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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
В. Труд 
 
√ Отнемат собственост на 2 млн. българи 
Законопроекът за „спящите акции“ да бъде оттеглен. Тази позиция са заявили на проведения съвет за тристранно 
сътрудничество представители на синдикатите и на работодателските организации. Законопроектът ощетява гражданите, 
противоречи на Конституцията и води до това, че 2 млн. българи ще загубят собствеността си, каза за „Труд“ 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
Проектът предвижда над 2 млн. собственици на акции, които на са ги търгували през последните години, да бъдат 
задължени да ги прехвърлят към инвестиционен посредник, след което ще трябва да плащат такси, за това че 
притежават акции. Ако не го направят, срещу акциите си ще получат дялове от нов фонд, и ако не продадат тези дялове, 
левовата им равностойност ще влезе в държавния бюджет. 
Няма такъв прецедент в света и нищо не налага да се постъпва по този начин, коментира Васил Велев. Законопроектът не 
решава проблемите, посочени в мотивите към него, а създава много други“, продължи той. 
„Законът не може да бъде поправен, а трябва да бъде оттеглен, защото е написан на базата на концепция, която беше 
отхвърлена от всички преди една година. Трябва да се разработи нова концепция с участието на всички заинтересовани“, 
каза Васил Велев. Сага и синдикатите и организациите на работодателите категорично отхвърлиха законопроекта, 
допълни той. 
Хората ще бъдат ощетени, особено тези, които са наследили акции, намират се в чужбина, както и тези, които не живеят 
в областни центрове, където има инвестиционни посредници, каза Васил Велев. Съвсем по друг начин трябва да се 
подходи, за да получат хората достъп до информация и лесно да управляват собствеността си, а не тя да им се иззема, 
защото известно време на са я управлявали. Управлението е право, не е задължение, допълни председателят на АИКБ. 
С предложения от Министерството на финансите законопроект се цели идентифициране на собствениците на акции и 
активизирането им като акционери при минимални разходи, заяви зам.-министърът на финансите Маринела Петрова по 
време на заседанието на тристранката. 
Тя допълни, че ролята на държавата е да защити тези акционери, които заради непредприети действия през последните 
20 години на практика са ощетени по линия на неизплатения дивидент, недоброто управление на редица приватизирани 
компании и неучастието им с ликвидационен дял при процедурите по ликвидация. Това е породено и от проблема с 
разпръснатостта на тези акционери, което дава относително преимущество на притежателите на контролиращ пакет 
миноритарни собственици на акции да взимат решения на Общото събрание по свое усмотрение и без отчитане 
мнението на преобладаващата, но пасивна част от акционерите, която понякога достига до 85%, каза Маринела Петрова. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Работодатели и синдикати искат среща с Борисов за икономически мерки 
Настояват да бъдат обсъден и въпросът с боновите книжки 
Работодателските организации и синдикатите настояват за спешна работна среща с министър-председателя Бойко 
Борисов. Писмото е подписано от председателите на четирите национално представени работодателски организации и 
двата синдиката.  
Те настояват да бъдат обсъдени три важни въпроса. На първо място, икономическите и социалните мерки за 
преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от епидемията с COVID-19, по които е постигнат консенсус 
между социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Става въпрос за 
удължаване на срока за кандидатстване по схемата „60/40“ до 30 юни 
Другият въпрос, който трябва да бъде обсъден, е проектът на Закона за уреждане на отношенията, свързани с личните 
сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, който 
по време на днешното заседание на тристранката не бе подкрепен от синдикалните организации КНСБ и КТ „Подкрепа“ и 
работодателите в лицето на АИКБ, БТПП и БСК. Те настояват за оттегляне на проекта на закон. КРИБ изразиха становище, 
че в представения проект е необходимо да бъдат нанесени поправки. 
Последният въпрос, по който работодателите и синдикатите искат да говорят с премиера Борисов,  проектът за 
Национално тристранно споразумение, „по който проведохме поредица от срещи при заместник министър-председателя 
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Томислав Дончев с участието на ресорните министри и постигнахме определени договорености (Последната среща беше 
проведена на 11 март 2020 г.)“, се казва в съобщението на организациите. 
 
News.bg 
 
√ Работодатели и синдикати искат спешна среща с Борисов за проекта за ценните книжа 
Работодателите и синдикатите искат спешна работна среща с премиера Бойко Борисов. Искането е подписано от КРИБ 
като ротационен председател на Асоциацията на работодателите в България, КНСБ и КТ "Подкрепа".  
В искането за среща организациите формулират следните теми: 

1. Икономическите и социални мерки за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от епидемията с 
COVID-19, по които е постигнат консенсус между социалните партньори в рамките на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. 

2. Проектът за Национално тристранно споразумение, по който проведохме поредица от срещи при заместник 
министър-председателя Томислав Дончев с участието на ресорните министри и постигнахме определени 
договорености, като последната среща беше проведена на 11 март 2020 г.). 

3. Проектът на Закона за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, 
водени в централния регистър на ценни книжа от "Централен депозитар" АД, публикуван от Министерството на 
финансите за обществено обсъждане на 13.05.2020 г. 

"За нас е изключително важно да представим на Вашето внимание нашите становища и предложения. Във взаимен 
интерес и в интерес на страната е да обсъдим заедно тези теми и да потърсим верните решения в открит диалог и 
партньорство", се посочва в писмото. 
Малко преди това от пресцентъра на Министерски съвет, съобщиха, че на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество, синдикалните организации КНСБ и КТ "Подкрепа" и работодателските в лицето на АИКБ, БТПП, БСК, и 
ССИ са настояли за оттегляне на проекта 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, с вносител Министерството 
на финансите. КРИБ са изразили становище, че в представения проект е необходимо да бъдат нанесени поправки. 
По проекта за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, на НСТС също не е постигнато 
съгласие. Синдикалните организации подкрепят проекта на ПМС, а представителите на работодателите са се обявили 
против. 
Идентифициране на собствениците на безналични акции и активизирането им като акционери при максимално 
улесняване на процедурите и при минимални разходи - това е целта на предложените от МФ промени в уреждането на 
отношенията с личните сметки за бедналични ценни книжа в Централния депозитар, обясняват от МФ. 
Ролята на държавата е да защити тези акционери, които заради непредприети действия през последните 20 години на 
практика са ощетени по линия на неизплатения дивидент, недоброто управление на редица приватизирани компании и 
неучастието им с ликвидационен дял при процедурите по ликвидация. Това е породено и от проблема с разпръснатостта 
на тези акционери, което дава относително преимущество на притежателите на контролиращ пакет миноритарни 
собственици на акции да взимат решения на Общото събрание по свое усмотрение и без отчитане мнението на 
преобладаващата, но пасивна част от акционерите, която понякога достига до 85%. 
При създаването на документа е взето предвид и становище на Европейската банка за възстановяване и развитие. 
 
Топ Новини 
 
√ Синдикати и работодатели поискаха оттегляне на законопроекта за "спящите акции" 
Правителството и социалните партньори обсъдиха проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на 
Наредбата за работното време, почивките и отпуските, който е разгледан от Комисията по трудово законодателство към 
НСТС и не е получил единодушна подкрепа, съобщиха от правителствената пресслужба. 
Синдикалните организации подкрепят проекта на ПМС, а представителите на работодателите се обявиха против. С 
предложеното в проекта на ПМС допълнение на чл. 42 от Наредбата ще се регламентира по ясен начин изчисляването на 
размера на обезщетението по чл. 224, ал.1 от КТ. Това ще гарантира правата на работниците и служителите и ще 
подпомогне работодателите при реализирането на техните задължения, като това е предпоставка и за избягване на 
трудови спорове по този въпрос. 
По втора точка от дневния ред на онлайн заседанието, което беше свикано от вицепремиера Марияна Николова, НСТС 
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, с вносител Министерството на финансите. 
Синдикалните организации КНСБ и КТ „Подкрепа“ и работодателските в лицето на АИКБ, БТПП, БСК, и ССИ не подкрепят 
и настояват за оттегляне на проекта на закон. КРИБ изразиха становище, че в представения проект е необходимо да 
бъдат нанесени поправки. 
 
В. Дума 
 
√ 2 млн. българи може да изгубят акциите си 
Два милиона българи може да загубят ценни книжа в полза на държавата, алармираха работодатели. Става дума за 
инициативата на държавата за събуждане на т.нар. "спящи акции" - безплатни акции от предприятия и боновите книжки 
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от масовата приватизация. Голяма част от гражданите вероятно не знаят за тяхното съществуване, затова и 
работодателските организации се обявиха против подхода на държавата. "Това е 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 пред Нова телевизия. 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", обясни 
Велев. Според него голяма част от акционерите имат стойност на акциите, по-голяма от номинала. 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.  
По искане на бизнеса вчера се проведе онлайн заседание на тристраннния съвет, на което бе обсъден проектозакон за 
уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на 
ценни книжа от "Централен депозитар" АД, с вносител Министерството на финансите, съобщиха от МС. 
 
Novini.bg 
 
√ Работодатели и синдикати искат спешна среща с Борисов 
В писмо до премиера Бойко Борисов, изпратено и до медиите, работодателите и синдикатите искат спешна среща с 
премиера. 
Те настояват да бъдат разгледани следните актуални теми: 

- Икономическите и социални мерки за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от епидемията с 
COVID-19, по които е постигнат консенсус между социалните партньори в рамките на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество (Решението е взето на заседание на НСТС, проведено на 21 май 2020 г.) 

Проектът за Национално тристранно споразумение, по който проведохме поредица от срещи при заместник министър-
председателя Томислав Дончев с участието на ресорните министри и постигнахме определени договорености 
(Последната среща беше проведена на 11 март 2020 г.) 

- Проектът на Закона за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, 
водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на 
финансите за обществено обсъждане на 13.05.2020 г. 

"За нас е изключително важно да представим на Вашето внимание нашите становища и предложения. Във взаимен 
интерес и в интерес на страната е да обсъдим заедно тези теми и да потърсим верните решения в открит диалог и 
партньорство", се казва още в писмото на национално представителните организации на бизнеса и работещите - КРИБ, 
АОБР, АИКБ, БСК, БТПП, КНСБ и КТ "Подкрепа. 
 
БНР 
 
√ Предстои ли национализация на „спящите акции“ 
„Със законопроекта, добил известност като проекта за „спящите акции“ от масовата приватизация, се нарушават редица 
разпоредби на националното и европейското законодателство. На първо място е неприкосновеността на частната 
собственост“. Това коментира пред БНР юристът Иван Даскалов, юрист от Асоциацията на директорите за връзка с 
инвеститорите в България. 
„Говорим за последваща национализация, тъй като се вменява задължение на притежателите на ценни книжа, 
допуснати за търговия на фондовата борса, в едногодишен срок след влизане на закона в сила, да бъдат прехвърлени в 
клиентски подсметки при инвестиционен посредник. Така на акционерите с акции в процеса на масовата приватизация 
ще се вмени задължение за заплащането на такси вместо сегашното безплатно съхранение“, допълни Даскалов в 
предаването „12+3“. 
По думите му това ще създаде липса на свободна воля за граждани, притежатели на такива акции. 
„Основният проблем е, че нищо не налага предприемането на подобни мерки у нас. Няма държава в ЕС, в която да има 
подобна въведена практика... Говори се за акции, които самият законопроект определя като „спящи“. Възможно е такива 
акции да не са спящи, доколкото има акционери, които получават дивиденти“. 
Според Даскалов е необходим голям обществен дебат по темата и информираност на населението. 
Финансистът Любомир Дацов, който е и бивш зам.-министър на икономиката, изрази възмущение от това, че на някой 
може да му хрумне да национализира частна собственост. В предаването „Нещо повече“ той подчерта най-големия 
проблем на този проектозакон – че позволява арбитраж във всяка една посока: 
„Посегателство върху собственост и създаване на възможност за политически арбитраж в тази посока ми се струват доста 
неприемливо“. 
По думите му, ако някой иска да активира този пазар, „трябва да го направи по нормален начин“: 
„Нормално е, когато искаш да направиш някаква политика, да започнеш с първата стъпка – да направиш информационна 
кампания. В България продължаваме да не знаем за това нещо, нямаме и култура, а и достатъчно стимули за бъдеш 
активен в тази посока“. 

https://bnr.bg/horizont/post/101290525/nacionalniat-savet-za-tristranno-satrudnichestvo-shte-provede-dnes-izvanredno-onlain-zasedanie
https://bnr.bg/horizont/post/101290525/nacionalniat-savet-za-tristranno-satrudnichestvo-shte-provede-dnes-izvanredno-onlain-zasedanie
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Според него по модела, по който са направени „спящите акции“ дават възможност за намеса и да контролират 
съответните предприятия и бизнесмени. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. Труд 
 
√ ЕК: България изпълнява два от четирите критерия за присъединяване към Еврозоната   
Европейската комисия публикува доклада за конвергенцията от 2020 г., в който представя оценката си за напредъка, 
постигнат от държавите членки извън еврозоната по отношение на приемането на еврото. 
Докладът обхваща седемте държави членки извън еврозоната, които са правно задължени да въведат еврото: България, 
Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чешката република и Швеция. 
В доклада се заключава, че България понастоящем отговаря на два от четирите икономически критерия, необходими за 
приемането на еврото: критериите, свързани с публичните финанси и с дългосрочните лихвени проценти. 
Публичните финанси не бива да се намират в процедура при прекомерен дефицит по време на прегледа. 
Лихвените проценти не бива да надвишават повече от два процентни пункта над лихвения процент на трите държави—
членки на ЕС, с най-добри резултати по отношение на ценовата стабилност за период от една година преди прегледа на 
резултатите.  
България не изпълнява критериите за ценовата стабилност и за обменния курс, а законодателството в страната не е 
напълно съвместимо с Договора. 
Критерият за устойчива ценова стабилност включва изискването инфлацията да не надвишава 1,5 процентни пункта над 
лихвения процент на трите най-добре представили се държави — членки на ЕС, за период от една година преди 
прегледа на резултатите. 
Нито една от държавите не изпълнява критерия за обменния курс, тъй като нито една от тях не членува във валутния 
механизъм (ERM II): преди влизането в еврозоната се изисква участие в този механизъм за период от поне две години, по 
време на който да не се наблюдават значителни отклонения, поясняват от ЕК. 
"Днешният доклад за конвергенцията показва окуражаващ напредък от страна на някои държави, въпреки че те все още 
трябва да преминат през няколко етапа, преди да могат да се присъединят към еврозоната. Както винаги, Комисията е 
готова да подкрепи тези държави членки. Важен етап по този път е присъединяването към валутния механизъм ERM II, за 
което Хърватия и България се подготвят в момента. Приветстваме усилията и на двете държави в тази посока", коментира 
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията. 
Докладите за конвергенцията трябва да се изготвят на всеки две години, независимо от евентуални текущи процеси за 
присъединяване към еврозоната. 
 
√ Премиерът Борисов е на посещение във Варна  
Премиерът Бойко Борисов е на посещение във Варна. Това стана ясно от публикувано видео в официалния му профил 
във фейсбук. Министър-председателят е придружаван от кмета на града Иван Портних и вицепремиера Томислав 
Дончев. 
Борисов се поинтересува как приемат варненци новия булевард "Левски" и дали са свикнали с него, на което Портних 
отговори утвърдително. "Брюксел иска да види освен метрото и в други градове градска железница. Предупреждавам те, 
съревновате се с Бургас, които искат да направят гарата до Сарафово", заяви премиерът. 
Според Портних за Варна е изключително важно и доизграждането на магистрала „Хемус”. 
„Ще кажеш на варненци, че „Хемус” се строи”, отговори Борисов. По думите му в момента се работи усилено в участъка 
около Търговище.  Другата седмица започва работата и в двете посоки от магистралата от Велико Търново. 
Премиерът каза, че след това отива на нос Емине да наблюдава учение с ракети. 
 
БНР 
 
√ НС обсъжда отчета на СЕМ за 2019 година 
Народното събрание ще обсъди отчета на Съвета за електронни медии (СЕМ) за 2019 г.  В него акцент са трите процедури 
за избор на генерални директори на Българското национално радио и Българската национална телевизия, както и 
извършеното наблюдение върху програма "Хоризонт" за спазването на плурализма. 
В отчета на Съвета за електронни медии се отбелязва, че за наблюдавания период в обзорните емисии новини и 
актуално-публицистични предавания с политическа и икономическа тематика в програма „Хоризонт“ е налице 
плурализъм на гледните точки. 
В дейността на медийния регулатор през 2019 г. се открояват двата специализирани мониторинга на предизборните 
кампании за европейските и местни избори. 
През миналата година СЕМ е осъществил наблюдение на 68 телевизии и 57 радиопрограми, като е издал 31 наказателни 
постановления, 6 от които не са обжалвани. 
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В годишния отчет медийният регулатор отправя предложение за обсъждане на законодателни промени в Закона за 
радиото и телевизията за обвързване на мандатите на членовете на управителните съвети на БНР и БНТ с тези на 
генералния директор, който ги е предложил, за да се осигури по-голяма стабилност на управлението. 
В програмата на парламента са още годишният отчет на Комисия за защита на личните данни и първо четене на 
промените в закона за Българския Червен кръст. 
 
√ С 10% поевтиняват парното и топлата вода от август 2019-а до март 2020 г. 
Средно с 10 процента поевтиняват парното и топлата вода със задна дата за периода от август миналата до март тази 
година. Това изчисли Комисията за енергийно и водно регулиране. 
Общата сума, която трябва да върнат топлофикациите на своите клиенти е 40 милиона лева с ДДС. Изчислените суми са 
определени, след като са отчетени разликите в цените на природния газ по отделни месеци, както и потребените от 
дружествата количества природен газ. 
За потребителите на прогнозен отчет корекциите ще бъдат отразени в изравнителните сметки, а за потребителите на 
реален отчет корекцията ще стане в първата получена от тях месечна фактура. 
Малко над 33 милиона лева с ДДС ще останат в топлофикационните дружества за произведения от тях ток по 
високоефективен начин.  
Преизчисляването се налага заради по-ниските цени на природния газ, които бяха договорени между „Булгаргаз“ и 
руския ѝ доставчик „Газпром експорт“. Регулаторът вече определи по-ниски цени на синьото гориво за изминалия 
период. 
След като газовата ни компания върне парите на топлофикациите, те от своя страна трябва да изчислят сумите, които да 
възстановят на своите клиенти, каза преди седмица председателят на енергийния регулатор Иван Иванов: 
„Сроковете са такива, че всъщност при изготвянето на изравнителните сметки ще бъде възможно в тях да бъде отчетено 
приспадането със сумите, които се дължат от съответното топлофикационно дружество. Ако в рамите на самата 
изравнителна сметка е невъзможно поради това, че там е твърде малка сумата за възстановяване, топлофикационно 
дружество е задължено от следващата сметка да изчисти окончателно дължимата към крайните потребители сума“. 
„Топлофикация София“ е получила от "Булгаргаз" проект на споразумение, което съдържа изчислените суми за 
възстановяване по договорите за доставка на природен газ за периода от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г., съобщиха от 
пресцентъра на столичното топлофикационно дружество. 
Сумата, която е посочена в документа и дружеството следва да получи, е 59 милиона лева с включени лихви и ДДС. 
„Очакваме КЕВР да утвърди ретроактивна цена на топлинната и електрическата енергия за същия период, за да направим 
съответните преизчисления. Тъй като дружеството произвежда и електрическа енергия, то част от посочената сума ще 
бъде възстановена на фонд „Сигурност на електроенергийната система“, коментират от „Топлофикация София“. 
Съгласно промените в Закона за енергетиката в 30 дневен срок след получаване на сумата от „Булгаргаз“ ЕАД, столичната 
„Топлофикация“ ще извърши преизчислението на сметките на своите клиенти. 
 
√ Значителен ръст на обявите за работа у нас  
Значителен ръст на обявите за работа се наблюдава с постепенното възстановяване на икономиката, показват данните на 
една от водещите онлайн платформи за заетост у нас. 
Публикуваните обяви за месец май са близо с 80% повече, отколкото през април. 
Увеличението в обявите за работа на месечна база е с 40% по малко от същия период на миналата година, но темпа, с 
който нарастват е значителен, показва статистиката на компанията. 
При най силно пострадалите от Covid-кризата сектори, като хотелиерството и ресторантьорството, ръстът е най голям - 
близо два пъти през май в сравнение с април. 
Сред обявените позиции преобладават тези за работа в заведенията за хранене. 
С голям ръст са и предложенията за работа в сферата на изкуството и дизайна - един път и половина, а в производството 
е наполовина. 
Нивото на предлагане на работа постепенно се доближава до това преди кризата с Covid-19, смятат от кариерната 
компания, но все още е доста под характерното за този период от годината, твърдят експертите. 
 
√ Галъп интернешънъл: Половината българи се страхуват от зараза с Covid-19 
Половината от българите се страхуват, че те самите или член на тяхното семейство може да се зарази с коронавируса, но 
в същото време 58 на сто са на мнение, че заплахата от Covid-19 е преувеличена. Това сочи изследване на "Галъп 
интернешънъл". 
Непосредствено преди обявяването на извънредните мерки у нас още повече хора намираха заплахата за преувеличена 
– 72% в средата на март. По-късно, явно дойде и по-трезв поглед, който е налице и сега, коментират от "Галъп 
интернешнъл". 
72% смятат, че заплахата от коронавирус у нас е вече под контрол, 24% обаче са на обратното мнение. Данните 
предхождат новините за огнища на заразата в някои градове. 
Според 77% от хората правителството се справя добре в борбата с Covid-19 
Общо 77% са по-скоро съгласни или напълно съгласни, че правителството се справя добре с коронавируса. България 
остава показателна за световната тенденция властите да получават допълнителна ситуативна подкрепа във връзка с 
коронавируса. 
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В същото време сериозно мнозинство от 83% осъзнава, че всеки един сам носи отговорността за здравето си, а не 
правителството. 
 

 
 
64% казват, че ограничават посещения на кино, театър, концерти. 55% казват, че ограничават ходенето по заведения; 
също толкова – по молове и по спортни събития; пътувания в страната и събирания ограничават по 54%; 41% казват, че по 
възможност се стремят да ограничават и излизането от къщи. 
Разбира се, повечето от тези отговори съдържат и доза декларативност, но в същото време показват, че има обществена 
съзнателност. Последното става особено важно сега, когато има опасения заради появяващи се огнища на инфекция. 
51% от запитаните свидетелстват, че доходите им са намалели заради коронавируса. 
61% очакват нормализация на живота у нас до края на годината, а 35% са противоположни очаквания.  
В тези данни обаче вероятно личи повече надежда, отколкото прогноза, коментират от "Галъп интернешнъл".  
Българите очевидно вече търпят сериозни загуби заради кризата и се уповават на скорошна нормализация. 
Данните са от подобни бързи телефонни сондажи и служат най-вече за формулиране на хипотези в динамично 
променяща се среда. Текущата вълна е 8 поред и е проведена в периода между 4 и 7 юни 2020 г. сред 850 пълнолетни 
българи, допълват от "Галъп интернешнъл". 
Коментар по темата можете да чуете в звуковия файл от интервюто с политолога от "Галъп интернешнъл" Светлин Тачев. 
 
√ ОИСР: Най-малко 6% спад на световната икономика през 2020 г.  
Глобалната икономика ще се свие с най-малко 6 на сто тази година заради последиците от пандемията с Covid-19, обяви 
днес Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), предаде АФП. Тя предупреди, че 
възстановяването ще бъде „бавно и несигурно“. 
В случай, че по-късно тази година има втора вълна на заразата, то световният брутен вътрешен продукт ще намалее с 
около 7,6% през 2020 г. спрямо предходната година, посочва ОИСР. 
Този спад ще бъде последван от икономически растеж през 2021 г. между 2,8 и 5,2 процента, посочва организацията. 
„Към края на 2020 г. намаляването на приходите ще надвиши това от всяка предишна рецесия през последните 100 
години извън времената на война, като ще има тежки и продължителни последици за хората, фирмите и 
правителствата“, посочва ОИСР в последната си прогноза. 
„Нивата на частните дългове са неприятно високи в някои страни, като е висок рискът за бизнес провали и банкрути“, 
посочва организацията, в която членуват 37 от най-развитите страни. 
В предишния си доклад през март, когато пандемията бе ударила Китай, но не още други големи икономики, ОИСР 
намали двойно прогнозата си за растеж до 2,4%, който би бил най-слабият от финансовата криза през 2008-2009 г.. 
ОИСР посочва, че докато не бъде намерена ваксина или лечение на Covid-19, ще има трудни времена за политиците. 
Физическата дистанция, тестването на хора за вируса и изолацията на заразените ще останат основните инструменти за 
борба с пандемията. 
„Но секторите, засегнати от затваряне на граници и изискващи близък личен контакти, като туризма, забавната 
индустрия, ресторантите и хотелиерството, няма да заработят както преди“, посочва организацията. 
БВП на САЩ ще се свие с между 7,3% и 8,5% през тази година, на Китай - с между 2,8% и 7,3%, докато икономиката на 
еврозоната ще отбележи спад с между 9,1% и 11,5% в зависимост от конкретния сценарий, прогнозира още ОИСР. 
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Графика с прогнози за световния БВП на ОИСР от ноември 2019 (зелена линия), сегашната (червена) и при втора вълна на 

заразяване (червен пунктир). 
 
News.bg 
 
√ Пътят ни към чакалнята на Еврозоната е свободен, доволен Караниколов 
Пътят на България към "чакалнята" на Еврозоната е свободен, след като последният проблем е решен - капиталовата 
ликвидност на една от банките у нас. Това заяви пред bTV министърът на икономиката Емил Караниколов. 
Той поясни, че преди няколко дни е премълчал, че държавата е участвала в увеличаването на капитала на въпросната 
банка, а до петък ще има допълнителни данни по темата. 
По негови думи в момента страна ни влиза в една "чакалня", като няма да приема еврото. Той обясни, че това може да се 
случи след 3, 5 или повече години и подчерта, че в чакалнята за Еврозоната от десет години не е влизал никой. 
За инвеститорите и кредитния рейтинг на България това ще означава да наблюдават страната ни с по-голям интерес, 
прогнозира министърът. Според него освен повече инвестиции, това ще означава и по-добри доходи. 
Караниколов определи опозицията като "посредствена", а за президента Румен Радев заяви, че получава нареждания 
отвън. 
"Той получава директиви отвън по отношение на това да няма активна и силна прокуратура, да няма ревизия на 
приватизацията, не искат да се борим срещу олигархията и това повече пари да влизат в държавата. Не го разбирам, но 
все още подавам ръка на всички", коментира той. 
Относно доклада на Световната банка за спад на българската икономика с 6,2%, което е и най-лош резултат в региона, 
министърът посочи, че очакванията на финансистите едва ли ще се оправдаят, защото бизнесът у нас не е спрял по време 
на пандемията. 
По въпроса с понижаването на ДДС за ресторанти, книги и детски стоки Караниколов заяви, че очаква мярката да бъде 
полезна за браншовете. Според него обаче тя едва ли ще се отрази на потребителите. 
Относно идеята за държавни бензиностанции Караниколов обясни, че само от изграждането на данъчни складове за 
горива ще има нови участници в сектора. 
Ще продаваме на реалните и обективните цени и всеки ще може да види какви са и да ги сравнява, увери той. 
 
√ Анулираха 150 полета до Бургас само за ден 
150 полета до Бургас, заявени за юли, са били анулирани само през вчерашния ден. Това съобщи кметът на града 
Димитър Николов на брифинг днес, съобщават от пресцентъра на общината. 
Според местната власт причината е растящият брой на новозаразени с коронавирус. 
Един от основните самолетни оператори е отложил с две седмици полетите си, а чартърната програма е изместена за 
повече от месец по-късно от първоначално предвидената дата 15-16 юни. И тогава обаче нямало гаранция, че полетите 
ще се случат. 
Градоначалникът посочи, че има сериозно анулиране или отлагане на предвидени за юни полети от Полша и Германия - 
държави, които осигуряват сериозен туристически поток в Бургас и региона. 
Всички тези тревожни данни са в резултат на обявяваните национални данни и влияят пряко на туристопотока в Бургас, 
въпреки че градът ни не е огнище на зараза и успява да се запази като сигурна зона, подчерта Николов 
 
 
 
 
 

https://news.bg/politics/shte-prepane-li-inflatsiyata-ustrema-na-balgarskoto-pravitelstvo-kam-erm-ii.html
https://news.bg/politics/bez-debat-deputatite-namaliha-dds-to-za-hoteli-i-restoranti.html
https://news.bg/economics/darzhavnite-benzinostantsii-shte-vzrivyat-pazara-na-imoti-ubeden-andrey-delchev.html
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БНТ 
 
√ Комисията в НС прие психотестовете за шофьори и коланите в автобусите да са задължителни  
Задължителен периодичен психотест за шофьорите на автобуси, колани в междуградските линии и съкратени срокове за 
издаване на разрешителни. Това са част от промените в закона за транспорта, приет на второ четене от ресорната 
парламентарна комисия. 
Превозвачите се обявиха срещу част от текстовете и поискаха задължително ДДС за автобусната услуга, като мярка срещу 
нелоялната конкуренция. Транспортният министър се съгласи с част от исканията. 
Повече от две години се бави приемането на Закона за превозите. На финалната права от бранша отново имаха критики. 
Магдалена Милтенова, Камара на автомобилните превозвачи: Задължителното ДДС, коeто ние бяхме предложили, не 
е прието поне в бележките, които са към настоящия момент, което смущава бранша, защото все пак ние се стремим да 
работим на светло да има икономика на светло. 
Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи: Ние настояваме за по-кратки срокове за издаване на 
документните на шофьорите, в това число и дигиталните карти, от които те имат нужда. 
Росен Желязков заяви, че няма разминаване с бранша по въвеждане на единно ДДС за транспорта, нито по ускоряване 
на сроковете за издаване на електронни документи и разрешителни. 
Росен Желязков - министър на транспорта: Ние работим сериозно с информационно обслужване по предоставянето на 
такава електронно-административна услуга, без човешка намеса, напълно автоматизирана. Разбира се тогава сроковете 
ще бъдат само няколко дни. 
По отношение на задължителната регистрация по ДДС, още миналата година и МТ и МФ подкрепи тази мярка, така че 
ние не сме променили нашето виждане за това, че всички трябва задължително да бъдат регистрирани по ДДС. 
Превозвачите се обявиха срещу периодични психотестове и споровете в кои автобуси да има колани. 
Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи: За нас не е редно един професионален шофьор, който 
отговаря на много по-високи изисквания, отколкото на любителска книжка, да има изискване за психологическа годност. 
Магдалена Милтенова, Камара на автомобилните превозвачи: По отношение на коланите, имаше много сериозен 
пропуск, автобуси, които са от клас 2, които са предвидени основно за правостоящи пътници, бяха задължени да се 
оборудват с колани. Надяваме се, че след изменението това ще бъде решено. 
Росен Желязков, министър на транспорта: По отношение на коланите, за определeнa категория превозни средства, 
работим за промяна на закона, така че той да отговаря и да е адекватен на характера на превозното средство. 
За психотеста все още има диференциация на мненията. 
Росен Желязков обясни още, че България ще атакува в съда Страсбург пакета "Макрон" , ако европарламентът го приемe 
през юли. 
 
√ Какви са новите мерки за удължената извънредна епидемична обстановка?  
Здравният министър Кирил Ананиев обяви, че с негова заповед от вчера – епидемичната обстановка се удължава до края 
на юни. 
"Удължаването не е свързано с утежняване на нормалния живот на българина, но ще следим внимателно процесите, и 
ако трябва ще се предприемат съответните мерки", посочи той. 
По думите му разпространението на коронавируса е сериозна опасност за здравето и живота на хората. В тази посока 
ясно говорят и цифрите, в света заразените надхвърлят вече 7 млн., починалите са над 4000 хил. души. 
У нас заразените са 2889, а починалите са 167. 
"Това ниско равнище на заболеваемост се дължи на предприетите мерки, авансово и след това от правителството, с 
което ние локализирахме заболяването на едно сравнително ниско равнище. Независимо от всички мерки, ние считаме, 
че мерките, които прилагаме, трябва да продължат и през следващите 15 дни. Няма нови мерки, които да се прилагат. 
Мерките, които съм разписал остават да действат в три основни направления - временно ограничаване на влизането на 
граждани на трети страни у нас, с изключение на няколко наши съседки - Черна Гора, Босна и Херцеговина и Сърбия. За 
всички останали трети страни очакваме общооевропейско решение на 15 юни , но по наше мнение, ако се отворят 
границите за трети страни, това ще стане най-рано от 1 юли. 
Второто направление е свързано с противоепидемичните мерки - дистанция, хигиена на ръцете, дезинфекция и носенето 
на маски. Казвам носене, а не задължително, защото решихме, че на закрити обществени места, можем горещо да 
препоръчаме носенето им. Единствено задължително остава носенето им в публичния градски транспорт, където няма 
как да има дистанция. 
На трето място това са мерките, с които се въвежда временно ограничение на масови мероприятия, като новото, което 
ще влезе, е че ще се позволи на закрити места – капацитетът да не е 30% от залата, а 50 на сто - тоест през една седалка", 
поясни министърът. 
Ананиев обяви още, че министерството и Щабът ще продължат да следят много внимателно клъстерите, или огнищата на 
заразяване, за да се предприемат съответните мерки. 
"Ще продължат нашите наблюдения и тестване на социални домове за възрастни хора, където има висок риск от 
заразяване. Ще наблюдаваме и процесите в болниците, където има заболели. Виждате, че нараства броя на 
медицинския персонал, който е носител. Вчера те са 302 случая, нови 5 - двама лекари и три сестри", пресметна 
здравният министър. 
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На въпрос защо маските са задължителни в градския транспорт, а не в големите търговски центрове, министърът обясни, 
че в градския транспорт няма служебни лица, които да наблюдават физическата дистанция между хората в съответния 
автобус, метро или каквото и да е друго обществено транспортно средство. 
Кирил Ананиев - министър на здравеопазването: Докато в моловете, ние направихме среща със собствениците на 
молове, създадена е необходимата организация на движение в празните пространства, като са разделени потоците в 
едната и в другата посока, а в същото време отделните магазини са създали ред и организация на изчакване при влизане 
в магазина, за да се поддържа тази дистанция и да няма близост между хората. 
Според него часовият диапазон за пазаруване в магазините трябва да отпадне, тъй като хората са се научили, влизайки в 
магазина, да спазват санитарно-хигиенните изисквания. 
Министър Ананиев заяви, че гражданите помагат много: "Лично на мен поне 10 души са се обаждали, че хората се трупат 
на едно място в градския транспорт. Гражданите трябва да свикнат на дисциплината. По-голямата част от тях наистина са 
дисциплинирани". 
На въпрос възможен ли е вариант, при който да се върнат КПП-тата на областните градове, здравният министър каза: 
"Вероятност, която е възможно да се случи, но дълбоко се надяваме, че няма да стигнем дотам. Нямаме индикации за 
такова нещо". 
Кирил Ананиев уточни още и за пътуващите към Гърция. На 15 юни ще бъде отворена границата за туристите с южната ни 
съседка и нищо ново няма да има. 
"Бройката се увеличава на базата на клъстерите, предприели сме всички мерки, за да локализираме проблема. Не 
виждам как ръстът на носителите на коронавируса в Смолянско, ще повлияе на броя на туристите по нашето 
Черноморие. Нашите градове там са с най-ниските нива на заболеваемост", настоя още Ананиев. 
 
√ Дина Христова, експерт: Заразата в предприятията идва отвън  
Заразата от коронавирус в предприятията е специфичен риск, който не идва от работната среда, а трябва работната среда 
да опазим от него, заяви Дина Христова, главен експерт в ИА "Главна инспекция по труда", в сутрешния блок на БНТ. При 
проверките на Агенцията е установено, че мерки работодателите взимат. 
Дина Христова: Но тези мерки трябва да се спазват. И те трябва да се спазват не само на работните места, те трябва да 
се спазват и извън работните места. Заразата в предприятията идва отвън. 
Експертът категорично заяви, че задълженията на работниците са да спазват мерките и в предприятията, и вкъщи, а на 
работодателите да осъществяват контрол. 
Дина Христова: Тук говорим за минимизиране на риска, този риск не може да бъде отстранен напълно. 
Какво още каза експертът в ИА "Главна инспекция по труда" вижте във видеото. 
 
√ Системата по ГКПП-тата не ограничава шофьорите да напускат страната. Имаш фиш – плащаш го и продължаваш  
С новата система, която вече работи на граничен пункт "Калотина" и предстои да бъде инсталирана на още 8 ГКПП-та в 
страната, граничните полицаи ще проверяват всички автомобили, които влизат и излизат от страната за задължения. 
Шофьорите с фишове ще бъдат отбивани встрани и ще имат два часа да платят чрез ПОС терминал. 
В случай, че решат да не плащат глобите, ще им бъдат отнети книжката и талона, а ако колата, която шофират е на тяхно 
име, тя ще бъде спирана от движение. 
"Никакви ограничения няма за напускане на страната. Хората, които имат задължения и влезли в сила глоби, нямат 
правото да шофират", настоя на брифиниг комисар Иво Писанов от "Пътна полиция". 
По думите му всеки отговоря за извършените от него нарушение и трябва да го плати, в противен случай му се отнема 
книжката, обясни отново той. 
"Ако кара чужда кола и има глоби, също трябва да ги плати. Всички МПС-та и пътниците се проверяват, ако към тях има 
невръчени електронни фишове", допълни Писанов. 
Според него системата не е нова, тя е използвана и досега но по родните пътища. 
"Нашите служители извършват същото, както и на пътя, на ГКПП-то се връчват невръчени фишове и се предявяват 
претенции към шофьорите", поясни той. 
По думите му разликата между контрола на ГКПП-та и този по пътищата, е че тук има инсталиран ПОС терминал, и този 
които има задължения, може да плати глобите, а на пътя това не може да стане, и там директно му се отнема книжката. 
Според Писанов при срив на системата – ако не работи ПОС терминалът, този, които дължи глоби, ще трябва да намери 
начин да си ги плати. 
"Глобите може да се платят по банков път, през фирми посредници, през портала на МВР, както и с онлайн банкиране", 
обясни комисарят. 
Той настоя че няма начин водачите да не знаят за нарушенията и глобите, които са им били наложени, по-скоро 
недобросъвестно избягват плащането им. 
Иво Писанов посочи още, че в понеделник или сряда идната седмица системата ще заработи и на другите осем гранични 
пункта. 
"Превантивен е е ефектът, който ние очакваме. Гранична полиция няма притеснения, че ще се образуват задръствания в 
активния летен сезон, който предстои", настоя той. 
Към момента се тества, за да разберат дали на границите да има по едно или две гишета за плащането на глобите. 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/dina-hristova-ekspert-zarazata-v-predpriyatiyata-idva-otvan-1059367news.html
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√ МОН мисли да вмъкне дистанционното обучение в до 20% от учебните часове  
До 20% от учебните часове по различни дисциплини да могат да се провеждат дистанционно по време на извънредни 
обстоятелства, предлагат от Министерството на образованието и науката. 
Предложението е обсъдено по време на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на 
образованието, обяви пред БНР директорът на столичното 119-о училище Диян Стаматов. 
По думите му предложението на просветното министерство се отнася само до училищата, в които дистанционното 
обучение е преминало успешно, и до тези от тях, които имат възможност и желание да приложат като иновация една 
пета от обучението да е онлайн. 
"Най вече в класовете след 5-и, нагоре към 12-и. В начален етап на обучение това не би могло да се приложи. И без друго 
учениците, които в момента са ученици, след десетина години ще живеят изцяло с дигитални платформи", аргументира 
се той. 
Според него тепърва предстои проектът на МОН за изменение на Закона за училищното и предучилищното образование 
да бъде подложен на широка дискусия. 
На въпрос за реалистичните срокове за въвеждане на тези промени, той каза: "При едно бързо развитие на нещата би 
могло и тази учебна година, която предстои да бъде факт. При по-песимистичният вариант – от втория срок на 
следващата учебна година". 
 
Сега 
 
√ Радев: Премиер и министри да разкрият кореспонденцията си с Божков 
В отговор Деница Сачева предложи президентът пръв да извади есемесите си с олигарси  
Президентът Румен Радев призова министър-председателя Борисов и министрите от кабинета да разкрият 
кореспонденцията си с едрия бизнес. Това каза той пред журналисти в Шабла, където коментира и застрояването на 
Черноморието. Посещението му в област Добрич започна още вчера в Генерал Тошево, откъдето държавният глава 
коментира: „Смущаващо е, че обвиняемият Божков звучи по-убедително от неговите обвинители.”  
„Този процес може да бъде спрян с елементарно действие – и премиерът, и всички министри да разкрият веднага 
цялата кореспонденция и характера й не само с Васил Божков, а и с едрия бизнес“, заяви президентът. Той допълни, че 
саморазобличаването в последните дни с измамите с европейски средства, както и неформалните „свидетелски 
показания“ отвън, уличаващи в задкулисни схеми на властта с едрия бизнес, подкопават ежедневно доверието в 
държавността и в управляващите.  
В отговор на президентското изказване, пред БНТ социалният министър Деница Сачева предложи самият Радев да 
разкрие кореспонденцията си и да даде разпечатки от мобилния си телефон. "Призовавам президента Румен Радев да 
покаже есемесите си с различни олигарси", заяви тя. "Нека да разкрие есемесите си, мобилните си разпечатки – все 
пак личният пример е изключително важен. Съжалявам, че президентът влиза в такъв режим на диалог, защото 
това е липса на държавническо мислене. Не може да застанеш зад тезите на човек, който е обвиняем, както и зад 
художествени преразкази по картинки във Фейсбук."  
 
√ Такса Пестициди блокира вноса на плодове и зеленчуци от Гърция 
Задължителното тестване на всяка партида зарзават може да доведе до дефицити и до вдигане на цени  
Министерството на земеделието запали нов скандал. От 8 юни вносителите на плодове и зеленчуци от страни от ЕС 
задължително трябва да тестват своята стока за пестициди още на влизане на камионите в България и така ще е до 31 
октомври. За всяка отделна проба те трябва да плащат по 420 лв., а още по-голям проблем е, че резултатът от 
изследването може да се забави цяла седмица, което е фатално за по-нежните плодове и зеленчуци. 
Подчинената на министър Десислава Танева Българска агенция за безопасност контролира зорко вноса на 
границата.  Според заповедта на БАБХ, от началото на седмицата всяка пратка с краставици, домати, чушки, праскови, 
ягоди, дини и т.н., произведени в страни членки на ЕС, подлежи на проби за съдържание на остатъци от пестициди.  Това 
засяга най-вече товарите от Гърция - не е тайна, че много плодове и зеленчуци идват именно от южната ни съседка.  
Търговците от една от най-големите борси у нас - в Кърналово, Петричко, са готови на бунт, защото новите разпоредби 
буквално им съсипват бизнеса. Те се оплакаха, че вкарват стока от Гърция с издадени сертификати, че е чиста от 
пестициди, които важат в целия ЕС, но служителите на БАБХ не ги признават и ги принуждават да правят тестове в 
български лаборатории. Докато излезе резултатът, камионите чакат запечатани. Пробата пътува до София или до 
Пловдив, срокът за изследване по документи е 5 дни, но през уикенда  лабораториите не работят и така може да отече 
цяла седмица. Има и експресна услуга - резултатът излиза за 24 часа, обясни чиновничка от БАБХ. Но бързите проби са 
още по-скъпи - над 600 лева. На всичко отгоре акредитираните лаборатории, чиито сертификати агенцията признава, са 
само две - в София и в Пловдив, което създава допълнителен риск от забавяне. И двете се явяват части от структурата на 
БАБХ. 
"Таксата е 420 лв, за всяка партида и за всеки артикул. Този ако продавам 5 артикула трябва да дадем предварително 
2100 лв.  за да може да ни дадат проба. Протоколът от тази проба излиза може би от 5 до 7 работни дни, защото събота и 
неделя не искат да работят и ни казват, че ние трябва да се съобразяваме с тях“, разказа пред бТВ гневен търговец от 
борсата в Кърналово.  
От Агенцията по безопасност на храните обясниха, че само искат да гарантират качество на вносната продукция. 
„Това се прави с цел на трапезата на българския производител да присъстват безопасни продукти. В момента се 
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изследват сезонните плодове и зеленчуци за наличие на пестициди и така ще бъде до края на месец октомври", обясни 
Калина Милушева от поделението на БАБХ в Благоевград:. 
Понеже от БАБХ си дават сметка, че бързоразвалящи се стоки - ягоди и малини например, не могат да чакат, такива 
товари се пропускат, без да чакат резултата от изследването. Това обаче означава, че стока с наднормено замърсяване 
може да бъде продадена и изядена, докато излезе пробата.    
Много вносители вече са решили да спрат работа,  докато се изяснят нещата. Някои вече обмислят да се откажат изобщо 
да се откажат да внасят стока, а това, според търговци, ще доведе до “изкуствен недостиг и завишение на цени”.  
ПОДКРЕПА 
И докато търговците се чудят как да избегнат погиване на стоката и фалити,  производителите от сектор "Плодове и 
зеленчуци“ са много доволни от затрудненията на конкуренцията. Те дори изпратиха благодарствена декларация до 
министър Танева, като изразяват подкрепа за масираното изследване на а импорта за пестициди и настояват мярката да 
остане за постоянно.   
"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. 
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", се казва в благодарствената декларация на браншовите организации.  
От посланието всъщност прозират две неща. С  него производителите на плодове и зеленчуци на практика дава лоша 
оценка на работата на БАБХ и агроминистерството - излиза, че досега  те не са упражнявали никакъв контрол и в 
България масово се продават лоши храни. Подразбира се още, че родните фермери никак не са доволни от вноса на по-
евтини плодове и зеленчуци и се надяват мерките на БАБХ да понатиснат тази конкуренция. 
 
√ Държавата стана един от инвеститорите в ПИБ 
26% от активите на банката бяха продадени в последния момент на двама купувачи 
В последния възможен момент държавата се включи във вчерашния аукцион за 110 книжа, даващи право за участие в 
процедурата по набиране на 200 млн. лв. за Първа инвестиционна банка. Набирането на тази сума бе ключово условие 
България да кандидатства за Еврозоната. До днес нямаше кандидати да купят 26% от банката. Държавата и втори 
анонимен засега инвеститор се явиха спасители в последния момент. Участието на държавата без подробности обяви 
икономическият министър Емил Караниколов.  
Почти цялата емисия беше придобита от единия от инвестотирите  - 108 млн. права. Ако до 25 юни неизвестният засега 
купувач плати емисионната им цена от над 196 млн. лв.,  ще се сдобие с дял от 26.18% от капитала на банката. Няма 
формално изискване да се разкрива кой е инвеститорът, но името му със сигурност ще стане известно след евентуалното 
записване на акциите, тъй като ще притежава над 5% в публична компания. 
Държавата е участвала в увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка, потвърди пред Цветанка Ризова в Би 
Ти Ви министърът на икономиката Емил Караниколов. Той подчерта, че стъпката е предприета само за да бъде 
изпълнено последното условие за присъединяване на страната към чакалнята на еврозоната. Другият участник бил 
частен инвеститор. Караниколов обясни слабия интерес на частния сектор към акции на ПИБ с пандемията 
от коронавируса. 
В петък ще стане известно какъв е делът на държавата в банката, каза министърът. 
Капитализирането на ПИБ е последният неизпълнен ангажимент на правителството за членството на страната в ERM II и 
банковия съюз.  
Ако държавата е купувачът, тя ще трябва да вложи доста усилия да обоснове защо влиза в инвестиция при условия, които 
практически не се харесват на нито един частен инвеститор. 
Причината за липсата на интерес от пазара беше, че цената на новите акции - 5 лв., беше около два пъти над борсовата, 
отбелязва "Капитал". След успешния аукцион котировките на ПИБ скочиха до над 2.7 лв., като след това се върнаха до 
нива около 2.64 лв., което все пак е 2.33% ръст за деня. 
Новият инвеститор ще има малко над 26%. Ако това е държавата или нейно дружество,  би трябвало да се получи и 
одобрение за държавна помощ от Европейската комисия. 
 
√ ЕЦБ откри недостатъци на България за Еврозоната 
Страната излиза от Маастрихтските критерии, но куца и правната рамка, и независимостта на БНБ 

 

https://www.segabg.com/sites/default/files/_sega/styles/sega-max960-nocrop-watermark-conditional/public/bnb_1.jpg?itok=2J8bQIZq
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България вече не покрива всички Маастрихтски критерии, а разминавания страната ни отчита при изискванията за 
инфлацията. Това става ясно от последния Доклад за конвергенция на Европейската централна банка, публикуван днес, 
съобщи investor.bg. 
Заключението на ЕЦБ за готовността на България за приемане на еврото в тазгодишния доклад за конвергенцията е 
същото, както и преди две години - корупцията и съмнителната независимост на БНБ са проблем. ЕЦБ отново изтъква, че 
най-важният критерий е борбата с корупцията и независимостта на институциите.  
Спрямо 12-месечната средна стойност на Хармонизирания индекс на потребителските цени у нас инфлацията е 2,6%, 
което е значително над референтната стойност от 1,8% за критерия за ценова стабилност. На фона на коронавирусната 
пандемия налице е високо ниво на несигурност за това как този размер ще се развие идните месеци, посочва ЕЦБ. 
В своя доклад банката изразява притеснение за устойчивостта на инфлационната конвергенция у нас  в дългосрочен 
план, взимайки предвид и увеличението на единичните разходи за труд, по-специално в периода 2017-2018 г. Според 
банката процесът по изравняване най-вероятно ще доведе до положителна разлика в инфлацията спрямо еврозоната, 
тъй като брутният вътрешен продукт на глава от населението и цените са значително по-ниски у нас, отколкото в 
еврозоната. 
„За да се избегне натрупването на излишен ценови натиск и макроикономически дисбаланси, процесът по наваксване 
трябва да бъде подкрепен от съответните политики“, се казва в доклада. 
Освен в България, в Полша, Румъния, Чехия и Унгария е отчетен темп на инфлация доста над референтната стойност, 
докато в Швеция той е под нея, а в Хърватия – много по-нисък. 
През следващите години се очаква инфлацията да се понижава в повечето от разглежданите държави. През 2020 г. се 
очаква дефлационният натиск да бъде обусловен от рязкото поевтиняване на петрола. 
Що се отнася до коронавируса от ЕЦБ посочиха, че пълна оценка на неговото въздействие върху конвергенцията ще има 
едва в следващия доклад. 
По отношение на бюджетния баланс и дълга страната ни продължава да отговаря на критериите от Маастрихт през 2019 
г. Но банката предупреждава, че се очаква значително влошаване на фискалната ситуация през тази и следващата 
година. 
От 2012 до 2019 г. България с лекота отговаряше на критериите за дефицит (с едно изключение от 2014 г.) и дълг. Но за 
2020 г. Европейската комисия прогнозира в Пролетната си икономическа прогноза значително влошаване на фискалните 
позиции, като това се дължи както на влошената икономическа активност, така и на мерките, взети за справяне с кризата. 
 „Друг важен фактор за устойчивостта на конвергенцията с течение на времето все така е качеството на 
институционалната среда. С изключение на Швеция качеството на работа на институциите и управлението е сравнително 
ниско в разглежданите държави, особено в България, Румъния, Хърватия и Унгария“, посочват от ЕЦБ в прессъобщение. 
Заключението на ЕЦБ е, че правната рамка у нас все още не е в пълно съответствие с всички изисквания за приемане на 
еврото. Според банката в никоя от разглежданите държави правната рамка все още не е в пълно съответствие с всички 
изисквания за приемане на еврото. 
 
√ Германия премахва ограниченията за сезонните работници от ЕС от 16 юни 
Прокуратурата в Италия ще разследва дали властта е действала адекватно срещу коронавируса  
Германия отново започва да пуска свободно сезонни работници от държави от ЕС и от Шенгенската зона. "От 16 юни до 
31 декември сезонните работници от ЕС и Шенгенската зона отново ще могат свободно да влизат в Германия със 
сухоземен или авиотранспорт, за да помагат за прибирането на реколтата", обяви аграрният министър Юлия Кльокнер. 
"До края на годината фермерите могат да наемат допълнително сезонни работници от чужбина", каза още тя. 
Министърката обаче изрично предупреди, че трябва стриктно да се спазват хигиенните правила.  
Германските ферми обичайно наемат около 300 000 чуждестранни работници, основно от Полша и Румъния. В разгара на 
пандемията от коронавируса през март властта в Берлин затвори границите и ограничи броята на сезонните работници, 
влизащи в страната, до 80 000. 
Германия удължава ограниченията за пътуване до 160 държави по света до 31 август, предаде Дойче веле. 
Според министерства на вътрешните и на външните работи пътуванията до тези страни, сред които е и Турция, все още са 
свързани с твърде голям риск. На това мнение е и Министерството на здравеопазването. 
Германските власти обаче предвиждат възможност за изключения от тези ограничения. Специален каталог с критерии 
ще отчита развитието на броя на заразените, надеждността на здравната система, капацитета за тестове, правилата за 
хигиена и ограниченията за пътувания до отделните държави. Това се отнася за държави извън ЕС, които са най-
предпочитани от германците туристически дестинации като Турция.  
Турският посланик в Германия Али Кемал Айдън още през май заяви, че очаква отмяна на ограниченията за пътувания, 
припомня Дойче веле. „Очевидно е, че за разлика от много други държави ние успешно преодоляхме кризата с COVID-
19", каза той. „Ние сме в много по-добро положение дори и в сравнение на някои от страните-членки на ЕС." Турският 
президент Реджеп Тайип Ердоган ye разговоря по телефона с федералната канцлерка Ангела Меркел.  
От понеделник, 15 юни, обаче отпадат въведените от Германия ограничения за пътувания до 26-те държави от ЕС, както 
и за Великобритания и четирите шенгенски държави Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. 
Броят на случаите на заразени с коронавирус в Германия се е увеличил с 318 на ден, починали са още 18 души, сочат 
данни на института „Роберт Кох”, предаде БГНЕС. Така според института общият брой заразени във Федерална република 
Германия е 184 861, а 8 729 пациенти с коронавирус са починали от началото на епидемията. 
Най-голям брой случаи на заразени са регистрирани в Бавария (47 479), Северен Рейн-Вестфалия (38 845) и Баден-
Вюртемберг (34 965). В Берлин са регистрирани 7082 души с COVID-19. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ecb-bylgariia-veche-ne-pokriva-vsichki-maastrihski-kriterii-306005/?utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push


13 

 

- Прокурори в северния италиански град Бергамо започват разследване дали правителството адекватно е реагирало на 
пандемията от коронавируса, съобщиха местни медии. Предстоят разпити на високопоставени държавни чиновници, 
сред които е и премиерът Джузепе Конте. От прокуратурата в Бергамо обявиха, че освен от министър-председателя 
обяснения за обяснения ще бъдат привикани и други "информирани личности". Изрично се подчертава, че не са 
заподозрени в престъпления.  
Разследването стартира, след като 50 роднини на жертви на COVID-19 от Бергмо - един от най-засегнатите градове в 
Италия - са завели иск, недоволни от предприетите от държавата мерки в борбата със заразата. Според тях роднините им 
са били изоставени по време на кризата. Ищците настояват, че искат справедливост, а не отмъщение или обезщетения.  
Прокуратурата първоначално смята да разпита държавните чиновници и да установи защо незабавно не са били 
изолирани гнездата на коронавируса в Нембро и Алцано Ломбардо, когато в северната част на страната беше въведена 
карантина още през февруари. От офиса на премиера Конте засега отказва коментар.  
- Турция подновява полетите, включително и тези до България. Информацията съобщи турският министър на транспорта 
Адил Караисмаилоглу. През юни ще бъдат възстановени полетите до 40 страни. От 10 юни, освен до България, започват 
полети и до Гърция, Бахрейн, Катар и до признатата само от Анкара Севернокипърска турска република. От 15, 20, 22 и 25 
юни ще бъдат подновени полетите до редица други европейски и азиатски страни. 
- Европа изостава в битката с коронавируса и ЕС трябва да обмисли как по-добре да се подготви за очакваната втора 
вълна на заразата, пишат в съвместно писмо до шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен лидерите на Германия, Франция, 
Полша, Испания, Белгия и Дания, цитирано от информационните агенции. Според тях хаотичният отговор на Европа на 
COVID-19, „повдигна въпроси относно готовността на ЕС за реакция на пандемии и подчерта необходимостта от 
европейски подход“, особено срещу потенциалната втора вълна на вируса. 
„Надяваме се, че това писмо може да послужи като вдъхновение за ползотворни, допълнителни дискусии на европейско 
равнище за това как да се гарантира готовността на ЕС при бъдещи пандемии", пишат Еманюел Макрон, Ангела Меркел, 
Матеуш Моравецки, Педро Санчес, Софи Вилмес и Мете Фредериксен. 
Евролидерите поставят специален акцент върху недостига на крайно необходимите медицински консумативи, които се 
разпределят неравномерно в целия ЕС. „Разбирането на недостатъците е от съществено значение. Необходими са 
достатъчно общи поръчки на лични предпазни средства (ЛПС), медицински изделия, важни консумативи и ваксини“, се 
казва още в писмото. 
27-те лидери на страните от ЕС ще обсъжат последствията от кризата с коронавируса във видеоразговор на 19 юни. 
- Австрия обяви, че ще отвори отново границата си с Италия и ще разреши свободното пътуване на граждани от повечето 
държави от ЕС от 16 юни, обявиха от Министерството на външните работи във Виена. Страната разхлаби ограниченията 
за пътуване до съседните си страни, но не и до най-силно засегнатата от коронавируса Италия. "Да, отваряме границата. 
Да, пътуванията до Италия, Гърция и Хърватия, например, ще бъдат възможни", обяви външният министър Александър 
Шаленберг, цитиран от местните медии.  
Засега обаче остават ограниченията за пътувания до Швеция, Испания, Португалия и Великобритания. Пасажерите, които 
пристигат от тези държави все още ще трябва да предоставят документи за отрицателен тест за коронавирус или да се 
изолират за 14 дни при стъпването на австрийска територия.  
- Драстичен спад на молбите за убежище в Европа отчита Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, 
цитирана от информационните агенции. След като бяха затворени границите заради коронавируса, през април 
молбите са паднали до най-ниското си ниво за повече от 10 години. Те са били едва 8730 през април, което е спад с 86% 
спрямо февруари, когато са депозирани 61 421 документа. Повечето молби през април са подадени от сирийци, 
афганистанци, венецуелци и колумбийци, става ясно от представените данни.  
ЕС затвори външните граници през март и повечето от 27-те страни членки спряха да приемат молби за убежище. 
- Президентът на Бурунди Пиер Нкурунзиза вероятно е починал от коронавирус, съобщават информационните агенции, 
като цитират местни източници. Съпругата му се е възстановявала от заразата в болница в кенийската столица Найроби, 
но спешно се е завърнала в родината заради кончината на държавния глава. Те се лекувала от COVID-19 поне от десетина 
дни.  
Нкурунзиза (55 г.) е починал внезапно вчера. Той се е почувствал зле и е бил откаран в клиника, където издъхнал. Властта 
в Бурунди не взе никакви мерки срещу разпространението на коронавируса, а президентът твърдеше, че Бог пази 
страната му. В страната има повече от 80 заразени с COVID-19= 
- Министърът на социалните въпроси на Хаити е починал от COVID-19, обявиха местните власти. "Нашият колега, 
държавният секретар по социалните въпроси Еманюел Кантава, ни напусна днес. Той беше болен от COVID-19", написа 
министърът на съобщенията на Хаити Еди Джаксън Алексис в своя микроблог в Tуитър. Алексис определи починалия си 
колега като непоколебим защитник на правата на човека и изказа съболезнованията си на семейството и приятелите му. 
В Хаити са регистрирани 3548 случая на заразени с коронавируса. Към днешна дата 54 души са починали от усложнения, 
свързани с COVID-19. 
- 21 американски щати отчитат ръст на новозаразените с коронавирус на седмична база, съобщи Си Ен Ен. Ръст на 
заразените с около 40% спрямо предишната седмица има в Аризона, Юта и Ню Мексико. Властите изразяват опасения, че 
протестите срещу расизма и полицейското насилие, ще увеличат случаите на COVID-19. Огромна част от протестиращите 
са без предпазни средства, въпреки призивите да спазват мерките срещу разпространението на заразата.  
- Бразилия отново започна да публикуване обобщени данни за разпространението на коронавируса в страната, 
предадоха агенциите. Това стана малко, след като Върховният съд на страната нареди на правителството да оповестява 
обобщена информация, а не само за последното денонощие. 
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В края на миналата седмица здравното министерство на Бразилия спря да публикува на сайта си общия брой на 
потвърдените случаи на коронавирус и починалите, като ограничи сведенията само за съответния ден. Решението 
предизвика остри критики срещу властите и обвинения, че се опитват да скрият размерите на пандемията. Страната е 
втората най-засегната в света от COVID-19. От началото на пандемията общият брой на заразените с коронавируса в 
страната е почти 740 хил. души, а жертвите надхвърлят 34 хил. 
- Общият брой на заразените с коронавируса по света вече е 7 238 611 души, а жертвите са 411 277, сочат актуалните 
данни на американския университет "Джонс Хопкинс". Най-много са заболелите и жертвите в САЩ - съответно 1 979 850 
и 112 006. На второ място в глобален мащаб по брой на заразените се нарежда Бразилия със 739 503, следвана от Русия - 
484 630 и Великобритания - 290 581. С най-много смъртни случаи след САЩ е Великобритания - 40 968, следвана от 
Бразилия - 38 406. 
 
√ След 34 г. разследване Швеция откри убиеца на премиера си  
След 34 години разследване шведската прокуратура обяви името на убиеца на премиера Улоф Палме, застрелян през 
1986 г., предаде Би Би Си. Стрелецът е Стиг Енгстрьом, който се е самоубил през 2000 г. Това беше съобщено на 
пресконференция от главния прокурор на страната Кристер Петершон. "Извършителят е мъртъв, не можем да му 
предявим обвинения и затова приключваме случая", обяви главният прокурор. 
Премиерът Улоф Палме е застрелян в гърба през февруари 1986 г., докато се прибира от кино със съпругата си Лисбет по 
оживена улица в Стокхолм. Той е без охраната си. Десетките свидетели разказват, че са видели висок мъж да стреля, 
след което избягал от местопрестъплението. Хиляди са разпитани в хода на разследването. За убийството е обвинен 
известен на полицията мъж и през 1989 г. той е осъден на доживотен затвор. След обжалване обаче е освободен, тъй 
като не е установен мотив за извършване на престъплението и не е открито оръжие у него.  
Посоченият вчера като извършител на престъплението Стиг Енгстрьом е работил в застрахователната компания Skandia. 
По време на разследването той е един от свидетелите на убийството на Палме. В хода на разпитите лъже за действията 
си след убийството, като твърди, че се е опитал да помогне на простреляния министър-председател. Смята се, че 
Енгстрьом е ликвидирал Улоф Палме заради левите възгледи на тогавашия премиер на Швеция. 
Енгстрьом е посочен за първи път като евентуален извършител на убийството от журналиста Томас Петершон, а 
полицията започва да го разследва 18 години, след като се е самоубил. Оказва се, че е бил голям любител на оръжията и 
членувал в клуб по стрелба. Също така е установено, че е бил остър критик на провежданата от Палме политика и не 
криел това. Роднини твърдят, че имал много негативно отношение към тогавашния премиер на страната. Стиг Енгстрьом 
е имал сериозни финансови проблеми, а също така злоупотребявал с алкохола, показала проверката на разследващите. 
Бившата съпруга на Стиг Енгстрьом разказва пред в. "Експресен" през 2018 г., че е била разпитвана от следователи през 
2017 г. Според нея тогава няма подозрения, че мъжът й е осъществил фаталния изстрел по премиера Палме. "Той беше 
прекалено страхлив. Не би убил и муха", казва тя пред изданието.  
 
Мениджър 
 
√ Увеличават капитала на Фонда на фондовете  
Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г., с които да се осигури 
възможността за увеличаване капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, т.нар. Фонд на 
фондовете, с парична вноска в размер на 375 000 лв. Увеличаването на капитала на търговското дружество ще се 
извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. 
Със средствата от увеличението ще се обезпечи дейността на Фонда на фондовете през 2020 г. като „Звено за 
координация“ (понастоящем управление „Проектна информация и финансиране“), съгласно Меморандума за 
разбирателство между България и Европейската инвестиционна банка, подписан на 13.12.2016 г. в Люксембург. Звеното 
ще продължи да извършва дейностите по координация и предоставяне на информация на заинтересованите страни, с 
цел по-бързото и успешно реализиране на инвестиционни проекти, включително възможността за комбиниране на 
финансирането от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г. и Европейския фонд за стратегически 
инвестиции, т.нар. „План Юнкер“. 
От създаването му досега основни приоритети на Звеното за координация са отговорите на конкретни запитвания, 
помощта за достигането на проектните предложения до инвеститори и цялостното им включване в инвестиционен 
цикъл, както и активната дейност с представители на публичния и частния сектор за укрепването на капацитета за работа 
с небезвъзмездна финансова помощ (финансови инструменти, вкл. комбинирано финансиране). Звеното активно 
съдейства за програмирането на периода 2021 - 2027 г., както и за цялостното изграждане на административния 
капацитет в публичния сектор по отношение на финансовите инструменти и комбинираното финансиране. 
 
√ Страните от ЕС губят 15 млрд. евро годишно заради фалшиви стоки  
Правителствата на ЕС губят до 15 милиарда евро годишно от наличието на фалшиви стоки на пазара в резултат на 
намален приход от невнесени от нелегалните производители преки и косвени данъци и вноски за социално осигуряване. 
Това става ясно от нов доклад, публикуван днес от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз 
(СЕСИС/EUIPO). Според данните икономическите и социалните загуби, причинени от продажбата на 
фалшификати,  лишават правителствата от приходи и могат да финансират извършването на тежки престъпления като 
наркотрафик и пране на пари. 
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Според оценката на СЕСИС/EUIPO, ЕС губи приблизително 19 млрд. евро от продажби в секторите козметика и лична 
хигиена, вино и спиртни напитки, фармацевтика, игри и играчки. Фалшификатите не се подлагат на същите строги тестове 
както оригиналните стоки, за да бъде сигурно, че са безопасни за консумация или употреба. 
Загубите от продажба на фалшиви стоки, по-специално в областта на козметиката и личната хигиена, са нараснали с над 
2,5 милиарда евро от публикуването на последния подобен анализ на СЕСИС/EUIPO през 2019 г., което е и най-голямото 
увеличение сред изследваните сектори. Приблизително в целия Европейски съюз се губят годишно 14,1% (9,6 милиарда 
евро) от продажбата на фалшиви козметични продукти. 
В България загубите от продажби възлизат на 23,5 %, или 157 милиона лева годишно, като увеличението от последната 
оценка е 49 милиона лева.  
 

 
 
Анализът показва, че 97% от фалшивите стоки, определени като опасни, които са спрени на външните граници на ЕС, 
представляват сериозен риск за здравето на потребителите. Повечето от тях са били предназначени за деца и са били 
играчки или продукти за детска хигиена или облекло. 
Проучването, проведено от СЕСИС и Европол, също така разкрива връзката между фалшифицирането и други тежки 
престъпления. От 2016 г. насам правоприлагащите органи в целия ЕС са извършили 29 мащабни операции срещу 
фалшификатите и пиратството, насочени срещу организирани престъпни групи, замесени и в други сериозни 
престъпления, включително трафик на наркотици и пране на пари. 
 

 
 
"Фалшифицирането не е престъпление, в което няма жертви. Фалшивите продукти отнемат продажби от законния бизнес 
и лишават правителствата от много необходими приходи. Те причиняват явни рискове за здравето и безопасността на 
потребителите. Но както показва съвместната ни работа с Европол, приходите от фалшифициране могат също така да 



16 

 

подкрепят сериозната организирана престъпност. За да се справим изцяло с този проблем, са необходими съгласувани 
международни действия на всички нива", казва изпълнителният директор на СЕСИС/EUIPO Кристиан Аршамбо.  
Докладът съдържа и проучване за обема на фалшивите и пиратските стоки в международната търговия и за приноса на 
индустриите с интензивна защита на правата на интелектуалната собственост по отношение на икономическия растеж, 
работните места и международната търговия. Документът включва нови виждания за това как малките и средните 
предприятия (МСП) биха могли да се възползват от интелектуална собственост.  
 
√ Всеки четвърти в България твърди, че страда от корупцията  
Общо 80 на сто от българите и 71 на сто от останалите граждани на ЕС са на мнение, че в страната им има корупция. Това 
показват данни от проучване, представени вчера от Европейската комисия. 
Над половината (51 на сто) от участниците в допитването у нас смятат, че в последните три години корупцията се е 
увеличила (42 на сто в ЕС), а според 23 на сто е намаляла (37 на сто в ЕС). 
Мнозинството от българите (83 на сто) и останалите граждани на ЕС (82 на сто) са на мнение, че не е приемливо да се 
дават пари, подаръци (61 на сто у нас и 75 на сто в ЕС) или да се правят услуги (67 на сто у нас и 74 на сто в ЕС), за да се 
получат услуги от държавната администрация. 
Всеки четвърти (26 на сто) у нас (28 на сто в ЕС) твърди, че е лично засегнат от корупцията в ежедневието си. Според 
българите даването на подкупи и злоупотребата с власт за лично облагодетелстване са разпространени най-често в 
полицията и митниците, а също и в здравеопазването, сред държавните служители и политиците. В ЕС най-често в 
корупционни практики са упреквани партиите и политиците. У нас 79 на сто наблюдават корупция в местната власт (68 на 
сто в ЕС), а 84 на сто - в националните власти (70 на сто в ЕС). 
За българите корупцията в бизнеса най-често (84 на сто) се дължи на прекалената обвързаност на политиците с 
бизнесмените (76 на сто в ЕС). Попитани към кого биха се обърнали с жалба срещу корупция, 58 на сто от гражданите в ЕС 
посочват полицията, докато у нас това биха сторили 32 на сто, показват данните. 
 
√ Софийският университет се изкачи със 150 места в класацията QS World University Rankings  
Софийският университет "Св. Климент Охридски" се изкачи със 150 места в световната класация на университетите QS 
World University Rankings за 2021 година и се нарежда на 601-650 място.   
Най-старият и авторитетен български университет участва в класацията от 2014 г. и сегашното място е най-високото до 
момента. Тази година университетът се изкачва със 150 места напред. Той е единственият български университет, който 
намира място в престижната класация, а изследователската му дейност е оценена като висока.  
Класацията QS World University Rankings - 2021, отличава 1029-те най-добри университети в света. Университетите се 
оценяват на базата на шест критерия: академична репутация, научна репутация, репутация сред работодателите, 
съотношение на студенти и преподавателски състав, цитирания на факултет, брой чуждестранни студенти и 
чуждестранни преподаватели.  
 
√ Световната търговия ще спадне с до 32% заради пандемията  
Тази година нивото на световната търговия ще спадне с до 32% в резултат на новия коронавирус и мерките, предприети 
за превенция на неговото разпространение. Такава прогноза направи посланик Алън Улф, заместник-генерален директор 
на Световната търговска организация (СTO), по време на участието си в панела „Текущата релевантност на 
мултинационалната търговска система“, част от Икономическия форум в Гърция, известен още като „Балканския Давос“. 
В разговор с Один Линарату, директор „Комуникации“ в Хеленската фондация за европейска и външна политика, той 
отбеляза, че благоприятен обрат ще настъпи едва следващата година, когато моделите на растеж от дните преди 
пандемията е възможно да се възстановят. Това обаче все още е твърде непредвидимо, тъй като вчера Световната 
здравна организация отчете, че COVID-19 в момента е в настъпление в южното полукълбо. 
Посланик Улф коментира още, че според него големите проблеми, предизвикани от кризата, ще са ниските приходи на 
държавите, тъй като те ще принудят властите да увеличат данъците. Друга важна тенденция, която ще се наблюдава, е 
връщането на производството на някои важни продукти обратно в самите държави, като например медицинското 
оборудване. 
Ще отпаднат и рестрикциите за износ, тъй като световните доставки на храна са много високи – трети по големина, 
откакто се води статистика. „Може да има няколко проблемни региони и локации, но светът се справя доста добре по 
отношение на храната“, заяви Улф. 
Темата САЩ 
Във връзка с обвиненията на САЩ, че Световната търговска организация работи в полза на Китай той припомни 
основните функции, които изпълнява организацията. „СТО позволява на пазарните сили да постигнат конкурентни 
резултати. Ако те не го направят, ако пазарните сили, ако качеството на цените, наличността, услугите не доведат до 
промяна в продажбите, системата не работи. Ще се разглеждат отблизо не само Китай, но и други държави, в опит да се 
подпомогнат регионите, в които пазарът не работи ефективно и правилно“, сподели той и добави, че към 1995 г., когато 
СТО е основана, Щатите вече не са били гарант на многостепенната система за търговия, но няма да напуснат 
организацията. „Министърът на търговията беше ясен, че докато САЩ търси реформа за позитивна промяна, както Г-20, 
няма индикации да напусне“, коментира той. 
Друга важна тема за СТО в момента е Брекзит. „Великобритания има свой собствен глас отново, 42-43 години по-късно“, 
смята Улф. Освен това обаче основен приоритет на Европейския съюз трябва да е и предоставянето на по-големи 
възможности за участие в търговската система и световната търговия на най-малко развитите страни членки. 
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√ Понижения на борсите в Европа преди прогнозата на Фед за американската икономика  
Основните индекси на водещите борси в Европа записаха понижения в сряда, докато инвеститорите очакват 
публикуването на първата икономическата прогноза на Федералния резерв на САЩ от началото началото на пандемията, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад 2,19 пункта, или 0,59%, до 367,35 пункта. Немският индекс DAX се 
понижи с 115,69 пункта, или 0,925, до 12 502,3 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 35,67 
пункта от стойността си, или 0,56%, достигайки ниво от 6 300,05 пункта. Френският измерител CAC се понижи с 35,65 
пункта, или 0,7%, до 5 059,46 пункта.  
Банковите акции поскъпнаха, след като източници на Ройтерс съобщиха, че Европейската централна банка подготвя 
схема за справяне с потенциално стотици милиарди евро неплатени кредити в резултат на пандемията от COVID-19. 
Според планът ЕЦБ подготвя специален екип, който да разгледа идеята за „лоша банка“ за необслужвани задължения. 
„Като се има предвид извънредната ситуация, в която се намираме, вероятността да създаден подобен проект е доста 
висока“, коментира анализатор от Equita 
Основното събитие днес обаче остава заседанието на Федералният резерв на САЩ. Инвеститорите не очакват промени в 
паричната политика на централната банка, но се надяват да получат повече подробности за състоянието на 
американската икономика. 
Междувременно акциите на германската банка Commerzbank поскъпнаха с 0,95% след като американското дружество за 
частни инвестиции Cerberus, което е основен акционер в кредитора, призова за промени в надзорния съвет на банката и 
съкращения на разходи. 
Книжата на испанската модна група Inditex, собственик на бранда Zara, поскъпнаха с 1,75%, след като компанията 
съобщи, че продажбите в магазините и потребителската активност в някои азиатски страни се е върнала на нивата от 
преди пандемията. 
Нов рекорд за Nasdaq 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха смесени резултати във вторник, след като 
технологичният индексът Nasdaq премина границата от 10 000 пункта за първи път в историята, а Dow Jones прекрати 6-
дневната си серия от повишения, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 300,14 пункта, или 1,09%, до 27 272,3 пункта, докато широкообхватният 
индекс Standard & Poor's 500 се понижи с 25,21 пункта, или 0,78%, до 3 207,18 пункта. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 29,01 пункта, или 0,29%, до рекордните 9 953,75 пункта, 
като по-рано през сесията прескочи границата от 10 хил. пункта. Акциите на Amazon и Apple също достигнаха рекордни 
стойности, след като се повишиха съответно с 3,04% и 3,16%. Останалите компании от групата FAANG също отчетоха 
печалби, като книжата на Facebook, Netflix и Alphabet поскъпнаха с 3,14%, 3,47% и 0,28%. 
Същевременно с това книжата на United и Delta Airlines поевтиняха с 8,32% и 8,67%, а тези на Carnival и Royal Carribean с 
7,5% и 10,1%. 
Въпреки това акциите на авиопревозвзачите, които понесоха най-големи щети през март след въвеждането на 
ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса, са възстановили голяма част от загубите си. Само 
през последния месец книжата на Delta, United и American Airlines са напреднали съответно с 50,4%, 75,6% и 82,9%. За 
същия период акциите на операторите на круизни кораби Carnival и Norwegian Cruise Line са поскъпнали с 62,1% и 94,1%. 
„Акциите продължават да поддържат възходящия тренд в очакване на подобряващите се икономически условия“, 
коментира Тери Сандвън от  U.S. Bank Wealth Management. „Твърде рано е обаче да се обяви, че „щастливите дни“ са се 
върнали“, добавя той. 
„Факторът, който продължава да поражда притеснения, е факта, че все още не знаем колко ще продължи пандемията от 
COVID-19. Нямаме лек и начин за превенция. На практика сме оставени на произвола на вируса и на това колко бързо се 
разпространява той“, казва още Сандвън. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в сряда, 
след като близо едноседмичното рали на Уолстрийт натисна спирачките, пише Маркетоуч. 
Вниманието на инвеститорите остава насочено към заседанието на Федералният резерв на САЩ което ще завърши днес. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 33,92 пункта, или 0,15%, до 23 124,95 пункта. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite отчете спад от 12,36 пункта, или 0,42%, до 2 943,75 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite напредна с 5,62 пункта, или 0,3%, до 1 874,94 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се 
понижи с 7,49 пункта, или 0,03%, до 25 049,73 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi добави 6,77 пункта към стойността си, или 0,31%, завършвайки сесията при ниво от 2 
195,69 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 записа ръст от 3,5 пункта, или 0,06%, до 6 148,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения. Основният индекс SOFIX отчете спад от 
1,67 пункта, или 0,36%, до 464,01 пункта. BGBX40 се понижи с 0,45 пункта, или 0,45%, до 98,48 пункта. BGTR30 изтри 1,15 
пункта от стойността си, или 0,24%, достигайки ниво от 474,71 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 133,57 
пункта. 
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√ Валежи и силни бури и в четвъртък  
Oблачността ще бъде по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. В много райони ще има валежи, на места 
интензивни, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра, възможни са и градушки. 
През нощта вятърът ще е слаб, все още предимно от юг, през деня ще се ориентира от северозапад и временно ще се 
усилва. 
По-хладно, с максимални температури от около 20° на места из високите полета на Западна България, до 30° в отделни 
източни райони. 
Над планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи и гръмотевична дейност. 
Ще духа умерен северозападен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Ще настъпи понижение на температурите и 
максималната на височина 1200 метра ще е около 17°, на 2000 – около 10°. 
Над Черноморието, в отделни райони сутринта, видимостта временно ще е намалена от мъгла. През деня ще се развива 
купеста и купесто-дъждовна облачност и главно вечерта и през нощта срещу петък на места ще превали и прегърми. Не 
са изключени локални порои и градушки. 
Вятърът ще е до умерен предимно от юг, около и след обяд – с бриз откъм морето, а по-късно вечерта ще се ориентира 
от запад-северозапад. 
Ще се задържи топло с максимални температури между 23° и 27° Температурата на морската вода е 20-22°, по-ниска на 
север от н. Калиакра. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- В огнищата на заразата: има ли нови случаи в Сърница, Доспат, Шумен и Нова Загора?; 
- София, вирусът и бюджетът - кметът Йорданка Фандъкова; 
- Преди и след теста - какво се случва в детската градина в район "Възраждане"?; 
- На светло: какво извади наяве коронавирусът в отношенията работник-работодател?; 
- Колко сгради в България имат изправни гръмоотводи?; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Извънредно положение до края на месеца и карантина в шуменското село Изгрев - завръща ли се заразата у нас? 

На живо от новите огнища и коментар на доц. Ангел Кунчев; 
- Защо Наско Сираков прехвърли 35% от акциите на „Левски" на Тити Папазов?; 
- Как ще бъдат върнати надвзетите пари на абонатите на топлофикациите? В студиото шефът на „Булгаргаз" 

Николай Павлов; 
- Как са били изнесени множество документи с гриф „Секретно" от държавното разузнаване?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Още разкрития за имотната мафия. Била ли е умишлено умъртвена пенсионерка, за да ѝ вземат имотите?; 
- Епидемиологичната обстановка се удължава. Кои мерки ще останат в сила?; 
- Накъде ще поеме „Левски"? Тодор Батков за бъдещето на клуба и синята мечта; 
- Нови правила на границата. Ще ни връщат ли за неплатени фишове и актове? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Национално представително проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа": 21 % от българите вярват, че Бил 
Гейтс стои зад пандемията; 
в. Труд - Парното връща до 11 % от сметките; 
в. Телеграф - 3 милиона жилища без защита от мълнии; 
в. Монитор - Вземат ни книжката на границата, ако не платим глобата към КАТ. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 36 часа паника - 3 учителки, положителни на бърз тест, дадоха отрицателни PCR-и. Наказват ги за нелепа шега, 
че ходили до Сърница; 
в. 24 часа - Ластикът на патриотите пак се опъна - ще късат с ГЕРБ, защото не им пусна доброволните отряди; 
в. Труд - Премиерът Бойко Борисов за скрийншота, публикуван от Васил Божков: Нямам кирилица на телефона за SMS-и; 
в. Труд - МВР дава два часа да се плати глоба на КАТ; 
в. Телеграф - Окончателно: 9% ДДС за пелени и детски храни по предложение на Пеевски, Карадайъ и Цонев; 
в. Телеграф - Българският Ел Чапо свири сбор на политбюрото на мафията; 
в. Монитор - Задължително с маска в тролея поне до 30 юни; 
в. Монитор - София строи с частни пари паркинги за 1000 коли. 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Ангел Найденов, член на Националния съвет на БСП: БСП и друг път е била в тежка ситуация, но днес е 
катастрофа; 
в. Труд - Зам.-главният прокурор Красимира Филипова пред "Труд : Влизането в затвора не е самоцел и мерило на 
прокурорската работа; 
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в. Телеграф - Проф. Христо Пимпирев, шеф на българската полярна експедиция: Пътуваме с кораб до Антарктида; 
в. Монитор - Николай Кръстев, интернет специалист: Крадци точат кредитните карти на родители през игри в интернет. 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа"": Всеки пети вярва, че Бил Гейтс ще слага чипове с ваксина, a 
CОVID-19 не съществува; 
в. Труд - COVID-19 е опасна болест, посрещнахме я с разумни мерки; 
в. Телеграф - Пир по време на пандемия; 
в. Монитор - Обеца на ухото. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 юни 
София 

- От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа чрез платформата CISCO Webex Meeting Столичния общински съвет ще проведе заседание. 
- От 10.30 часа в зала „Анел” на хотел „Анел” Политическият съвет на Коалиция „БСП за България” и 

Изпълнителното бюро на НС на БСП ще проведе кръгла маса - дискусия с над 30 политически и 
неправителствени организации на тема „Лява политика в следкризисен период”. 

- От 11.00 часа в Големия салон на БАН ще се състои поклонението на академик Стефан Воденичаров. 
- От 11.00 часа в сградата на БТА ще се проведе пресконференция под надслов „Да защитим българите в Украйна”. 
- От 11.00 часа чрез платформата Zoom НАП ще проведе встъпителна онлайн пресконференция по проект 

„Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни 
системи“. 

***  
Благоевград 

- От 11.00 часа в зала ,,22-ри септември“ ще се състои пресконференцията на кмета на Община Благоевград инж. 
Румен Томов и неговия екип. 

***  
Бургас 

- От 10.00 часа в рапортна зала на Център за трансфузионна хематология – Бургас ще се проведе тържествено 
връчване на почетни грамоти на доброволни и безвъзмездни кръводарители по повод Световния ден на 
доброволния кръводарител. 

***  
Враца 

- От 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Враца областният управител Малина Николова 
ще проведе заседание на Областния медицински съвет във връзка с разпространението на COVID-19. 

***  
Пловдив 

- От 09.00 часа Общински съвет – Пловдив ще проведе заседание. 
***  
Шумен 

- От 10.30 часа председателят на Гражданската платформа "Изправи се.БГ" Мая Манолова ще посети язовир 
„Тича“. В 12.30 часа тя и членове на Инициативния комитет „Дивдядово" ще отидат до сметището в кв. 
„Дивдядово“. От 13:00 ч. Манолова ще се срещне с жители на с. Салманово и ще даде брифинг в 14:30 ч. в 
лятната градина на хотел "Замъка". 

 


