - Безработни ще вземат помощи и заплати; 
в. Телеграф - Бойко Борисов обяви: Мерките срещу COVID-19 падат на 15 юни; 
в. Телеграф - Скандал! Полфрийман пробва да си изчисти досието; 
в. Монитор - 218 бона от глоби събра КЗЛД за година; 
в. Монитор - Със закон отварят за конкуренцията данъчните складове за горива. 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Момина Гунева, професор по наказателно право, член на Експертния съвет към главния прокурор: 
Идеята пенсиониран суперпрокурор да контролира главния е смешна. Той не е безотчетен; 
в. Труд - Шеф Иван Манчев пред "Труд": Нови стандарти за хотелската услуга ще доведат по-богати туристи; 
в. Телеграф - Бащата на жертвата на Полфрийман Пламен Монов: Лозан Панов разруши доверието в съдебната система; 
в. Монитор - Д-р инж. Веселин Василев, изп. директор на клъстер за аерокосмически технологии: Космосът се превръща 
в комерсиална cфepa. 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Гришо, Кристо и чистачката: травмата с българите в чужбина; 
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в. Труд - Солидарност по време на пандемия; 
в. Телеграф - И балонът с цените по морето се спука; 
в. Монитор - Какво е убиецът Полфрийман? Джокер или Жокера? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 04 юни 
София 

- От 08.00 ч. в Министерски съвет представител на Националния оперативен щаб ще направи съобщение. 
- От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 09.30 часа ще се състои заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на ул. Eкзарх Йосиф, № 12. 
- От 10.30 часа министърът на правосъдието Данаил Кирилов ще вземе участие в неформална видеоконферентна 

среща на министрите на правосъдието на Европейският съюз. 
- Oт 11.00 часа на бул. „Ал. Малинов“ – в локалното платно под АМВР, ще се състои брифинг. Представител на 

отдел „Пътна полиция“, ГДНП ще обобщи резултатите от специализираната полицейска операция, проведена на 
29-31 май в малките населени места и ще анонсира началото на нова операция.  

- Oт 13.00 ч., след приключване на откритите заседания, председателят на КЕВР доц. Иван Иванов ще направи 
коментар във връзка с предложенията на регулатора за цени на топлинната енергия за новия регулаторен 
период 1.07.2020 - 30.06.2021 г. 

- От 14.30 ч. в зала 134 на Народното събрание Комисията по бюджет и финанси ще проведе заседание. 
- От 14.30 в зала 232 на Народното събрание Комисията по отбрана ще изслуша министъра на отбраната Красимир 

Каракачанов. 
- От 15.00 ч. в зала 456 на Народното събрание Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със 

сивата икономика и контрабандата ще проведе заседание. 
- От 16.00 ч. в зала 132 Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика ще 

проведе заседание.  
- От 17.00 часа пред Вход А6 зад НДК ще бъде представена Платформа А6.  

***  
Велико Търново 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на която ще бъдат представени новите и 
интересни атракции в Музея на илюзиите във Велико Търново. 

***  
Кърджали 

- От 12.00 часа откъм стария вход на сградата към ул. „Републиканска” ще бъде открита паметна плоча на най-
старата сграда на Военен клуб в България. 

***  
Разград 

- От 11.00 часа в зала 308 на Общината ще бъде дадена пресконференция за обявяване на конкурса „Да на 
красотата!“. 

 


