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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ БИЗНЕСЪТ АЛАРМИРА: Над 2 млн. българи могат да загубят ценни книжа в полза на държавата 
Работодателските организации се обявиха против подхода на държавата 
Държавата въвежда инициатива за събуждане на т.нар. спящи акции. Става въпрос за безплатни акции от предприятия и 
боновите книжки от масовата приватизация. Голяма част от гражданите вероятно не знаят за тяхното съществуване. 
Работодателските организации обаче се обявиха против подхода на държавата. 
„Това е една концепция, която беше отхвърлена от всички организации, а изненадващо за нас сега се появи като 
проектозакон.  Тези акции, придобити по време на масовата приватизация, се съхраняват безплатно в централен 
депозитар. Проектозаконът казва, че те трябва да се преместят към инвестиционен посредник, където ще се плащат 
такси и ще се носи риска на инвестиционния посредник’, обясни председателят на АИКБ Васил Велев в ефира на „Плюс-
Минус. Коментарът след новините”. Според него няма причина това да се налага, а регистърът дори се запазва. 
„За нас аргументите не са ясни. Това е в противоречие на директивата на ЕК за насърчаване на дългосрочното държане 
на акции, а не бързото освобождаване. Акциите не са придобити, за да търгуват хората всеки ден с тях. Те ги държат, а 
когато имат нужда от средства ги продават, или ги държат и получават дивиденти”, добави още Велев. 
Според него голяма част от акционерите имат стойност на акциите, по-голяма от номинала в момента. Направени са 
сметки, тъй като повечето от тях са инвестирали в по-големите компании. Именно те са и по-успешните. Така 2/3 от 
гражданите имат акции със стойност, по-висока от номиналната. 
„Мит е това, че всички са изгубили. Много от тях са имали лош късмет. Номиналът е 25 лв., но има предприятия, в които 
една бонова книжка е 100 лв. Има и такива, в които е хиляди левове”, обясни Велев. 
Според оценка, милион и половина ще преместят акциите си към посредник или ще ги продадат. Според Велев и в двата 
случая ще има загуба за собственика. А около 2 млн. души няма да направят нищо. Бизнесът е поискал извънредно 
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което ще се проведе в сряда. 
„При среща с премиера уточнихме, че трябва да има доброволност при тези отношения. Има огромно недоволство от 
граждани и акционери. Някои от тях казват, че ще съдят държавата”, заяви Велев. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Дарик 
 
√ Бизнесът алармира: Над 2 млн. българи могат да загубят ценни книжа в полза на държавата  
Държавата въвежда инициатива за събуждане на т.нар. спящи акции. Става въпрос за безплатни акции от предприятия и 
боновите книжки от масовата приватизация. Голяма част от гражданите вероятно не знаят за тяхното съществуване. 
Работодателските организации обаче се обявиха против подхода на държавата. 
„Това е една концепция, която беше отхвърлена от всички организации, а изненадващо за нас сега се появи като 
проектозакон. Тези акции, придобити по време на масовата приватизация, се съхраняват безплатно в централен 
депозитар. Проектозаконът казва, че те трябва да се преместят към инвестиционен посредник, където ще се плащат 
такси и ще се носи риска на инвестиционния посредник", обясни председателят на АИКБ Васил Велев в ефира на „Плюс-
Минус. Коментарът след новините”. Според него няма причина това да се налага, а регистърът дори се запазва. 
„За нас аргументите не са ясни. Това е в противоречие на директивата на ЕК за насърчаване на дългосрочното държане 
на акции, а не бързото освобождаване. Акциите не са придобити, за да търгуват хората всеки ден с тях. Те ги държат, а 
когато имат нужда от средства ги продават, или ги държат и получават дивиденти”, добави още Велев.  
Според него голяма част от акционерите имат стойност на акциите, по-голяма от номинала в момента. Направени са 
сметки, тъй като повечето от тях са инвестирали в по-големите компании. Именно те са и по-успешните. Така 2/3 от 
гражданите имат акции с стойност, по-висока от номиналната. 
„Мит е това, че всички са изгубили. Много от тях са имали лош късмет. Номиналът е 25 лв., но има предприятия, в които 
една бонова книжка е 100 лв. Има и такива, в които е хиляди левове”, обясни Велев. 
Според оценка, милион и половина ще преместят акциите си към посредник или ще ги продадат. Според Велев и в двата 
случая ще има загуба за собственика. А около 2 млн. души няма да направят нищо. Бизнесът е поискал извънредно 
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което ще се проведе в сряда. 

https://nova.bg/news/view/2020/06/09/290360/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%8F%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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„При среща с премиера уточнихме, че трябва да има доброволност при тези отношения. Има огромно недоволство от 
граждани и акционери. Някои от тях казват, че ще съдят държавата”, заяви Велев. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Васил Велев сравни проектозаконът за "спящите акции" с масова конфискация  
2 милиона няма да направят нищо и техните акции ще получат дялове на незнайно каква стойност, а ако не ги 
потърсят - ще ги загубят, коментира председателят на АИКБ 
Проектозаконът предвижда акциите, придобити по време на Приватизацията и съхраняващи се безплатно, да се 
преместят към инвестиционен посредник, където ще се плащат такси и ще се носи риск. Няма европейска норма, която 
да налага подобно преместване. Това заяви в предаването "Плюс-минус" по Нова телевизия председателят на АИКБ 
Васил Велев.  
„За нас не са ясни аргументите за това действие. Тези акции не са предвидени хората да търгуват с тях, а да се съхраняват 
и да трупат дивиденти. Има други проблеми, които не се решават по този начин“, подчерта той. Той обясни, че акциите 
на 2,5 милиона българи имат стойност по-голяма от номинала към този момент.  
„Голямата част от акциите са инвестирани в други предприятия. Има такива, които получават ежегодно дивидент от тях. 
Според оценката на въздействието се смята, че 500 000 ще си преместят акциите или ще ги продадат, което ще е на 
загуба. 2 милиона няма да направят нищо и техните акции ще получат дялове на незнайно каква стойност, а ако не ги 
потърсят - ще ги загубят“, смята Васил Велев.  
„В тази връзка апелирахме да има публичен регистър. Трябва да има безплатен и публичен достъп за наследниците на 
притежателите на акции. Всичко това ще помогне на хората да упражнят собствеността си. С отнемането на спящите 
акции не се решават проблеми. Трябва да има доброволност в този процес, в противен случай се нарушават правата на 
гражданите с масова конфискация. Някои от тях дори се заканват да съдят държавата“, коментира председателят на 
АИКБ.  
„Ако някой иска да управлява спящите акции по-добре, трябва да предложи добър вариант или да има два фонда. От 
това ще спечелят хората, които управляват този фонд, останалите ще загубят. Трябва да има ясно разпределяне на тези 
активи“, посочи още Велев. 
 
Евроком ТВ 
 
√ Васил Велев: Национализацията противоречи на правовата държава 
Председателят на АИКБ иска незабавно оттегляне на закона за спящи акции 
"Акциите на повечето хора са в Регистър А, където те не плащат такси и това е едно сигурно място за тяхното съхранение. 
Наследниците на починалите ще трябва да отидат при нотариус, да подпишат протокол, да го заверят, да платят акции, 
които са по-скъпи от оригиналните. Ако не го направят това, те ще загубят тези акции." Това заяви председателят на АИКБ 
Васил Велев в ефира на "Делници". 
На въпрос защо той и неговата асоциация искат незабавно оттегляне на закона за спящи акции, който застрашава над 2 
млн. българи, Велев отговори: 
"Не само ние, но и двата синдиката КНСБ и КТ Подкрепа също искат оттеглянето му, както и редица асоциации на 
капиталовия пазар. Имаше преди повече от година концепция за раздвижването на т. нар. "спящи акции", която беше 
отхвърлена от всички без вносителите. Сега изненадващо се появи проектозакон за обществено обсъждане." 
Велев констатира, че ако хората не се идентифицират в този фонд, за определен период губят и дяловете, които отиват в 
бюджета. 
"Няма нито едно държава в Европа или света, където това нещо да е направено, да не говорим, че противоречи на 
конституцията и на редица директиви на ЕС и изобщо на правовата държава. Разпореждане с чужда частна собственост 
без съгласието на собственика.", поясни председателят на АИКБ. 
Синдикатите и работодателските организации са поискали заседание където да бъде обсъден този законопроект. То ще 
се състои в сряда от 14 ч. 
За повече информация вижте видеото. 
 
19 минути 
 
√ Държавата ограбва 2 млн. души 
Всички акции от масовата приватизация, които не се "движат" да бъдат прехвърляни в полза на бюджета, предвижда 
законопроект, публикуван от Министерството на финансите на Владислав Горанов. За незабавното му оттегляне на 
настояват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). От организацията са категорични, че  поправката 
за  т. нар. спящи акции, застрашава над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, които са 
придобили след промените. 
Много от сънародниците ни, които са получили своя дял от общонационалното богатство във вид на акции, така и  не са 
ги продали, тъй като за сега цената на много от тях е символична. В изготвения законопроект обаче е предвидено в 
рамките на 1 година след обнародване собствениците на такива ценни книжа да се задължават  да се обърнат към 
инвестиционните посредници, за да обновят своите данни и да ги прехвърлят. Така те ще преминат от от Регистър А на 
Централния депозитар АД, където те се съхраняват безплатно и сигурно за акционера, в Регистър Б в подсметка към 
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инвестиционен посредник, където ще носят риска на посредника и ще дължат такси. Хората, които не знаят, че 
притежават подобни акции (наследници) или не ги потърсят, ще ги загубят, защото държавата ще ги прехвърли срещу 
дялове по незнайна цена към специално създаден фонд, който да ги управлява незнайно как и незнайно от кого, 
подчертават от АИКБ. 
Лицата, които са получили дялове, ще имат възможност в рамките на 5 години да поискат от фонда обратно изкупуване 
на получените дялове, но не по-рано от изтичане на 1 година от разпределянето на дяловете им, или да останат 
дялопритежатели. 
След изтичане на 5-годишния срок, за лицата, които не са заявили, че остават дялопритежатели и не са заявили обратно 
изкупуване, ще бъде определена паричната равностойност на дяловете им и ще имат възможност в допълнителен 5 
годишен срок да получат определената парична равностойност. В крайна сметка, ако собствениците не предприемат 
действия, средствата ще тихомълком ще бъдат внесени в държавния бюджет. Но на кого вкупом ще бъдат продадени 
после? 
ОТ АИКБ са категорични, че този законопроект противоречи на Конституцията на страната и на договора за 
функциониране на ЕС и ще окаже изключително негативно въздействие върху капиталовия пазар и икономиката на 
България. „Нищо не налага предприемането на подобни мерки у нас, а и можем да заявим, че няма държава в ЕС, в 
която да има подобна практика”, посочват в свое становище от организацията. Търговският закон и Законът за публично 
предлагане на ценни книжа достатъчно ясно и недвусмислено регулират материята. За нас е неразбираемо какви 
интереси налагат подобни неприемливи опити за конфискация на частна собственост. 
Освен всички загуби, които ще претърпят тези над 2 милиона българи, АИКБ счита, че рискът страната ни да бъде 
зачеркната като инвестиционна дестинация е огромен, тъй като инвеститорите няма да имат никаква сигурност за 
частната си собственост. 
Асоциацията е категорична, че предложеният законопроект, обоснован с „незаинтересоваността“ на собствениците на 
акции, не се различава по нищо от конфискация на банков депозит, по който притежателят му не е внасял или теглил 
суми известно време. 
АИКБ припомня, че против законопроека, са се обявили още три работодателски организации – БСК, БТПП и КРИБ, 
обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ Подкрепа, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори в България, 
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Националната комисия за 
корпоративно управление и други асоциации от капиталовия пазар, Омбудсманът на България, Министерството на 
правосъдието, юристи и акционери. 
 
Financebg.com 
 
√ Бизнесът отново се обяви против законопроекта за „спящите акции“ 
Текстовете застрашават над 2 млн. българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, придобити по 
време на приватизацията, твърдят от АИКБ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска незабавно оттегляне на законопроекта за т. нар. 
„спящи акции“. В разпратено до медиите становище на работодателската организация се казва, че предложението на 
Министерство на финансите застрашава над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, 
които са придобили по време на приватизацията. 
Припомняме, че в средата на май Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане проект на Закон за 
уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на 
ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, уреждащ сметките за „спящи акции“. Крайният срок за мнения и 
предложения е 14 юни 2020 г. 
Основната идея е в рамките на една година след обнародване на законопроекта собствениците на такива акции да се 
обърнат към инвестиционните посредници, за да обновят своите данни и да прехвърлят ценните си книжа. Това е 
пореден опит на държавата да „събуди“ спящите акции. Подобна идея беше лансирана и преди малко повече от година. 
В началото на 2019 г. идеята срещна сериозен отпор както от страна на работодателските организации, така и от 
синдикатите. Тогавашният омбудсман Мая Манолова също изпрати становище до Министерството на финансите, в което 
изрази категоричното си несъгласие с концепцията, информира investor.bg. 
От АИКБ не подкрепят и настоящия законопроект. Нещо повече –  против него са и останалите три национално 
представителни работодателски организации – БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ „Подкрепа“, 
Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори в България, Българската асоциация на дружествата за 
допълнително пенсионно осигуряване, Националната комисия за корпоративно управление и други асоциации от 
капиталовия пазар, Омбудсманът на Република България, Министерство на правосъдието, юристи и акционери. Повечето 
от тях вече потвърдиха позицията си, като призоваха в свои становища проектозаконът да бъде оттеглен. 
В становището на АИКБ се обяснява, че в изготвения законопроект е предвидено задължението собствениците на акции 
в едногодишен срок да прехвърлят ценните си книжа от Регистър А на “Централен депозитар” АД, където те се 
съхраняват безплатно и сигурно за акционера, в Регистър Б в подсметка към инвестиционен посредник, където ще носят 
риска на посредника и ще дължат такси. Хората, които не знаят, че притежават подобни акции (наследници) или не ги 
потърсят, ще ги загубят, защото държавата ще ги прехвърли срещу дялове по незнайна цена към специално създаден 
фонд, който да ги управлява незнайно как и незнайно от кого, уточняват от работодателската организация. 
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В законопроекта е записано още, че при изтичане на втори допълнителен срок и непредприемане на действия от страна 
на дялопритежателите, паричната равностойност на дяловете ще бъде внесена в държавния бюджет, т. е. досегашният 
собственик губи окончателно всички права, които е имал, пише още в становището на бизнеса. 
Предложението на МФ противоречи на Конституцията на страната и на договора за функциониране на ЕС и ще окаже 
изключително негативно въздействие върху капиталовия пазар и икономиката на България. „Нищо не налага 
предприемането на подобни мерки у нас, а и категорично можем да заявим, че няма държава в ЕС, в която да има 
подобна практика. Търговският закон и Законът за публично предлагане на ценни книжа достатъчно ясно и 
недвусмислено регулират материята. За нас е неразбираемо какви интереси налагат подобни неприемливи опити за 
конфискация на частна собственост. Освен всички загуби, които ще претърпят тези над 2 милиона българи, АИКБ счита, 
че рискът страната ни да бъде зачеркната като инвестиционна дестинация е огромен, тъй като инвеститорите няма да 
имат никаква сигурност за частната си собственост“, пише в документа. 
Асоциацията е категорична, че предложеният законопроект, обоснован с „незаинтересоваността“ на собствениците на 
акции, не се различава по нищо от конфискация на банков депозит, по който притежателят му не е внасял или теглил 
суми известно време. 
Работодатели и синдикати поискаха свикването на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество за обсъждане на проекта. Заседанието е свикано за 10 юни. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Бизнесът се обедини със синдикатите срещу "спящите акции": Ще мине ли законопрокетът? 
Според АИКБ законопроектът застрашава над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните 
книжа, които са придобили по време на приватизацията  
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще има днес извънредно онлайн заседание, на което ще обсъди 
проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в 
централния регистър на ценни книжа от "Централен депозитар" АД, и проект на постановление на Министерския съвет за 
допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 
Против законопроекта за т.нар "спящи акции" се обявиха и работодатели, и синдикати. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска незабавно оттегляне на законопроекта , който според 
организацията застрашава над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, които са 
придобили по време на приватизацията. 
Против концепцията се обявиха четирите национално представителни работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и 
КРИБ, обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ "Подкрепа". В свои становища те поискаха проектозаконът да бъде оттеглен.  
Синдикатите обявиха , че категорично се противопоставят на принудителното прехвърляне на акции, заложено в целите 
на предлагания законопроект, като според тях разпореждането с тази по същество частна собственост (каквито са и други 
финансови активи като облигации, банкови депозити и пр.) без волята и съгласието на титуляра, е в рязко противоречие с 
принципа на неприкосновеност и сигурност, гарантирани от Конституцията на Република България. 
В общата им позицията се посочва, че в обхвата на този проект са включени акции, както от публични (по смисъла на 
закона за публично предлагане на ценни книжа), така и от непублични акционерни дружества, като публичните 
съставляват едва 14 процента. 
В проекта на постановление на МС за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските е 
регламентирано размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск да се определя пропорционално на 
времето, което се признава за трудов стаж. 
При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за 
неизползвания платен годишен отпуск. Към момента липсва ясен начин за определяне на броя дни платен годишен 
отпуск, за които работникът или служителят има право на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение. 
Императивно ще се регламентира, че размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се определя 
пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. 
Приемането на промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските няма да налага изменения в други 
нормативни актове. Ясното определяне на начина на изчисляване на обезщетението ще съответства на общите 
принципи, установени в трудовото законодателство, съгласно които размерът на платения годишен отпуск съответства на 
придобития трудов стаж на работника или служителя в предприятието. 
В дневния ред официално не е предвидено да се разгледа нов дизайн на мярката 60/40, но през миналата седмица 
социалният министър Деница Сачева обяви, че промените ще бъдат обсъдени на заседание на НСТС, тъй като мярката в 
сегашния й вид ще действа до 30 юни, а за новия дизайн трябва отново одобрението от ЕК. Възможно е тя да бъде 
обсъдена в точка разни от дневния ред. 
Според предлаганите промени се предвижда схемата 60/40 да продължи да действа от 1 юли до до 30 септември, а при 
необходимост и до по-късно, с нов дизайн. 
Тя вече ще е отворена и за наемане на безработни от Бюрата по труда, като няма да се води за компенсации , а субсидия 
за заплати. Ще действа в същото съотношение на подкрепа - 60/ 40. 
Работодателите ще имат възможност да наемат регистрирани в Бюрата по труда безработни, така че не само да се 
подкрепи наличната заетост. 
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Ще се увеличат максимално икономическите дейности, които ще бъдат подкрепени. Ограничения ще има за селското 
стопанство, държавно управление и финанси и застраховане. Образование и здравеопазване ще станат допустими за 
подпомагане, но в някои подикономически дейности, които не получават държавни субсидии. 
Процедурата за заявления от работодателите ще е същата. Предвиден е и текст за тези, които са изчистили своите 
данъчни задължения към края на 2019 година, а за 2020 са ги декларирали, но все още не са ги платили, да нямат пречка 
да могат да кандидатстват по мярката. 
За автобусните превозвачи новият дизайн на мярката ще се комбинира с подпомагането по ОПРЧР с 290 лева за 
работник, като така подкрепата за сектора ще стане 80/20. За туризма също ще бъде обсъдено дали не е възможно да 
бъде подкрепен в такова съотношение. 
 
БНР 
 
√ Тристранният съвет с извънредно онлайн заседание  
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание онлайн. Социалните партньори ще 
обсъдят проектозакона, добил известност като проекта за "спящите акции" от масовата приватизация. В дневния ред е 
включено и обсъждане на допълнение в наредбата за работното време, почивките и отпуските. 
Работодателите и синдикатите поискаха свикването на извънредно заседание на Тристранния съвет заради проекта на 
Закона за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени с централния 
регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България поиска незабавно оттегляне на законопроекта за т. нар. "спящи 
акции" с аргумента, че той застрашава над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, които 
са придобили по време на приватизацията. Асоциацията е категорична, че предложения законопроект, основан със 
незаинтересоваността на собствениците на акции, не се различава по нищо от конфискация на банков депозит, по който 
притежателят не е внасял или теглил суми известно време. 
Българската стопанска камара също изрази своето несъгласие с проекта и настоя той да не бъде внасян за разглеждане 
от Министерския съвет и Народното събрание. 
От КНСБ и КТ „Подкрепа“ категорично се обявиха против предложението за принудително прехвърляне на акции. Те 
заявиха, че българските граждани и обществото като цяло веднъж са били силно разочаровани, излъгани и обезверени 
от масовата приватизация и че това ще се повтори, ако обсъжданият законопроект не бъде оттеглен. 
Социалните партньори ще обсъдят и проект на правителствено постановление за промени в наредбата за работното 
време, почивките и отпуските. Според него какво обезщетение за неизползвания си платен годишен отпуск ще ползват 
съкратени работници и служители ще зависи и от трудовия им стаж.  
 
АИКБ 
 
√ Общо становище на АИКБ и АДВИБ за Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, № 002-01-19, внесен от Министерския съвет на 27.05.2020 г. 
 

 
ДО 

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

На Ваш изх. № кип- 053-01-22/01.06.2020 г. 
КОПИЕ 

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА,  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Г-Н ДРАГОМИР СТОЙНЕВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ  

ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 002-01-19, 
внесен от Министерския съвет на 27.05.2020 г. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ, 
Във връзка с предстоящото обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане 
на ценни книжа, № 002-01-19, внесен от Министерския съвет на 27.05.2020 г., Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) изразяват следното общо 
СТАНОВИЩЕ: 
По § 6 от ЗИДЗППЦК  
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С § 6 от ЗИДЗППЦК, в глава шеста се създава нов раздел IIa „Одобрение и публикуване на проспект“ с чл. 89а - 90ч. С 
възприетата правна техника чрез създаването на нови разпоредби се актуализират част от разпоредбите на глава шеста. 
1. С предложения нов чл. 89к се цели запазване на действието на предложения за отмяна чл. 80 от действащия 
Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), като дословно се пренася съдържанието му. Обръщаме 
внимание, че редакцията на действащия чл. 80 от ЗППЦК е създадена през 2000 г., с изменение от 2006 г., влязло в сила 
от 01.01.2007 г. Пресъздаването ѝ в новия чл. 89к от ЗИДЗППЦК поставя разпоредбата в изолирано положение спрямо 
останалите текстове на ЗППЦК и Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година 
относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия 
на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (Регламент (ЕС) 2017/1129). Предложената редакция на чл. 89к 
от ЗИД ЗППЦК препраща към чл. 194, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) и е свързана по материя с чл. 169 и чл. 192, ал. 7 и ал. 
8 от ТЗ, които са с последна редакция преди последното изменение на чл. 80 от действащия ЗППЦК. Предвид 
гореизложеното считаме, че е необходимо да се прецени необходимостта от изменение на относимите текстове от ТЗ и 
прецизиране на чл. 89к от ЗИДЗППЦК, с оглед постигане на съответствие с останалите текстове на ЗИДЗППЦК и Регламент 
(ЕС) 2017/1129 и предвидените в тях процедури за публично предлагане на ценни книжа, при отчитане на допустимите 
хипотези за извършване на подписка на и извън регулиран пазар на ценни книжа. 
2. С предложения нов чл. 89п от ЗИДЗППЦК се запазва редакцията на чл. 91, ал. 5 от действащия ЗППЦК. Текстът на 
разпоредбата предвижда изключване на чл. 7 от Закона за ограничаване на административното регулиране и 
административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) в случаите по чл. 20, параграф 4 от Регламент (EС) 
2017/1129. В тази връзка предлагаме текстът да отпадне. С предложението се цели намаляване на административната 
тежест и ускоряване на окончателното произнасяне по внесените за одобрение от страна на КФН проспекти. 
Предложението е съобразено с обстоятелството, че чл. 7 от ЗОАРАКСД не е изключен спрямо редица други одобрителни 
производства в ЗППЦК и Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), както и такива по Закона за дейността на 
колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), Закона за дейността 
на дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Кодекса за застраховането (КЗ) и се прилага спрямо всички 
одобрителни производства по Кодекса за социално осигуряване (КСО). 
3. С предложения нов чл. 89р, ал. 1, т. 3 от ЗИДЗППЦК се запазва редакцията на чл. 92, ал. 1, т. 3 от действащия 
ЗППЦК.  Предлагаме точка трета на ал. 1 от новия чл. 89р от ЗИДЗППЦК да придобие следната редакция:  
 „т. 3. поради особените права, които предвиждат акциите, или поради друга причина не са осигурени интересите 
на инвеститорите.“ 
Предложението е свързано с избягване на противоречива практика при произнасяне на надзорния орган с отказ за 
одобрение на проспект. Считаме, че с предложената редакция се постига законосъобразност на основанията за отказ в 
административното производство по одобрение на проспект, без да се оставя възможност за отказ по причини, които 
нямат връзка с производството по одобрение на проспекта и не произтичат от изискванията на Регламента.  
Мотивите на вносителя да не приеме направеното от нас предложение е, че е възможно поради наличието на други, 
непосочени в закона, хипотези, да бъде постановен отказ на одобрения проспект, като не се посочват общите 
характеристики на тези „други причини“, като дори в мотивите се посочва, че другите причини обичайно се комбинират с 
т. 1 (неспазване на приложимото законодателство). За нас, както и за всяко лице, което е поискало одобрение на 
проспект, остава неясно какви могат да бъдат тези други причини, несвързани с изискванията на закона, регламента и 
актовете по прилагането им, не са свързани с емисионната стойност на акциите и не са свързани с особените права по 
акциите. На практика, всички аспекти на публично предлагане на финансови инструменти са обхванати от т. 1, 2 и 3 и без 
да се допълват с неясни други причини. Последното, освен изложеното, не създава обективни предпоставки за тълкуване 
от страна на правоприлагащия орган.     
С предложената редакция се постига яснота за емитентите и инвеститорите кои са конкретните основания и възможности 
за постановяване на отказ от одобрение на проспект в хода на производството, което допълнително би довело до 
стабилност и предсказуемост в надзорната практика на комисията. 
По § 9, т. 2 и т. 3 от ЗИДЗППЦК 
Обръщаме внимание, че предложената от вносителя нова редакция на § 9,  т. 2 и т. 3 не са подложени на обществено 
обсъждане.   
Предвидените редакции ограничават възможността на облигационери да вземат решение за промяна в условията по 
притежавана от тях емисия облигации, когато е налице необходимост, за периода между настъпване на предпоставките 
за промяна в условията по емисията и провеждането на събранието. Ярък пример за подобно обстоятелство е 
пандемията от COVID-19, икономическото отражение на която налага преуреждане на отношенията облигационери-
емитент, включително предоговаряне на параметрите по облигационната емисия. За продължителен период от време, 
във връзка с наложените от властите противоепидемични мерки бе невъзможно провеждане на общи събрания на 
облигационерите. Същевременно, предвид икономическото положение към момента и с оглед преодоляване на 
последиците от кризата, на европейско равнище се въведоха редица мерки, с които плащането по различни видове 
кредити беше разсрочено, без да е предвидено настъпването на неблагоприятни последици за субектите (нищожност на 
споразуменията). Де факто, с направеното предложение за въвеждане на нови текстове в чл. 100б от ЗППЦК се 
препятства подобен подход, независимо от съгласието на двете страни за предоговаряне на отношенията по 
облигационни емисии, което законът изрично забранява, като дори въвежда още по-тежка последица - нищожност на 
взетите решения за подобно предоговаряне. Считаме, че възприемането на подобен рестриктивен подход, с което се 
забранява предоговаряне на елементи от облигационния заем, не е в интерес на нито една от страните, поради следните 
причини:  
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1. За самите емитенти рискът от въведената забрана е настъпване на предсрочна изискуемост на цялата емисия, което в 
крайна сметка би могло да доведе до фалит на дружеството в условията на икономическа криза. 
2. За облигационерите – поради невъзможност за предоговаряне е налице риск от неизплащане на дължимите лихва и 
главница по облигационния заем.  
3. Освен изложеното, предлаганото решение, както беше отбелязано, е в пълен противовес с възприетите решения в 
другите европейски държави.  
Видно от мотивите на вносителя, проблемът произтича основно от счетоводното отчитане на облигационните заеми от 
страна на пенсионните дружества, които на ежедневна база изчисляват дяловете на отделните пенсионни фондове. Ако 
проблем съществува, както е заявено в мотивите на вносителя, считаме, че решаването му не следва да бъде за сметка 
на свободата на договаряне, което е основен принцип при облигационните емисии, а по-скоро следва да се интервенира 
по отношение на практиката на пенсионните дружества да начисляват приход от бъдещо плащане по облигационна 
емисия.  
В случай че бъде преценено, че подобно ограничение е уместно да бъде въведено за определен вид облигационери, 
инвестиращи обществени средства, то систематичното място на това ограничение е в специалното законодателство, 
уреждащо дейността им – Кодекса за социално осигуряване. 
Предвид горното, така и поради липсата на надлежното обсъждане, предлагаме § 9, т. 2 и 3 от ЗИДЗППЦК да отпаднат. 
По § 19 от ЗИДЗППЦК 
Предлагаме допълване на предложение за създаване на нова ал. 4 в чл. 100ш от ЗППЦК, както следва: 
„(4) Емитент, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, със седалище в 
Република България, който е издал финансови инструменти облигационна емисия съгласно законодателството на друга 
държава, е длъжен в 7-дневен срок от издаването им да уведоми комисията относно вида на финансовите инструменти 
условията, включително конкретните параметри на емисията. 
С предложената редакция се постига прецизиране на новата разпоредба, при гарантиране осигуряването на 
необходимата за надзорни нужди информация и ясно дефиниране на адресата на императивното изискване, както и на 
обема на изискуемата информация. 
По § 23 от ЗИДЗППЦК 
С предложената редакция на чл. 114б, ал. 2 от ЗППЦК се въвежда изискване за представяне на декларация от лицата по 
ал. 1 към момента на придобиване на публичен статут от дружеството. Категорично възразяваме срещу предложеното 
изменение, тъй като по този начин се увеличава административната тежест за лицата по чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК. Следва 
да се отчита, че съгласно направените със ЗИДЗППЦК предложения за изменения в чл. 110 от ЗППЦК, елемент от 
фактическия състав, в резултат на който дружеството придобива публичен статут, е вписването му в регистъра по чл. 30, 
ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор. Това вписване се осъществява след одобрен от страна на КФН 
проспект за публично предлагане на ценни книжа, респективно след одобрен проспект за допускане до търговия на 
регулиран пазар. В проспекта задължително се включва подробна информация за административни, управителни и 
надзорни органи, висш ръководен състав, както и за акционерите с над 5% от правото на глас в ОСА на ПД, включително 
имена, бизнес адреси и функции на членовете. Изисква се да се предостави информация за основните дейности, 
извършвани от лицата извън дружеството, и др. информация, попадаща в обхвата на декларацията по чл. 114б, ал. 1 от 
ЗППЦК. Считаме, че предоставената в одобрения от КФН проспект подробна информация, се припокрива по съдържание 
с подлежащата на деклариране по чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК. Считаме, че повторното изискване на информация, 
предоставена вече с проспекта на обществеността и на надзорния орган, е ненужно. Предвид горното, предлагаме § 23 
от ЗИДЗППЦК да отпадне изцяло. 
По § 30 от ЗИДЗППЦК  
Предлагаме чл. 136 да се допълни с нова ал. 4, както следва: 
„(4). Освен в случаите, изрично предвидени в закон, книгата по ал. 2 не подлежи на представяне в Търговския регистър 
при вписване на обстоятелства и обявяване на актове.“ 
Предложението е свързано със защита на личните данни на гражданите и преустановяване на незаконосъобразната 
практика, прилагана от Агенцията по вписванията – ТРРЮЛНЦ да изисква дружествата да представят и да се публикува по 
съответната партида акционерната книга на публичните компании. Освен че не намира опора в нормативната уредба и 
представлява неследваща се административна тежест, подобна практика на ДЛР няма никакъв положителен ефект, 
поради което считаме, че включването на предлаганото изключение е в полза на акционерите, тъй като личните им 
данни няма да бъдат разкривани незаконосъобразно и неоснователно. 
По § 40 от ЗИДЗППЦК  
В чл. 221, ал. 1 е предвидена промяна в санкцията за нарушаване на разпоредбата на чл. 116б. Разпоредбата на чл. 116б 
от ЗППЦК предвижда задължение за полагане на грижата на добър търговец от членовете на управителните и 
контролните органи на публично дружество, при което новият минимален размер на санкцията надвишава значително 
действащата максимална санкция за физически лица, съответно новият минимален размер е изравнен с действащия 
максимален размер на санкцията за юридически лица.  
Следва да се отбележи, че предложената промяна в размера на санкцията не произтича от изискване на европейска 
регулация, както и не е свързано с останалите параграфи на ЗИДЗППЦК. Липсата на мотиви в справката за отразяване на 
становищата, получени в хода на обществената консултация, за отхвърляне на предложението ни за запазване на 
досегашния размер на санкцията, внася допълнителна неяснота за причините, наложили конкретното изменение. 
Единственият първоначално изложен мотив - „високата обществена опасност на деянието“ е недостатъчен да отговори 
на въпроса какво налага предложената промяна.   За да бъде преценена необходимостта от това значително завишаване 
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на санкцията, би било целесъобразно предложението да бъде придружено със статистика за броя на констатираните 
нарушения на тази разпоредба и настъпилите вреди в тези случаи. Потенциалната заплаха не би следвало да е мотив за 
необосновано завишаване на размера на санкцията. По отношение на предложения по-голям размер на санкцията, 
който очевидно е необосновано завишен, следва да споменем, че „всички изследвания показват, че едно наказание е 
ефикасно не тогава, когато е тежко, а когато е неизбежно“. 
В допълнение към предложения законопроект предлагаме да се отмени чл. 112д от ЗППЦК, съгласно който до 10-о число 
на месеца, следващ месеца, в рамките на който е настъпило увеличение или намаление на капитала, публичното 
дружество е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф информация за общия брой акции с право 
на глас и за размера на капитала към края на месеца, през който е осъществена промяна в капитала. Информацията се 
разкрива за всеки отделен клас акции. 
Предложението цели намаляване на административната тежест с мотивите, че то не носи допълнителна информация 
след оповестяването на промяната в капитала по партидата на дружеството в търговския регистър (ТР) и в регистъра на 
КФН, които са публично достъпни. Информация за резултата от подписката се предоставя на КФН съгласно изискванията 
на чл. 84, ал. 3 от действащата редакция на ЗППЦК, която според ЗИДЗППЦК ще бъде чл. 89л, ал. 3 от закона, както и 
съгласно чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК. Процедурите по промяна в капитала се осъществяват под надзора на регулаторния 
орган. Освен това промяната в капитала задължително води до изменение в устава на дружеството, което също подлежи 
на вписване в публичните регистри – ТР и регистъра по чл. 30 на ЗКФН. В допълнение - чл. 100ш от ЗППЦК изрично 
изисква емитентите да уведомяват при промени в устава си или в други обстоятелства, определени в Наредба. 
Надяваме се предложенията ни да бъдат взети предвид при обсъждането на законопроекта в ръководената от Вас 
комисия и в случай на необходимост сме на разположение за допълнителни разяснения по направените предложения. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Борисов: Извънредна епидемичната обстановка до края на юни 
Извънредната епидемична обстановка ще се удължи до края на юни. Това заяви в Министерския съвет премиерът Бойко 
Борисов. Той добави, че до края на деня ще има заповед за това.  
Вчера главния държавен санитарен инспектор доцент Ангел Кунчев поиска удължаването заради броя на установените 
през последните дни случаи на коронавирусна инфекция  в родопски общини и в Сливен, където се оформиха огнища на 
заразата: 
„Това ще ни даде възможност да запазим някои от мерките - по-специално тези за граничен контрол. Не предвиждаме 
връщане на контролните мерки по отношение на ограничаване пътуването от град в град или ограничаване достъпа до 
градинки, планината, ресторанти“, обясни доц. Ангел Кунчев. 
Да се спазват трите Д - дисциплина, дезинфекция, дистанция. На закрито ли е, е по-добре да си с маска, в интерес на 
твоето здраве, в интерес на здравето на околните. Това заяви пред БНТ директорът на Националния център по заразни и 
паразитни болести проф. д-р Тодор Кантарджиев, цитиран от БГНЕС. 
На днешното правителствено заседание министрите ще одобрят и създаването на нова дирекция в Министерството на 
околната среда и водите – „Национален координационен център“. По предложение на екоминисъра се създава новата 
дирекция в МОСВ, като в момента центърът действа, но само като спомагателен орган. 
Целта е да събира, анализира и наблюдава задълбочено информация, която е необходима, за да се опазва околната 
среда от замърсителите и факторите, които я унищожават. Това ще дава възможности да превантивни действия по 
екологични проблеми и взимане на аргументирани решения. 
Очаква се още правителството да отпусне допълнителни средства по бюджетите на финансовото, образователното и 
културното министерство. С решение ще се определят и концесионерите на плажовете Свети Влас-Запад и Златна рибка. 
Министерският съвет ще приеме и отчет за изпълнението на Националната програма за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на България. 
 
√ Окончателно: 9% ДДС за ресторанти, книги, бебешки храни и пелени 
Народното събрание прие окончателно 9 процента ДДС за ресторантьорски, кетъринг услуги, за книгите, бебешки храни, 
пелени и санитарни материали с приети текстове в Закона за изменение и допълнение на закона за данъка върху 
добавената стойност. 
Мнозинството запази данъчната ставка от 20 на сто за високоалкохолните напитки, бирата и виното, сервирани в 
ресторантите или предоставяни като част от кетъринг услуга. 
20 на сто остава и ставката за туроператорските услуги.  
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√ Премиерът е разговарял по телефона с американския търговски министър  
Енергетиката и задълбочаването на икономическото сътрудничество между България и Съединените щати са били 
основните теми в телефонния разговор на премиера Бойко Борисов с американския министър на търговията Уилбър Рос. 
Борисов е приветствал нарастващата инициативност на американската страна за задълбочаването на бизнес контактите с 
българските компании. 
Борисов е подчертал, че миналата година България е получила доставки на втечнен природен газ и от Съединените щати, 
тъй като приорет на правителството е диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на енергийния 
ресурс. 
 
√ Полина Карастоянова: Необходим е рестарт на българския туризъм 
Без международен туризъм и без движение между държавите 2020-а може да се окаже катастрофална 
"Необходим е рестарт на българския туризъм - на модела за развитие, на модела за управление. Пандемията от Covid-19 
беше време на изпитание, но и време за поуки". Това каза пред БНР Полина Карастоянова - изпълнителен директор на 
Националния борд по туризма (НБТ). Днес едни от най-големите и представителни професионални организации в 
туристическия бизнес у нас ще подпишат и представят Харта на българския туризъм 2020. 
"Това, което ни обедини 14 от представителните туристически професионални и академични институции, е разбирането, 
че е необходимо взаимодействие и култура на взаимоотношение от нов тип", уточни тя. 
В предаването "Преди всички" Карастоянова коментира, че туристическият бизнес се старае да спазва всички 
ограничителни мерки, свързани с пандемията, с цената на големи загуби. 
"Виждаме два модела за реакция в тази следваща фаза на пандемията, която не е толкова интензивна. Едната реакция е 
да се затворят границите и да се спре възможността за движение. Тя е по-лесната, но икономически и социално по-
неприемливата. За нас е важно и очакваме една по-гъвкава форма на контрол - да се наложат правила. Вече се работи с 
възможности за бързи тестове, PCR тестове, измерване на температура, апаратура, роботи могат да се движат и да 
регистрират определен тип симптоми", обясни тя и посочи, че за дестинации, в които рискът и заболеваемостта са по-
високи, трябва да се наложи по-конкретна и по-строга процедура, но не да се затворят: 
"Без международен туризъм и без движение между държавите туризмът в България не само няма да се рестартира, но 
2020-а година може да се окаже катастрофална". 
 
√ Оставка на португалския финансов министър, който е и председател на Еврогрупата  
Португалският министър на финансите Мариу Сентену напуска правителството, съобщи БТА, като цитира изявление на 
президентът Марселу Ребелу де Соуза. 
Сентену, чиято работа се свързва със свеждането на бюджетния дефицит на Португалия до нула, е и председател на 
Еврогрупата, обединяваща финансовите министри от еврозоната. 
Сентену е пожелал да се оттегли и ще бъде заменен от държавния секретар за бюджета Жоау Леау, уточни португалският 
държавен глава на официалния си уебсайт. 
Не се посочва причина за оставката, но португалски медии от месеци съобщават за силното му желание да напусне поста. 
Мандатът му като ръководител на Еврогрупата също трябваше да приключи скоро, отбелязва Асошиейтед прес. 
Еврогрупата избира председателя си за период от 2,5 години с обикновено мнозинство, като Мариу Сентену беше избран 
на тази длъжност на 4 декември 2017 г. 
 
Investor.bg 
 
√ КЕВР потвърди по-евтиния ток от 1 юли, както и промените при топлинната енергия 
Регулаторът отново изтъква, че не повишава и понижава цените на топлинната енергия, а ги определя на 
прогнозен принцип 
Цената на електроенергията на регулирания пазар да намалее средно с 0,55% за новия регулаторен период от 1 юли, 
потвърди своето по-ранно предложение Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)  след обществено 
обсъждане. 
За битовите клиенти на ЧЕЗ е предвидено крайната цена на електроенергията да намалее с 0,45%, а за Енерго Про – с 
1,69%. За клиентите на ЕВН се предлага минимално увеличение с 0,15%. В тези цени са включени цената на 
електроенергията, цените за мрежовите услуги и добавката "Задължение към обществото". 
В обсъждането са участвали омбудсманът Диана Ковачева и Мая Манолова, председател на гражданско движение 
„Изправи се.бг“. 
КЕВР е провела обсъждане и относно утвърждаването на цените на топлинната енергия за новия регулаторен период от 1 
юли.  
Енергийният регулатор отново изтъква, че след извършен регулаторен преглед на дружествата е изчислена годишна 
индивидуална прогнозна цена на топлинната енергия за регулаторния период. За „Топлофикация София“ ЕАД 
предлаганата годишна прогнозна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 81,57лв./MWh, за 
„ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 83,20 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 71,87 лв./MWh,за „Топлофикация Бургас” 
ЕАД – 69,72 лв./MWh, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД - 85,06 лв./MWh, „Топлофикация – Враца“ ЕАД - 76,70 лв./MWh, 
„Топлофикация ВТ“ АД - 86,54 лв./MWh, „Топлофикация-Разград“ ЕАД - 85,13 лв./MWh. 
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В съответствие с промените Закона за енергетиката, за целите на ценообразуването, КЕВР вече определя прогнозна цена 
на топлинната енергия за целия годишен ценови период за всяко едно топлофикационно дружество с основен енергиен 
носител природен газ, посочва се в проекта за решение, припомнят от регулатора. 
На общественото обсъждане от страна на омбудсмана е направено възражение, че с определените прогнозни цени за 
едногодишния период не се отчита значителното намаление в цената на природния газ през последните месеци. По този 
начин потребителите ще заплащат по прогнозна, а не по действителна цена и това ще ги ощети, смята тя. От „Изправи 
се.бг“ е отправено искане Комисията да преустанови цялата процедура по определяне на цени от 1 юли, тъй като няма 
яснота относно предстоящото намаление на топлинната енергия за периода 1 юли 2019 – 31 март 2020 г. 
В тази връзка КЕВР посочва, че не увеличава и намалява цените, а ги определя на прогнозен принцип. Тъй като цените са 
за бъдещ период, енергийният регулатор е длъжен да прогнозира ценообразуващите елементи, които участват при 
определяне на крайната цена. Прогнозите са извършени след проучване на цените и тенденциите на международните 
газови пазари и ценовите нива въз основа на сключените фючърсни сделки за година напред. 
От страна на работната група към КЕВР е пояснено също, че съществува изготвен механизъм, с който потребителите да 
бъдат компенсирани при настъпила промяна в цените на природния газ. 
Окончателните решения за утвърждаване на цени на топлинната енергия и на цени в сектор "Електроенергетика" за 
новия регулаторен период 1.07.2019-30.06.2020 г. КЕВР ще вземе и обяви на 1 юли. 
 
√ Блокадите са предотвратили смъртта от коронавирус на над 3 млн. души в Европа 
Ограничителните мерки са намалели със средно 82% равнището на възпроизвеждане на вируса, показва 
изследването на Imperial College в Лондон 
Мерките за блокада, въведени за спиране на разпространението на COVID-19, са били ефективни за възстановяването на 
контрола върху пандемията и са позволили да се предотврати смъртта на 3,1 млн. души в 11 страни в Европа, показва 
публикувано в понеделник проучване, цитирано от AFP. 
Изследването на Imperial College в Лондон, чиито учени съветваха британското правителство за справянето със здравната 
криза, анализира основните мерки, предприети в 11 страни на Стария континент, като забрана на обществените събития, 
ограничаване на придвижването и затваряне на магазини и училища. 
„Преценяването на ефективността на тези мерки е важно заради икономическите и социалните последици от тях“, 
подчертават авторите в момент, когато съпътстващите последици от блокадите често са поставяни под съмнение и се 
прокрадват искания, особено във Великобритания, за ускоряване на отмяната на ограниченията. 
Учените сравнили броя на починалите според базата данни на Европейския център за контрол и предотвратяване на 
заболяванията с броя на починалите, който е щял да бъде достигнат без мерки за контрол, до който достигнали с 
помощта на математически модели. 
Те стигат до извода, че задействаните мерки са позволили да се предотврати смъртта на около 3,1 млн. души в тези 
страни. 
Според проучването, публикувано в списание Nature, мерките са съдействали да се намали със средно 82% равнището на 
възпроизвеждане на вируса (броя на новозаразените от всеки болен) под прага от 1, когато броят на новите случаи 
започва да намалява. 
Учените изчисляват още, че на 4 май между 12 и 15 млн. души са били заразени с COVID-19 (или 3,2%-4% от населението 
със значителни вариации според страните). 
Така Белгия е имала най-високото равнище на заразени с 8% от населението, следвана от Испания с 5,5%, 
Великобритания с 5,1% и Италия с 4,6%. 
В същото време само 710 хил. германци са се заразили с вируса, или 0,85% от населението. 
Авторите подчертават, че ограничителните мерки са били въвеждани на близки интервали от време, така че е трудно да 
се преценят последиците от всяка от тях отделно. Те обаче стигат до извода, че „блокадата е имала значителен ефект“ за 
овладяването на епидемията. 
„Запазването на мерките трябва да бъде обмислено, за да се държи под контрол разпространението на SARS-CoV-2“, 
допълват те. 
Учените посочват за едно от ограниченията на модела им, че той приема, че дадена мярка е имала един и същи ефект 
навсякъде, докато в действителност „е имало вариации в ефективността на блокадата според страните“. 
11-те изследвани страни са Германия, Австрия, Белгия, Дания, Испания, Франция, Италия, Норвегия, Великобритания, 
Швеция и Швейцария. 
Друго изследване на университета Бъркли в САЩ, което също беше публикувано в понеделник в списание Nature, 
установи, че 530 млн. заразявания с коронавирус са били избегнати в шест страни (Китай, Южна Корея, САЩ, Франция, 
Иран и Италия) благодарение на задействаните мерки до 6 април. 
Неговите автори сравняват ежедневния ръст на броя на новозаразените преди и след прилагането на мерките и стигат до 
извода, че те са го забавили значително „с видими здравни ползи в повечето случаи“. 
В сравнение със сценарий без ограничителни мерки те считат, че 62 млн. „потвърдени случаи“ са били „избегнати или 
забавени“ или общо 530 млн. заразени предвид голямото подценяване на броя на случаите. 
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БНТ 
 
√ Теменужка Петкова потвърди: Ще бъде определен нов състав на КЕВР 
Парламентът подготвя смяна на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране. Това обяви в Сутрешния блок 
на БНТ министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Тя каза още, че надвзетите пари за парно ще се приспадат от 
сметките ни, а отказалите се от топлофикациите ще бъдат компенсирани с пари в брой. Объркването с прогнозните цени 
на парното Петкова нарече комуникационен проблем. 
В момента "Булгаргаз" подписва 199 споразумения с топлофикациите и газовите си доставчици за връщане на 201 млн. 
лв. надвзети заради предоговорената с "Газпром" по-ниска цена на синьото гориво. А домакинствата ще бъдат 
компенсирани чрез сметките. 
Теменужка Петкова - министър на енергетика: Ако ние плащаме своите сметки на реален отчет, т.е. ежемесечно. С 
първата възможна фактура, която топлофикационните дружества ще издават на своите клиенти, там ще бъде показан и 
размерът на намалението. А за тези абонати, които отчитат и плащат своята енергия на годишна база, това ще се случи с 
изравнителната сметка. 
Оказва се, че все пак някои домакинства ще бъдат компенсирани с пари. 
Теменужка Петкова - министър на енергетика: В закона много ясно е определен и случаят, в който ще бъдат връщани в 
кеш парите на съответните клиенти, които вече са загубили качеството си на клиенти на Топлофикация, те ще могат да 
получат своето намаление съответно в брой. 
Петкова определи като комуникационен проблем объркването с прогнозните цени на парното и потвърди, че предстои 
смяна на КЕВР. 
Теменужка Петкова - министър на енергетиката: Мандатът на комисията изтече на 2-ри април. Колегите в парламента 
работят в тази посока и така, както предвижда законът, ще бъде определен нов състав на КЕВР. 
Тя увери, ча няма предпоставки за скок в цената на тока, тъй като БЕХ е добре финансово. 
Теменужка Петкова - министър на енергетика: 399 млн. лв. е нетната печалба на БЕХ за 2019г., така че няма причина за 
подобни промени в цената. 
Петкова съобщи още, че в момента се полагат усилия за ускоряване на проекта "Белене". 
Теменужка Петкова - министър на енергетика: В ход е процедурата за избор на стратегически инвеститор. Кризата с 
COVID-19 затрудни този процес, но ние не сме спрели комуникацията и с 5-те компании, които потвърдиха своя интерес 
за участие в тази процедура. И заявлението им да подадат обвързващи оферти. 
Продължава работата и по интерконектора Гърция-България и "Балкански поток". 
 
√ Екоминистърът за задържаните тирове с отпадъци: Сега ще започне ваденето на фалшиви фактури!  
Екоминистър Емил Димитров настоя, че шестте камиона със 137 тона отпадъци, задържани снощи на ГКПП "Капитан 
Андреево", са опит да се тества системата дали ще мине боклукът на родна територия. 
"Благодарение на това, че митничарите и граничарите са преминали курс, а и са обучени по отношение на отпадъците, 
веднага са се усетили, че става въпрос за нарушение", посочи той в Сутрешния блок на БНТ. 
"Проверяваме сега колко пъти са преминавали, в каква посока, а и с какъв товар. До вчера нямаше такива данни, които 
да ни притесняват в тази посока, но днес наново ще започнат проверки за доста по-дълъг период назад", посочи той. 
Димитров настоя, че снощната акция е успешна и операцията е била съвместна - на Гранична полиция, Митниците и на 
МОСВ. 
Той обяви, че отпадъците са били предназначени за родна фирма, но отказа да назове името й. Димитров заподозря, че 
сега ще започне ваденето на фалшиви фактури, които ще бъдат писани някъде. 
"Предполагам, че шофьорите не са знаели какво правят и прекарват, както и това, че това всъщност е престъпление", 
допълни екоминистърът. 
По думите му сега предстои да стане ясно какви ще бъдат санкциите и обезпечителните действия от страна на 
прокуратурата към фирмата получател на отпадъците. 
Емил Димитров обяви още, че вчера министерството му е закрило една от площадките в Лом, която е за съхранение и 
преработка на отпадъци, защото се оказало, че там не е имало никакви машини и съоръжения. 
Той припомни за започналата проверка на фирмите, занимаващи се с преработката на отпадъци, които у нас са около 
5000. 
Според него не може натрупани проблеми с десетилетия да бъдат решени отведнъж, а и не пожела да е в ролата на 
екологична бухалка. 
"Няколко са фирмите, които са получили разрешение за третиране на опасни отпадъци. Във всичките сме изпратили 
проверка. Някои от тях предстои да представят документи. Навсякъде ще минем", зарече се той. 
 
√ Бизнесът в столицата страда от липсата на туристи  
По-голямата част от хотелите и хостелите все още са затворени, а останалите под 10% нямат никакви клиенти. 
Заведенията и търговците на сувенири в центъра също се оплакват от изчезването на чуждите туристи. 
Именно чуждестранните туристи са тези, които пълнят София през лятото. За последните 10 години столицата отбеляза 
огромен ръст. Броят на туристите се увеличил с 82%. През 2019 г. столицата е посетена от 1 160 000 туристи. 
Сега обаче туристи няма, полетите от чужбина са минимални. 
За март-април 2019 г., София е посетена от близо 350 000 туристи, за същия период на 2020 г. те нямат и 50 000. 
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Логично от липсата на туристи страдат основно хотелите. От бранша се надяват до началото на най-силния градски 
туристически сезон - есента, да са отпаднали карантините и чужденците отново да започнат да посещават София и да 
носят приходи на града. 
Един от хостелите в София не е посрещал клиенти от 13 март. Всички над 100 резервации за 11 -те стаи са отменени. През 
последните години в периода март-октомври 70 % от хостела е запълнен. Вчера собственичката Албена е получила 
първата си нова резервация - за юли от Унгария. 
Албена Димитрова, собственик на хостел: Ние сме ориентирани към чуждестранния пазар, нашите туристи в 90% са 
чужденци. Предполагам, че при нормални условия, ако нещата се запазят такива каквито са, ще се възстанови това, което 
е било през лятото на следващата година. 
Заради пандемията обаче клиентите очакват по-ниски цени, което според Албена прави изплуването от кризата още по-
трудно. 
Николай Русев е генерален мениджър на голям централен хотел, където използвали извънредното положение за 
цялостен ремонт. 
Николай Русев, Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели, генерален мениджър на 
хотел: Има страхотно голяма криза, значи ние я усетихме още преди да има официални забрани и рестрикции. При така 
наречена втора вълна това би довело до масови фалити и затваряния на цели бизнеси за неопределено време.Това е 
най-песимистичното, а най-оптимистично, ако до месец-два, просто това лято промени коренно ситуацията и наесен се 
върне всичко към нормалния си ритъм. 
Напълно затворени по време на извънредното положение са били над 80 % от хотелите в София, сега клиенти посрещат 
единици. 
Иво Маринов, директор ОП "Туризъм", СО: Все още значими за града хотели са затворени, а тези които отвориха, страдат 
от по-ниска заетост - 5-10 стаи. 
Търговците на икони и бижута също разчитат най-вече на чужденците. 
Боян, търговец на картини: Идваха групи чужденци, имаше движение, прилично беше, сега все едно като на гробища. 
Най-пустото място в София, никой не минава. 
Събитийният и конгресен туризъм в София също е в криза, защото повечето големи и значими събития са отменени за 
догодина. 
 
√ Турция поднови полетите си до България  
От днес Турция подновява полетите си до България. Информацията съобщи турският министър на транспорта Адил 
Караисмаилоглу. 
През юни ще бъдат възстановени полетите до 40 страни. В Турция продължава отмяната на редица рестрикции, 
въведени заради коронавируса. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ България е сред четирите държави в ЕС с ръст на икономиката за първото тримесечие 
Като цяло обаче европейската икономика отбелязва един от най-тежките спадове в история си  
България е една от четирите държави в Европейския съюз, които записват ръст на икономиката си през първото 
тримесечие спрямо предходния период. Сезонно коригираният БВП за страната нараства с 0,3%, колкото и в Румъния. 
Най-голямо е повишението за първите три месеца в Ирландия – 1,2%. Следват България и Румъния с ръст от по 0,2 на сто. 
Растеж записва и икономиката на Швеция - с 0,1%. 
Като цяло обаче европейската икономика отбелязва един от най-тежките спадове в своята история през първото 
тримесечие на тази година на фона на коронавирусната пандемия. 
Сезонно коригираният брутен вътрешен продукт е записал понижение от 3,6% в еврозоната и 3,2% в Европейския 
съюз през първите три месеца на годината спрямо предходния период. Това показват данни на европейската 
статистическа служба Евростат. 
Това представлява най-рязкото понижение, откакто се води статистиката от 1995 г. 
Най-голямо е свиването във Франция и Италия (с по 5,3%), както и в Испания и Словакия (с по 5,2%). 
Изоставането е факт, въпреки че драстичните мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 започнаха да се 
прилагат едва през третия месец от периода. За сравнение през четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП отбелязва 
минимален ръст от 0,1% както в еврозоната, така и в ЕС. 
Спрямо същия период на миналата година сезонно коригираният БВП намалява с 3,1% в еврозоната и с 2,6% в ЕС през 
първото тримесечие. Това е и най-резкият спад от третото тримесечие на 2009 г. В края на миналата година ръстът на БВП 
на годишна основа е бил съответно 1% и 1,2% за еврозоната и ЕС. 
В един от основните търговски партньори на блока САЩ брутният вътрешен продукт в началото на годината намалява с 
1,3% спрямо предходното тримесечие, след като записва ръст от 0,5% в края на 2019 г. Спрямо същото тримесечие на 
предишната година обаче икономиката расте с 0,3%. 
 
√ Експерт: Ако следваме логиката на щаба от март, сега трябва да се въведат мерки срещу коронавируса 
Д-р Стойчо Кацаров, Център за защита правата в здравеопазването, Бизнес старт, 09.06.2020 
Когато се въведе извънредното положение на 13-ти март в страната, броят на новите случаи на коронавирус бе 10. Сега 
премахваме всички ограничителни мерки и имаме 83 нови заразени с коронавирус за едно денонощие. Знаем твърде 
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малко за процеса на заразяване в нашата страна. Ако следваме логиката по отношение на броя на заразените от март, би 
трябвало сега да въведем мерките. Това каза д-р Стойчо Кацаров, Център за защита правата в здравеопазването, в 
предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова. 
"Не беше направена епидемиологична оценка на ситуацията нито когато бе въведено извънредното положение, 
нито при въвеждането на извънредната епидемична обтановка.  Липсва базова информация. Статистиката, с 
която разполагаме е много постна".  
По думите на Кацаров, 83 регистрирани случаи за денонощие не е обнадеждаваща новина. 
"Основание за връщане на мерките може да се намери винаги. Не съм убеден, че прилаганите мерки действат.  Има 
много примери от европейски страни, където бяха приложени много по-строги мерки и където резултатите са по-
лоши". 
Той коментира, че според щетите за българската икономика ще са малко по-високи от средните за икономиките на ЕС. 
"Това показва, че сме прекалили с мерките. Малко заразени, а големи икономически щети", заяви гостът. 
Според него са необходими подходящи политики, така че служителите да бъдат защитени и да не се страхуват, че ще 
загубят пари, ако отсъстват от работа, както и да не се страхуват от уволнение.  
 
√ Ученическо онлайн изложение събра над 60 технологични проекта 
Мадлен Саркисян, Технологично училище "Електронни системи" към Технически университет  
ТУЕС Фест е ежегодно ученическо изложение на проекти, което организира нашето училище. Тази година бяха включени 
над 60 технологични проекта с различни разработки в три категории -  „Софтуер“ „Компютърни мрежи“ и "Роботика и 
вградени системи". Това каза Мадлен Саркисян,Технологично училище "Електронни системи" към Технически 
университет, в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова. 
"За първа година събитието бе организирано онлайн заради мерките за безопасност във връзка с 
разпространението на коронавируса. Всички проекти бяха изложени на официалния сайт на събитието".   
Тя обясни, че събитието се организира от доброволци от 11-ти клас с помощта на ръководството на ТУЕС.  
"Преживяването бе изключително интересно. Добихме представа какво е да се организира онлайн събитие от 
такива мащаби. Смятаме, че се получи доста успешно онлайн събитие за първа година".  
"Радваме се, че успяхме да амбицираме учениците да участват и тази година, тъй като всички проекти бяха много 
интересни по актуални теми", допълни Саркисян. 
Бяха връчени специални награди за по-добро бъдеще, която отиде при система за автоматизиран контрол на пътни 
светофари.  
Вижте целия разговор във видео материала. 
 
√ София е на 180-о място сред най-скъпите градове в света за чуждестранни служители 
Проучване на консултантската компания Mercer оценява разходите на работниците по света за 2020 г. 
Хонконг е най-скъпият град в света за чуждестранни работници през 2020 г. На второ място се нарежда Ашхабад. 
Столицата на България - София, е на 180-о място. Това сочи проучване на американската консултантска компания в 
областта на човешките ресурси Mercer, съобщава Der Spiegel. 
Причината за водещата позиция на Хонконг в класацията са преди всичко високите цени на жилищата. При Ашхабад 
ситуацията е по-необичайна. Според Mercer там има проблеми като хиперинфлация и високи разходи за вносни стоки и 
суровини. 
В рамките на проучването си Mercer обхваща общо 200 показателя, свързани с разходите – включително за жилища, 
транспорт, храна, облекло, стоки за бита и развлечения, в общо 209 града по света. 
Целта на проучването е компаниите да съберет информация за разходите на своите чуждестранни служители, като 
сумите не отговарят непременно на средните разходи за живот на местните жители в градовете, в които дружествата са 
базирани. 
Японската столица Токио е третият най-скъп град, Цюрих заема четвъртата позиция. Други два града в Швейцария също 
се класират сред първите десет най-скъпи в света за чуждестранните работници - Берн (8-мо място) и Женева (9-то 
място). Най-скъпият град в Африка е Н'Джамена, столицата на Чад, поставен на 15-а позиция. Ню Йорк се нарежда на 
шесто място като най-скъпият град в САЩ. 
От германските градове Мюнхен заема 72-ра позиция, Франкфурт е на четири позиции след него, а Берлин е едва на 82-
ро място. Дюселдорф е стотен в ранглистата. 
Бишкек в Киргизстан, Ташкент в Узбекистан, Уиндхоек в Намибия и Тунис се считат за особено евтини по отношение на 
разходите за живот на чуждестранните работници. 
 
√ МВФ иска да използва съществуващите резервни активи, вместо да създава нови 
В момента има доста вътрешна работа по този въпрос, каза Джефри Окамото  
Международният валутен фонд търси начини да мобилизира съществуващите резервни активи, а не да създава нови, за 
да помогне на страните да се справят с икономическия спад, породен от пандемията, пише Bloomberg.   
Фондът извършва „доста“ вътрешна работа, за да измисли как да използва съществуващите специални права на тираж 
(СПТ), за да имитира ефекта от създаване на допълнителни такива, заяви първият управляващ директор 
Джефри Окамото по време на конференция във вторник.  
Предложеното разпределение на СПТ в размер на 500 милиарда долара беше блокирано през април от най-големия 
акционер на МВФ - САЩ.  

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/78269-uchenichesko-onlayn-izlozhenie-sabra-nad-60-tehnologichni-proekta
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„Въпреки че аз и другите бихме били заинтересовани от общо разпределение на СПТ, ние проучваме всеки наличен 
вариант, за да сме сигурни, че ефективно ще се възползваме от разпределението на СПТ, но със съществуващите налични 
запаси в момента“, каза Окамото.  
„В момента има доста вътрешна работа по този въпрос. Не искам да издавам прекалено много“, добави той.  
Управляващият директор Кристалина Георгиева по-рано каза, че МВФ иска да намери начини да предаде СПТ от богатите 
страни, които не се нуждаят от тях, към по-бедните страни.  
Американският министър на финансите Стивън Мнучин заяви през април, че администрацията на Тръмп се 
противопоставя на плана за създаване на повече резервни активи, тъй като те са определени за държави 
пропорционално на техните квоти.  
Това означава, че 70% ще отидат в страните от Г-20, които не се нуждаят от помощта, а само 3% - в най-бедните 
развиващи се страни.  
 
Мениджър 
 
√ НСИ отчита спад на оборотите при търговията на дребно през април  
По предварителни сезонно изгладени данни през април 2020 г. при оборота в раздел „Търговия на дребно, без 
търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени се наблюдава намаление с 1.4% спрямо предходния 
месец. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). 
През април 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 
19.9% в сравнение със същия месец на предходната година. 
Месечни изменения 
През април 2020 г. е регистрирано намаление на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с 
автомобилни горива и смазочни материали - с 4.1%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи 
изделия - с 1.8%, и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни 
материали - с 1.4%. 
При търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали най-голям 
спад е отчетен в: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 28.4%, и търговията на дребно с 
фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - със 17.6%. Увеличение на оборота е 
регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - със 17.8%, и търговията на дребно 
чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.4%. 
Годишни изменения 
През април 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с 
автомобилни горива и смазочни материали (с 40.3%), при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с 
автомобилни горива и смазочни материали (с 22.9%) и при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и 
тютюневи изделия (със 7.9%). 
По-значителен спад при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни 
материали е регистриран при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 72.0%, търговията 
на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 27.7%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други 
стоки за бита - с 20.7%. Увеличение е отчетено при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет 
- с 11.7%. 
 
√ Тежък песимизъм сред българските работодатели за наемане на нови служители в следващите 3 месеца  
Рязък негативен обрат в нагласите на българските работодатели за пазара на труда в периода юли-септември регистрира 
публикуваното днес Обзорно изследване на ManpowerGroup за заетостта. Проучването, проведено по време на 
извънредните обстоятелства на епидемията от COVID-19, отчита, че едва 9% от работодателите в страната планират да 
увеличат броя на служителите, 15% предвиждат да го намалят, а цели 67% не очакват промяна в нивата на заетост. След 
корекция на данните според сезонните колебания отчетената нетна прогноза е -7% и е най-слабата от началото на 
изследването преди повече от девет години. Все пак 22% от работодателите очакват през следващите три месеца да се 
върнат към нивата на наемане на нови служители отпреди епидемията, като най-оптимистични са в сектор „Друго 
производство” (27%). 
Отчетените намерения за наемане във всички пет региона са най-слабите от началото на изследването през 2011 г. Най-
скромен пазар на труда се очаква в Бургас, където работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от -20%. 
Предвижда се умерено темпо на наемане в Русе и Варна с прогнози от -8%, докато прогнозите за Пловдив и София са 
съответно -4% и -2%. В сравнение с предишното тримесечие намеренията за наемане отслабват във всички пет региона, 
като работодателите в Бургас отчитат рязък спад от 28 процентни пункта, докато във Варна и Пловдив е регистрирано 
значително намаление от съответно 19 и 13 процентни пункта. Спрямо същия период на миналата година значителен 
спад от съответно 26 и 20 процентни пункта е отчетен в регионите на Бургас и Варна. Перспективите за наемане в София 
също намаляват с 11 процентни пункта и с 10 процентни пункта в Пловдив и Русе. 
 

НЕТНА ПРОГНОЗА НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q3_19 Q2_20 Q3_20 

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ +8% +6% -7% 
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БУРГАС +6% +8% -20% 

ПЛОВДИВ +6% +9% -4% 

РУСЕ +2% +1% -8% 

СОФИЯ +9% +1% -2% 

ВАРНА +12% +11% -8% 

 
Очаква се нивата на заетост да намалеят във всички седем индустриални сектора, включени в изследването, и отчетените 
перспективи за наемане отново са най-слабите от началото на изследването. Леко увеличение на броя на служителите 
през следващото тримесечие предвиждат работодателите в сектор „Финансови и бизнес услуги” и „Промишленост”, 
където нетната прогноза за заетостта от +3%. В същото време работодателите от останалите пет сектора споделят 
очаквания да намалят заетостта, като най-мрачни са прогнозите в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” (б.р. 
традиционно един от най-активните сектори в набирането на работна ръка по това време на годината) и „Други услуги” - 
съответно -16% и -13%. В сравнение с предишното тримесечие перспективите за наемане отслабват във всички седем 
индустриални сектора. Значителен спад от 18 процентни пункта е отчетен в сектор „Строителство” и „Други услуги”, 
докато прогнозите за секторите „Друго производство” и „Хотелиерство и ресторантьорство” намаляват със съответно 14 и 
12 процентни пункта. 
 

НЕТНА ПРОГНОЗА НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q3_19 Q2_20 Q3_20 

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ +8% +6% -7% 

СТРОИТЕЛСТВО +12% +10% -8% 

ФИНАНСОВИ И БИЗНЕС УСЛУГИ +16% +7% +3% 

ПРОМИШЛЕНОСТ +11% +6% +3% 

ДРУГО ПРОИЗВОДСТВО (Минно дело; Земеделие, лов, горско 
стопанство и риболов; Електричество, газ и вода) 

+5% +5% -9% 

ДРУГИ УСЛУГИ (Публичен и социален сектор; Транспорт, 
складове и комуникации) 

+8% +5% -13% 

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ +3% -4% -16% 

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО +5% +8% -2% 

 
В допълнение работодателите от всички четири според размера си организации очакват да намалят заетостта от юли до 
септември. Най-слабо темпо на наемане се предвижда от работодателите от средно големите компании, които отчитат 
нетна прогноза за заетостта от -15%. Прогнозата за малките и големите предприятия е -6%, докато микропредприятията 
споделят прогноза от -5%. В сравнение с предишното тримесечие работодателите от големите предприятия отчитат остър 
спад от 25 процентни пункта, а прогнозата на работодателите от средно големите компании намалява с 21 процентни 
пункта. Прогнозите на работодателите от малките и микропредприятията намаляват със съответно 11 и 3 процентни 
пункта. 
По отношение на другите държави по света изследването на ManpowerGroup за третото тримесечие на 2020 г. разкрива, 
че работодателите в 35 от всички 43 анкетирани страни предвиждат да намалят заетостта до края на септември 2020 г., 
като се очаква увеличение на броя на служителите в седем държави (Япония, Индия, Китай, Тайван, САЩ, Хърватия и 
Германия) и застинал пазар на труда в Хонконг. Работодателите в три от четирите най-големи европейски икономики 
прогнозират спад на заетостта през следващото тримесечие. Най-мрачни перспективи за наемане са отчетени във 
Великобритания, като работодателите очакват най-слабия пазар на труда от началото на изследването там през 1992 г. 
Във Франция работодателите също очакват най-слабото темпо на наемане от началото на изследването през 2003 г. и в 
частност в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”, а прогнозата за Италия е най-слабата през последните шест години 
отчасти заради скромните намерения за наемане на служители в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и 
„Финансови и бизнес услуги”. 
 

Европа, Близкия изток и 
Африка 

2Q2020 
% 

3Q2020 
% 

АВСТРИЯ 7 -3 

БЕЛГИЯ 13 -5 
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БЪЛГАРИЯ 6 -7 

ХЪРВАТИЯ 24* 2* 

ЧЕХИЯ 5 -8 

ФИНЛАНДИЯ 6 -6 

ФРАНЦИЯ 11 -11 

ГЕРМАНИЯ 12 1 

ГЪРЦИЯ 24 -7 

УНГАРИЯ 5 -5 

ИРЛАНДИЯ 10 -11 

ИЗРАЕЛ 8 -9 

ИТАЛИЯ 8 -5 

ХОЛАНДИЯ 12 -4 

НОРВЕГИЯ 16 -7 

ПОЛША 1 -6 

ПОРТУГАЛИЯ 13* -9* 

РУМЪНИЯ 20 -14 

СЛОВАКИЯ 6 -15 

СЛОВЕНИЯ 4 -1 

ИСПАНИЯ 6 -12 

ШВЕЦИЯ 10 -12 

ШВЕЙЦАРИЯ 2 -8 

ТУРЦИЯ 10 -2 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 5 -12 

ЮЖНА АФРИКА 2 -17 

 
√ Започват масови проверки на фирми с разрешителни за дейности с отпадъци  
По заповед на министъра на околната среда и водите Емил Димитров започват масови проверки на дружества, 
притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци и комплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за 
опазване на околната среда. 
Проверките тръгват в областите Монтана и Пловдив, за да установят спазват ли се условията по разрешителните 
документи или комплексни разрешителни, има ли на площадките, въведени в експлоатация инсталации и съоръжения, 
как се управляват образуваните отпадъци от дейността и спазват ли се условията по издадените съгласия по 
нотификации за трансграничен превоз на отпадъци. 
Във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура и заповед на министъра на околната среда и 
водите ще се проведат проверки и на ТЕЦ-ове. Обект на проверки ще бъдат и всички основни оператори, осъществяващи 
дейности по енергийно оползотворяване на отпадъци с цел предотвратяване замърсяване или увреждане на компоненти 
на околната среда. Освен фактическото състояние на дружествата, ще се инспектира дали са монтирани предвидените в 
разрешението оборудвания (пречиствателни съоръжения – филтри, автоматични системи за извършване на собствени 
непрекъснати измервания и други). 
Днес министър Емил Димитров ще внесе в Министерския съвет промени в Устройствения правилник на МОСВ, с които се 
създава нова дирекция „Национален координационен център“. Чрез него ще се набира, наблюдава и анализира 
необходимата информация за осигуряване опазването на компонентите на околната среда, както и факторите, които 
замърсяват или увреждат околната среда, като целта е навременно да се вземат аргументирани решения. Звеното ще 
работи в тясно сътрудничество с регионалните инспекции по околна среда и води, "Басейнови дирекции" и дирекции на 
националните паркове. 
 
 



17 

 

√ Върховната касационна прокуратура проверява 14 от най-големите приватизационни сделки у нас  
Докладът на ДАНС за 14 от най-големите като актив приватизационни сделки, включително и тази за „Кремиковци“ вече 
е в прокуратурата и е разпределен на наблюдаващи прокурори от Върховната касационна прокуратура. Те 
проверяват дали има данни или доказателства за извършени престъпления, изтекли ли са давностните срокове, дали са 
водени досъдебни производства, има ли осъдени или оправдани лица, за да се направи наказателноправен анализ и да 
се прецени дали ще се предяви наказателна отговорност.  Това заяви главният прокурор Иван Гешев в Пещера, където бе 
заедно с главния секретар на МВР във връзка с борбата с битовата престъпност. 
По думите на Гешев втората линия на проверка е от направлението „Граждански и съдебен надзор“ от Върховната 
касационна прокуратура. Той припомни, че на прокуратурата е била отнета възможността да атакува в съда нищожни 
сделки, въпреки че за такива няма давност. 
"Засега се касае само за 14 от над 7 000 приватизационни сделки, без да се брои "общинската приватизация". Предстои 
да се създаде необходимата организация за по-мащабни проверки", заяви главният прокурор.  
Над 90% от българите са били ограбени по времето на приватизацията, подчерта Гешев и даде пример как една и съща 
история може да се чуе в различни населени места - как заводът е продаден без пари, и този завод, който е построен с 
удръжки от заплатите на хората, е нарязан на скрап или затворен. 
"Тази страница трябва да бъде затворена, защото българските граждани заслужават справедливост", отсече той.  
 
√ Вносители недоволни от задължителното изследване за пестициди на плодове и зеленчуци. Производителите - 
твърдо "За!" 
Заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за анализ на остатъчни 
пестициди в плодове и зеленчуци от ЕС предизвика въпроси и недоволство сред вносителите. Според нея всяка партида 
плодове и заланчуци, идващи от друга страна в Европейския съюз, трябва да се изследва за пестициди у нас, като това 
може да трае до 5 дни. Този срок може да се окаже фатален за бързоразвалящи се продукти, предупреждават търговци. 
Нещо повече, анализът задължително ще става единствено в столичната Централна лаборатория за химично изпитване и 
контрол срещу такса от 420 лв., а допълнителният разход, според тях, най-вероятно ще оскъпи стоката и може да доведе 
до фалити. 
В същото време от браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“ в България излязоха  декларация до 
земеделския министър Десислава Танева, в която подкрепят идеята за изследване на вносните стоки за пестициди и 
даже предложиха тя да стане постоянно действаща.  
"Години наред в България се внасят плодове и зеленчуци второ и трето качество, а се продават като първо в търговската 
мрежа. Това ощетява българския производител, който става неконкурентен на внесените нискокачествени стоки със 
съответно по-ниска цена. Търговците-вносители масово продават на едро и на дребно по-евтината стока с по-голям марж 
и печалба", пишат българските производители и се надяват заповедта на директора на Българската агенция по 
безопасност на храните да спре нерегламентирания внос. 
"Проверките на всяка партида за остатъчни пестициди ще гарантират, че българският потребител консумира 
здравословна храна. Много често внесените нискокачествени плодове и зеленчуци водят със себе си нови болести и 
неприятели, които не са типични за нашата страна, а някои от тях са карантинни и борбата с тях е изключително трудна. 
Предприетите мерки също ще намалят разпространението на такива вредители и ще защитят българските 
производители от унищожаване на реколтата", казват още от браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“ в 
България.  
 
√ Германският износ отбелязва най-голям срив от 70 години  
Германската външна търговия се е сринала през април, когато пандемията от коронавирус удари тежко най-голямата 
европейска икономика. Износът на Германия е отчел най-големият си спад от 1950 година, информира ДПА. 
През април износът се е свил повече от очакваното с 24% на месечна основа, а вносът - с 16,5%, сочат данни на 
националната статистическа служба Дестатис (Destatis). 
Спадът от 31,1% на износа, отчетено на годишна основа, е най-големия, откакто статистическото ведомство започва да 
събира данни за външната търговия през 1950 година.  
Вносът пък се е свил с 21,6% спрямо април 2019 година, като по-силна низходяща тенденция на показателя е отчитана 
само при световната финансова криза от 2009 година. 
Анализатори прогнозираха, че през април износът ще се свие с 15,6% спрямо март, когато се понижи с 11,7%. Спадът във 
вноса покрива очакванията.  
 
√ Здравният еврокомисар Стела Кириaкиду: Не може да излезем от икономическата криза преди да сложим край на 
здравната  
Пандемията от COVID-19 демонстрира много ясно връзката между здравето и икономиката - това, което започна като 
здравна криза, може да се превърне в рецесия на глобалната икономика. Не може да излезем от икономическата криза, 
преди да сложим край на здравната. Това заяви еврокомисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на 
храните Стела Кириакиду по време на  започналия вчера Делфийски икономически форум в Гърция.  
Известен още като Балканският Давос, форумът се провежда онлайн и в продължение на 4 дни ще е платформа за 
обмяна на идеи, визии и прогнози за бъдещето на региона и света на прага между епохите преди и след COVID-19 . В 
него участват водещи лидери на мнения в областта на политиката, бизнеса и академичните среди, представящи широк 
поглед върху въздействието на пандемията върху икономиката и обществото. Онлайн икономическият форум на Delphi 
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ще насочи вниманието към необходимото за осигуряване на безопасно и успешно възстановяване. "Мениджър Нюз" е 
сред медиите от цял свят, които имат възможност да проследят най-важното от дебатите в реално време. 
„От първия ден на пандемията за мен е ясно, че сътрудничеството и солидарността е единствения път напред към по-
здрави и равнопоставени общества. Това означава, че здравеопазването не може да бъде отговорност единствено на 
здравния сектор. Транспортният и енергийният сектор, търговията и образованието, селскостопанския сектор - всички те 
трябва да бъдат част от решението на кризата“, каза Кириакиду, като добави, че това важи както за настоящата криза, 
така и за Деня след COVID-19 по аналогия със слогана на форума тази година. 
По думите й това решение трябва да включва най-уязвимите членове на обществото, като те представляват базовото 
ниво, според което да се оцени дали е постигнат успех в борбата със здравната и икономическата криза. 
„Макар че COVID-19 подложи на безпрецедентно натоварване нашите болници и медиците на първа линия, пандемията 
ни дава и възможност да видим пропуските ни в много сфери, които трябва да  подсилим. Тя ни даде шанс да създадем 
по-отворени системи за устойчиво бъдеще. Тя ни показа, че трябва да предприемем действие още сега“, коментира 
Кириакиду. 
Еврокомисар Кириакиду заяви, че жителите на Европейския съюз са направили огромни жертви през последните месеци 
и че сега заслужават почивка – възможност да пътуват и да се видят със своите приятели и роднини. 
„Носим отговорност да гарантираме, че те ще могат да направят това по безопасен начин – както за самите тях, така и за 
широката общественост. Няма да спра да повтарям, че пандемията не е свършила. Не трябва да позволяваме на 
разхлабването на ограничителните мерки да застраши постигнатия до момента напредък. Това означава, че 
възобновяването на туризма трябва да върви ръка за ръка със строги здравни мерки, солидарност и сътрудничество.“, 
добави еврокомисаря. 
По думите й има една изходна стратегия за излизане от кризата – стратегията за намиране на ваксина. 
„Мобилизирали сме всички възможни средства, за да помогнем на страните членки на ЕС да се справят с пандемията. 
Всички обаче знаем, че докато не намерим ваксина няма да бъдем в безопасност. Ваксината трябва да бъде достъпна за 
всички. Ваксина за Европа – ваксина за целия свят!“, призова Кириакиду като допълни, че бързото и успешно 
разработването на ваксина зависи от способността на страните да се обединят и да работят заедно. 
Тя акцентира върху стартирания от Европейската комисия в началото на май ангажимент за дарения под надслов 
Глобални действия срещу коронавируса , чрез която до момента са събрани 9,8 млрд. евро. 
„Само миналата седмица поехме ангажимента да дарим 300 млн. евро на глобалния алианс за ваксини и имунизации 
(GAVI), с което да помогнем за имунизирането на 300 милиона деца по света както и за натрупване на запаси от ваксини 
срещу заразни заболявания“, коментира Кириакиду, като добави, че още другата седмица може да има новини от ЕК за 
пробив в развитието на ваксина. 
По думите на еврокомисаря европейците искат ЕС да играе по-активна роля в сферата на публичното здравеопазване. 
„По тази причина ние предложихме амбициозна здравна програма EU4Health („ЕС за здраве“), за периода  2021 до 2027 
година. Предложеният бюджет за програмата е 9,4 млрд. евро, което е 23 пъти повече от досегашните средства, 
отделяни в тази сфера. С тези ресурси ще се създадат европейски запаси от лекарства и медицинско оборудване, както и 
екипи от лекари, които да могат да бъдат изпратени във всяка страна членка. С тях ще се помогне за превенцията на 
заболяванията и подобряване на достъпа до здравни услуги.“, заяви още Кириакиду. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в червено  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия във вторник, 
следвайки поевтиняването на акциите на компаниите от енергийния сектор и това на British American Tobacco, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад 4,19 пункта, или 1,12%, до 369,93 пункта. Немският индекс DAX се 
понижи с  216,35 пункта, или 1,69%, до 12 603,24 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 79,43 пункта от стойността 
си, или 1,54%, достигайки ниво от 5 096,09 пункта.  Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 85,57 
пункта, или 1,32%, до 6 387,02 пункта, след като акциите на British American Tobacco поевтиняха с 3,78%, следвайки 
понижението на прогнозата за годишна печалба на фирмата заради по-ниското търсене, причинено от пандемията. 
Акциите на Royal Dutch Shell, BP и Total поевтиняха съответно с 3,35%, 1,89% и 2,39% на фона на притесненията от ново 
понижение на цените на петрола заради продължаващото свръхпредлагане. Тези опасения идват на фона на 
удължаването до края на юли на споразумението между страните от ОПЕК+ за свиване на добива с 9,7 млн. барела на 
ден. 
Автомобилният индекс SXAP и туристическият SXTP се понижиха съответно с 2,78% и 1,90%. 
Вниманието на инвеститорите в момента е насочено към двудневното заседание на Федералния резерв на САЩ, което 
ще приключи утре. 
„Смятам, че Фед няма да предприеме никакви нови действия. От централната банка най-вероятно ще запазят мунициите 
си за потенциални щети при втора вълна от коронавируса или при нужда от нови ограничителни мерки“, коментира Кийт 
Темпертън от Tavira Securities. 
Междувременно Световната банка прогнозира свиване на глобалната икономика с 5,2% през 2020 г., което представлява 
най-големият спад от Втората световна война насам. Финансовата организация очаква спад на брутния вътрешен продукт 
на Еврозоната с 9,1% 
Standard & Poor's 500 вече е на зелено за 2020 г. , Nasdaq с нов рекорд 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха нови повишения в понеделник, като широкообхватният 
индекс Standard & Poor's 500 изтри загубите си, натрупани от началото на годината. Инвеститорите гледат все по-
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оптимистично на икономическото възстановяване в САЩ след разхлабването ограничителните мерки срещу 
разпространението на коронавируса, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 461,46 пункта, или 1,7%, до 27 572,44 пункта, като бенчмаркът вече е 
само на 3,3% под нивото, при което започна годината. Широкообхватният индекс Standard & Poor's 500 напредна с 38,46 
пункта, или 1,2%, до 3 232,39 пункта, което е ръст с 47% в сравнение с дъното, отчетено през март.Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 110,66 пункта, или 1,13%, до 9 924,75 пункта, достигайки най-
високото си равнище в историята. От началото на годината технологичният индекс е напреднал с 10,6%“ 
„Очевидно е, че вълнението от отварянето на икономиката позволява на всички тези компании, които станаха жертви на  
COVID-19, да се завърнат с бум и трясък“, коментира  Стенли Друкенмилър главен изпълнителен директор на хедж фонда 
Duquesne Capital Office. „В комбинация с парите от Федералния резерв и информацията за потенциална ваксина, 
новините са много добри“. 
Акциите на компаниите, които могат да спечелят най-много от отварянето на щатите, записаха нови  печалби. Книжата на 
American Airlines и United Airliens поскъпнаха съответно с 9,25% и 14,82%, a тези на Kohl’s и Carnival с 8,47% и 15,81%. 
Пазарите бяха подкрепени и от изненадващият ръст на заетостта в САЩ през май, след като министерството на труда 
съобщи, че американската икономика е създала 2,5 млн. нови работни места през май, което е най-големият 
едномесечен скок от 1939 г. насам. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха на 8,333 млн. работни места. 
„Новите 2,5 млн. работни места през миналия месец компенсират само малка част от изгубените позиции от февруари“, 
коментира Майкъл Пиърс от Capital Economics. „Като се има предвид обаче факта, че ние очаквахме нов голям спад, този 
резултат подкрепя макро данните, че икономическото възстановяване се случва по-бързо и енергично от очакваното“, 
добавя отй. 
Оптимизъм в Азия 
Азиатските фондови борси регистрираха предимно повишения във вторник, следвайки ралито на Уолстрийт, пише 
Маркетоуч. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 бе единственият от водещите измерители, завършил сесията в 
червената зона, след като записа спад от 87,07 пункта, или 0,38%, до 23 091,03 пункта. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite напредна с 18,34 пункта, или 0,62%, до 2 956,11 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite се повиши с 12,44 пункта, или 0,67%, до 1 869,33 пункта. Хонконгският индекс 
Hang Seng добави 280,45 пункта към стойността си, или 1,13%, достигайки ниво от 25 056,22 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 4,63 пункта, или 2,44%, до 6 144,9 пункта на фона на растящото напрежение 
между Сеул и Пхенян, след като Севера Корея обяви, че прекратява всички линии за връзка с Юга. 
Акциите на фирмите, част от конгломерата Samsung Group се търгуваха смесено, след като съд в Сеул отхвърли заповедта 
за арест на лидера на групата Лий Джей-Йонг, като заяви, че липсват доказателства по обвиненията в корупция. Той 
прекара около година в затвора, след като през 2017 г. бе признат за виновен по обвинения за подкуп и присвояване. 
Йонг бе освободен през февруари 2018 г. след апелативен съд в Южна Корея отмени част от 5-годишната му присъда. 
Австралийският бечмарк ASX 200 записа ръст от 146,2 пункта, или 2,44%, до 6 144,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 1,49 пункта, или 0,32%, до 464,35 пункта. BGBX40 напредна с 0,15 пункта, или 0,15%, до 98,75 пункта. 
BGTR30 регистрира ръст от 1,34 пункта, или 0,28%, до 474,74 пункта. BGREIT се понижи с 0,29 пункта, или 0,22%, до 133,71 
пункта. 
 
В.Банкерь 
 
√ Единен портал обединява Имотния и Търговския регистър  
Единен портал обединява сайтовете на Имотния регистър и на Търговския регистър, и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел в обща платформа на адрес: portal.registryagency.bg. 
Проектът е реализиран по Оперативна програма "Добро управление", съобщиха от Агенцията по вписванията, като 
уточниха, че новият портал ще бъде презентиран на два етапа: 
На 9 юни portal.registryagency.bg стана видим за потребителите, с възможност за регистриране на потребителски 
профили и присъединяване към тях на електронен подпис, сертификат, издаден от Агенция по вписванията, или ПИК от 
НАП. 
На 27 юли ще спрат сега действащите – brra.bg и icadastre.bg и ще има възможност за използване на пълната 
функционалност на новия портал. 
В периода от 9 юни до 27 юли в portal.registryagency.bg ще може: 
·  Да се регистрира потребителски профил и към него да се присъедини средство за идентификация и да се направи 
тестово подписване. 
·  Да се извършват свободно справки в Търговския регистър, за които не се дължат държавни такси. 
·  Да се преглеждат сканираните документи, съдържащи се в делата на търговците ЮЛНЦ, след успешна регистрация на 
потребителски профил с присъединено средство за идентификация. 
Важно уточнение е, че издадените преди 23.04.2020 г. сертификати от Агенцията по вписванията няма да могат да се 
ползват в новия портал. 
·  Да се извършват нови за Имотния регистър безплатни справки - "Проверка на статус на заявление" и "Проверка на 
местонахождение на служба по вписванията". 
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·  Новост за потребителите на Имотния регистър е функционалността 'Калкулатор за изчисляване на държавни такси". 
До публикуването на пълната функционалност на новия портал потребителите ще могат да заявяват електронни услуги 
единствено чрез сега действащите интернет страници – brra.bg и icadastre.bg. След 27 юли двете страници ще бъдат 
деактивирани и потребителите следва да заявяват и ползват услугите на регистрите през portal.registryagency.bg 
Съгласно тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, за използване на услугите се дължи 
такса, с изключение на държавните институции, които имат право на безплатен достъп. След 27 юли заплащането на 
таксите за услугите чрез отдалечен достъп в Имотния регистър ще се извършава единствено по електронен път. 
Наличните средства по сметка на потребител в icadastre.bg ще бъдат прехвърлени автоматично след 27 юли, ако 
потребителят е заявил в профила си в новия портал желание за обединяване на профил. 
Модернизираният портал ще осигури възможност за работа на потребителите с по-широк кръг устройства, включително 
мобилни и операционни системи. 
Порталът няма да бъде достъпен от устройства със стари, неподдържани от производителите операционни системи и 
браузъри. 
portal.registryagency.bg ще работи с актуална версия на операционната система за компютри и смарт устройства (напр. 
над Windows 8 или MacOS 10 и др.). 
Интернет браузърите, като Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox или Safari следва да бъдат с актуална версия. 
 
√ Спад в продажбите на книги между 50 и 70% за периода март-май заради Covid-19 
Спадът на продажбите на книги е между 50% и 70% за периода март-май тази година спрямо предходната, съобщават от 
асоциация „Българска книга“ и като причина за това посочват пандемията от Covid-19. Анализът е в резултат на 
проучване, проведено от асоциацията сред книгоиздатели и книготърговци. 
В същото време от бранша отчитат 30-процентен ръст в онлайн продажбите на книги, но това не компенсира общия спад. 
Според проучването за 60 на сто от издателите проблем е отлагането на планираните нови заглавия и допечатки. 
Друг отзвук от кризата с Covid-19 в сектора е освобождаването на персонал - над половината от анкетираните посочват, 
че се е наложило да освободят служители. Става дума за преводачи, редактори, коректори, дизайнери, илюстратори, 
художници и рецензенти. 
 
√ България ще използва печат за безопасност от Световния съвет за пътувания и туризъм  
България е част от туристическите дестинации с печат за безопасност и хигиена (Safety and hygiene travel stamp), стана 
ясно от съобщение на Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC).  
Организацията проектира специалния печат, за да даде възможност на пътниците да идентифицират дестинациите и 
местата за настаняване по целия свят, приложили високи стандарти за безопасност и хигиена. 
Световният съвет за пътувания и туризъм предприе първата от редица нови световни мерки като част от своите 
протоколи за безопасно пътуване, предоставящи насоки за доставчиците на туристически пътувания. 
Целта на тези протоколи е да въведат планове за действие, които да оптимизират усилията на бизнеса за възстановяване 
на сектора след кризата от COVID-19. Към момента протоколите обхващат различни сфери – хотели, ресторанти, авиация, 
летища, туроператори, пазаруване на открито, конгресни центрове, като са взети предвид препоръките на Световната 
здравна организация, и ще бъдат актуализирани при промяна в епидемиологичната обстановка. 
Указанията, които Министерството на туризма изготви за местата за настаняване и заведенията за хранене, отговарят на 
издадените протоколи от WTTC, което прави страната ни част от тази инициатива. Тя е подкрепена също от Световната 
организация по туризъм и Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA). 
Президент и изпълнителен директор на WTTC Глория Гевара очаква през следващите дни и седмици да се присъединят 
още дестинации, което показва успеха и значението на печата за безопасни пътувания. 
На сайта на световната организация е поместено изказване на българския министър на туризма Николина Ангелкова. 
"Туризмът е кауза, която носи по-добро бъдеще за всички и заедно можем да решаваме кризи и предизвикателства. 
Приветстваме инициативата за безопасни пътувания, която ще осигури бързо възстановяване на туристическия сектор 
след световната пандемия с COVID-19 и ще възстанови доверието на пътуващите", смята Ангелкова. 
Постигнатото в България в борбата с COVID-19 показва, че с навременно предприетите от правителството ефективни 
мерки и с обединените усилия на институциите, бизнеса и гражданите, могат да се завоюват сериозни резултати в 
ограничаване на разпространението на вируса, допълва тя. 
 
√ Евродепутати подкрепиха ЕЦБ за спешно изкупуване на ценни книжа  
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард и евродепутатите от комисията по икономически и 
парични въпроси обсъдиха на редовна среща, която се провежда на всяко тримесечие, паричната политика, както 
и решението на германския Конституционен съд относно програмата за изкупуване на облигации на ЕЦБ. 
Срещата бе  фокусирана почти изцяло върху действията на ЕЦБ за намаляване на негативните ефекти от пандемията 
върху икономиката. Много от членовете на комисията подкрепиха решението на ЕЦБ да засили програмата си за спешно 
изкупуване на ценни книжа по време на пандемията, признавайки същественото й значение за възстановяването на 
икономиката на ЕС. Други евродепутати изложиха различни причини, поради които смятат, че банката е направила 
твърде много твърде рано. Те предупредиха за риска от предоставяне на евтини средства на мултинационални и 
вредящи на околната среда компании, позволявайки на националните правителства да избягват предоставянето на 
фискални стимули и продължавайки да санкционират кредиторите и спестителите, като поддържат много ниски лихви.  
Решението на Конституционния съд на Германия 
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Множество евродепутати поискаха информация за ефектите от безпрецедентното решение на германския 
Конституционен съд през май да отхвърли решението на Европейския съд по Програмата на ЕЦБ за изкупуване на 
държавни ценни книжа за стабилизиране на Еврозоната, стартирана през 2015 г. 
Някои членове на ЕП смятат, че решението на Конституционния съд на Германия би повлияло на необходимостта от по-
голяма отчетност на ЕЦБ. 
Според германския конституционен съд изкупуването на облигации на страните от еврозоната от ЕЦБ, което се извършва 
от 2015 г. с цел стимулиране на европейската икономика, противоречи на германския основен закон, тъй като при 
проверката на съразмерността на решението на ЕЦБ не са участвали правителството и парламентът на Германия. 
Същевременно няма нарушение на забраната за държавно финансиране. 
На 4 юни Европейската централна банка съобщи, че разширява програмата по изкупуване на облигации с още 600 
милиарда евро, засилвайки стимулите в помощ на закъсалата заради кризата с коронавируса еврозона.  До този момент 
програмата на ЕЦБ за изкупуване на облигации беше на стойност 750 милиарда евро. Така общо програмата става в 
размер на 1,35 трилиона евро. 
 
√ Крахът на долара чука на вратата  
Eпохата на "диспропорционална привилегия" на щатския долар като водеща световна резервна валута приключва. 
Цитираното определение е на бившия френски финансов министър Валери Жискар д'Естен от 60-е години на миналия 
век, с което той изразява огорчението си, че САЩ черпят свободно ресурси от останалия свят, за да поддържат 
разточителния си начин на живот. Повече от 60 години светът се оплаква, но не прави нищо. Тези дни обаче са на 
привършване.  
Това са разсъждения на Стийвън Роуч, които той споделя за агенция "Блумбърг". Роуч е преподавател в университета 
"Йейл", бивш главен икономист на "Моргън Стенли" и бивш председател на "Моргън Стенли Ейша", автор на книгата 
"Дисбалансът: Взаимната зависимост на Америка и Китай". 
Сериозно пострадалия от пандемията от COVID-19 жизнен стандарт на американците ще се влоши както никога досега, 
пише Роуч. Същевременно, светът изпитва сериозни съмнения за широко приеманата досега презумпция за 
американската изключителност. Валутите по правило дават числово изражение на равновесието между две сили - 
националните фундаментални икономически показатели и чуждестранните оценки за мощта или слабостта на 
държавите. Балансът за САЩ се променя и крахът на долара чука на вратата.   
Според Роуч семената на този проблем са посети от чувствителния недостиг на вътрешни спестявания в Щатите, което е 
факт още преди избухването на заразата. 
През първото тримесечие на 2020-а нетните национални спестявания, в които се включват коригираните съобразно 
обезценяването вложения на домакинствата, на бизнеса и на правителствения сектор, са паднали до 1.4% от 
националния продукт. Това е най-ниският дял от края на 2011-а и е едва една пета от средно 7% от БВП от 1960-а до 
2005-а.   
На фона на недостига на национални спестявания и на желанието за инвестиции и растеж САЩ използват огромното 
преимущество на ролята на долара като водеща световна резервна валута и бъркат дълбоко в чуждите излишъци зад 
граница, за да затворят кръга. Което не се случва безплатно. За да привлече чуждестранни капитали, Вашингтон отваря 
сериозна дупка в текущата сметка на страната, която присъства през всяка отделна година от 1982-а насам.   
COVID-19 и икономическата криза, която предизвика, довежда напрежението между спестяванията и текущата сметка до 
преломна точка. Проблемите: набъбващите правителствени бюджетни дефицити. 
По оценка на Бюджетната служба на Конгреса, федералният бюджетен недостиг ще се раздуе до рекордните за мирно 
време 17.9% от БВП през 2020-а, след което ще спадне до 9.8% през 2021-а.    
Междувременно, значителна порция от фискалната подкрепа е била спестена от изплашените, останали без работа 
американци. Което отнема част от текущия натиск върху спестяванията в национален мащаб. Публикуваните всеки месец 
данни на щатското финансово министерство обаче показват, че свързаното с кризата увеличение на федералния дефицит 
далеч надхвърля ръста на направените под въздействието на страха депозити. Например, априлският дефицит е 5.7 пъти 
по-висок от недостига през първото тримесечие и надвишава с 50% априлския ръст на персоналните спестявания.   
С други думи, налице е интензивен низходящ натиск върху и без това силно депресираните вътрешни депозити. В 
сравнение с положението по време на глобалната финансова криза, когато нетните национални спестявания стават 
отрицателни за първи път в историята - средно минус 1.8% от БВП от третото тримесечие на 2008-а до второто 
тримесечие на 2010-а - в момента се очаква много по-рязко навлизане в негативното пространство. Прогнозите са за 
нечуваната зона от минус 5% до минус 10 процента.       
Именно тук идва ред на зелените пари. Засега те са силни и печелят от типичното за периодите на кризи бягство на 
капитала към спасителните убежища. 
В периода януари-април щатската валута е поскъпнала с почти 7% към основните си търговски партньори (на коригирана 
съобразно инфлацията и търговско претеглена база) до равнище, което е с 33% над минималната цена на индекса от юли 
2011-а, по данни на Банката за международни разплащания. Предстоящият колапс на спестяванията обаче вещае рязък 
скок на дефицита на текущата сметка, който вероятно далеч ще надхвърли предишния рекорд от 6.3% от БВП, отчетен в 
края на 2005-а. Резервна валута или не, доларът не би могъл да напредва при тези обстоятелства. 
Ключовият въпрос е какво ще предизвика срива?            
На практика администрацията на Доналд Тръмп дава предостатъчно причини: протекционистките търговски политики, 
оттеглянето от стълбовете на глобализацията като Парижкото споразумение за климата, Световната здравна организация 
и традиционното атлантическо сътрудничество, погрешното управление на пандемичната криза. Всички те в комбинация 
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с мощното социално напрежение, невиждано от 60-е години на миналия век, са болезнено очевидни белези за топящото 
се световно лидерство на американците.   
Когато икономическата криза започне да се стабилизира, вероятно в края на тази или в началото на идната година, тази 
реалност ще намери национално отражение в хода на срива на вътрешните спестявания. И доларът съвсем 
безпроблемно може да тества минималните си равнища от 2011-а и да отслабне с 35% на търговско претеглена и 
инфлационно коригирана база.  
Задаващият се колапс на зелените пари ще има три основни сериозни последствия. 
Първото се нарича инфлация - желан краткосрочен буфер срещу дефлацията, но, в съчетание с очакваното слабо 
икономическо възстановяване след COVID-19 - още една причина за безпокойство от евентуална стагфлация - 
комбинация от нисък стопански растеж и растяща инфлация, която хвърля в хаос финансовите пазари.  
На второ място - доколкото по-слабият долар е симптом за раздуващ се дефицит по текущата сметка - може да се стигне 
до рязко увеличение на търговския недостиг на САЩ. 
Натискът от протекционистката политика върху преобладаваща част от дефицита на страната със 102 държави, най-вече 
двустранният дисбаланс с Китай, ще има отрицателен ефект. Защото ще върне търговията на друго ниво - с по-високи 
производствени разходи и данъци, за което ще плащат щатските потребители.     
На трето място, на фона на зле подбрания от Вашингтон момент за финансово отделяне от Китай, кой ще финансира 
дефицита на нацията, която най-накрая е загубила "диспропорционалната си привилегия"? И при какви условия - най-
вече лихвени проценти - ще се осъществява това финансиране? 
Подобно на COVID-19 и на расистките вълнения колапсът на могъщия долар ще постави доминиращото в глобален план 
положение на американската икономика в много лоша светлина. 
Или, както обобщава господин Роуч, елитарните привилегии трябва да се спечелят, а не да се приемат за даденост. 
 
Cross.bg 
 
√ Десислава Танева е под карантина  
До няколко дни ще бъдат тествани всички контактни на заместник-министъра от Министерството на земеделието. Това 
каза министър Десислава Танева пред Би Ти Ви. Тя обясни, че това не е първия случай на коронавирус в Министерството 
на замеделието, храните и горите. 
"От днес започва графика и след мен има още колеги, на които също ще им вземат проби", посочи тя. "Министерстото на 
земеделието работи при условия още от началото на пандемията и дистанционно с 280, даже повече вече, места от 
вкъщи", уточни Танева. 
 
√ 30 години от първите демократични избори  
Точно преди 30 години, на 10 юни 1990 г., се проведоха първите свободни и демократични избори след 10 ноември 1989 
г., когато падна режимът на Тодор Живков. 
След свалянето на комунистическия диктатор в България бе създадена опозиция, която се обедини в СДС с лидер д-р 
Желю Желев. Рождената й дата е 7 декември 1989 г. 
В началото на 1990 г. се свиква Националната кръгла маса, на която БКП и СДС се договарят да има избори за Велико 
народно събрание, което да изработи нова конституция на България. 
През април БКП се преименува на БСП. 
На 10 юни е първият тур на изборите за VII ВНС, вторият е на 17 юни. Избирателите гласуват за 400 народни 
представители, половината от които се избират мажоритарно, а останалите 200 - пропорционално. 
БСП печели мнозинство - 211 депутата. СДС има 144, ДПС - 23, БЗНС - 16. 
На изборите са гласували над 6,3 милиона души - рекорд, който не е достигнат до днес. Левицата получава 2,8 милиона 
гласа, а СДС - над 2,2 милиона. 
Веднага след изборите страната е обхваната от протести заради съмнения, че те са фалшифицирани от социалистите. В 
резултат на политическата криза Петър Младенов е принуден да подаде оставка и малко по-късно през август 1990 за 
президент на страната е избран лидерът на СДС д-р Желю Желев. 
Въпреки това политическата криза продължава и БСП е принудена да се съгласи на коалиционно правителство, 
съставено в края на 1990 г. с премиер Димитър Попов. В него освен представители на социалистите, влизат и политици от 
СДС, сред които са Иван Костов и Иван Пушкаров съответно като министри на финансите и икономиката 
Работата на VII ВНС приключва с приемането на новата Конституция на 12 юли 1991 г. През октомври са проведени 
избори, които с минимална преднина са спечелени от СДС и се съставя първото демократично правителство начело с 
премиер Филип Димитров. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Щабът и мерките - ще бъде ли удължена извънредната ситуация? Говори проф. Тодор Кантарджиев; 
- В огнището на заразата: има ли нови болни в Доспат и Сърница? 
- Масови проверки на фирмите за отпадъци - министър Емил Димитров; 
- Политиката: точка на кипене - какво следва по фронта ГЕРБ - БСП? 
- В Бобов дол: търсят се лекари! Защо градът остана без медици? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
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- Разследване на Вероника Димитрова за имотната мафия - как пенсионерка умира при странни обстоятелства, а 
четирите й апартамента са прехвърлени на обитатели на квартал „Факултета"? 

- Как БСП решиха да свалят правителството с подписка и как им отговарят от ГЕРБ? 
- Защо според омбудсмана Диана Ковачева цените на парното не отговарят на реалността? 
- Румен Бахов по следите на глутници кучета, които тормозят жители на столицата. 
- Има ли още заразени работници в цеха в Доспат и трябва ли да бъде удължена извънредната епидемична 

обстановка? 
- Вандали разрушиха тръба на плажа в Крайморие, а дете падна в нея. 
- Какви подобрения ще бъдат направени в природен парк „Витоша"? 
- Как семейство лисици се настани в мазето на столично училище, но никоя институция не иска да премести 

животните? 
- Какво се случва с кравата-беглец Пенка две години, след като беше спасена от умъртвяване заради бягството й в 

Сърбия? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Отказът от ваксини и липсата на лекари - опасност за националната сигурност; 
в. Труд - Извънредна обстановка до 30 юни; 
в. Телеграф - Проверка на "Телеграф" установи: Безплатните шезлонги и чадъри изчезнаха; 
в. Монитор - Всеки втори се съгласил на ваучер за отменената почивка. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Зъболекарите в корона режим: триаж по телефона, шлемове и дезинфекция; 
в. 24 часа - Ходила ли е Нинова тайно при Божков и Валентин Златев? 
в. Труд - Два пъти повече фирми съкращават хора; 
в. Труд - Бизнесменът Васил Божков пред Блумбърг: Смятам да вляза в политиката; 
в. Телеграф - Премиерът към Уилбър Рос: Внасяме газ от САЩ чрез терминала Александруполис; 
в. Телеграф - Българският Ел Чапо активира червения картел срещу държавата; 
в. Монитор - Аферата с отпадъците на Бобокови действала от 2014 г.; 
в. Монитор - Над 50 000 осигурени са променили пенсионния си фонд. 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика: Сега ще има пари за революция в 
икономиката, но цяла каста чиновници ще стане излишна; 
в. Труд - Кардиологът проф. Владимир Данов пред "Труд": Сърдечният стент е сложна и важна, а не рутинна операция; 
в. Телеграф - Проф. Генчо Начев, директор на болница "Св. Екатерина": Засичаме коронавирус за 72 минути; 
в. Монитор - Доц. Михаил Околийски, представител на офиса на СЗО за България: Възможна е втора вълна на COVID-19, 
съчетана с грип. 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Нинова или Добрев - битката ще се реши на конгрес; 
в. Труд - Тръмп по стъпките на Де Гол през 1968 година; 
в. Телеграф - Безплатен чадър, ама на куково лято; 
в. Монитор - Играчка – плачка. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 10 юни 
София 

- От 9.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще се проведе редовното правителствено заседание. 
- От 10.00 часа Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно онлайн заседание. 
- От 14.00 часа в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисия по икономическа 

политика и туризъм. 
- От 14.30 часа в зала 142 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисия по въпросите на децата, 

младежта и спорта. 
- От 14.30 часа в зала 356 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисия по транспорт, 

информационни технологии и съобщения. 
- От 15.30 часа в зала 134 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисия по европейските въпроси 

и контрол на европейските фондове. 
- От 16.00 часа в зала 456 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисия по политиките за 

българите в чужбина. 
- От 11.30 часа в кв. „Манастирски ливади - изток" на ул. „Васил Стефанов" кметът на София Йорданка Фандъкова 

ще провери организацията за началото на изграждането на нова детска градина в квартала. 
- От 12.30 часа в мултимедийния център на БТА на бул. „Цариградско шосе" 49 ще се проведе представяне на 

Харта на българския туризъм 2020. 
- От 13.00 часа на ул. „Сердика" 5 в Направление архитектура и градоустройство кметът на София Йорданка 

Фандъкова ще представи Програма за изграждане на паркинги на територията на Столична община. 
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*** 
София/ГКПП „Калотина" 

- От 13.00 часа на ГКПП „Калотина" служители на отдел „Пътна полиция" в ГДНП и на ГДГП ще представят 
надградената на пункта система за административно-наказателна дейност, която ще заработи и по другите 
основни гранични пунктове на страната. 

- От 17.00 часа чрез онлайн платформата на Zoom ще се проведе виртуална дискусия на тема „Икономиката на 
една карантина или как да превърнем кризата COVID-19 във възможност". 

- От 20.00 часа в София Тех Парк ще се проведе премиерата на поетичния спектакъл „Урок по български" по повод 
170 години от рождението на Иван Вазов. 

*** 
Благоевград 

- От 11.00 часа в зала 5 на Общината ще се проведе пресконференция на председателя на Общинския съвет Андон 
Тодоров по повод предстоящото извънредно заседание на Съвета. 

*** 
Бургас 

- От 11.00 часа в ж.к. „Изгрев" ще се проведе пресконференция, на която ще бъде предоставена информация за 
новооткрит археологически обект на територията на комплекса - тракийско ямно светилище от V- IV в. пр. Хр. 

- От 13.30 часа в Заседателната зала на Общината ще се проведе среща на представители на ОДМВР, общинската 
администрация, Регионално управление на образованието и общинската дирекция „Управление при кризи, 
обществен ред и сигурност" с директорите на училища, които ще организират абитуриентски балове през юни. 

- От 17.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Конт Андрованти" 5 ще се проведе консултация с граждани в рамките на 
разяснителната кампания на ГЕРБ за социално-икономическите мерки за справяне с последиците от 
коронавируса. 

*** 
Горна Оряховица 

- От 9.00 часа в МБАЛ „Св. Иван Рилски" ще започнат безплатни профилактични УНГ прегледи. 
*** 
Добрич 

- От 19.00 часа в кафене „Старият Добрич" ще бъде представен филмът „Историята на пластмасата" в рамките на 
поредицата „Зелено кино". 

*** 
Русе 

- От 12.00 ч. на Римска крепост „Сексагинта Приста" ще се проведе среща с доц. д-р Людмил Вагалински, 
председател на Комисията, която работи по кандидатурата на Дунавския Римски Лимес по Долен Дунав за обект 
на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. 

*** 
Стара Загора 

- От 12.00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще се проведе демонстрация на нова техника и 
начините за опазване и за съхраняване на колекцията от грамофонни плочи от фонда на библиотеката. 

*** 
Шабла 

- От 10.45 часа в зенитен полигон на ВВС „Шабла" президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените 
сили Румен Радев ще присъства на деня за високопоставени гости на съвместните бойни стрелби „Шабла 2020". 
На събитието ще присъства и министърът на отбраната Красимир Каракачанов. 

 


