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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БТВ 
 
√ Васил Велев: Ако този законопроект бъде приет, ще бъде конфискувана собствеността на 2 милиона български 
граждани 
Нашата позиция е за оттегляне на този законопроект, заяви председателят на АИКБ 
Председателят на АИКБ Васил Велев коментира застрашени ли са два милиона българи да загубят собствеността върху 
ценните си книжа, придобити по време на приватизацията. 
"В момента акциите, които българските граждани имат придобити като безплатни такива при приватизация на 
предприятия, се съхраняват в Централния депозитар по техни лични сметки. Вместо да се направи лесно информирането 
кой какви акции има, се казва, че имат една година, за да ги преместят от там към подсметка в инвестиционен 
посредник, където ще дължат такси и ще носят риска на инвестиционния посредник. Ако не го направят, те ще бъдат 
иззети във фонд без тяхната воля", обясни Васил Велев. 
По думите му има десетки хиляди граждани, които имат пакети акции от порядъка на 1000-2000 лв. Други пакети от 
акции са от порядъка на десетки хиляди левове. Има редица бивши приватизационни фондове, където цената на пакет 
акции, които гражданите притежават, са стотици левове. Има и такива, които са с хиляди левове. 
За повече информация вижте видеото. 
 
В. Стандарт 
 
√ 2 млн.българи може да загубят "спящи" акции 
2 милиона българи са застрашени да загубят собствеността върху ценните си книжа, придобити по време на 
приватизацията. За това предупреди по bTV Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). 
"Ако този законопроект бъде приет, ще бъде конфискувана собствеността на 2 милиона български граждани. Нашата 
позиция е за оттегляне на този законопроект. Синдикатите имаха и още по-остра позиция. 
Поискали сме всички заедно среща с премиера", каза Велев. 
Законодателят твърди, че намерението е чрез проекта да се раздвижи пазарът, както и да се защитят миноритарните 
акционери, добави той. 
"Това е посегателство върху частната собственост, противоречи на Конституцията, влошава бизнес климата и ощетява 
хората", отбеляза Велев. 
Десетки хиляди граждани имат пакети акции от порядъка на 1000-2000 лв. Други пакети от акции са от порядъка на 
десетки хиляди левове. Има редица бивши приватизационни фондове, където цената на пакет акции, които гражданите 
притежават, са стотици левове. 
Има и такива, които са с хиляди левове изтъкна председателят на АИКБ. 
"Искаме хората да имат лесен достъп до информация. Административно да се облекчат процедурите и да поевтинеят - и 
за наследяване, и за управление на тези акции, както и хората доброволно да изберат какво да правят с акциите си", 
категоричен бе Васил Велев. 
 
News.bg 
 
√ 2 млн. българи били застрашени да загубят ценните си книжа 
2 милиона българи са застрашени да загубят собствеността върху ценните си книжа, придобити по време на 
приватизацията. За това алармира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България пред 
bTV. 
"Ако този законопроект бъде приет, ще бъде конфискувана собствеността на 2 милиона български граждани. Нашата 
позиция е за оттегляне на този законопроект. Синдикатите имаха и още по-остра позиция. Те заговориха за протести, за 
напускане на тристранката. Поискали сме всички заедно среща с премиера", подчерта Велев. 
По думите му законодателят твърди, че чрез проекта се цели раздвижване на пазара, както и защита на миноритарните 
акционери. "В момента акциите, които българските граждани имат придобити като безплатни такива при приватизация 
на предприятия, се съхраняват в Централния депозитар по техни лични сметки. Вместо да се направи лесно 

https://www.btv.bg/video/shows/lice-v-lice/videos/vasil-velev-ako-tozi-zakonoproekt-bade-priet-shte-bade-konfiskuvana-sobstvenostta-na-2-miliona-balgarski-grazhdani.html
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информирането кой какви акции има, се казва, че имат една година, за да ги преместят от там към подсметка в 
инвестиционния посредник. Ако не го направят, те ще бъдат иззети във фонд без тяхната воля", обясни Васил Велев. 
Той допълни, че няма европейска норма, която да кара гражданите да правят това и в нито една държава подобно нещо 
не се прави.  
"Това е посегателство върху частната собственост, противоречи на Конституцията, влошава бизнес климата и ощетява 
хората", добави Велев. 
По думите му има десетки хиляди граждани, които имат пакети акции от порядъка на 1000-2000 лв. Други пакети от 
акции са от порядъка на десетки хиляди левове. Има редица бивши приватизационни фондове, където цената на пакет 
акции, които гражданите притежават, са стотици левове. Има и такива, които са с хиляди левове. 
"Искаме хората да имат лесен достъп да получат информация. Административно да се облекчат процедурите и да 
поевтинеят - и за наследяване, и за управление на тези акции, както и хората доброволно да изберат какво да правят с 
акциите си", заяви Васил Велев. 
 
Business.dir.bg 
 
√ 2 млн. българи може да загубят "спящите" си акции, предупреди Васил Велев 
Работодателските организации и синдикатите поискаха среща с премиера, за да настояват законопроектът да се 
оттегли 
2 милиона българи са застрашени да загубят собствеността върху ценните си книжа, придобити по време на 
приватизацията. За това предупреди по bTV Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). 
"Ако този законопроект бъде приет, ще бъде конфискувана собствеността на 2 милиона български граждани. Нашата 
позиция е за оттегляне на този законопроект. Синдикатите имаха и още по-остра позиция. Те заговориха за протести, за 
напускане на тристранката. Поискали сме всички заедно среща с премиера", каза Велев. 
Законодателят твърди, че намерението е чрез проекта да се раздвижи пазарът, както и да се защитят миноритарните 
акционери, добави той. 
"В момента акциите, които българските граждани имат придобити като безплатни такива при приватизация на 
предприятия, се съхраняват в Централния депозитар по техни лични сметки. Вместо да се направи лесно информирането 
кой какви акции има, се казва, че имат една година, за да ги преместят от там към подсметка в инвестиционен 
посредник, където ще дължат такси и ще носят риска на инвестиционния посредник. Ако не го направят, те ще бъдат 
иззети във фонд без тяхната воля", обясни Васил Велев. 
По негово мнение няма европейска норма, която да кара гражданите да правят това и в нито една държава подобно 
нещо не се прави. 
"Това е посегателство върху частната собственост, противоречи на Конституцията, влошава бизнес климата и ощетява 
хората", отбеляза Велев. 
Десетки хиляди граждани имат пакети акции от порядъка на 1000-2000 лв. Други пакети от акции са от порядъка на 
десетки хиляди левове. Има редица бивши приватизационни фондове, където цената на пакет акции, които гражданите 
притежават, са стотици левове. Има и такива, които са с хиляди левове изтъкна председателят на АИКБ. 
"Искаме хората да имат лесен достъп до информация. Административно да се облекчат процедурите и да поевтинеят - и 
за наследяване, и за управление на тези акции, както и хората доброволно да изберат какво да правят с акциите си", 
категоричен бе Васил Велев. 
 
В. Монитор 
 
√ Васил Велев: 2 милиона българи са застрашени да загубят „спящи акции“ 
Придобитите по време на приватизацията ценни книжа може да бъдат загубени, ако бъде приет закона за „спящите 
акции“. За това алармира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България в ефира на 
бТВ. "Ако този законопроект бъде приет, ще бъде конфискувана собствеността на 2 милиона български граждани. 
Позицията на работодатели и синдикати е за оттегляне на този законопроект. 
По думите му законодателят твърди, че законът цели раздвижване на пазара, както и защита на миноритарните 
акционери. „Акциите, които българските граждани имат придобити като безплатни такива при приватизация на 
предприятия, се съхраняват в Централния депозитар, сега се предлага да бъдат преместени към подсметка на 
инвестиционен посредник, където ще дължат такси и ще носят риска на инвестиционния посредник. Ако не го направят, 
те ще бъдат иззети във фонд без тяхната воля", обясни Васил Велев. Той допълни, че няма европейска норма, която да 
кара гражданите да правят това и в нито една държава подобно нещо не се прави. 
"Това е посегателство върху частната собственост, противоречи на Конституцията, влошава бизнес климата и ощетява 
хората", добави Велев. По думите му има десетки хиляди граждани, които имат пакети акции от порядъка на 1000-2000 
лв., а средно претеглено са по 100 лева. Други пакети от акции са от порядъка на десетки хиляди левове. Има редица 
бивши приватизационни фондове, където цената на пакет акции, които гражданите притежават, са стотици левове. Има и 
такива, които са с хиляди левове. 
"Искаме хората да имат лесен достъп да получат информация. Административно да се облекчат процедурите и да 
поевтинеят - и за наследяване, и за управление на тези акции, както и хората доброволно да изберат какво да правят с 
акциите си", заяви Васил Велев. 
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В. Труд 
 
√ Васил Велев: Два милиона българи могат да загубят "спящите си акции", искаме среща с премиера 
Два милиона българи са застрашени да загубят собствеността върху ценните си книжа, придобити по време на 
приватизацията. За това алармира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, по 
БТВ. 
"Ако този законопроект бъде приет, ще бъде конфискувана собствеността на 2 милиона български граждани. Нашата 
позиция е за оттегляне на този законопроект. Синдикатите имаха и още по-остра позиция. Те заговориха за протести, за 
напускане на тристранката. Поискали сме всички заедно среща с премиера", каза Велев. 
По думите му законодателят твърди, че чрез проекта се цели раздвижване на пазара, както и защита на миноритарните 
акционери.  
"В момента акциите, които българските граждани имат придобити като безплатни такива при приватизация на 
предприятия, се съхраняват в Централния депозитар по техни лични сметки. Вместо да се направи лесно информирането 
кой какви акции има, се казва, че имат една година, за да ги преместят от там към подсметка в инвестиционен 
посредник, където ще дължат такси и ще носят риска на инвестиционния посредник. Ако не го направят, те ще бъдат 
иззети във фонд без тяхната воля", обясни Васил Велев.Той допълни, че няма европейска норма, която да кара 
гражданите да правят това и в нито една държава подобно нещо не се прави. 
Това е посегателство върху частната собственост, противоречи на Конституцията, влошава бизнес климата и ощетява 
хората, добави Велев. По думите му има десетки хиляди граждани, които имат пакети акции от порядъка на 1000-2000 
лв. Други пакети от акции са от порядъка на десетки хиляди левове.  
Има редица бивши приватизационни фондове, където цената на пакет акции, които гражданите притежават, са стотици 
левове. Има и такива, които са с хиляди левове. Искаме хората да имат лесен достъп да получат информация. 
Административно да се облекчат процедурите и да поевтинеят - и за наследяване, и за управление на тези акции, както и 
хората доброволно да изберат какво да правят с акциите си, заяви Васил Велев. 
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев: По логиката за "спящите акции" могат да изземват и депозити 
Ако този законопроект бъде приет, ще бъде конфискувана собствеността на 2 млн. българи. Това каза в предаването 
"Лице в лице" по БТВ председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил 
Велев по повод законопроекта за т. нар. спящи акции, предложен от Министерството на финансите за обществено 
обсъждане до 15 юни т.г.  
В момента тези акции се съхраняват в Централния депозитар по лични сметки. Сега се казва - имате една година време 
да ги преместите от сегашната сметка, където съхранението им е безплатно и сигурно, по сметка на инвестиционен 
посредник, където съхранението се заплаща, носите и риска на посредника. А ако не преместите акциите през тази 
година, те се изземват в един фонд без вашата воля. Няма европейска норма, която да ни кара да правим това. Това го 
няма в нито една европейска държава - абсолютно безсмислено и противоконституционно е, заяви Велев. 
Никой не може да принуждава хората – те трябва да знаят какво притежават и да преценят. А сега акциите им ще бъдат 
иззети незнайно от кой, на незнайно каква цена, а още повече – ако не си ги потърсят, ще бъдат конфискувани. По 
същата логика могат да се изземват депозитите – че няма движение по тях. Човек не е длъжен да търгува с акциите си. 
Мотивите са несъстоятелни, това е посегателство върху частната собственост, противоречи на правовата държава и 
ощетява хората, подчерта шефът на АИКБ. 
Позицията на работодателите и синдикатите е за оттегляне на този законопроект. Поискали сме и среща с премиера. 
Искаме хората доброволно да изберат какво да правят, каза още Васил Велев. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Дарик  
 
√ Омбудсманът: Правата на близо 2,5 милиона българи със "спящи акции" са застрашени  
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до Министерство на финансите по законопроекта за т. нар. "спящи 
акции", предложен от ведомството за обществено обсъждане до 15 юни т.г. , съобщиха от пресцентъра на обществения 
защитник. 
Причината за становището е проектът 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. Омбудсманът не подкрепя 
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проекта и според нея близо 2,5 милиона българи - акционери, застрашени да загубят ценните книжа с номинална 
стойност около 2 млрд. лева, придобити от масовата приватизация. 
"Без да отричам наличието на проблем с т.нар. спящи акции и необходимостта от неговото разрешаване, смятам, че 
трябва да бъде да намерено решение, което да не нарушава правата на гражданите," пише в становището си 
омбудсманът. 
Спрямо гражданите, превърнати от държавата в притежатели на "спящи акции" в масовия случай без доходност при 
създаването на пазара на ценни книжа, останали изолирани от финансовата система повече от 20 години, проектът 
предлага правата им да станат не само обект на ограничения, но и да бъдат отнети без компенсация, посочва Ковачева. 
Омбудсманът допълнила, че разрешението на проблема със спящите акции би следвало да се търси не в изключването 
на миноритарните акционери от капиталовия пазар, а чрез подходящи форми за включване в него, в това число и с 
институционална подкрепа и провеждане на широка информационна кампания за упражняване на правата на 
собствениците. 
Ковчева е акцентирала още, че проектът не съответства и на Закона за нормативните актове и има предпоставки за 
правна несигурност за притежателите на "спящи акции". 
 
АИКБ 
 
√ ЕС трябва да приложи спешно 17 мерки, за да подобри функционирането на европейските капиталови пазари и да 
осъществи проекта Съюз на капиталовите пазари 
Европейският съюз трябва спешно да приложи 17 взаимносвързани мерки, за да бъдат премахнати най-големите 
бариери на европейските капиталови пазари. Това става ясно от публикувания на 10.06.2020 г. окончателен доклад на 
High-Level Forum (HLF) за Съюза на капиталовите пазари в Европа. 

 
Докладът съдържа поредица от ясни препоръки, обособени в четири големи групи – създаване на жизнена и 
конкурентна бизнес среда; изграждане на по-силна и по-ефективна пазарна инфраструктура; насърчаване на 
инвестициите на индивидуални инвеститори на капиталовите пазари и преминаване извън границите на вътрешния 
пазар. 
Стартирането на Съюза на капиталовите пазари е от изключително значение в момента, за да се ускори възстановяването 
на европейските капиталови пазари от пандемията, причинена от COVID-19. Ефективно работещ Съюз на капиталовите 
пазари би спомогнал за възстановяването на икономиката на ЕС чрез предоставяне на нови източници на финансиране 
за бизнеса и възможности за инвестиции за европейските граждани. Това ще бъде от жизненоважно значение за 
мобилизирането на така необходимите дългосрочни инвестиции в нови технологии и инфраструктура, за справяне с 
изменението на климата и за постигането на новата програма за т.нар. „Зелена сделка“ и дигитализацията на Европа. 
„Докладът е плод на активната работа и комуникация на 28-те експерти с Европейската комисия и Европейския орган за 
ценни книжа и пазари. Членовете на High-Level Forum определено вярват, че препоръчаните мерки настина ще имат 
ефект по отношение на европейските капиталови пазари. Част от седемнадесетте препоръки, които имат пряко 
въздействие върху българския капиталов пазар, включват: Създаване на единна европейска точка за оповестяване и 
разкриване на информация от емитентите (EU Single Access Point), която да бъде използвана не само от регулатора, но и 
от всички заинтересовани лица; Регулирането на централните депозитари на ценни книжа и уеднаквяване на правилата 
за тяхната дейност; Мерки за насърчаване на застрахователите да осигурят повече финансиране за капиталовите пазари; 
Повишаване на финансовата грамотност и инвестиционната култура на населението в Европа, което ще доведе до 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/06/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
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подобряване на условията за достъп до капиталовите пазари на индивидуалните инвеститори и ползвателите на 
инвестиционни услуги. 
Докладът съдържа и конкретни препоръки относно облекчаване на процедурите за достъп до финансиране на 
емитентите, промени в редица европейски нормативни актове, които влязоха в сила през последните години и по 
мнение на експерти и пазарни участници представляват сериозна пречка за ефективното функциониране на капиталовия 
пазар в Европа, създавайки, излишни административни тежести“, заяви Даниела Пеева, която представляваше в 
продължение на 6 месеца страната ни и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България в High-Level 
Forum CMU. 
Съюзът на капиталовите пазари в Европа бе сформиран през ноември 2019 г. от 28 висококвалифицирани експерти от 
сектора на бизнеса и финансите, неправителствени организации и други институции, които дадоха своя принос, да 
споделят  идеите и опита си за следващия етап на развитие и финализиране на проекта Съюз на капиталовите пазари. 
Представителят на България – Даниела Пеева работи активно в подгрупа „Създаване на екосистема, позволяваща лесно 
привличане на капитал, с особено внимание върху иновативните МСП“ под ръководството на председателя на групата 
David WRIGHT. 
Пълният текст на доклада е поместен на страницата на Европейската комисия на 
адрес https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_en, като Ви го предоставяме и 
като приложение към настоящото прессъобщение. 
 
БНР 
 
√ НС гласува доклада за дейността на БАН за 2019-а 
Парламентът ще гласува доклада за дейността на Българската академия на науките за миналата година. В дневния ред е 
предвиден и парламентарен контрол. 
Над 2 700 са учените, които работят в Българската академия на науките, а  бюджетната субсидия достига близо 100 
милиона лева, отчита ръководството.  Почти цялата субсидия се изразходва за заплати, осигуровки, обезщетения и  
стипендии. 
Трансферите от собствени приходи са над 100 милиона лева и за първи път надхвърлят субсидията. Те се формират от 
договори по международни програми и споразумения, договори с министерства и ведомства с български и 
чуждестранни фирми от продажба на продукция. Основната цел е завръщането на учените от чужбина, но са 
необходими добра институционална среда и високо ниво на научни изследвания, отчита докладът. 
10 са министрите, които ще вземат участие в парламентарния контрол. 
Вицепремиерът по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на въпрос 
на БСП относно създаването на национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната 
престъпност, съдебната реформа и върховенството на закона. Ще бъде развито и питане за относно сътрудничеството 
между България и Европейския съюз в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията. 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще даде повече информация за процедурата за избор на стратегически 
инвеститор за проекта АЕЦ „Белене“. 
 
√ Новата банкнота от 10 лева влиза в обращение 
Тя е с допълнителни защитни елементи ще бъде валидна заедно с предишните десетолевки 
От днес Българската народна банка пуска в обращение четвъртата банкнота от новата серия банкноти, която е с 
номинална стойност 10 лева и емисия 2020 г. Банкнотата ще бъде в обращение като законно платежно средство. 
Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо 
банкнотите, които са в обращение. 
Промените са свързани с въвеждането на нови защитни елементи, които в банкнотата с номинална стойност 10 лева, 
емисия 2020 г., са: допълнителен знак за незрящи граждани – състои се от две дебели и осем тънки линии, разположени 
под ъгъл на двете къси страни на банкнотата. 
Холограмна лента с оптични ефекти – редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на земното кълбо 
с телескоп и планета; цветен холограмен портрет на д-р Петър Берон; изображения на „изправен коронован лъв“ с 
динамичен ефект и обемно триизмерно изображение на числото „10“. 
Осигурителна нишка – вградена в хартията, частично излизаща на сектори от обратната страна, със светъл повтарящ се 
текст „БНБ 10“ и с диагонален динамичен ефект, променяща цвета си от златисто към зелено. 
Изображението на повтарящия се текст „БНБ 10“ се чете от лицевата страна при поставянето на банкнотата срещу 
източник на светлина. 
Воден знак с висока резолюция – наблюдава се при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина. Състои се от 
полутоново изображение с висока резолюция на портрета на д-р Петър Берон. Изображението се наблюдава и от 
обратната страна на банкнотата. 
Банкнотите с номинална стойност 10 лева, емисии 1999 г. и 2008 г., продължават да бъдат в обращение заедно с 
банкнотите с номинална стойност 10 лева, емисия 2020 г. 
От днес влиза в обращение новата банкнота от десет лева. Тя ще бъде валидна заедно с предишните десетолевки. 
 
 
 

https://www.abird.info/bg/
https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_en
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/06/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
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√ Търговци и производители на плодове и зеленчуци искат среща с премиера 
Протестиращи търговци и вносители на плодове и зеленчуци поискаха спешна среща с премиера Борисов и отмяна на 
заповедта на Агенцията по храните, която ги задължава да изследват  за пестициди всички стоки, влизащи в  България. От 
Агенцията обаче обявиха, че твърденията на търговците са манипулативни и завишеният контрол е в полза на 
българските потребители. 
Според търговците исканият от тях анализ за пестициди на всяка пратка може да продължи няколко дни и да доведе до 
изгниване на плодовете и зеленчуците. Таксата от 420 лв., която ще плащат за пробите, пък ще оскъпи рязко стоката, ще я 
направи непродаваема и ще доведе до фалити вносителите и търговците. Това написаха те в писмо до премиера и 
поискаха промяна на заповедта. 
В писмо до медиите обаче от Агенцията по храните оповестиха, че такса от 420 лв. не би повлияла на цената на пратка с 
тонове продукция. 
Резултатите от пробите излизат от 24 до 72 часа, като времетраенето се определя единствено и само от заявката на 
търговеца - съобщават още от Агенцията. 
Само за последните два месеца инспекторите са блокирали над 200 т вносни стоки с повишени количества на пестициди, 
което налага и завишен контрол в полза на здравето на потребителите, пишат още контролиращите. 
 
√ Фед ще запази почти нулевите американски лихви до 2023 г. 
Обеща подкрепа за икономиката на САЩ по целия "дълъг път" на възстановяване от кризата с Covid-19 
Федералният резерв на САЩ остави основната си лихва близо до нулата и сигнализира да не прави промени до 2023 
година, като в същото време отново обеща да използва пълния си набор от налични финансови инструменти в подкрепа 
на американската икономика в това предизвикателно време, насърчавайки по този начин целите си си за максимална 
заетост и стабилни цени. 
След края на редовното заседание в сряда централната банка посочи, че коронавирусната епидемия причинява огромни 
човешки и икономически страдания в Съединените щати и по целия свят. Вирусът и мерките, предприети за опазване на 
общественото здраве, доведоха до рязък спад в икономическата активност и до скок при загубата на работни места, като 
това представлява значителен риск за икономическите перспективи в средносрочен план. По-слабото търсене и 
значително по-ниските цени на петрола пък задържаха потребителската инфлация ниска. 
В същото време Фед отбеляза, че финансовите условия са се подобрили, отразявайки отчасти политическите мерки за 
подкрепа на икономиката и притока на кредити към домакинствата и предприятията в САЩ. 
В светлината на това развитие централната банка реши да запази целевия диапазон на федералната фондова лихва 
межди 0,00% и 0,25%. Фед очаква да запази този целеви диапазон, докато не се увери, че икономиката е издържала на 
последните събития и е на път да постигне целите за максимална трудова заетост и стабилност на цените. 
Банката не очаква да повиши настоящата рекордно ниска лихвена ставка до 2023 година, като едва двама от 17 от 
членовете на Федералния резерв предполагат, че основната лихва може да бъде слабо повишена през 2022 г. 
"Ние дори не мислим да си помислим за повишаване на лихвите ставки", отбеляза председателят на Фед Джером Пауъл 
на видео пресконференция след края на редовното заседание в сряда. 
За да подпомогне икономиката, централната банка на САЩ ще продължава да предлага мащабни операции по обратно 
изкупуване (репо операции) и същевременно ще продължава да увеличава активите си в ценни книжа (операциите, 
известни като "количествени облекчения"). 
В бъдеще Фед ще продължи да купува американски държавни ценни книжа и ипотечно-обезпечени ценни книжа "поне с 
настоящите темпове". Тази седмица Фед планира да закупи държавни облигации за 20 млрд. долара и ипотечно-
гарантирани книжа за 22,5 млрд. долара, за да стимулира икономиката чрез тези програми за "количествени 
облекчения", след като от началото на коронавирусната криза банката се ангажира да закупува ежемесечно държавни 
облигации за около 80 млрд. долара и ипотечно-обезпечени ценни книжа за около 40 млрд. долара. 
От началото на пандемията финансовият баланс на Фед скочи от 4 трлн. долара до 7 трлн. долара в резултат на 
предприетите агресивни стимулиращи парични и кредитни политики. 
Джером Пауъл отбеляза, че брутният вътрешен продукт на САЩ вероятно ще отбележи рекорден в историята спад през 
второто тримесечие на настоящата година. Той предупреди, че въпреки подобрението, наблюдавано в американската 
трудова заетост през месец май, безработицата остава "исторически висока“. Пауъл заяви, че въпреки че някои 
показатели предполагат стабилизиране в някои сектори, цялостната бизнес дейност тепърва трябва да започва да набира 
скорост. 
Председателят на Фед заяви, че икономиката на страната може да се нуждае от по-нататъшна подкрепа, добавяйки, че е 
"очевидно", че потенциална втора вълна от пандемията Covid-19 може да задуши икономическото възстановяване на 
САЩ от коронавирусната криза. 
Федералният резерв представи своите ново средносрочни макроикономически и лихвени прогнози. 
През настоящата година се очаква спад на БВП на САЩ с 6,5%, последван от отскок с 5,0% през 2021г. и повишение с 3,5% 
през 2022 година. 
Фед прогнозира, че нивото на безработица през 2020 г. ще достигне 9,3%, след което ще се понижи постепенно до 6,5% 
догодина и до 5,5% през 2022г. 
Относно инфлацията се очаква ценовият индекс на личните потребителски разходи (т.нар. "PCE индекс") да се повиши 
през тази година с едва 0,8%, през 2021г. с 1,6% и през 2022г. с 1,7%. 
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В същото време Федералният резерв очаква, че основната американска лихва ще остане на ниво около 0,1% (в сегашния 
диапазон 00,0%-0,25%) до 2022г. включително, като едва двама от 17-те членове на централната банка предполагат, че тя 
ще бъде слабо повишена за пръв път през 2022 година. 
След края на заседанието на Фед в сряда пазарите на акции на "Уолстрийт" реагираха разнопосочно, като индексът на 
сините чипове DJIA се понижи с 282 пункта (спад с 1,04%), а широкият индекс S&P500 - с 0,53%, докато технологичният 
индекс Nasdaq Composite нарасна с 0,67%, достигайки исторически рекорден връх за трета поредна сесия на търговия. 
Мрачните икономически прогнози на Фед за настоящата година сякаш парират част от инвеститорския риск-апетит в сила 
през последните седмици, като фючърсите на основните американски фондови индекси се намират в солиден спад през 
днешната извънборсова търговия. 
Фючърсите на DJIA се понижават с 450 пункта (спад с 1,7%), тези на широкият индекс S&P500 се понижават с 1,3%, а на 
Nasdaq100 - с 0,9%. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Екатерина Захариева обсъди със свои колеги от ЕС възможностите за облекчаване на пътуванията  
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева заяви, че вдигането на ограниченията за пътуване 
в Европейския съюз трябва да става координирано и в съответствие с Пакета за туризма и транспорта на Европейската 
комисия. 
Захариева говори по време на видеоконферентна среща, организирана от Германия, с участието на външни министри и 
високопоставени дипломатически представители от 13 страни в ЕС и посветена на възстановяването на безопасното 
свободно пътуване в Европа. 
"България е приела строги правила за осигуряване на безопасността на туристическия сектор, който представлява близо 
13% от българската икономика и около 11% от заетостта в страната", посочи вицепремиерът. 
От 1 юни в България са добре дошли туристи от 28 държави – членки на ЕС и Шенгенското пространство, които не 
подлежат на 14-дневна карантина, и от още 8, които трябва да преминат карантинен период, каза още външният ни 
министър. Тя изтъкна, че ситуацията в страната във връзка с разпространението на коронавируса е стабилна, като в 
момента сме една от най-сигурните туристически дестинации. 
Участниците в срещата обсъдиха постепенното вдигане на ограничителните мерки в съответните страни и се договориха, 
че туристическите дейности ще изискват отговорен подход, който включва тясна координация между европейските 
партньори. Сигурността и здравето на гражданите през летния сезон трябва да бъдат гарантирани. Възстановяването на 
свободата на движение в ЕС  трябва да отчита ситуацията с COVID-19 във всяка страна и не бива да вреди на усилията на 
страните да се справят с пандемията. 
Предпоставки за отмяна на официалните предупреждения срещу пътуване са ниско ниво на инфекции в страните на 
произход и крайна дестинация, както и конкретни мерки, предприети в областта на контрола на инфекциите и 
здравеопазването, особено в туризма и пътуванията въз основа на препоръките на ЕК по туризъм и транспорт от 13 май 
2020 г. 
Срещата се състоя по инициатива на външния министър на Германия Хайко Маас. В нея участваха външните министри и 
на Австрия, Кипър, Испания, Хърватия, Гърция, Италия, Малта, Нидерландия, Словения, както и заместник-министрите на 
външните работи на Франция и Португалия. 
Това е втората подобна видеоконферентна среща, организирана от Германия, с цел обсъждане на ситуацията с 
ограничителните мерки за пътуванията в ЕС. Първата се състоя на 18 май по повод представения от Европейската 
комисия Пакет за туризма и транспорта. 
 
√ Ангелкова рекламира българския туризъм като сигурен за здравето  
Министърката на туризма Николина Ангелкова обяви, че продължават интензивните разговори за привличане на 
чуждестранни туристи в България, която благодарение на усилията на правителството и Националния оперативен щаб  е 
сред държавите с най-слабо разпространение на CОVID-19. Тя е обсъдила в телефонни и онлайн разговори излизането от 
кризисната ситуация с редица представители на институциите и бизнеса от различни държави. 
През последните седмици тя проведе неколкократни такива обсъждания с Разван Пиржол, държавен секретар в 
румънското Министерство на икономиката, енергетиката и бизнес средата, с министъра на туризма на Гърция Хари 
Теохарис,  с Томас Барайс, парламентарен държавен секретар в Министерството на икономиката и енергетиката на 
Германия, с Анджей Гут-Мостови, държавен секретар по туризъм в Министерство на развитието на Полша, с 
представители на министерствата на външните работи и регионалното развитие на Чешката република, в чийто ресор е 
туризмът, с Мехмет Ерсой, министър на културата и туризма на Турция,  Асаф Замир, министър на туризма на Държавата 
Израел и др. 
"Моите събеседници потвърждават, че перспективата пред България като туристическа дестинация е оптимистична, 
защото е сред страните с ефективни превантивни мерки срещу коронавируса. В условията на световна пандемия страната 
ни има редица съществени предимства, тъй като тази година основният мотив за избор на място за почивка безспорно е 
сигурността за здравето на туристите", коментира министър Ангелкова. 
В разговорите, проведени с водещите туроператори от пазар България за тези държави, бе декларирано, че планират 
чартърните си програми за края на юни, началото на юли 2020 г. 
"Този интензивен обмен на мнения и конкретни предложения ни дава надежда, че в най-скоро време ситуацията ще се 
нормализира и ще се възстановят чартърните полети към страната ни. След указанията от Европейската комисия и 
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благодарение на разговорите на премиера Борисов с лидерите на съседните страни от 1 юни България отвори границата 
си за туристи от  общо 29 страни - сред тях държави членки на ЕС и съседни страни. Гражданите им могат да пребивават у 
нас без карантина. Фокусираме се към българските туристи, към тези от съседните държави и, разбира се, към гостите ни 
от основни за България туристически пазари в ЕС, които са със сходна епидемиологична обстановка", обясни Ангелкова. 
 
√ Ева Майдел: Средствата от ЕС са исторически шанс за модернизация на икономиката и производството ни 
Възстановителният план на ЕС ще предоставя финансов ресурс, ориентиран към бъдещето. Целта е икономиката и 
производствата ни да станат по-модерни, чисти и ефективни чрез дигитализация. Това не само ще направи бизнеса по-
конкурентен в световен мащаб, но много по-устойчив на бъдещи трусове и кризи. Това заяви българският евродепутат от 
ЕНП/ГЕРБ Ева Майдел по време на онлайн среща с над 40 представители на Американската търговска камара в България 
АмЧам. 
„Важно уточнение е, че за средствата от ЕС се кандидатства с програми и планове за инвестиции и реформи. Трябва да 
защитим нуждата от инвестиции в определени сектори и да покажем как ще подобрим дадени системи, за да получим 
безвъзмездна помощ. Но България е доказала, че може бързо да се организира и да инвестира европейски средства с 
едни от най-ниските нива на грешки от всички държави от ЕС. Затова съм уверена, че ако се фокусираме към устойчива 
модернизация на икономиката, средствата от ЕС ще са трамплин за повишаване на стандарта на живот,“ допълни Ева 
Майдел, която беше специален гост на уебинара, посветен на последиците от Ковид-19. 
По думите й в Европейския парламент се водят усилени разговори как да се подобри възстановителният план. „Нужно е 
да гарантираме, че инвестираните от държавите пари са ясно обозначени като европейски, за да е видима ключовата 
роля и солидарността на ЕС от всеки гражданин,“ заяви още Майдел по време на дискусията. 
 
√ ЕП прие нови правила за банките, за да отпускат повече кредити  
Банките да подкрепят отпускането на кредити към компаниите и домакинствата, смекчавайки по този начин тежките 
икономически последици от пандемията от COVID -19 и ограничителните мерки. За това настоя Европарламентът. 
Евродепутатите от комисията по икономически и парични въпроси  одобриха във вторник нови правила за временно 
осигуряване на благоприятни условия за банките, за да могат те от своя страна да подкрепят отпускането на кредити.  С 
оглед постигане на баланс между здрава и стабилна банкова система и осигуряване на така необходимото кредитиране 
за икономиката на ЕС, членовете на ЕП одобриха конкретни промени в Регламента за капиталовите изисквания (CRR), 
които ще трябва да се прилагат последователно в ЕС. Банките ще трябва да прилагат мониторинг върху въздействието на 
пандемията върху баланса си, да наблюдават внимателно необслужваните заеми и да прилагат стандартите за 
„познаване на клиента“. 
Конкретните условия са:  
- Удължаването с две години на преходните договорености за МСФО 9 (международен стандарт за финансово отчитане) 
и допълнителните мерки за облекчаване (обратно добавяне на капитал) ще гарантират, че банките могат да продължат 
да предоставят кредити на реалната икономика. 
- Привеждане в съответствие на изискванията за минимално покритие за необслужвани заеми, гарантирани от 
публичния сектор, с тези, гарантирани от официалните агенции за експортно кредитиране. 
- Отложено прилагане на буфера за ливъридж (коефициентът на ливъридж е съотношението между капитала на банката 
и нейните експозиции) с една година до януари 2023 г. - това допълнително позволява на банките да увеличат размера 
на средствата, които биха могли да заемат. 
- По-ранно прилагане на по-благоприятно пруденциално третиране на заеми към пенсионери или служители с постоянен 
договор, които са подкрепени от пенсията или заплатата на кредитополучателя. 
- По-ранно прилагане на коефициента за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) и новия коефициент за 
подпомагане на финансирането на инфраструктура, което дава възможност за по-благоприятно пруденциално третиране 
на някои експозиции към МСП и инфраструктура, осигурявайки по този начин по-лесното предоставяне на кредити към 
МСП и подкрепяйки инфраструктурни инвестиции. 
Освен това от банките вече няма да се изисква да приспадат определени софтуерни активи от капитала си, като по този 
начин се подкрепя ускорената дигитализация на банковия сектор. Мерките за ликвидност, предоставяни от централните 
банки по време на криза, ще бъдат ефективно насочени от банките към икономиката. 
За да подкрепи възможностите за финансиране в държави извън еврозоната, които се борят с последиците от 
пандемията от COVID-19, комисията по икономически и парични въпроси включи отново в законодателния акт преходни 
договорености, свързани с преференциалното третиране, когато правителствата и централните банки емитират 
държавни ценни книжа, деноминирани във валути, различни от еврото и удължен преходен период по отношение на 
третирането им при големите граници на експозиция. 
 
В. Труд 
 
√ Пускат нови онлайн данъчни декларации 
Ще приемат по интернет пълномощно за счетоводната фирма 
По напълно нов начин ще бъдат попълвани онлайн данъчните декларации, като целта е да бъдат улеснени гражданите и 
фирмите. Попълването на документите ще става в диалогов режим, каза за „Труд” шефът на дирекция Комуникации в 
НАП Росен Бъчваров. Например в момента, ако човек иска за ползва някакво облекчение, например за доброволна 
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застраховка „Живот” или за доброволни вноски за пенсии, трябва сам да намери в кое приложение и на кой ред да 
попълни данните в своята онлайн данъчна декларация. Това затруднява хората. 
С промените всичко ще става много по-лесно и интуитивно. Например софтуерът може да пита „искате ли да ползвате 
облекчение”, и ако човек отговори „да” и въведе сумата, данните автоматично ще бъдат попълвани в съответното 
приложение. 
По подобен начин ще бъде променено попълването на всички данъчни декларации и въвеждането на данните онлайн 
ще бъде напълно различно от използвания сега начин - сякаш човек попълва хартиен формуляр. Това ще стане по проект 
„Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги” на стойност 2,5 млн. лв. по ОП „Добро 
управление”. Избраната софтуерна фирма трябва да изпълни ангажиментите си по договора до 13 декември 2020 г. А 
изцяло новият портал за електронни услуги на НАП ще бъде достъпен за гражданите и фирмите от средата на следващата 
година. 
Голямо облекчение за бизнеса ще бъде възможността да упълномощава онлайн счетоводната си фирми да го 
представлява пред НАП. Счетоводството на малките дружества обикновено се прави от външни фирми, които подават от 
тяхно име всички формуляри и декларации. Но за да упълномощи счетоводната си фирма за това, човек от дружеството 
трябва да представи писмено пълномощно в НАП. С промените упълномощаването ще става онлайн с електронен 
подпис. 
Данъчни с консултации по телефона 
Националната агенция за приходи дава по телефона консултации по прилагането на данъчно-осигурителното 
законодателство. От 12 март, временно бяха прекратени консултациите с граждани в приемната, осъществявани всеки 
четвъртък от 14 до 16 часа. До възобновяване на консултациите с възможност за физическо посещение, информация по 
въпроси, свързани с прилагане на данъчно-осигурителното законодателство, клиентите на НАП могат да получават в 
същите часове на следните телефони: по прилагането на ЗКПО - тел. 9859-6732; 9859-3913, по ЗДДС - тел. 9859-3713; 
9859-6731, по ЗДДФЛ - тел. 9859-6736; 9858-3456, по КСО/ЗЗО - тел. 9859-6759; 9859-3458, по прилагането на Наредба Н-
18 - тел. 9859-6731; 9859-3457. 
 
√ Износът през април намаля с 20%, вносът - с над 30% 
Износът на страната се сви с 19,5% през април, когато преминаването на границите беше много трудно, а поръчките на 
заводите намаляха. В същото време вносът намаля с над 30% и заедно с транспортните разходи и застраховките е на 
стойност 3,77 млрд. лв., обявиха от НСИ. В резултат дупката във външната търговия през април се сви до 4,3 млн. лв. 
Подробни данни за износа от януари до април има само за страните извън ЕС. За първите четири месеца на годината 
износът за държавите извън ЕС на безалкохолни напитки, алкохол и тютюни е намалял с 23% до 81,4 млн. лв. Експортът 
на минерални горива и масла се е свил с 38%, а на машини, оборудване и транспортни средства е намалял с 11,8%. В 
същото време износът на храни и живи животни е нараснал с 51,5% до 937 млн. лв. 
По страни, най-много е намалял износът за Сингапур (-76,4% до 22,6 млн. лв.), Сирия (-62,8% до 3,2 млн. лв.) и Бразилия (-
54% до 13,7 млн. лв.). Най-сериозно се е свил вносът от Индонезия (-50% до 103,8 млн. лв.) и Мароко (-44% до 26,2 млн. 
лв.). Но вносът от Перу е нараснал 40 пъти и достига 211 млн. лв. 
 
News.bg 
 
√ Борисов обсъди със зам.-председателя на ЕК напредъка ни за влизане в чакалнята на еврозоната 
Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с изпълнителния заместник-председател на 
Европейската комисия Маргрете Вестегер. Двамата обсъдиха напредъка на България за влизането в чакалнята (ERM II) на 
еврозоната. 
Премиерът Борисов изтъкна последователните действия, които българското правителство, банковият сектор и надзорът у 
нас реализират през последните две години, след като през август 2018 година Министерският съвет одобри план за 
действие с конкретни мерки за подготовка на страната ни за присъединяване към Валутния механизъм II и към Банковия 
съюз. 
Борисов изрази увереност, че приемането на страната ни в чакалнята на еврозоната ще повлияе положително на 
икономическата среда в България, а общият банков контрол ще бъде допълнителна гаранция за прозрачността на 
работата на българските банки. 
Премиерът подчерта, че разумната фискална политика на правителството е сред постиженията, с които страната ни може 
да се гордее и да служи за пример. По думите му именно финансовата стабилност и дисциплина са сред основните 
причини България да успее да посрещне в добра кондиция настоящата криза, породена от COVID-19, и да реагира бързо 
с целенасочени здравни и социално-икономически мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса. 
Борисов посочи още, че България е сред държавите в ЕС с най-нисък дълг като съотношение към БВП. 
В рамките на разговора премиерът Борисов изтъкна необходимостта от ускорено възстановяване на икономиките на 
страните от ЕС след удара на пандемията. 
Министър-председателят приветства активността на Европейската комисия в борбата срещу новия вирус и добави, че 
единството е ключова предпоставка за общия отговор на ЕС на негативните отражения от пандемията. 
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√ Досегашният зам.-кмет на София Данаилов отива във Фонда на фондовете 
Владимир Данаилов е новият член на Управителния съвет на Фонда на фондовете. До 15 юни той е заместник-кмет по 
направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие" в Столична община. След това отива във Фонда, пише 
"24 часа". 
Припомняме, вчера правителството увеличи капитала на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, 
т.нар. Фонд на фондовете с 375 000 лв.  
Владимир Данаилов има бакалавърска степен по "Индустриален мениджмънт" в Техническия университет - София, както 
и магистратура по "Бизнес администрация" в Американския университет. 
Той разполага с богат опит в публичния и частния сектор у нас и в чужбина. От 2016 г. оглавява Столична общинска 
агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), където успява да повиши икономическото развитие и интереса на 
международни партньори и инвеститори към българската столица. 
Изградени са партньорства с европейски градове като Виена и Лондон, а София е представена на множество 
международни събития. Резултатите на Агенцията в този период дават основание в Столична община да се създаде ново 
направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', чието управление Данаилов поема в качеството му 
на заместник-кмет от началото на 2020 година, пише в биографията му. 
Владимир Данаилов се присъединява към екипа на Фонд на фондовете в момент, в който голяма част от публичния 
ресурс на Дружеството е договорен и се инвестира ускорено в конкретни проекти и инициативи, както и в момент, в 
който дружеството адаптира своите инструменти за отговор на предизвикателствата от пандемията COVID-19. Паралелно, 
Фондът следва да се подготви за новия програмен период 2021-2027 г., където се очаква средствата за финансови 
инструменти да са с увеличен размер. 
 
БНТ 
 
√ Депутатите приеха отчета на СЕМ за 2019 г.  
Есента депутатите ще се преместят в новата пленарна зала в бившия партиен дом. Това съобщи след заседание на 
парламентарната група на ГЕРБ нейният председател Даниела Дариткова. Ремонтът на залата продължава няколко 
години. Народното събрание днес прие отчета на Съвета за електронни медии за 2019-а. 
По време на дебата депутатите влязоха в спор за свободата на словото в България. Председателят на парламентарната 
комисия по културата и медиите Вежди Рашидов съобщи, че министерството на културата е подготвило 80 процента от 
проекта за нов Закон за радиото и телевизията, който ще даде нови възможности на СЕМ и ще защити интересите на 
медиите. 
Според ДПС сегашният закон е остарял и трябва да се работи не върху поправки в текстовете, а върху нов проект. От 
движението подкрепиха отчета на СЕМ, но посочиха, че не са доволни от работата на медийния регулатор по отношение 
на езика на омразата. БСП не приеха отчета и посочиха, че той е по-скоро формален и припомниха проблемите в 
националното радио. Според патриотите, съветът трябва да се фокусира и върху решаване на проблема с фалшивите 
новини. 
 
√ Ще дават до 20 заплати обезщетение на тези, които напускат системата на МВР  
При прекратяване на служебните правоотношения, независимо от основанието (пенсиониране, съкращаване, уволнение 
- бел.ред.), на служителите на МВР да се изплаща обезщетение в размер на толкова месечни заплати, колкото е броят на 
прослужените години, но не повече от 20. 
Това приеха депутатите с гласуваните на второ четене промени в Закона за МВР. Обезщетения ще се изплащат и за 
неизползваните отпуски. 
Предвижда се курсантите, завършили редовно обучение в Академията на МВР, които преди деня на влизане в сила на 
този закон са назначени или преназначени на длъжност, да служат в МВР за срок, не по-кратък от 10 години. 
Със спор депутатите в парламента отхвърлиха на второ четене предложението за създаване на доброволни отряди, 
които да съдействат на полицията по време на операции и да имат правото да проверяват документи за самоличност. 
Създаването на доброволните отряди бе предложено с промени в Закона за МВР, с които ВМРО поиска да се 
регламентира, че към полицията ще има списъци с доброволци, които са пълнолетни, с чисто съдебно минало и без 
висящи дела, както и със задължително основно образование. 
Идеята им бе те да бъдат включвани при акции на полицията, най-вече срещу битовата престъпност в малките населени 
места, като подпомагат МВР, но само в рамките на операцията. 
Предложението първоначално бе подкрепено от ГЕРБ, то обаче предизвика дебати и не срещна подкрепа сред 
депутатите. След кратка почивка ГЕРБ оттегли подкрепата си и предложението не мина на второ четене. 
Депутатите приеха друга важна поправка, с която "Жандармерията" и Специализирания отряд за борба с тероризма 
(СОБТ) ще се слеят, а новото звено ще е ангажирано освен с охрана на опасни товари, борба с тероризма и с масови 
безредици също така и с охраната на висши ръководни държавни служители и редови служители на МВР, НАП или 
Агенция "Митници" например. 
Ще има възможност да бъдат пазени и президентът, премиерът и председателят на парламента, вицепрезидентът и 
главният прокурор. 
Поправката мина на второ четене въпреки съмненията и опасенията, че новата структура ще дублира правомощията на 
Националната служба за охрана. 

https://news.bg/finance/uvelichavat-kapitala-na-fonda-na-fondovete-s-375-000-lv.html


11 

 

В закона е записано, че всеки, който наруши "физическата неприкосновеност на полицейски орган или на орган за 
пожарна безопасност и защита на населението чрез употреба на физическа сила или предмет, ако извършеното не 
съставлява престъпление", да се наказва с глоба от 2000 лв. Между 200 и 2000 лв. ще е глобата при неизпълнение на 
полицейско разпореждане. 
 
√ Днес ще бъдат публикувани данни как държавата ще подкрепи една от частните банки у нас  
България ще подкрепи Първа инвестиционна банка с инвестиция, за да може страната ни да влезе в Банковия съюз. Така 
ще се гарантира по-добър контрол на системата. Това обяви премиерът Бойко Борисов, който потвърди, че 
министерството на икономиката чрез една от компаниите си е придобило дял в банката, заради която България не беше 
изпълнила условията за влизане в чакалнята на еврозоната.  
Опозицията в лицето на БСП критикува това решение. По-късно вчера Борисов разговаря и с изпълнителният 
председател на европейската комисия Маргрете Вестагер по темата. 
Министерството на икономиката крие чрез кое свое дружество е подпомогнало една от най-големите банки у нас като е 
участвало в увеличението на капитала на кредитната институция през Българската фондова борса. Информация не даде и 
премиера, но уточни, че България прави това, за да може страната ни да бъде под надзора на Европейския банков съюз. 
Бойко Борисов, министър-председател: На първо място банковият съюз, това е важно, защото ние продължаваме да 
прибираме стотици милиони от КТБ и от други такива фондове, които бяха изнесени, а в същото време банковият съюз 
гарантира, че това не може да се случва. За банковата ни система, това е един абсолютен успех, дисциплина и в същото 
време гаранции за вложителите в банките. 
Само преди дни от Европейската централна банка обявиха, че България вече не изпълнява критериите за кандидатстване 
в еврозоната. Те не са задължителни за участието ни в чакалнята - валутния механизъм ЕРМ2, но се счита, че това е само 
плюс. Следващият подобен доклад на Европейската централна банка ще бъде изготвен след две години, а през юли се 
очаква България да получи становище дали може да влезе в чакалнята на еврозоната. Едно от последните условия беше 
да се укрепи именно капитала на въпросната частна банка. 
Незапозната със ситуацията се оказа и председателят на бюджетната комисия към парламента. 
Менда Стоянова: Нямам информация по темата, не мога да коментирам. 
Критики към идеята да бъде подкрепена банката отправиха от левицата след вчерашното заседание на бюджетната 
комисия. 
Румен Гечев: Онзи ден в сряда имахме среща с новото ръководство на Банката за развитие, вижте протокола, изрично им 
казах, да не сте посмели, казах, на новите директори, чувам, че се водят преговори да купувате дялове в други частни 
банки, да не сте посмели да правите тази операция, но те посмяха. Тези смешни обяснения как било за чакалнята, как 
било за други неща, ми тя ако беше много добре, тя защо не си продаде акциите на частни инвеститори преди няколко 
дни, нула интерес няма и българската държава отново влиза с нашите пари да решава лични проблеми на определени 
олигарси в България. 
Официално данни как държавата ще подкрепи частната банка ще бъдат публикувани днес. От кредитната институция 
също не коментираха. 
 
√ Министър Захариева потвърди подкрепата на България за страните от Източно партньорство  
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева потвърди подкрепата на България за 6-те страни от 
Източно партньорство. 
"България е последователна в своята подкрепа за ускорената политическа асоциация и икономическата интеграция на 
страните по Източно партньорство, отчитайки различните нива на техните амбиции“, заяви министър Захариева по време 
на неформална видеоконферентна среща на министрите на външните работи от ЕС и техните колеги от Армения, 
Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. "Потвърждаваме своята непоколебима подкрепа за териториалната 
цялост и суверенитета на всички страни-партньори“, каза българският външен министър. 
Тя отбеляза, че сътрудничеството с източните партньори в областта на сигурността и управлението на рисковете при 
бедствия се нуждае от специално внимание заради стабилността на целия регион. "Подкрепяме засилването на диалога 
в тази сфера и сътрудничеството с партньорите в областта на Общата политика за сигурност и отбрана“, подчерта тя, 
говорейки за дългосрочните цели на политиката на ЕС по Източното партньорство след 2020 г. 
Министър Захариева напомни, че страните заедно трябва да противодействат на дезинформацията и отбеляза помощта 
от ЕС за източните партньори за справяне с кризата около пандемията COVID-19 и нейните последствия. 
Сред темите на видеоконферентната среща бяха Съвместната комуникация по Източното партньорство след 2020 г. и 
дългосрочни цели в сферата на икономика и свързаността, реформите, върховенство на закона, сигурността, 
технологиите. Участниците изразиха надежда, че на предстоящата на 18 юни видеоконференция на държавните и 
правителствени ръководители във формат 27+6 ще бъдат отправени амбициозни послания. 
Сред направилите изказвания бяха и Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и политиката на 
сигурност Жозеф Борел и европейският комисар по политиката на съседство и разширяването на ЕС Оливер Вархели. 
 
√ БАБХ: Пробата за пестициди няма да увеличи цената на плодовете и зеленчуците  
Контролът, който Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва върху плодовете и зеленчуците за 
прясна консумация, предназначени за пазара, цели единствено да гарантират безопасността и качеството на 
продукцията, която потребителите слагат на трапезата си. 



12 

 

Това се казва в позиция на БАБХ по повод разпространено писмо от търговци с искане за среща с премиера Бойко 
Борисов и намаляване на таксите за проверка на партидите за пестициди, за да няма поскъпване. 
"В обхвата на контрола се вземат проби от сезонни плодове и зеленчуци. На контрол за остатъчни вещества от пестициди 
подлежат стоките, произведени в страни от ЕС и предназначени за българския пазар, продукцията, внос от трети страни, 
както и произведената в България. През месеците април и май не бяха допуснати до пазара над 200 т стоки, внос от трети 
страни, с повишени количества на остатъци от пестициди, доказани с лабораторно изследване", посочват от БАБХ. 
Според тях е манипулативно твърдението, че цената на пробата би довела до поскъпване на плодовете и зеленчуците. 
"Не е коректно да се изнасят подвеждаща информация, че една лабораторна проба за пестициди в размер на 420 лв., 
взета от пратка с тонове продукция, ще повлияе на цената", настояват от агенцията. 
Според тях резултатите от пробите излизат от 24 до 72 часа, като времетраенето се определя единствено и само от 
заявката на търговеца. 
"Предоставена е възможност за анализ на пробите във всички акредитирани лаборатории за изследване за пестициди на 
територията на страната. Целта е да се постигне разпределение, което ще ускори излизането на резултатите и 
достигането им до бизнес операторите в по-кратки срокове. Стоките, предназначени за пазара, както и тези за 
преработвателните предприятия, придружени от протокол за анализ за съдържание на остатъчни вещества от пестициди, 
издаден от акредитирана и одобрена за официален контрол лаборатория в ЕС, не подлежат на пробовземане на 
територията на България. Повече от половината пратки с плодове и зеленчуци, влизащи в страната, са придружени от 
протокол за анализ, показва провежданият контрол до момента. 
Съобразено е, че някои стоки са бързо развалящи се и няма възможност да изчакват излизането на резултатите. Тези 
стоки биват пломбирани на граничния пункт и се освобождават за отпътуване към крайната точка. Транспортните 
средства, които не са снабдени с устройства за пломбиране изчакват резултата от пробите на ГКПП", допълват 
експертите. 
БАБХ настоява, че ще продължат да осъществяват контрол на продуктите и стоките, предназначени за българския 
потребител. 
 
√ Слаба реколта от кайсии и череши в Русенско и Тутраканско  
От слаба реколта на плодове в русенската община Сливо поле и в Тутраканско се оплакват овощарите. 
Загубите от кайсия в тези региони е 100 процента, а черешата ще даде средно около 30 на сто продукция. Има 
вероятност повечето от производителите на череши да не получат обезщетение от Фонд „Земеделие”. 
 
Мениджър 
 
√ Европейски център за подготовка на специалисти по бедствия ще се строи у нас  
Депутатите разрешиха да бъде изграден Европейски център за подготовка на специалисти по бедствия, аварии и 
катастрофи и училище за парамедици, приемайки на първо четене промените в Закона за Българския червен кръст. С тях 
се дава възможност върху имоти, публична или частна държавна собственост, да се учредява безвъзмездно право на 
строеж в полза на БЧК. Всички парламентарни групи подкрепиха проекта.  
Строежът ще бъде реализиран между Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, заедно с 
правителството на България. Центърът ще бъде с капацитет 1200 души, а заедно с него ще бъде създаден и регионален 
склад за бедствена готовност.  
"Това е важна стъпка в утвърждаването на авторитета на БЧК, а и на цялата ни държава. В България ще се обучават кадри 
от цяла Европа, от целия свят. Те ще получават диплома и всички ще се обучават на територията на нашата държава. За 
целта обаче има два важни фактора. Първият е финансирането на този проект, а по думите на акад. Христо Григоров, 
това финансиране вече е осигурено. За целта е необходимо и да се предостави на БЧК земя, която да бъде използвана за 
създаването на този център", посочи по време на дебатите депутатът от ГЕРБ Александър Ненков, който е сред 
вносителите на законопроекта. 
БСП подкрепиха закона, като депутатът Георги Михайлов предупреди, че между двете четения социалистите ще следят 
относно казуса по предоставянето на терен за новия логистичен център.  
"Ние ще настояваме да бъдат внимателно прецизирани юридическите текстове по отношение на възможността за 
ползването на собственостите, т.е. земите, върху които се определя действието на този проектозакон на Червения кръст", 
каза още Михайлов.  
 
√ Бюджетната комисия блокира поправката "Симеонов" за казината  
Предложението на лидера на НФСБ Валери Симеонов казина и игрални зали да има само в 5-звездни хотели и курорти 
не успя да стигне дори до пленарна зала, след като бюджетната комисия вчера отхвърли внесените от него поправки в 
Закона за хазарта. Заложените от Симеонов промени бяха подкрепени само от 5-ма депутати, останалите гласуваха 
"въздържали се". 
За сметка на това ресорната комисия даде път на законопроекта, внесен от ГЕРБ, начело с председателката на ПГ 
Даниела Дариткова, шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова и Красимир Ципов с 11 гласа "За". Той беше 
внесен миналия петък в деловодството на Народното събрание, т.е. ден след като Симеонов депозира своя проект. 
Законопроектът на ГЕРБ предвижда държавата да има право да получава лиценз за организирането на онлайн игри в 
казино, а право да организират игри в казината да имат само дружества с ограничена отговорност и акционерни 
компании с поименни акции. Тотото да може да организира всякакви лотарийни игри, а спортният министър да 
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предложи на кабинета начин за разпределяне на приходите, предвижда още. Това е проектът, с който всъщност се 
предлага сегашната Държавна комисия по хазарта да бъде закрита и на нейно място да се появи нов орган - Държавна 
агенция по хазарта. При този статут тя ще е под шапката на Министерски съвет, а не само на финансовото министерство 
както досега  
Не трябва да се позволява на тотализатора да разширява дейността си в наемане на обекти, в който не работи персонал 
на тотото, тъй като целта от промените в началото на годината са били именно да се ограничи хазартната дейност, а това 
създавало условие да се стигне до мащабите на частните оператори, заяви по време на обсъжданията в бюджетната 
комисия Валери Симеонов. И попита защо се разширява хазартната дейност, като се залага нов текст, с който се дава 
възможност да се използват устройства за самообслужване. 
Симеонов настоява за прецизиране на текстове в поправките, така че ясно да се ограничи правенето на залози само 
върху спортни мероприятия, а не както е разписано в поправките на ГЕРБ да може да се залага и върху резултати от 
"случайни събития, познаване на факти, надбягвания с коне и кучета". 
 
√ Българската икономика - на опашката в ЕС по цифровизация  
България, Гърция, Румъния и Италия тази година отчитат най-слаби резултати по показателя за навлизането на 
цифровите технологии в икономиката и обществото, сочат представени вчера данни от Европейската комисия. Сходни са 
данните и за използването на интернет, като в ЕС поне веднъж седмично в мрежата влизат 85 на сто от потребителите, 
докато у нас това правят едва 67 на сто. Най-силен резултат по този показател се наблюдава в Дания (95 на сто). Най-
дълбоко цифровизацията е проникнала във Финландия (над 70 точки, при под 40 точки у нас), сочат данните.  
Показателят за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото проследява напредъка в 
свързаността, цифровите умения, самостоятелното използване на интернет, приложението на цифровите технологии от 
дружествата и равнището на цифровите обществени услуги. 
В света най-напреднали в цифровизирането на икономиката и обществото са САЩ, а ЕС е на дванайсето място. Второто 
място държат четири държави от ЕС с най-добре развит цифров достъп - Финландия, Швеция, Нидерландия и Дания. 
След средното равнище в ЕС се подреждат Китай и Русия. Най-голям напредък през последните пет години по отношение 
на скоростта на цифровизацията е постигнала Ирландия, следвана от Нидерландия, Малта и Испания. Тези държави се 
представят много над средното за ЕС.  
Най-често потребителите на интернет в ЕС са използвали електронни административни услуги миналата година в 
Естония, Испания, Дания, Финландия и Латвия. Високоскоростен фиксиран интернет е достъпен за 44 на сто от 
домакинствата в ЕС, като най-голям напредък показват Финландия, Германия, Унгария и Италия. 
Общо 42 на сто от населението на ЕС все още не разполага дори с основни цифрови умения. През 2018 г. около 9,1 
милиона души са работили като специалисти по съобщителни технологии в ЕС - повишение с 1,6 милиона спрямо четири 
години по-рано. Общо 64 на сто от големите дружества и 56 на сто от по-малките, които са наели такива специалисти 
през 2018 година, съобщават, че свободните работни места се попълват трудно. 
Дори преди пандемията 85 на сто от хората са използвали интернет поне веднъж седмично (спрямо 75 на сто през 2014 
г.). Най-много е нараснало използването на видеоразговори от 49 на сто от интернет потребителите през 2018 г. до 60 на 
сто миналата година. Банкирането и пазаруването по интернет също се използват по-често - съответно от 66 на сто и 71 
на сто от потребителите. 
Дружествата стават все по-цифровизирани, като 38,5 на сто от големите фирми вече разчитат на усъвършенствани 
облачни услуги, а 32,7 на сто заявяват, че използват оценка на "големи данни". По-голямата част от по-малките 
дружества все още не използват цифровите технологии и само 17 на сто ползват облачни услуги, а само 12 на сто - оценка 
на "големи данни". Едва 17,5 на сто от по-малките дружества са продали стока или услуги онлайн през 2019 г., след 
много слабо увеличение с 1,4 на сто сравнение с 2016 година. Миналата година 39 на сто от големите предприятия са 
използвали онлайн продажби.  
Предстои комисията да започне всяка година да издава препоръки за всяка държава, за да се определят нуждите от 
реформи и инвестиции по Фонда за икономическо възстановяване от пандемията от Ковид-19.  
 
√ Европа пред парадокс  
Комбинацията от спадове в ключови за глобалните инвестиции показатели и нуждата от повече инвестиции в Европа за 
излизането от кризата ни вкарват в парадокс. Така коментира кризата по време на Балканския икономически форум, 
който се провежда в Делфи, Гърция, Мария Мартин-Прат, директор от Генералната дирекцията по търговия към 
Европейската комисия. Тя отговаря за услугите, инвестициите, интелектуалната собственост и обществените поръчки. 
„От една страна, имаме държави, които ни казват, че трябва да изградим наново икономиката си на базата на откритост, 
а други, от друга страна, казват: „Вижте, тази криза показва уязвимости“, съобщи тя и добави, че преките чуждестранни 
инвестиции и външната търговия бележат спад и тези новини не са добри за Европейския съюз. 
Това, което търговското ведомство на ЕК иска, е да поддържа откритост на политиките за търговия и инвестиции, докато 
същевременно осигурява гъвкавост там, където е необходимо. „Искаме да продължим да имаме ползите, които 
международната търговия преодставя на икономиката ни, както и на тази на другите държави по света, но да имаме и 
инструменти, които да ни осигурят защита, когато видим, че определена инвестиция може да е заплаха за сигурността ни 
и обществения ред, както и ако забележим, че е възможно да пострадаме от нечестни практики, които могат да се случат 
в отделните държави“, заяви Прат. Според нея това ще изисква подробно и внимателно анализиране на веригите за 
доставка, кооперация със Световната търговска организация, както и придържане към изградената мрежа от търговски и 
инвестиционни споразумения, така че да се избягва зависимостта към определени партньори. 
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В панела „Глобалните инвестиции и пандемията“ участва и Крион Бътлър, директор на програмата за глобална 
икономика и финанси към „Чатъм Хаус“ – британска неправителствена организация за анализ и решение на важни 
международни въпроси. Той отбеляза, че средата на глобални инвестиции беше под интензивен натиск и преди 2020 
година, преди пандемията от новия коронавирус. 
Твърдението си той подкрепи с няколко фактора – засилването на финансовите регулации, следвано от глобалната 
финансова криза, притесненията за рисковете на националаната сигурност, свързани с инвестициите, и повишеното 
напрежение в международната търговия са усложнили обстановката при глобалните инвестиции отдавна. 
В дискусията се включи и д-р Гейбриъл Сайлс-Бруге, директор към катедрата по политически и международни науки в 
университета в Уоруик. Според него ключови за преодоляването на кризата са повече дискутиране на различните видове 
чуждестранни инвестиции, както и изместването на фокуса от установения режим на международни инвестиции, 
защитата и скрининга на вложенията, за да се помисли по-цялостно за създаване на политики, които да привлекат 
правилните инвестиции, особено в пост-коронавирусния контекст. 
„Смятам, че трябва да се фокусираме върху един подценяван инструмент в инвестициите и това е подпомагането. Това е 
начин да се подходи към ситуацията по-холистично“, коментира Бруге. Той е на мнение, че така ще се постигне 
диференциация между различните форми на капиталови потоци и това доколко са уместни мерките за инвестиционно 
подпомагане. „Мисля, че това може да се съчетае с международно координирани облигации за инвеститори и да 
включва съдействие за имплементиране на тези мерки от развиващите се страни“, заяви още той. 
 
√ Опасенията от Брекзит без сделка отново излизат на преден план  
Темата за Брекзита отново е на дневен ред в Обединеното кралство, докато страната постепенно разхлабва и премахва 
ограничителните мерки срещу коронавируса, които парализираха икономиката през последните три месеца, пише Си Ен 
Би Си. 
Що се отнася до преговорите с ЕС обаче изглежда не е постигнат почти никакъв напредък, като страховете, че 
Великобритания върви към Брекзит без сделка в края на годината, продължават да растат. Комбинирани с 
икономическата несигурност, породена от пандемията, тези опасения поставят Обединеното кралство в изключително 
трудна позиция. 
Фундаменталните разногласия между ЕС и Великобритания по отношение на теми като риболовните правила, лоялната 
конкуренция в сферите на данъчното облагане и въпросите за митнически проверки на стоки, влизащи в Северна 
Ирландия, не позволяват на двете страни да сключат споразумение за свободна търговия. 
В сряда главният преговарящ на ЕС за Брекзит Мишел Барние за пореден път изрази позицията на блока, че той няма да 
позволи на Великобритания да подбира аспекти от членството в ЕС, които харесва, без да приема задълженията, които 
вървят ръка за ръка с тях. 
„Великобритания изисква много повече от ЕС, отколкото Канада, Япония или други нейни търговски партньори“, заяви 
Барниер по време на форум в Брюксел. „В много сфери страната опитва да запази ползите от членството в ЕС, но без 
ограниченията. Тя иска да подбере най-атрактивните елементи от единния пазар, но да не изпълнява задълженията, 
които те предвиждат“, добави той. 
Британското правителство настоява, че няма да удължи преходния период след Брезкит, който ще приключи на 31 
декември 2020 г. Бизнесът в страната обаче изразява опасения, че времето за договаряне на споразумение е твърде 
малко и че потенциален Брекзит без сделка може да бъде пагубен за британската икономика след удара, понесен от 
пандемията от COVID-19. 
Каролин Феърбеърн, генерален директор на Конфедерацията на британската промишленост (CBI), заяви днес пред Би Би 
Си, че бизнесът няма нужното пространство или ресурси, за да се справи с излизане на Великобритания от единния 
европейски пазар без споразумение. 
„Устойчивостта на британския бизнес е на дъното. Всяка спестена стотинка вече е похарчена. Фирмите, с които говоря, 
нямат никакво време, за да се подготвят за Брекзит без сделка в края на годината. Гласът на здравия разум трябва да 
надделее в тези преговори“, коментира Феърбеърн. 
Щетите от Брекзит без сделка 
Притесненията на бизнеса се споделят и от много международни организации. 
Вчера Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) излезе с прогноза, според която брутният 
вътрешен продукт на Великобритания ще се свие с 11,5% през 2020 г., което е най-големият очакван спад сред развитите 
страни. Понижението може да бъде и по-голямо (14%), ако страната бъде ударена от втора вълна на коронавируса. 
Международната рейтингова агенция Moody’s предупреди в сряда, че Брекзит без сделка „значително ще навреди на 
крехкото възстановяване на британската икономика от най-дълбоката и рецесия за последния век“. Макар че от 
агенцията не гледа на този вариант като водещ в основната си прогноза, от Moody’s подчертават, че „той става все по-
вероятен“. 
 „До края на 2020 г., когато потенциалния Брекзит без сделка би могъл да стане факт, британската икономика ще бъде 
значително под нивата, които очаквахме преди пандемията. Нейната устойчивост също ще бъде разклатена от високите 
нива на държавен дълг и безработица, както и по-ниското ниво на инвестиции“, казват от Moody’s. 
 
√ Червена вълна заля световните борси след песимистичната прогноза на Фед за икономиката на САЩ  
Европейските борси записаха понижения в ранната търговия в четвъртък, следвайки песимистичната икономическа 
прогноза на Федералния резерв на САЩ и притесненията от втора вълна от COVID-19, предаде Ройтерс. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 8,17 пункта, или 2,22%, до 359,98 пункта, и е на път да завърши 
четвърта поредна сесия в червената територия. За понижението допринесе туристическият сектор, като индексът SXTP 
падна с 3,68%, а акциите на TUI, Carnival Corp и IAG поевтиняха съответно с 6,33%, 10,59% и 6,89%. Банковият индекс SX7P, 
aвтомобилният SXAP и енергийният SXEP се понижиха съответно с 3,89%  2,18% и 3,05% 
Немският индекс DAX се понижи с 283,34 пункта, или 2,26%, до 12 246,82 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 изтри 140,3 пункта от стойността си, или2,22%, достигайки ниво от 6 188,83 пункта. Френският измерител CAC се 
понижи с 120,24 пункта, или 2,38%, до 4 933,18 пункта. 
Песимистичното настроение на пазарите дойде, след като вчера Федералният резерв на САЩ прогнозира свиване на 
американската икономика с 6,5% и ниво на безработица от 9,3% през 2020 г. 
Апетитът към рисковите активи бе ограничен и от възможността за нов скок на случаите на COVID-19 в САЩ, след като 
анализ на Ройтерс показа, че новите инфекции в страната са се повишили след 5 поредни седмици на спад, отчасти 
заради увеличение на тестовете. 
„Комбинация от тези два фактора изглежда е заразила пазарите в Азия, които записаха рязък спад днес, и се е пренесла 
и на тези в Европа“, коментира Майкъл Хюсън от CMC Markets 
„До вчера финансовите пазари не изглеждаха особено притеснени от възможността за втора вълна, но днес нещата стоят 
по различен начин“, добави той. 
Акциите на Lufthansa поевтиняха с 6,8%, след като компанията съобщи, че около 26 000 работни места са изложени на 
риск от съкращение. 
Книжата на Fiat Chrysler и PSA (Peugeot-Citroen) певтиняха съответно с 5,66% и 6,86% на фона на доклад, които разкри, ч 
сливането на автомобилните производители, което се оценява на 50 млрд. долара, може да бъде отложено заради 
разследване на антитръстовите регулаторни органи в ЕС. 
Листваните в Лондон акциите на гиганта за потребителски стоки Unilever поскъпнаха с 2,27%, след като стана ясно, че 
компанията може да обедини холандският и британският си филиал в една холдингова компания, базирана в 
Обединеното кралство. 
Nasdaq премина границата от 10 хил. пункта за първи път в историята 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати в сряда, след като Федералният резерв 
на САЩ остави водещата си лихва без промяна в диапазона 0 - 0,25% и обяви, че най-вероятно няма да ги повиши преди 
2022 г., предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 282,31 пункта, или 1,04%, до 26 989,99 пункта. Широкообхватният индекс 
Standard & Poor's 500 отчете спад от 17,04 пункта, или 0,53%, до 3 190,14 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq продължи силното си представяне, напредвайки с 66,59 пункта, или 0,67%, до 10 020,35 пункта, като по 
този начин премина границата от 10 хил. пункта за първи път в историята. 
Акциите на Amazon поскъпнаха с 1,79%, достигайки ново рекордно равнище, Книжата на Аппле, Alphabet и Netflix 
поскъпнаха с 2,57%, 0,87% и 0,09%. Тези на Facebook поевтиняха с 0,81%. 
Акциите на компаниите, които могат да спечелят най-много от отварянето на икономиката и които записаха силни 
резултати през последните седмици, се търгуваха надолу. Книжата на American Airlines, United Airlines и JetBlue 
поевтиняха съответно с 8,25%, 11,02% и 11,12%. В банковия сектор акциите на Wells Fargo, Citigroup и JP Morgan Chase 
поевтиняха съответно с 8,95%, 6,12% и 4,05%. 
До тези резултати се стигна, след като Федералният резерв на САЩ обяви, че „очаква да поддържа настоящето ниво на 
основната си лихва докато не се увери, че икономиката е устояла на последните събития и е на път да постигне 
максималните цели за заетост и стабилност на цените“. 
От Фед също така обявиха, че ще увеличат темпа на покупките на облигации с 40 млрд. на месец за на ипотечни 
облигации и 80 млрд. за държавни ценни книжа 
Централната банка също така прогнозира свиване на американската икономика с 6,5% през 2020 г., последвано от ръст от 
5% през 2021 г. 
„Фед ще продължи да оказва подкрепа за икономиката“, заяви Грегъри Фаранело от AmeriVet Securities. „От централната 
банка гледат на американската икономика като на жертва на пандемията“. 
Спад в Азия 
Водещите борсови индекси в Азитско-тихоокеанския регион записаха понижения в четвъртък, следвайки прогнозата на 
Федералния резерв на САЩ за американската икономика и изказването на председателя на централна банка Джером 
Пауъл, според които пътят към икономическото възстановяване ще бъде много дълъг. 
Основния индекс в континентален Китай Shanghai Composite се понижи с 22,86 пункта, или 0,78%, до 2 920,9 пункта, а по-
малкият Shenzhen Composite падна с 9,64 пункта, или 0,51%, до 1 865,3 пункта. Хонконгският Hang Seng изтри 569,58 
пункта от стойността си, или 2,27%, завършвайки сесията при ниво от 24 480,15 пункта. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 652,04 пункта, или 2,82%, до 22 472,91 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi се понижи с 18,91 пункта, или 0,86%, до 2 176,78 пункта. 
В Австралия ASX 200 записа спад от 187,8 пункта, или 3,05%, до 5 960,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете спад от 2,35 пункта, или 0,51%, до 459,93 пункта. BGBX40 се понижи с 0,24 пункта, или 0,24%, до 97,93 
пункта. BGTR30 изтри 1,89 пункта от стойността си, или 0,40%, достигайки ниво от 471,05 пункта. BGREIT остана без 
промяна при ниво от 133,73 пункта. 
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Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Още по-лоша прогноза за германската икономика - спадът ще е от близо 10% през 2020 г. 
От института DIW прогнозират, че растежът на най-голямата икономика в Европа през 2021 г. ще е 3% 
Германската икономика се насочва към спад от близо 10% през 2020 г. заради негативното влияние на коронавирусната 
пандемия, като страната ще се възстановява постепенно от най-тежката си рецесия от Втората световна война насам, 
прогнозира един от водещите германски институти за проучвания, цитиран от Bloomberg. 
Брутният вътрешен продукт на страната ще се понижи с 9.4% през тази година, а през 2021 г. ще отчете ръст от 3%, 
прогнозира базираният в Берлин институт DIW. От друга страна, прогнозата на Бундесбанк е, че най-голямата икономика 
в Европа ще се свие със 7.1%, докато Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) предвижда 
годишен спад на БВП от 6.6%. 
„Спадът на германската икономика през тази година ще бъде много по-силен спрямо този пo време на финансовата 
криза преди десет години“, коментира президентът на DIW Марсел Фрацшер в официална позиция. „Фактът, че много 
компании разчитат на износа, прави икономиката на Германия уязвима във времена на криза“, допълва той. 
От института отбелязват, че ако приетият преди седмица от правителството пакет от стимули бъде приложен в пълния си 
вид, той ще ограничи спада на брутния вътрешен продукт на страната през тази година до 8.1%, а през 2021 г. 
икономиката ще отчете ръст от 4.3%. 
Икономист от DIW, обяснява, че глобалното въздействие на коронавируса върху потребителите и компаниите, ще 
ограничи разходите на домакинствата и инвестициите през следващата година. Тя прогнозира, че световната икономика 
ще се възстановява бавно. 
„Ударът върху производството и услугите едва ли ще бъде напълно компенсиран през следващата година“, смятат от 
DIW. 
 
√ ЕК препоръчва постепенно премахване на ограниченията за пътуване в ЕС от 1 юли 
Действията по външните граници на ЕС трябва да бъдат координирани и единни, смята Комисията  
Европейската комисия препоръчва на държавите членки от Шенгенското пространство и асоциираните към Шенген 
държави да премахнат граничния контрол по вътрешните граници до 15 юни 2020 г. и да удължат временното 
ограничение за неналожителни пътувания до 30 юни 2020 г. Освен това Комисията определи подход за постепенно 
премахване на ограничението след това, съобщиха от представителството на ЕК в България.  
Като се има предвид, че епидемиологичната обстановка в някои трети държави остава критична, Комисията не предлага 
общо премахване на ограничението за пътуване на този етап. То следва да бъде отменено за онези държави членки, 
които са избрани съвместно от всички страни в ЕС въз основа на набор от принципи и обективни критерии, включително 
епидемиологичната обстановка, способността за прилагане на мерки за ограничаване по време на пътуването и 
съображения за реципрочност, като се вземат предвид данни от източници, като например Европейския център за 
превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и СЗО. 
Що се отнася до държавите, към които се прилага ограничението, Комисията предлага да се разширят категориите 
разрешения за пътници, така че да включват например международни студенти. Комисията също така издава насоки на 
държавите членки, за да гарантира, че възобновяването на дейностите по издаване на визи в чужбина е добре 
координирано с постепенното премахване на ограниченията за пътуване. 
Постепенно премахване на ограниченията за пътуване до ЕС 
Действията по външните граници на ЕС трябва да бъдат координирани и единни, за да бъдат ефективни. Тъй като 
пътниците, влизащи в ЕС, могат да се движат свободно от една държава в друга, от решаващо значение е държавите 
членки да координират своите решения относно премахването на ограниченията за пътуване. Ето защо, държавите 
членки следва да се споразумеят за общ списък на страните извън ЕС, за които ограниченията за пътуване могат да бъдат 
отменени считано от 1 юли, да този списък бъде преразглеждан редовно. За тази цел Комисията предлага: 
- Обективни критерии: Решението за премахване на ограниченията за определена държава следва да се основава на 
епидемиологичната ситуация и мерките срещу коронавируса в тази държава, способността да се прилагат ограничения 
по време на пътуване и дали тази държава е премахнала ограниченията си по отношение на ЕС. Първо следва да се 
премахнат ограниченията с държавите, чиято епидемиологична обстановка е сходна със средната за ЕС и където 
съществуват достатъчно възможности за справяне с вируса. Следва да се запазят ограниченията за държавите, където 
положението е по-лошо от това в ЕС. Комисията предлага подробен контролен списък, за да помогне на държавите 
членки да достигнат до обща оценка. Решенията за премахване на ограниченията за пътуване ще се отнасят за граждани 
на държави извън ЕС, които пребивават в определена държава в Съюза (но не са нейни граждани). 
- Общ и координиран подход: Комисията предлага механизъм за координация, чрез който ще подкрепя държавите 
членки и асоциираните към Шенген държави на техническо равнище и ще улесни изготвянето на списък на държавите, за 
които ограниченията за пътуване могат да бъдат премахнати. След това следва да се изготвят решения относно 
премахването на ограниченията с държавите членки в рамките на интегрирания механизъм на ЕС за реакция при 
политически кризи. Държавите членки следва да приемат такива решения по координиран начин и да гарантират 
еднакво прилагане в целия ЕС. Това ще бъде динамичен процес, а интегрираният политически механизъм за реакция при 
кризи ще трябва да координира по-нататъшните актуализации. 
- Гъвкавост: Ще бъде възможно да се въведат отново ограничения за пътуване на определена държава, ако тя престане 
да изпълнява критериите. Освен това държавите членки все още могат да откажат влизане на лица, които не са граждани 
на Съюза и които представляват заплаха за общественото здраве, дори ако идват от страна, за която са били премахнати 
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ограниченията. В съответствие с предложения контролен списък, Комисията препоръчва да се премахнат ограниченията 
за пътуване за Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, считано от 1 юли, като 
се има предвид, че епидемиологичната ситуация там е подобна или по-добра от тази на ЕС. 
Това също така е в отговор на готовността на Комисията за тясно асоцииране на региона на Западните Балкани с 
изпълнението на пътната карта за премахване на ограничителните мерки. Когато ограниченията за пътуване 
продължават да се прилагат, държавите членки следва да гарантират, че ще има изключение за лицата, които пътуват, за 
да учат и за висококвалифицираните работници от държави извън ЕС, ако заетостта им е необходима от икономическа 
гледна точка и ако работата им не може да бъде отложена или извършена в чужбина. Гражданите на ЕС и гражданите на 
асоциираните към Шенген държави, както и гражданите на държави извън ЕС, които пребивават законно в Съюза, както 
и членовете на техните семейства, също следва да бъдат освободени от ограничението за пътуване, независимо дали се 
връщат у дома, както беше и досега. 
В пътната карта за отмяна на мерките за ограничаване, представена на 15 април, Комисията посочи, че ограниченията за 
пътуване в рамките на ЕС ще трябва да започнат да се премахват постепенно, преди ограниченията по външните граници 
да бъдат облекчени на втори етап. В момента това е в ход, като няколко държави членки вече са отменили 
ограниченията в рамките на ЕС, а други ще го направят от 15 юни 2020 г. Комисията настоятелно призовава останалите 
държави членки да приключат процеса по премахване на ограниченията пред свободното движение до 15 юни 2020 г. и 
да премахнат граничния контрол по вътрешните граници в рамките на ЕС. 
 
√ Износът на кафе от Бразилия намалява заради пандемията 
Нарастват опасенията за спад в търсенето  
Бразилия, най-големият производител на кафе в света, регистрира най-ниския месечен износ за почти две години, което 
увеличи опасенията, че глобалното търсене може да намалее, докато икономиките се възстановяват от пандемията, 
пише Bloomberg.   
Пратките със зелено кафе през май намаляват до 2,68 милиона чувала, което е спад с 23% спрямо година по-рано, сочат 
данни на експортната група CeCafe.   
„След като вносителите първо поискаха да продължи изпращането на стоката в началото на пандемията въпреки 
проблемите с логистиката, после отложиха доставките“, каза Нелсън Салватера, брокер от базираната в Рио де 
Жанейро Coffee New Selection.   
„Те са по-предпазливи към натрупването на запаси, очакват икономиката да се отвори отново и след това ще имат по-
ясна представа за търсенето“, добави още Салватера.   
Според Карлос Алберто Фернандес Сантана, директор в Empresa Interagricola, търсенето в световен мащаб се 
свива.   "Пратките през юни вероятно ще потвърдят тази тенденция", смята той.  
 
Cross.bg 
 
√ Акция на КАТ: Следят за коли в аварийната лента по магистралите  
Пътните полицаи започват да следят за нарушители по магистралите, основно за спиране без основание в аварийната 
лента. Акцията започна вчера и ще продължи до неделя. Санкцията за нарушителите е 1000 лева и отнемане на книжката 
за 3 месеца. 
Михаил Рангелов се занимава с Пътна помощ от 34 години и е на мнение, че в последно време нарушенията по 
магистралите са често явление. 
„То си личи. Един човек, който е с аварирал автомобил би трябвало да си постави триъгълник, да пусне аварийните 
мигачи и да сложи светлоотразителна жилетка, за да се знае, че е аварирал. В противен случай той няма основания да 
спира там”, поясни мъжът. 
По данни на  „Пътна полиция” едва 35 шофьори са били санкционирани за престой в аварийната лента от началото на 
годината не заради липса на контрол. 
„Имайте предвид, че в този месец движението беше малко заради мерките, които бяха наложени във връзка с 
епидемиологичната обстановка”, каза инспектор Петър Соколов. 
Заради очаквания по-засилен трафик в почивните дни и контролът се засилва. 
„Такива нарушения предимно се допускат и се установяват по време на големи празници, когато пътуването е 
интензивно”, каза още Соколов. 
При предишната акция на КАТ за седмица пък се следеше предимно дали шофьори и пътници са сложили колан по 
време на път. За седмица били проверени близо 50 000 автомобила. Близо 150 мотористи са санкционирани, защото са 
били засечени без каска.  
От „Пътна полиция” уверяват, че опашки на граничните пунктове няма да има, въпреки че на 8 от тях започват проверки 
за неплатени глоби. Всички водачи и пътници ще се проверяват за стари актове или фишове. Ако някой не си ги е платил 
ще има два часа на разположение за това. 
 
√ Днес е Денят на Русия 
Днес е Денят на Русия, който е официален празник на Руската федерация. 
Нa 12 юни 1990 гoдинa Първият кoнгрec нa нaрoднитe дeпутaти нa Руcкaтa фeдeрaция приeмa Дeклaрaция зa 
cувeрeнитeтa нa Руcия. Тoзи хoд e прeдoпрeдeлeн, cлeд кaтo Бoриc Eлцин e избрaн зa прeдceдaтeл нa Прeзидиумa нa 
Върхoвния cъвeт нa РCФCР прeз мaй 1990 г. Cлeд тoвa Бoриc Eлцин oтивa oщe пo-дaлeч. Прeз юли 1990 г. тoй нaпуcкa 
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Кoмуниcтичecкaтa пaртия, c кoeтo oткритo дeмoнcтрирa нeпoдчинeниeтo cи cпрямo прeзидeнтa нa CCCР Михaил 
Гoрбaчoв. 
Дaтaтa e oбявeнa зa прaзник прeз 1992 г., кaтo дo 2002 г. тoй ce нaричa Дeн нa приeмaнe нa Дeклaрaциятa зa държaвния 
cувeрeнитeт нa Руcкaтa фeдeрaция. Дeклaрaциятa oзнaмeнувa нaчaлoтo нa кoнcтитуциoннитe рeфoрми и 
прoвъзглacявaнeтo нa нeзaвиcимocттa нa РCФCР. Прeз 1991 г. нa тoзи дeн ce cъcтoяват първитe избoри зa прeзидeнт нa 
Руcкaтa фeдeрaция, нa кoитo пoбeждaвa Бoриc Eлцин. 
C укaзa нa прeзидeнтa нa Руcия Бoриc Eлцин oт 1994 г. 12 юни e oбявeн зa Дeн нa държaвния cувeрeнитeт. Прeз 2001 г. 
прaзникът пoлучaвa ceгaшнoтo cи нaзвaниe и cтaвa нaциoнaлeн прaзник нa Руcия. Знaчитeлнa чacт oт руcкитe грaждaни 
нe припoзнaвaт тoзи дeн кaтo прaзник, cвързвaйки гo c рaзпaдa нa Cъвeтcкия cъюз. 
Пo трaдиция, в Дeня нa Руcия прeзидeнтът връчвa Държaвни прeмии нa дeйци нa нaукaтa и културaтa. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Как властта управлява кризите - вицепремиерът Томислав Дончев; 
- В огнищата на заразата: има ли нови случаи?; 
- Всеки десети българин вярва в конспирации - какво губим, като вярваме в заговори?; 
- Шофьори поставиха надписи заради разбит път между Русе и Кубрат - кога АПИ ще го ремонтира?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Кардиограма на здравната система между две вълни на заразата. Гост - проф. Иво Петров; 
- Може ли да тръгнеш за плаж в Гърция и да се върнеш без кола в София? При кои неплатени глоби ще ни връщат 

на границата и ще има ли опашки?; 
- На живо - случай на коронавирус и в един от къмпингите на морето. Какви ще са мерките?; 
- И още: Какъв ще е контролът в затвореното с КПП-та село в Шуменско?; 
- Сигнал за агресия и побой. Мъж твърди, че е бил нападнат и пребит от група хора в село край Силистра; 
- Порои и мълнии. Кога ще дойде лятото? Говори климатологът проф. Георги Рачев; 
- Домашното насилие - епидемия по време пандемия. Разказ от първо лице; 
- Отново на терена след пандемията: Висшата лига в Англия се завръща - за звездите и големите сблъсъци, които 

ще гледаме в каналите на DIEMA. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Кризата отказва хората от коли и мода, но не и от имоти; 
в. Труд - Нови измами по родните плажове; 
в. Телеграф - Подгонихме Гърция с 3000 заразени; 
в. Монитор - 3000 деца зад борда за първи клас. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. Сега - Извънредна обстановка, но с облекчени мерки; 
в. Сега - Няма как без закон неплатените глоби да се събират на ГКПП; 
в. 24 часа - Борисов: Брюксел иска да види у нас градски железници; 
в. 24 часа - Нинова пожела ГЕРБ да докаже, че била на тройна среща с Божков и Златев; 
в. Труд - Завод за птиче месо пламна с CОVID-19; 
в. Труд - Валентин Златев, председател на Контролния съвет на "Лукойл България": Всички граници на търпимост са 
преминати; 
в. Телеграф - Вежди Рашидов в парламента за свободата на словото: Разни НПО-та ни кепазят и сложиха на 111-о място; 
в. Телеграф - Разследват Българският Ел Чапо и за нарязан на скрап ЖП завод; 
в. Монитор - Фандъкова рестартира лифтовете на Витоша; 
в. Монитор - Доц. Кунчев: Вече сме във втора вълна на коронавирус. 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Ганев, политолог: Оформят се партии от "А" и "Б" група за изборите; 
в. Труд - Рамадан Аталай, депутат от ДПС, пред "Труд": Някои националисти са се самозабравили; 
в. Телеграф - Емил Велев-Кокала: Сираков ще намери спонсори за Левски; 
в. Монитор - Инж. Христомир Иванов, експерт по мълниезащита: 80% от старите сгради у нас нямат мълниезащита. 
Водещи анализи 
в. Сега - Декадата "Борисов" - разровиш ли я, ще мирише; 
в. Сега - Лутъри в центъра на София?; 
в. Сега - Бетономорието поглъща и Алепу; 
в. 24 часа - Бели роби, африкански господари; 
в. Труд - Иде ли и в Америка цветната революция?; 
в. Телеграф - Бунтовете дават шанс за триумф на Тръмп; 
в. Монитор - Кретенизъм на куб. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 12 юни 
София 



19 

 

- От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 часа директорът на АПИ Георги Терзийски и заместник-кметът по транспорта Кристиан Кръстев ще 

инспектират изграждането на надлез по участък от Софийския околовръстен път между ж. к. „Младост“ и 
„Горубляне“. 

- От 09.30 часа в парка до 108 Средно училище в жк. „Дружба 1“ ще се състои акция по засаждане на дървета. 
***  
Благоевград 

- От 09.30 часа в зала „22-ри Септември” ще се проведе заседание на Общински съвет – Благоевград. 
***  
Бургас 

- От 11.00 часа пред сградата на ОДМВР – Бургас на бул. “Христо Ботев” 46 комисар Неделчо Рачев - началник 
отдел „Охранителна полиция и КАТ“, ще даде брифинг за резултатите от последните специализирани 
полицейски операции, мерките, предприети по охраната на летния сезон и предстоящите абитуриентски 
тържества. 

- От 18.45 часа РДНСК – Бургас ще се проведе мирен граждански протест под наслов "МореБЕЗбетон! Срещу 
строежа на Алепу и За Черноморие БЕЗ бетон". 

***  
Видин 

- От 11.30 часа в Общината кметът д-р Цветан Ценков ще се срещне с посланика на Република Сърбия Н. Пр. доц. 
Желко Йович. 

 


