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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ Велев: Възможно е безработицата да се увеличи отново през есента 
Председателят на АИКБ е на мнение, че кризата ще бъде по-тежка от тази през 2008 година 
„През последните три седмици броят на новоназначените работници е по-голям от освободените. Това е в резултат на 
доминиране на тенденцията за назначаване на сезонните работници в туризма и строителството. През есента ще има 
обратна тенденция. Ако дотогава не се почувства по-осезаемо отблъскване от дъното, на което се намираме, има 
опасност да се увеличи безработицата”, заяви председателят на АИКБ Васил Велев в ефира на „Здравей, България”. 
От АИКБ смятат, че "дъното" е достигнато през май, но през юни няма видимо изтласкване. Според Велев може да има 
повишаване през юли. Той е на мнение, че кризата ще бъде по-тежка от тази през 2008 година. 
„Ние настояваме е да се направи нов дизайн на мярката за подкрепа на заетостта, за да се противодейства на този взрив 
на безработицата. Февруари се оплаквахме от недостиг на работна ръка, а само за април имаме 1,77% увеличение. След 
година и половина пак ще стигнем до стремежа да искаме да внасяме работници. Единият сценарий е да се върнем към 
миналогодишните нива на продажби през 2021г. Ако това се случи, отново ще имаме недостиг на работна ръка”, обясни 
председателят на АИКБ. 
Според него, ако сега бизнесът не успее да задържи хората на работа, ще им бъде още по-трудно. Мярката за подкрепа 
на заетостта ще има нов дизайн от 1 юли. 
При среща между бизнеса и премиера се стигна до решението за споразумение минималната заплата да е според 
професията. Велев определя това решение като огромен успех. 
„От няколко месеца преговаряхме със синдикатите. Постигнахме съгласие по над 40 реформи, които предложихме на 
правителството. Споразумението е тристранно и в него в средносрочен план са обосновани реформи, за които трите 
страни са съгласни, че трябва да ги подкрепят. Една от тези 40 е за договаряне на национална минимална работна 
заплата и на тази основа договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности”, обясни той. Според 
него в страните, където има такава практика, минималните работни заплати са с 60% по-високи. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: Дъното на безработицата беше през май  
Май месец бяхме в дъното на безработицата, заяви пред Нова телевизия Васил Велев, председател на Управителния 
съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Според него това дъно сега няма заради временната заетост. 
Той потвърди, че се очаква наистина сега да има по-голяма криза от тази преди години – 2008 – 2013 година, но успокои, 
че ще е по-добре от това, което сме преживяли през 90-те години на миналия век. 
Велев смята, че след година – година и половина отново ще има внос на работна ръка. „Колкото и да изглежда сега 
оптимистично, ще се случи това, ако не успеем да задържим сегашните работници“, каза той. 
Васил Велев коментира и минималната заплата да бъде според длъжността, която се заема. Той определи това като 
изключителен успех и поясни, че всичко зависи от браншовите организации. 
 
Frog News 
 
√ Васил Велев: Кризата ще е значително по-тежка от 2008-2009 година 
През есента ще има обратна тенденция при заетостта т.е. надолу, ако дотогава няма ефект от ролята на държавата. Сега 
ходим по дъното – има сезонен ефект, но какво ще стане след отминаване на сезона? Кризата ще е значително по-тежка 
от 2008-2009 година, но ще е по-лека от времената 1990 – 1997 година за България. 
Това каза пред Нова телевизия председателят на АИКБ Васил Велев. 
Бяхме чути за нов дизайн за мярката за подкрепа на заетостта ("60 на 40" да стане "80 на 20"), за задържане на човешкия 
ресурс в предприятията, продължи Велев. Той уточни, че се надява "новият дизайн" да бъде "дообсъден" до края на 

https://nova.bg/news/view/2020/06/17/291129/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/
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месеца. И прогнозира, че след година и половина българските работодатели пак щели да стигнат до положение да искат 
внос на работна ръка. Това обаче било оптимистичният вариант за икономическо възстановяване. 
Велев обясни и за договорката за минималната заплата – първо трябва да се договори основа за национална минимална 
заплата между работодатели и синдикати. След това, на нейна база, ще има договаряне по отрасли между синдикати и 
работодатели. В страни с такава схема заплатите били 60% по-високи, отколкото е сега, с минимална заплата, 
определена от държавата. 
Ще продължим да настояваме за ограничаване на злоупотребите с болничните, но сега темата не е актуална, заяви 
Велев, като по думите му, като сме по-безработни заради кризата, работим повече – има подобряване на трудовите 
навици. 
 
Vesti.bg 
 
√ Васил Велев: Кризата ще бъде по-тежка от тази през 2008 
Възможно е безработицата да се увеличи отново през есента, смята председателят на АИКБ  
През последните три седмици броят на новоназначените работници е по-голям от освободените. Това е в резултат на 
доминиране на тенденцията за назначаване на сезонните работници в туризма и строителството. През есента ще има 
обратна тенденция. Ако дотогава не се почувства по-осезаемо отблъскване от дъното, на което се намираме, има 
опасност да се увеличи безработицата. 
Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев в предаването "Здравей, България" по NOVA. 
От АИКБ смятат, че "дъното" е достигнато през май, но през юни няма видимо изтласкване. Според Велев може да има 
повишаване през юли. 
Той е на мнение, че кризата ще бъде по-тежка от тази през 2008 година. 
"Ние (АИКБ) настояваме е да се направи нов дизайн на мярката за подкрепа на заетостта, за да се противодейства на този 
взрив на безработицата. Февруари се оплаквахме от недостиг на работна ръка, а само за април имаме 1,77% увеличение. 
След година и половина пак ще стигнем до стремежа да искаме да внасяме работници. Единият сценарий е да се върнем 
към миналогодишните нива на продажби през 2021 г. Ако това се случи, отново ще имаме недостиг на работна ръка", 
обясни председателят на АИКБ. 
Според него, ако сега бизнесът не успее да задържи хората на работа, ще им бъде още по-трудно. Мярката за подкрепа 
на заетостта ще има нов дизайн от 1 юли. 
При среща между бизнеса и премиера Бойко Борисов се стигна до решението за споразумение минималната заплата да 
е според професията. Велев определя това решение като огромен успех. 
"От няколко месеца преговаряхме със синдикатите. Постигнахме съгласие по над 40 реформи, които предложихме на 
правителството. Споразумението е тристранно и в него в средносрочен план са обосновани реформи, за които трите 
страни са съгласни, че трябва да ги подкрепят. Една от тези 40 е за договаряне на национална минимална работна 
заплата и на тази основа договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности", обясни той. 
Според него в страните, където има такава практика, минималните работни заплати са с 60% по-високи. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Кризата ще бъде по-тежка от тази през 2008 година  
„През последните три седмици броят на новоназначените работници е по-голям от освободените. Това е в резултат на 
доминиране на тенденцията за назначаване на сезонните работници в туризма и строителството. 
През есента ще има обратна тенденция. Ако дотогава не се почувства по-осезаемо отблъскване от дъното, на което се 
намираме, има опасност да се увеличи безработицата”, заяви председателят на АИКБ Васил Велев в ефира на „Здравей, 
България”. 
От АИКБ смятат, че "дъното" е достигнато през май, но през юни няма видимо изтласкване. Според Велев, може да има 
повишаване през юли. Той е на мнение, че кризата ще бъде по-тежка от тази през 2008 година. 
„Ние настояваме е да се направи нов дизайн на мярката за подкрепа на заетостта, за да се противодейства на този взрив 
на безработицата. Февруари се оплаквахме от недостиг на работна ръка, а само за април имаме 1,77% увеличение. 
След година и половина пак ще стигнем до стремежа да искаме да внасяме работници. Единият сценарий е да се върнем 
към миналогодишните нива на продажби през 2021 г. Ако това се случи, отново ще имаме недостиг на работна ръка”, 
обясни председателят на АИКБ. 
Според него, ако сега бизнесът не успее да задържи хората на работа, ще им бъде още по-трудно. Мярката за подкрепа 
на заетостта ще има нов дизайн от 1 юли. При среща между бизнеса и премиера се стигна до решението за споразумение 
минималната заплата да е според професията. Велев определя това решение като огромен успех. 
„От няколко месеца преговаряхме със синдикатите. Постигнахме съгласие по над 40 реформи, които предложихме на 
правителството. Споразумението е тристранно и в него в средносрочен план са обосновани реформи, за които трите 
страни са съгласни, че трябва да ги подкрепят. 
Една от тези 40 е за договаряне на национална минимална работна заплата и на тази основа договаряне на минимални 
работни заплати по икономически дейности”, обясни той. 
Според него, в страните ,където има такава практика, минималните работни заплати са с 60% по-високи. 
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Мениджър 
 
√ И работодателите прогнозират ръст на безработицата през есента  
„През последните три седмици броят на новоназначените работници е по-голям от освободените. Това е в резултат на 
доминиране на тенденцията за назначаване на сезонните работници в туризма и строителството. През есента ще има 
обратна тенденция. Ако дотогава не се почувства по-осезаемо отблъскване от дъното, на което се намираме, има 
опасност да се увеличи безработицата”, заяви в ефира на Нова телевизия председателят на АИКБ Васил Велев. 
От АИКБ смятат, че "дъното" е достигнато през май, но през юни няма видимо изтласкване. Според Велев, обаче, кризата 
ще бъде по-тежка от тази през 2008 г. 
„Ние настояваме е да се направи нов дизайн на мярката за подкрепа на заетостта, за да се противодейства на този взрив 
на безработицата. Февруари се оплаквахме от недостиг на работна ръка, а само за април имаме 1,77% увеличение. След 
година и половина пак ще стигнем до стремежа да искаме да внасяме работници. Единият сценарий е да се върнем към 
миналогодишните нива на продажби през 2021г. Ако това се случи, отново ще имаме недостиг на работна ръка”, обясни 
председателят на АИКБ и припомни, че мярката за подкрепа на заетостта ще има нов дизайн от 1 юли. 
При среща между бизнеса и премиера се стигна до решението за споразумение минималната заплата да бъде според 
професията. Велев определи това решение като огромен успех.  
„От няколко месеца преговаряхме със синдикатите. Постигнахме съгласие по над 40 реформи, които предложихме на 
правителството. Споразумението е тристранно и в него в средносрочен план са обосновани реформи, за които трите 
страни са съгласни, че трябва да ги подкрепят. Една от тези 40 е за договаряне на национална минимална работна 
заплата и на тази основа договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности”, обясни той. 
Според него в страните, където има такава практика, минималните работни заплати са с 60% по-високи.  
 
Дарик 
 
√ Васил Велев: Кризата ще бъде по-тежка от тази през 2008 година  
„През последните три седмици броят на новоназначените работници е по-голям от освободените. Това е в резултат на 
доминиране на тенденцията за назначаване на сезонните работници в туризма и строителството. 
През есента ще има обратна тенденция. Ако дотогава не се почувства по-осезаемо отблъскване от дъното, на което се 
намираме, има опасност да се увеличи безработицата”, заяви председателят на АИКБ Васил Велев в ефира на „Здравей, 
България”. 
От АИКБ смятат, че "дъното" е достигнато през май, но през юни няма видимо изтласкване. Според Велев, може да има 
повишаване през юли. Той е на мнение, че кризата ще бъде по-тежка от тази през 2008 година. 
„Ние настояваме е да се направи нов дизайн на мярката за подкрепа на заетостта, за да се противодейства на този взрив 
на безработицата. Февруари се оплаквахме от недостиг на работна ръка, а само за април имаме 1,77% увеличение. 
След година и половина пак ще стигнем до стремежа да искаме да внасяме работници. Единият сценарий е да се върнем 
към миналогодишните нива на продажби през 2021г. Ако това се случи, отново ще имаме недостиг на работна ръка”, 
обясни председателят на АИКБ. 
Според него, ако сега бизнесът не успее да задържи хората на работа, ще им бъде още по-трудно. Мярката за подкрепа 
на заетостта ще има нов дизайн от 1 юли. При среща между бизнеса и премиера се стигна до решението за споразумение 
минималната заплата да е според професията. Велев определя това решение като огромен успех. 
„От няколко месеца преговаряхме със синдикатите. Постигнахме съгласие по над 40 реформи, които предложихме на 
правителството. Споразумението е тристранно и в него в средносрочен план са обосновани реформи, за които трите 
страни са съгласни, че трябва да ги подкрепят. 
Една от тези 40 е за договаряне на национална минимална работна заплата и на тази основа договаряне на минимални 
работни заплати по икономически дейности”, обясни той. Според него, в страните, където има такава практика, 
минималните работни заплати са с 60% по-високи. 
 
√ Борисов проведе среща с бизнеса и синдикалните организации 
Министър-председателят Бойко Борисов проведе среща с национално представителни организации на бизнеса и на 
работещите, съобщиха от правителствения пресцентър. 
Във фокуса на разговора на премиера с представители на ръководствата на КРИБ, БСК, АИКБ, БТПП, КНСБ и КТ 
„Подкрепа“ бяха икономическите и социалните мерки за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от 
епидемията от COVID-19, по които е постигнат консенсус между социалните партньори в рамките на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество.  
В срещата участваха вицепремиерите Томислав Дончев и Марияна Николова, министърът на финансите Владислав 
Горанов, министърът на икономиката Емил Караниколов и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.  
Обсъден беше и 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.  
Друг акцент на разговора бе Националното тристранно споразумение по ключови теми за ускоряване на икономическото 
развитие в страната. Споразумението предстои да бъде подписано утре, 17 юни, преди правителственото заседание в 
сградата на Министерския съвет. 
 
 

https://nova.bg/news/view/2020/06/17/291129/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/
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√ Борисов обсъди с бизнеса и синдикатите спящите акции и мерките след карантината  
Икономическите и социалните мерки за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от епидемията от 
COVID-19 обсъдиха премиерът Бойко Борисов и представители на бизнеса и синдикалните организации, съобщиха от 
Министерския съвет. 
Обсъдените бяха мерките, по които е постигнат консенсус между социалните партньори в рамките на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество. 
На срещата участваха ръководствата на работодателските организации КРИБ, БСК, АИКБ, БТПП, и на синдикатите КНСБ и 
КТ "Подкрепа", както и вицепремиерите Томислав Дончев и Марияна Николова, министърът на финансите Владислав 
Горанов, министърът на икономиката Емил Караниколов и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. 
Обсъден беше и 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. 
Припомняме, проектозаконът за национализация на акциите бе остро критикуван и от бизнеса, и от омбудсмана Диана 
Ковачева. 
На 10 юни работодателите и синдикатите поискаха спешна среща с премиера по проекта за ценните книжа. 
Друг акцент на разговора бе Националното тристранно споразумение по ключови теми за ускоряване на икономическото 
развитие в страната. Споразумението предстои да бъде подписано утре, 17 юни, преди правителственото заседание в 
сградата на Министерския съвет. 
 
 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Аctualno.com 
 
√  Социалните партньори подписаха Национално тристранно споразумение. Какво урежда то? 
Подписахме безпрецедентно Национално тристранно споразумение. Аз нямам спомен да е правено нещо такова в 
България. Така започна представянето на документа Кирил Домусчиев на пресконференция в Министерския съвет.  
Това Национално споразумение е със статут на програма, подчерта икономическия министър Емил Караников. НСТС е 
най-легитимния орган, който може да приеме подобен документ, каза той.  
По думите на Домусчиев документа е продукт на 7 месеца преговори между бизнеса и синдикатите в НСТС, а след това е 
бил съгласуван и с премиера Бойко Борисов и министрите му. Споразумението е било готово още в края на февурари, но 
заради коронавируса, подписването му е било отложено, обясни Пламен Димитров от КНСБ. 
"Ние претендираме, че със договореностите е добре да се съобрази всяко следващо правителство, защото това е трудно 
постигнато споразумение с компромиси от двете страни.", каза той. "Трябва България да бъде една модерна държава с 
модерно мислене, модерен бизнес и модерни синдикати. Така решихме да заровим томахавките и да направим 
компромиси и от двете страни", обясни Домусчиев.  
"Таргетът ни е в следващите 6 до 8 месеца по всички тези мерки да бъдат започнати действия – законодателни постъпки 
или реформи. Тук са приоритетите на абсолютно всичко, което трябва да се случи в рамките на мандата на това 
правителство.То ще има и голямо значение и принос за преодоляване на кризата с коронавируса", подчерта той. 
"До 10 дни ще свикаме Национален икономически съвет, защото трябва да започнем работа. Тук има краткосрочни, 
средносрочни цели. По спешните трябва да заработим веднага", обясни икономическия министър. 
От 2021г. минималната заплата вече по отрасли  
 
В. Монитор 
 
√  НС гледа промени в Закона за хазарта тази седмица 
Парламентът ще разгледа предложенията на НФСБ и ГЕРБ за промени в Закона за хазарта на първо четене. ГЕРБ са 
изготвили изменения в закона, според които да се трансформира в държавна агенция на подчинение на Министерския 
съвет. Идеята е новото ведомство да се превърне в специализиран орган на Министерски съвет, като така ще се отнемат 
правомощията на финансовия министър да назначава персонално членовете на комисията, на която е принципал. 
Въвеждат се специални изисквания към председателя ѝ, който вече еднолично ще издава и отнема лицензи за хазартна 
дейност и ще контролира дейностите според проекта на ГЕРБ. 
Предложението на НФСБ е казина и игрални зали да има само в хотелите с категория „5 звезди“, в националните 
курортни комплекси.Според лидера на НФСБ Валери Симеонов трябва да се затварят поетапно залите, докато им изтекат 
лицензите. 

https://www.actualno.com/business/ot-2021g-minimalnata-zaplata-veche-po-otrasli-news_1472754.html
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Депутатите ще разгледат и промените в Закона за енергетиката на второ четене. Според промените малките и средни 
предприятия ще купуват ток на пазарни цени над определен лимит на потребена електроенергия. До този момент КЕВР 
определяше цена на тока за този тип фирми. Депутатите ще разгледат и проект на решение за приемане на процедурни 
правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране.  
В програмата на депутатите за тази седмица са предвидени и промени в Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа. Проектът за изменения цели да идентифицира собствениците на ценни книжа като им дава срок да преместят 
паричните си средства в подсметки на инвестиционен посредник. Народните представители ще обсъдят на първо четене 
и промени в Закона за защита на растенията. В петък се очаква да се проведе парламентарен контрол. 
 
√ Одобряват по 1500 безлихвени кредита на седмица  
Близо 1 500 души получават одобрение за безлихвен кредит всяка седмица. Стойността на одобрените заеми вече 
надхвърля 34 млн. лв., като само преди седмица това число бе над 28 млн. лв., съобщи Българска банка за развитие 
(ББР). 
До момента са постъпили 14 602 искания за кредити, от които са потвърдени над половината или 8 115 броя. Други 2 001 
броя се обработват. Средната стойност на заемите е близо 4 200 лв. Около една трета от исканията са на 
самоосигуряващи се, а масата - 77.5 на сто са от служители на трудов договор. 
В началото 12 банки се съгласиха да участват по схемата за подпомагане на физически лица. Досега две от финансовите 
институции оползотвориха изцяло предоставения им ресурс, а останалите банки ще продължат да приемат кандидати. 
Крайният срок за подаване на заявления е 31 декември 2020 г. 
 
√ Министрите на отбраната на ЕС обсъдиха засилването на ролята в сигурността 
Министрите на отбраната на ЕС обсъдиха възможностите за засилване на ролята на ЕС в областта на сигурността. Това 
стана по време на заседание на Съвета „Външни работи / отбрана“ на ЕС, проведено чрез видеоконферентна връзка. 
Участниците във форума обсъдиха развитието на отбранителните инициативи в рамките на Общата политика за 
сигурност и отбрана, участието в мисии и операции и осигуряването на необходимите ресурси за отбрана. В изказванията 
си те акцентираха на необходимостта от адекватно финансиране на Европейския фонд за отбрана в рамките на 
Многогодишната финансова рамка на ЕС като инструмент за насърчаване на отбранителната индустрия и развитието на 
отбранителните способности. 
Те обсъдиха и идеята за изготвянето на нов стратегически документ, т.нар. Стратегически компас, подпомагащ 
изпълнението на нивото на амбиция на Съюза. Министрите подкрепиха необходимостта от изграждането на обща 
стратегическа култура на ЕС въз основа на единна оценка на заплахите за неговата сигурност. 
На заседанието бе изразена позицията, че в страната ни има политическо съгласие за изпълнението на ангажиментите за 
разходите за отбрана и за реализирането на проектите за модернизация на въоръжените сили независимо от 
икономическите предизвикателства, породени от кризата с COVID-19. 
България запазва участието си в операциите на ЕС като израз на последователен и траен ангажимент към мира и 
сигурността. Потвърден бе и ангажиментът ни към отбранителните инициативи и конкретно към Постоянното 
структурирано сътрудничество. 
На проведеното по-рано заседание на Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана във формат министри 
на отбраната държавите-членки високо оцениха ролята на Агенцията като платформа за сътрудничество и развитие на 
отбранителните способности на ЕС и дадоха насоки за нейната бъдеща работа в условията на нововъзникващите 
предизвикателства пред европейската сигурност и отбрана. 
 
Investor.bg  
 
√ Ева Майдел: България може да повиши ръста на БВП с до 5% 
За целта обаче страната ни трябва да се възползва адекватно от инструмента на ЕС за справяне с последствията 
от пандемията от COVID-19  
Възможно е България да повиши до 8% ръста на брутния си вътрешен продукт през през следващите 4 години. Това 
обяви евродепутатът от ЕНП Ева Майдел по време на онлайн брифинг за журналисти, организиран от Бюрото на 
Европейския парламент в България. 
Тя обаче уточни, че това може да бъде факт само ако страната ни се възползва адекватно от инструмента на ЕС за 
справяне с последствията от пандемията от COVID-19 и от новата многогодишна финансова рамка на ЕС. 
Припомняме, че според първоначалните изчисления се очаква по линията за ограничаване на последиците от 
коронавируса страната ни да получи 15 млрд. лв. през следващите 4 години. 
"Ако инвестираме цялата тази сума, имаме възможност да добавим 5% към БВП на България от 2019 г. Ако се 
възползваме, както сме го правили досега, ефективно и инвестираме и средствата и от многогодишната финансова 
рамка, от 7-годишния бюджет - това са допълнителни 3% от БВП на година. Предстои Европейският парламент да 
разгледа тази седмица темата за икономическото възстановяване след пандемията от коронавируса и многогодишната 
финансова рамка.  
На въпрос от Investor.bg дали в ЕП се обсъжда евентуалното поредно затягане на регулаторната рамка по отношение на 
изискванията към финансовото състояние на застрахователините и по-конкретно капиталовата адекватност и 
платежоспособност, Майдел обясни, че в момента ЕС бори с най-засегнатите сектори от коронакризата. „Почти няма 
такива, които не са, но на дневен ред са по-различни теми. Скоро обаче отново ще се обсъждат промени в директивата 
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"Платежоспособност II". Тя беше приета 2015 г., застрахователният сектор работи в нейните параметри, до края на 
годината ще има предложения от ЕК как тя да се промени, особено в контекста на сегашната ситуация“, добави 
евродепутатът. 
Цветелина Пенкова (С&Д) уточни от своя страна, че по време на криза винаги изникват въпросите дали са правилно 
разписани разпоредбите за даден сектор и капиталовата адекватност на компаниите в него. 
„Мисля, че голяма част от рестрикциите бяха въведени след кризата от 2008 г. Разбира се, нещата се променят постоянно 
и трябва да се обновяват както чрез директивата "Платежоспособност II", така и „Базел“. Не смятам, че един спад в 
определени полици (близо 20% спад на застраховките „Помощ при пътуване“ и други застраховки, свързани с 
туристическия сектор, бел. ред) ще доведе до сериозни сътресения в целия сектор, тъй като в момента има бум на друг 
тип застраховки“, каза Пенкова. 
По принцип преговорите по промяната на "Платежоспособност II" за застрахователите започнаха в началото на 2019 г. 
Процесът на преразглеждането трябва да мине през няколко задължителни етапа до излизането на самото предложение 
на ЕК за изменения в директивата, което действително се очаква в края на 2020 г., но може да стане факт и в първите 
месеци на 2021 г. 
 
√ Български учени на крачка да открият молекулата за лечение на Covid-19 
Според две от най-големите лаборатории в света българското откритие има огромен потенциал  
Българска компания е на крачка от това да открие молекулата за лечение на вируса Covid-19. За три месеца български 
предприемачи са направили троен подход към болестта и са разработили три молекули, чрез които да гарантират 
успешното откриване на лекарство за коронавирус. 
Председателят на Управителния съвет на "Биотехнологичен и здравен клъстър" и лектор на предстоящата онлайн 
конференция "Предприемачи на бъдещето" Кристина Ескенази обяви пред Bulgaria ON AIR, че компанията има 
споразумение за подкрепа с два големи европейски университета. 
"Никак не ни е лесно. Процесът е сложен, дълъг и скъп. Но ние не се отказваме и работим денонощно. Имаме големи 
признания вече. Бяхме поканени в големи европейски консорциуми по европейска програма. Колегите ще валидират 
нашите резултати и ще тестват върху самия вирус", разясни Ескенази. 
Според данни на две от най-големите лаборатории в света именно българската молекула ще има най-голям потенциал 
да се превърне в лека срещу Covid-19.  
Финансирането на революционното откритие обаче не идва съвсем лесно. "Държавата и Европа имат голям проблем по 
отношение на финансиране на компания като нашата. Имаме изключителни компании, за да могат да се финансират, те 
отиват в други държави. Процесът е скъп, но носи доходност и възвръщаемост", посочи още Ескенази. 
Всичко за откритието на българската компания можете да разберете на онлайн конференцията "Предприемачи на 
бъдещето", която ще се излъчи на 18 юни на уебсайта и в социалните мрежи на Investor.bg. Bulgaria ON AIR също ще 
излъчи единствената по рода си конференция на живо във фейсбук страницата си.  
На 18 юни, от 12 часа, Кристина Ескенази ще участва и в онлайн конференцията „Предприемачи на бъдещето“, която 
ще се излъчва на живо на уебсайта и в социалните мрежи на Investor.bg. 
Онлайн конференцията на Investor.bg "Предприемачи на бъдещето" се осъществява с генералната подкрепа на 
Пощенска банка, както и с подкрепата на Индустриален Холдинг България и Общински гаранционен фонд  за малки и 
средни предприятия. 
 
БНР 
 
√ МС обсъжда промени в Закона за предучилищното и училищното образование  
Правителството ще разгледа на днешното си заседание проект за промени в закона за предучилищното и училищното 
образование. В началото на седмицата министърът на образованието Красимир Вълчев съобщи, че сред готвените 
законови поправки е задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните деца. 
Очаква се министрите да разгледат промени в програмата за гарантиране на безлихвени кредити за хората, останали без 
работа заради Covid-19. 
Кабинетът ще одобри допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване. 
В дневния ред е и допълнение на Наредбата за работното време почивките и отпуските, в което се регламентира, че 
размерът на обезщетението, дължимо при прекратяване на трудовото правоотношение, се определя пропорционално на 
времето, което се признава за трудов стаж 
 
√ 17 000 чартърни полета се очакват това лято на летищата във Варна и Бургас  
10 600 чартърни полета се очакват през това лято на летище Бургас, за летище Варна те ще са 6 400. Около 60% от 
хотелите в Слънчев бряг и Златни пясъци ще отворят през летния сезон. Това съобщи на брифинг министърът на туризма 
Николина Ангелкова. 
Субсидирането на чартърните полети с 35 евро на седалка ще даде възможност летният сезон да продължи до края на 
октомври месец, каза Ангелкова. Първите туристи, които ще пристигнат у нас, са от Холандия, Германия, Полша и 
Словакия. Антикризисната рекламна кампания за туризма на България не е спирала, подчерта министърът: 
Данните на Единната система за туристическа информация показват, че от 22 май са регистрирани над 91 000 туристи, 
пренощували в хотелите, като само 7 % са били от чужбина. 

https://events.investor.bg/
https://events.investor.bg/
https://events.investor.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101293693/krasimir-valchev-elektronnoto-obuchenie-shte-se-prilaga-samo-pri-izvanredni-obstoatelstva
https://bnr.bg/horizont/post/101293693/krasimir-valchev-elektronnoto-obuchenie-shte-se-prilaga-samo-pri-izvanredni-obstoatelstva
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Контролът върху продукта през сезона ще бъде безкомпромисен, подчерта Ангелкова. Успоредно с комуникационните 
кампании на целевите пазари стартира и кампания за това, чe страната ни е сигурна дестинация. 
 България е получила, втора след Турция, печат за сигурна дестинация от Световния съвет по туризъм и пътувания за това, 
че дестинацията е безопасна и отговаря на всички изисквания на здравните протоколи и осигурява абсолютно всичко за 
безопасна и спокойна почивка за всеки един турист, каза Николина Ангелкова. 
Предстои стартиране на целева кампания и в паневропейските телевизии от следващата седмица – BBC, CNN, 
EURONEWS, National Geographic заедно с всички нови клипове и визии, които са направени в тази връзка. 
„Ситуацията е необичайна и секторът се рестартира. Спадът на полетите през този сезон е с 35 на сто в сравнение с 
миналата година.“, отговори на журналистически въпрос Ангелкова. Тя заяви, че има уверенията на туристическия 
бранш, че ще предложи качествен продукт през този сезон. 
 
√ ЕЦБ: България и Хърватия могат да са в ERM II до края на годината  
Хърватия и България могат да се присъединят към "чакалнята" на еврозоната през тази година, заяви във вторник членът 
на борда на Европейската централна банка Фабио Панета, като той похвали усилията на страните за присъединяването 
им към общата европейска валута. 
Коментарите му в интервю за френския вестник Le Monde предполагат, че процесът на разширяване на еврозоната 
продължава да бъде стабилен, въпреки икономическата трусове в резултат на коронавирусната криза. 
"Хърватия и България взеха смели мерки за сближаване“, посочи Панета, който отговаря за международните и 
европейските отношения в ЕЦБ. "Ако процесът приключи успешно, те могат да се присъединят към ERM-2 до края на 
годината", прогнозира той. 
Тъй като държавите, които са кандидат членки, обикновено остават в системата на ERM  II, известна като "чакалнята" за 
еврозоната най-малко две години, за да докажат, че валутите им са стабилни, "първият наличен прозорец за 
присъединяване на Хърватия и България към еврозоната ще бъде през 2023 година, ако всички предварителни оценки са 
успешни“, допълни Фабио Панета. 
България и Хърватия са единствените държави от Европейския съюз, които активно искат да приемат еврото. 
В своя редовен двугодишен доклад за напредъка на държавите извън еврозоната, публикуван миналата седмица, ЕЦБ 
заяви, че коронавирусната криза поставя въпроси относно инфлацията и здравето на публичните финанси на двете 
кандидат членки. 
В същото интервю за Le Monde, Фабио Панета посочи, че Европейският съюз трябва спешно да вземе решение за пакета 
от фискални мерки, за да помогне на блока да премине успешно през провокираната от коронавируса икономическа 
криза 
"Това е изключително спешно и целта трябва да бъде разгръщането на този спасителен пакет възможно най-скоро, не 
по-късно от началото на 2021 година. Колкото по-дълго чакаме, толкова по-скъпа ще бъде намесата". предупреди той. 
През миналия месец ЕС предложи пакет от 750 милиарда евро, включително 500 милиарда безвъзмездни средства и 250 
млрд. евро под формата на заеми, но съпротивата на шепа фискално консервативни държави заплаши да се забави 
постигането на споразумение, като не се очаква сделка и през настоящия месец. 
 
News.bg 
 
√ България остава на 48-о място от 63 страни по конкурентоспособност 
България остава на 48-о място от 63 страни в Годишника на световната конкурентоспособност 2020 на Института за 
развитие на управлението - Швейцария. На същата позиция бе и през 2019 г., информират от Центъра за изследване на 
демокрацията. 
Това е подобрение от седем позиции спрямо 2015 г., но влошаване в сравнение с 2009 г. (38-то място). 
От Института констатират, че българската икономика продължава да е сред най-неконкурентоспособните в Европа, а 
дългосрочните фактори, които определят конкурентоспособността, остават недоразвити. Без съществена корекция в 
политиките на българските правителствени и бизнес лидери, вероятността за пробив в близките години остава малка. 
България беше включена в класацията през 2006 г. Класацията предоставя ежегодно анализи на конкурентоспособността 
на над 60 икономики в света и се следи от бизнеса и инвеститорите. 
Причина за бавния икономически растеж е негативното развитие на глобалната икономика, повлияно от Covid-19 кризата 
и търговското напрежение между САЩ и Китай. За това допринася и спада в държавните субсидии. Липсата на 
подходяща структура за качествено образование води до ниска производителност в бизнеса, където 
неудовлетворителните управленски практики и условията на трудовия пазар остават основни проблеми, пишат от 
Института. 
България продължава да разчита на ограничена база от фактори за конкурентоспособност, сред които са основно 
ниските цени и данъци. Страната има добри резултати по отношение на ниските корпоративни данъци и стабилността на 
валутния курс, обобщават ситуацията от Центъра за изследване на демокрацията. 
 
√ ОП събират кръгла маса за физическия фалит 
Кръгла маса с гражданското общество ще проведе ВМРО по закона за физическия фалит. От институциите ОП получили 
принципна подкрепа да има такъв закон. НАП са застанали зад идеята. Вече и Румъния има такъв закон. 
Всеки, който повече от три месеца не може да изплаща кредита си, ще може да ползва такава защита. Въведени 
са мерки срещу кредитните милионери, за да не злоупотребяват със закона.   
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Предоставят се наказателни лихви и други отежняващи факти върху кредита при оценка дали длъжникът ще може да се 
ползва от закрилата на закона. В досието на длъжника обаче ще остава записано, че не е бил добросъвестен. Прави се 
регистър на длъжниците. 
Това е полезно за българските граждани, каза Искрен Веселинов. Десетки хиляди са длъжниците. Няма статистика колко 
са тези длъжници. Има изисквания към длъжниците, за да могат да се ползват от защитата на закона. За да няма 
злоупотреби, е ограничен кръгът от лицата, които ще се ползват от закрилата на закона, предлаган от Обединените 
патриоти. 
 
Economic.bg 
 
√ ООН очаква 40% срив на преките чуждестранни инвестиции 
По-слабо развитите страни вероятно ще бъдат най-силно засегнати 
Притокът на преки чуждестранни инвестиции се очаква да намалее с 40% през 2020 г. вследствие на кризата, прогнозира 
ООН в свой доклад във вторник, посочвайки пандемията от коронавируса като основен фактор. По-слабо развитите 
страни вероятно ще бъдат най-силно засегнати. 
Прогнозата е, че преките чуждестранни инвестиции ще се свият от 1.54 трлн. долара през 2019 г. до по-малко от 1 трлн. 
долара. За първи път от 2005 г. насам, стана ясно по време на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD).  
Преките чуждестранни инвестиции са индикатор за трансграничните инвестиции в частния сектор.  
Тазгодишният срив се ще продължи и догодина със спад от допълнителни 5-10%, сочи още прогнозата на ООН. 
Преобръщане на тенденцията се очаква едва през 2022 г.  
„Глобалната икономика е в по-тежка ситуация, отколкото беше по време на финансовата криза през 2008 г.“, отбеляза 
генералният секретар на UNCTAD Мухиса Китуйо пред журналисти, цитиран от DW. „Пандемията представлява шок от 
търсенето, предлагането и политиката за преките чуждестранни инвестиции.“ 
„Очаква се развиващите се икономики да забележат най-голям спад на преките чуждестранни инвестиции“, тъй като те 
са по-склонни да зависят от тях, конкретно по отношение на производство и добив на суровини, обясни Джеймс Джан, 
директор по инвестициите и предприемачеството в UNCTAD. 
 
√ Morgan Stenley: Втора вълна от COVID-19 няма да повлияе на рестарта на икономиката на Азия 
Според експертите властите вече знаят как да реагират  
Евентуално избухване на втора вълна от коронавирус в Азия няма да нанесе толкова големи щети върху икономиката, 
колкото бяха нанесени при първото избухване на вируса, заяви икономист от Morgan Stanley пред CNBC по повод 
завишените случаи на новозаразени  в Азия. 
Притесненията от появата на нова вълна от инфекцията се засили в последните няколко седмици след като Пекин 
започна да съобщава за нови случаи на коронавирус. Според Дей Тан, един от управляващите директори на Morgan 
Stanley, обаче евентуална втора вълна от вируса няма да окаже толкова голям негативен ефект върху икономиката, 
защото властите „вече са се срещали с вируса и знаят как да реагират в подобна ситуация“. 
„Повторно потапяне на икономиките не само в Азия, но и в световен мащаб, ние не очакваме. Ясно е, че когато света се 
отвори, случаите на заразени ще се увеличат“, каза Тан за CNBC. Експертът даде пример с няколко града в Южна Корея, 
Тайван и Хонконг, където още в края на месец април противоепидемичните мерки са били облекчени и това е довело до 
ръст на заболяваемостта, но „ситуацията изглежда доста по-добре в сравнение с тази, на която станахме свидетели 
преди месеци“, каза още специалистът. 
През последните над 50 дни в Азия не бяха съобщавани за нови случаи на коронавирус, но тази тенденция преди дни се 
прекъсна. Въпреки това експертите от Morgan Stenley очакват възстановяването на икономиката в Азия да се случи много 
по-бързо, отколкото в другите части на света. 
 „Това е така предвид по-ефективния институционален отговор в икономики като Китай, Тайван, Корея и Хонконг, където 
контрол срещу разпространението на Covid-19 беше наложен в много ранен етап. Дори има и случаи, в които ситуацията 
е овладяна без дори да се прибягва до блокиране“, казват експертите. 
 
В. Труд 
 
√ За да се ориентират малките фирми на свободния пазар: Платформа сравнява цените на тока 
Санкция за оператор, ако откаже газифициране 
Да се създаде електронна платформа за сравняване на цените на електрическата енергия, която предлагат различните 
търговци. Това записаха депутатите, след като енергийната комисия прие на второ четене промени в Закона за 
енергетиката. Целта е 300 000 малки фирми, които от 1 октомври 2020 г. трябва да излязат на свободния пазар, да могат 
да си изберат доставчик. 
На платформата ще има и калкулатор, обясни председателят на енергийната комисия Валентин Николов. Безплатен 
достъп до нея ще имат клиенти с потребление под 100 хиляди киловатчаса годишно. Търговци, които откажат да дават 
ежемесечни данни за цените, на които са сключвали договори, ще бъдат глобявани от 5 000 до 50 000 лева и в трикратен 
размер при повторно нарушение. 
Търговците на електроенергия се обявиха против платформата. Според тях информацията за цените е търговска тайна. Те 
са категорични, че не могат да предлагат оферти на месечна база, защото цената на електроенергията е динамична. 
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Друга промяна в закона предвижда в 30-дневен срок от влизането му в сила сегашните доставчици ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-Про 
да информират всеки един свой клиент, че трябва да си избере нов търговец от свободния пазар. Ако фирмите не успеят 
да сключат договори с нови доставчици до 1 октомври 2020 г., досегашните да продължат да им осигуряват 
електроснабдяването до края на юни 2021 г., но по одобрени от регулатора цени като доставчик от последна инстанция.  
Въвеждат се и глоби от 20 000 до 100 000 лева за газоразпределителни оператори, които откажат на клиент да бъде 
включен в мрежата. При повторно нарушение глобата става в трикратен размер. Ако операторът откаже да го 
присъедини, той е длъжен в 3-месечен срок от отказа да отстрани причините за него, като не може да даде последващ 
отказ на същото основание, записаха още депутатите. 
 
БНТ 
 
√ Депутатите облекчават условията за влизане в КЕВР  
Депутатите облекчават условията, на които трябва да отговарят следващите членове и председател на Комисията за 
енергийно и водно регулиране. Поправката е дописана между двете четения в поредните промени в Закона за 
енергетиката, който ще бъде гласуван окончателно днес. 
Според новите изисквания председател и членове на КЕВР могат да станат хора с най-малко петгодишен опит във водния 
или енергийния сектор. Досега изискването беше за стаж от седем години. Освен това председателят на комисията 
трябва да има не само стаж но и да е бил на ръководна позиция в енергетиката или във водния сектор. Днес депутатите 
ще гласуват и решението дребният бизнес да излезе на свободния пазар на ток от 1 октомври. 
 
√ Служител на НОИ заразен с коронавирус. Затварят сградата за дезинфекция  
Сградата на Националния осигурителен институт (НОИ) на столичния бул. "Александър Стамболийски“ №62-64 ще бъде 
затворена днес за извършване на пълна дезинфекция, приемните за граждани ще работят до 15 часа, при спазване на 
мерките за индивидуална защита и физическо отстояние. 
Причината за извънредната дезинфекция е положителна проба за заразяване с коронавирус на служител от Контактния 
център на НОИ. 
В спешен порядък ще бъдат установени и тествани всички контактни на заразения служител, на първо време това ще 
стане с всички работещи в Контактния център, които ще бъдат поставени и под карантина. Тези служители обслужват 
единния телефонен номер на НОИ за даване на консултации и нямат пряк физически контакт с граждани. 
 
√ Две банки са изчерпали ресурса си за безлихвени кредити  
Две от десетте банки, които могат да отпускат безлихвени кредити на хора в неплатен отпуск или самоосигуряващи се 
лица, вече са изчерпали ресурса си и няма да приемат повече заявления. Това съобщиха от държавната Българска банка 
за развитие, която е гарант по заемите. 
Кредитните институции, които няма да приемат нови искания са "Интернешънъл Асет Банк" и Общинска банка. 
Безлихвени кредити обаче ще продължат да отпускат останалите осем банки приели програмата - "Алианц Банк", "Банка 
ДСК", "Инвестбанк", ОББ, "Първа инвестиционна банка", "Търговска банка Д", "Централна кооперативна банка" и 
"Уникредит Булбанк". 
Според статистиката на ББР близо 1500 души седмично са одобрявани за безлихвени кредити. Одобрените заеми вече 
надхвърлят 34 милиона лева към 15 юни. Постъпилите искания досега са 14 602, от които потвърдени са общо 8 115, а 
обработващи се – 2 001. Средната стойност на заемите е близо 4 200. 77,5% от исканията са на лица на трудов договор, а 
останалите са на самоосигуряващи се. 
Програмата за безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, 
които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4 500 
лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. По мярката може да се кандидатства до края на 2020 г. 
Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са 
освободени от такси, комисиони и неустойки. 
 
√ Текстилният бранш у нас е на ръба заради пандемията  
Конкуренцията на вносните стоки и липсата на приходи по време на пандемията с коронавируса поставят на ръба на 
оцеляването текстилния бранш у нас. Производителите се надяват да върнат клиентите си, а началото поставят с 
изложението "С любов към българското". 
При строги мерки за безопасност на щандовете се предлагат разнообразни стоки родно производство. Анжела Радоева е 
представител на фирма за дамска конфекция. Казва, че по време на пандемията са оцелели, защото са шили предпазни 
маски. Проблемите в бранша обаче са от години. 
Анжела Радоева, представител на фирма за дамска конфекция: Трудно оцеляваме, защото няма достатъчно подкрепа 
от държавата. Доста голям процент е вносът, българското производство все повече замира, просто е на изчезване. 
В тежка криза по време на пандемията се е оказал и бизнесът с бижута, казва Веселин Василев от Търговище. 
Веселин Василев - бижутер: Хората в тоя страх искат да си купят нещо от първа необходимост, храна най-вече и до 
нашите стоки изобщо не им беше. Наложи се да тегля и да рефинансирам кредити, взети от мен, тъй като нямаше как да 
плащам наеми. 
Посетители на изложението са убедени в качеството им. 



10 

 

Ивелина Николова: В тази пандемия много български производители закъсаха, така че нека подкрепим българските 
производители, българската стока, и са си хубави, са си качествени нашите неща. 
Панаирните щандове на българските производители ще останат в Русе до 29 юни. 
 
√ Предсрочните избори в Северна Македония ще са на 15 юли  
Председателят на парламента на РС Македония Талат Джафери късно снощи е подписал решение за промяна и 
допълнение за провеждане на предсрочните избори, с което определя датата 15 юли, написа той във Фейсбук. 
Джафери казва, че документът е „архивиран и изпратен до Държавната избирателна комисия, Министерството на 
външните работи и Министерството на правосъдието, с което са спазени крайните срокове за дните, посочени в 
Конституцията". 
Първоначално изборите бяха насрочени за 12 април, но бяха отложени заради пандемията от коронавирус. Тогава 
страните договориха нова дата, а СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ вчера постигнаха споразумение за провеждането на вота на 15 
юли. 
Новината, че партиите са постигнали споразумение бе обявена вчера на пресконференция от председателя на СДСМ 
Зоран Заев. 
Заради вота 15 юли ще е неработен ден. 
 
Мениджър 
 
√ Расте вносът на електроенергия у нас  
Вносът на електроенергия от началото на годината до 14 юни е нараснал с малко над 34%, показват данните на 
държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО). В същото време износът продължава да намалява като на 
годишна база спадът е 18,22 на сто. Въпреки намалението, страната ни все още продължава да изнася повече отколкото 
да внася. 
Намаление има и в производството на електроенергия с 9 на сто. Най-голям е спадът при т.нар. "базови централи" - АЕЦ 
и ТЕЦ - с близо 12%. За сметка на това се увеличава токът, произведен от възобновяеми енергийни източници - вятърни, 
слънчеви централи и централи на биомаса, информира БНТ.  
Данните на ЕСО показват, че потреблението на ток от началото на годината намалява с 3,45%. 
Комисията за енергийно и водно регулиране продължава проверките си на организирания борсов пазар у нас. 
Само преди седмица стартира и ново производство за съмнение за злоупотреби при участниците на борсата.  
 
√ КЕВР прие нови правила за работа на организирания борсов пазар  
На закрито заседание вчера Комисията за енергийно и водно регулиране прие нови правила за работа на организирания 
борсов пазар. Според обясненията на регулатора целта е чрез тях да се постигне сигурност и яснота в обществените 
отношения, възникнали в резултат на търговията на електрическа енергия на организирания борсов пазар, като се 
регламентират правата и задълженията на търговските участници и на "Българска независима енергийна борса" ЕАД. 
С правилата се обхваща цялостната дейност на борсовия оператор, включително на трите пазарни сегмента - „Ден 
напред“, „В рамките на деня“ и Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия чрез двустранни 
договори. 
В отделни глави са регламентирани процедурите за регистрация и достъп на търговските участници до електронните 
системи за търговия и сетълмент, правилата за оттегляне, отстраняване и изключване на търговски участници от 
борсовия пазар, реда, начина и условията за осъществяване на търговия на отделните пазарни сегменти. Уточнени са 
действията, пораждащи финансови взаимоотношения и финансови задължения, както и предоставяните услуги по 
сетълмент на всички сегменти на борсовия пазар на електрическа енергия. 
Уредена е и отговорността на търговските участници при неизпълнение на задължения, произтичащи от участието им на 
борсовия пазар, както и от сключени договори за търговия на този пазар. Регламентирани са забрани за манипулиране 
на пазара и за търгуване с вътрешна информация. 
Приетите от КЕВР Правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия ще бъдат обнародвани в 
„Държавен вестник“. 
 
√ САЩ и Китай се сринаха в класацията за световна конкурентоспособност  
Докато големите страни се борят за икономическо господство , по-малките държави предлагат по-добри условия за 
бизнес и работа, пише Си Ен Би Си. 
Двете най-големи икономики на планетата – САЩ и Китай паднаха с доста позиции в тазгодишното издание на 
класацията на световната конкурентоспособност на Международения институт за развитие на управлението (Institute for 
Management Development -IMD), заради обтегнатите търговски отношения между двете страни. 
Сингапур запази първата си позиция за втора поредна година, докато Дания се изкачи с 6 места до втората позиция. Топ 
5 допълват Швейцария, Холандия и Хонконг. В първата десетка се нареждат още Швеция, Норвегия и Канада. 
САЩ се сринаха със 7 позиции до 10-то място, а Китай с 6 до 20-то място. 
България запазва 48-та си позиция от 2019 г. 
Реакцията към пандемията от COVID-19 е във фокуса на проучването 
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Ежегодната класация се съставя на база на четири основни фактора: икономическо представяне, ефективност на 
правителството, ефективност на бизнеса и инфраструктура. Вътрешни и международни данни, комбинирани с проучване 
сред 5 866 мениджъри, допълват картината за представянето на 63-те страни, влизащи в списъка. 
Макар че проучването е било направено преди пандемията от COVID-19, от IMD подчертават, че сравнително успешното 
представяне на страните от Топ 5 в борбата с коронавируса е пример за способността на техните правителства да се 
приспособяват към кризисни ситуации. „Поддържането на политическа стабилност и социална кохезия е от голямо 
значение за минимизирането на несигурността, създадена от кризата“, коментира пред Си Ен Би Си Артуро Брис 
директор на IMD World Competitiveness Center. 
Големите промени през 2020 г. 
Сингапур запази първото си място заради доброто икономическо представяне, силните търговски връзки и високата 
заетост, казват от IMD. Силно развитата образователна система и технологичната инфраструктура също допринесоха за 
добрия резултат на града-държава. 
Висока оценка и за Дания (2 място), която се дължи най-вече на стабилния пазар на труда и добрите здравните и 
образователни системи в страната, докато при Швейцария (3) най-силно впечатление прави научната инфраструктура, 
допълват авторите на проучването. 
„Недостатъците“ по отношение на политическата стабилност, социалната кохезия и икономическото и полово равенство 
натежаха на представянето на САЩ през тази година, отчете Брис. Китай, от своя страна, падна с няколко позиции заради 
забавянето на международната търговия. 
Силно представяне в тазгодишната класация отчитат и Тайван(11 място), Финландия (13) и Австрия (16). Великобритания, 
която заема 19 позиция, е напреднала с 4 места на фона на надеждите за предприемане на мерки за по-свободна 
търговия след Брекзит. 
„Най-добрите дестинации за хората, които искат да се преместят и да започнат бизнес са онези, които крият малък риск 
от политическа нестабилност и имат високо качество на живот. Освен това, насърчаването на иновациите и 
предприемачеството показват готовността на тези страни да подкрепят икономиката си в дългосрочен план“, коментира 
Брис. 
Цялата класация може да видите тук 
 
√ Зелена вълна на световните борси след новите стимули на Федералния резерв  
Европейските борси се присъединиха към глобалното рали във вторник след решението на Федералния резерв на САЩ 
да започне да купува директно отделни корпоративни облигации, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 7,33 пункта, или 2,08%, до 360,42 пункта, възстановявайки се от 
пониженията от последните няколко сесии, причинени от опасенията от втора вълна от COVID-19 след ръст на случаите 
на нови заразни в САЩ и Пекин. По-малко от 10 акции на STOXX 600 бяха в червената територия в ранната търговия. 
Немският индекс DAX се повиши с 300,67 пункта, или 2,52%, до 12 212,02 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна с 123,07 пункта, или 2,04%, до 6 188,67 пункта. Френският измерител CAC се повиши 93,51 пункта, или 
1,94%, до 4 909,23 пункта. 
Страховете от втора вълна от COVID-19 бяха леко успокоени, след като от Китай съобщиха за 27 нови случая на 
инфекцията в Пекин, след като предходния ден бяха регистрирани 36. 
„Докато притесненията от втора вълна от инфекцията остават на заден план, инвеститорите се надяват за връщане на 
икономиката на нивата преди пандемията и се радват на огромните фискални стимули, които рано или късно ще 
достигнат до всички ликвидни активи“, коментира Стивън Инес от AxiCorp. 
Историческите парични и фискални стимули, приети от европейските правителства и Европейската централна банка, 
подкрепиха възстановяването на STOXX 600, които вече е само на 17% под февруарския си връх. 
В началото на месеца ЕЦБ изненада финансовите пазари като разшири пандемична си програма за извънредни покупки 
(Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) с още 600 млрд евро до 1,35 трлн. евро. 
Акциите на германският авиопревозвач Lufthansa поскъпнаха с 5,07%, след като компанията съобщи, че опитва да 
постигне споразумение с представителите на синдикатите до 22 юни за съкращения на 22 хил. работни места. 
Книжата на Zolando паднаха с 4,96%, след като стана ясно, че компанията е продала 5% от акциите си на шведската 
инвестиционна фирма Kinnevik AB. 
Обрат на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси завършиха търговската сесия в понеделник в зелената териотирия, след като 
федералният резерв на САЩ обяви нови мерки за подкрепа на икономиката в условията на пандемия, предаде Си Ен Би 
Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 157,62 пункта, или 0,62%, до 25 773,16 пункта. Широкообхватният индекс 
Standard & Poor's 500 напредна с 25,28 пункта, или 0,83%, до 3 066,59 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq отчете ръст от 137,22 пункта, или 1,43%, до 9 726,02 пункта. 
Акциите на технологичните компании от групата FAANG – Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet поскъпнаха 
съответно с 1,71%, 1,08%, 1,24%, 1,78% и 0,55%. 
Банковият сектор също записа печалби, като книжата на JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo и Bank of America 
поскъпнаха съответно с 1,38%, 1,40%, 0,86% и 1,49%. 
По-рано през сесията трите индекса записаха сериозни спадове. Dow падна с 760 пункта, преди да се възстанови, докато 
S&P 500 и Nasdaq бяха надолу с 2,5% и 1,9%. 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2020/
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Индексите с оцветиха в зелено, след като Федералният резерв на САЩ съобщи, че ще започне да купува директно 
отделни корпоративни облигации, отделно от изкупуваните до момента „борсово търгуваните фондове“ (ETFs). Това 
решение показва готовността на Фед да продължи да подкрепя кредитните пазари в условията на пандемия. 
Движенията в понеделник последваха големите понижения от края на миналата седмица, предизвикани от опасенията 
от втора вълна от коронавируса. За миналата седмица Dow и S&P 500 се понижиха съответно с 5,5% и 4,7%, докато 
Nasdaq изтри 2,3% от стойността си. Това бе най-лошото седмично представяне и за трите индекса от 20 март насам. 
Силен ръст в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха силни повишения във вторник, 
следвайки новите мерки от страна на Федералния резерв на САЩ за подкрепа на икономиката, предаде Маркетоуч. 
„Ако имаше някакво съмнение относно щедростта на Фед, то вече не трябва да съществува. Глобалните фондови пазари 
се възстановяват бързо след съобщението на централната банка“, заяви Стивън Инес от AxiCorp. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 скочи с цели 1 051,26 пункта, или 4,88%, до 22 582,21 пункта, 
след кат остана ясно, че Японската централна банка ще разшири програмата си за подкрепа на бизнеса от 75 на 100 
трилиона йени (от 690 млрд. долара на 1,02 трлн.). От финансовата институция заявиха, че „японската икономика 
вероятно ще остане в тежка ситуация заради влиянието на COVID-19 в страната и в чужбина, но се очаква икономическата 
активност постепенно да се възстанови. 
Основния индекс в континентален Китай Shanghai Composite се повиши с 41,72 пункта, или 1,44%, до 2 931,75 пункта, 
докато по-малкият Shenzhen Composite напредна с 33 пункта, или 1,77%, до 1 898,35 пункта. Хонконгският Hang Seng 
добави 567,14 пункта към стойността си, или 2,39%, достигайки ниво от 24 344,09 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi се повиши с 107,23 пункта, или 5,28%, до 2 138,05 пункта. 
Австралийският показател ASX 200 напредна с 222,5 пункта, или 3,89%, до 5 942,3 пункта, 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,65 пункта, или 0,14%, до 458,16 пункта. BGBX40 се понижи с 0,15 пункта, или 0,15%, до 97,47 
пункта. BGTR30 изтри 0,89 пункта от стойността си, или 0,19%, достигайки ниво от 468,58 пункта. BGREIT се повиши с 0,17 
пункта, или 0,13%, до 133,14 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Програма на президента Румен Радев за 18 и 19 юни  
На 18 юни, четвъртък, президентът Румен Радев ще посети Перник. Държавният глава ще се срещне с кмета Станислав 
Владимиров и представители на ръководството на общината от 10.40 часа (в сградата на oбщината). 
По-късно същия ден държавният глава ще посети Кресна. В 13.00 часа в сградата на общината президентът Румен Радев 
ще проведе среща с кмета на града Николай Георгиев и представители на ръководството на общината. В 14.00 
часа държавният глава и Неврокопският митрополит Серафим ще бъдат в храм-паметника "Свети Иван Рилски" в Кресна, 
в чиято костница се пазят костите на над 500 български военни. В Кресна Румен Радев ще има среща със земеделски 
производители от региона, предвижда се и посещение в Роженския манастир „Рождество Богородично“. 
На 19 юни, петък, президентът ще бъде в Сандански, където от 9.00 часа ще проведе среща с кмета Атанас Стоянов и 
представители на ръководството на общината. По-късно през деня държавният глава Румен Радев ще посети Петрич, 
където в 10.00 часа (в сградата на общината) ще разговаря с кмета Димитър Бръчков. В 10.30 часа президентът ще бъде в 
античния град Хераклея Синтика. 
 
√ Становище на ЧЕЗ в България относно решение на Комисията за защита на конкуренцията  
Във връзка с обявено на 16 юни 2020 г. решение на Комисията за защита на конкуренцията по искане на оператор на 
касови плащания, свързано с администриране и заплащане на дължими суми от крайни клиенти на дружества от групата 
на ЧЕЗ в България, постановяващо заплащането на глоби в общ размер на над 4 400 000 лева, ръководството на ЧЕЗ в 
България категорично заявява, че компаниите на ЧЕЗ в България работят изцяло в съответствие с българското и 
европейското законодателство, включително и антимонополното такова, и не злоупотребяват с господстващо положение 
или с по-силна позиция при договаряне. 
Изненадани сме от решението на КЗК, което е в пълно противоречие с взето преди това решение от същата Комисия, по 
същия казус, със същия жалбоподател и потвърдено по съдебен ред. 
Подобни решения компрометират доверието в институциите, нарушават прозрачността и предвидимостта на бизнес 
средата, като създават съмнение в независимостта на администрациите. 
Дружествата на ЧЕЗ ще обжалват в законоустановения срок решението на КЗК.   
 
√ Анатолий Макаров: Русия не оспорва приноса на България за кирилицата  
"Никой в Русия не се е опитвал и не се опитва да оспори приноса на Първото Българско царство в създаването на 
славянската писменост. Това е обективен исторически факт, който няма как да бъде отричан. Русия е била и 
продължава да бъде заинтересована от стабилността, сигурността и процъфтяването на Балканите. Трябва ясно 
да се разграничат „Турски поток“ и „Балкански поток“, защото макар и взаимносвързани, те все пак са напълно 
различни проекти. Задачата на „Балкански поток“ е създаването на газоразпределителен център от европейски 
мащаб – хъба „Балкан“, заяви в интервю за БГНЕС Негово превъзходителство Анатолий Макаров, посланик на 
Руската федерация у нас. 

https://bgnesagency.com/bulgaria/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8/
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Агенция КРОСС публикува пълния текст на интервюто с него: 
БГНЕС: Ваше превъзходителство, пандемията от коронавирус внесе сериозна корекция в сроковете за изпълнение на 
съвместните енергийни проекти – „Турски/Балкански поток“ и АЕЦ „Белене“. Смятате ли, че „Турски/Балкански поток“ ще 
бъде построен скоро и пуснат в експлоатация? Не се ли опасявате, че срещу него могат да бъдат наложени санкции от 
САЩ, подобни на тези, които се подготвят за „Северен поток-2“? 
Анатолий Макаров: Смятам, че паралелът със „Северен поток-2“ не е напълно уместен в този случай. Трябва ясно да се 
разграничат „Турски поток“ и „Балкански поток“, защото макар и взаимносвързани, те все пак са напълно различни 
проекти. С първия всичко е ясно – „Турски поток“ е завършен и благополучно работи от началото на януари тази година. 
На церемонията по неговото тържествено откриване присъства и министър-председателят Бойко Борисов. 
„Балкански поток“ е проект за развитие на националната газопреносна система на България – страна-членка на 
Европейския съюз. Неговата задача е създаването в страната ви на газоразпределителен център от европейски мащаб – 
хъба „Балкан“. 
Именно за това е включен в Енергийната стратегия на Република България и има статут на проект от национално 
значение. Освен това, „Балкански поток“ е много важен елемент от общоевропейската енергийна сигурност, 
включително от гледна точка на диверсификацията на маршрутите и източниците на доставката на природен газ. 
Много държави, включително членки на Европейския съюз, разчитат той да бъде изграден успешно. Българското 
правителство предприема всичко необходимо той да бъде завършен възможно най-скоро в съответствие с изискванията 
и правилата на европейското законодателство. 
Що се отнася до сроковете на реализацията на проекта, премиерът Бойко Борисов и министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова многократно са заявявали, че въпреки ситуацията с коронавируса, работите по „Балкански поток“ 
вървят с пълна пара без прекъсване. Затова вярваме, че проектът ще бъде завършен в срок до края на годината и няма да 
има отлагане. 
БГНЕС: През последните години сме свидетели на яростно противопоставяне между България и Русия в областта на 
историята. В нашата страна приемат особено болезнено опитите на Москва да омаловажи ролята на България като люлка 
на кирилицата, продължител и разпространител на делото на Светите братя Кирил и Методий и техните ученици. Може 
ли да очакваме Русия да промени скоро своята позиция по тези въпроси? 
Анатолий Макаров: В този случай не мога да се съглася с вашия коментар. Между Русия и България не съществува 
„яростно противопоставяне“ в областта на историята. Нещо повече, няма никакви опити да се принизи ролята на 
България като люлка на кирилицата, приемник и разпространител на делото на Светите Кирил и Методий и техните 
ученици, които са много почитани в нашата страна. 24 май е важен ден и за мен самия. Както вече съм казвал и по-рано, 
моят син се казва Кирил. 
В самото сърце на Москва има паметник на Св. Св. Кирил и Методий с надпис „На Светите равноапостоли първоучители 
славянски Кирил и Методий от благодарна Русия“. 
За своя достатъчно дълъг живот не мога да си припомня нито един случай на вандализъм по отношение на този 
паметник или призиви за неговото премахване, което, за съжаление, не може да се каже по отношение на паметниците 
на нашите воини в България. 
Но това е друг въпрос, към който се надявам отново да се върнем. 
Що се отнася конкретно до вашия въпрос, повтарям: никой в Русия не се е опитвал и не се опитва да оспори приноса на 
Първото Българско царство в създаването на славянската писменост. Това е обективен исторически факт, който няма как 
да бъде отричан. 
В подкрепа на тези думи бих желал да цитирам откъс от излязлата преди няколко години книга „Шедьоври на 
българската книжовност на руска земя“ на доктора на историческите науки и професор в Московския държавен 
университет „М.В. Ломоносов“ Л.В. Горина и доктор Б. Даскалова от СУ „Св. Климент Охридски“: „Специално ще 
подчертаем огромния принос на средновековна България в създаването и развитието на християнската култура, който се 
състои в това, че именно България е създала условията за творчество на учениците на Кирил и Методий, изгонени от 
Велика Моравия след смъртта на Кирил (869 г.) и на Методий (885 г.) от германското духовенство“. 
В същия дух разглежда тази тема и докторът на историческите науки, член-кореспондентът на Руската академия на 
науките, завеждащият отдела за история на Средните векове в Института по славистика на РАН Борис Флоря. В книгата 
„Съдбата на кирило-методиевската традиция след Кирил и Методий“ той обръща внимание на факта, че България 
притежава “цяло събрание от оригинални и преводни текстове, запазили определени данни за техните автори и 
преводачи, а понякога и за времето на тяхната работа и на покровителите, които са ги подтикнали към създаването на 
едни или други текстове, българските владетели Борис-Михаил и неговият син Симеон“. 
Борис Флоря особено подчертава активната роля за развитието на писмеността на прага на IX-X в. на учениците на 
Методий – Климент Охридски, Наум, Константин Преславски и „книжовниците от българската среда като Йоан Екзарх 
или презвитер Григорий“. 
Следователно, както виждате, принципни разногласия по тази тема между сериозните представители на научните 
общества на Русия и България няма. 
Естествено между учените в нашите страни могат да съществуват определени различия, в повечето случаи свързани с 
използването на терминологията. Но тези въпроси трябва да бъдат предмет на дискусия на съответните научни форуми, 
а не начин да се раздуе истерия и да се създаде проблем там, където го няма. Както се казва във вашата известна 
поговорка, не трябва да се търси „под вола теле“. Няма да намерите. 
БГНЕС: Какви са възможностите за сътрудничество между България и Русия в периода след пандемията от коронавирус, 
така че двете страни да не засягат болезнени за тях въпроси? 
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Анатолий Макаров: Дълбоко съм убеден, че даже по най-трудните и чувствителни теми държавите трябва да търсят 
консенсус чрез преговори, а не да се обиждат една на друга. 
Само открито и честно обсъждайки проблемите може да се намери изход от всяка ситуация. При това към настоящия 
момент не виждам някакви наистина болезнени или трудно разрешими въпроси в нашите отношения, които биха могли 
да помрачат положителната тенденция в развитието на сътрудничеството между Русия и България. 
Имаме големи планове за бъдещето. Във външнополитическия дневен ред – провеждането на руско-български 
политически консултации в Москва и посещението на Сергей Лавров в София, отложени заради пандемията от 
коронавирус. 
Задачите в енергийната област не се нуждаят от особени пояснения. Трябва максимално ефективно да си сътрудничим 
по ключовите енергийни проекти. 
Една от най-перспективните сфери за сътрудничество остават търговско-икономическите отношения. Тук имаме доста 
работа. Не е тайна, че нашият двустранен стокообмен по разбираеми причини в момента не преживява най-добрите си 
времена. 
Убеден съм, че трябва да се стремим максимално да разкрием богатия търговско-икономически потенциал на нашите 
страни за сметка на увеличаване на обемите на взаимната търговия, а също така чрез разширяването на асортимента от 
стоки, включително високотехнологичните несуровинни стоки. 
Убеден съм, че след нормализирането на санитарно-епидемиологичната обстановка в нашите страни и занапред ще 
реализираме полезните културно-хуманитарни проекти с участието на приятелски НПО, сънародниците и българските ни 
приятели. Имаме планове за по-нататъшно развитие на връзките в музейната и театрална области. 
Надявам се, че в близко бъдеще ще се възобновят гастролите в България на руски музикални, театрални и творчески 
колективи, които, както знаем, се приемат топло от българската аудитория. 
Също така бих искал да добавя, че ние задължително ще осъществим в течение на следващите месеци всички 
мероприятия, посветени на 75-та годишнина от победата на съветския народ над нацистка Германия, включително 
провеждането на шествието на „Безсмъртния полк“ в София и други градове, поднасянето на венци на паметниците на 
съветските воини в България. 
БГНЕС: През тази година Русия отбелязва 75-та годишнина от победата над хитлеро-фашизма. На 24 юни в Москва ще се 
състои тържествен парад. Темата за Втората световна война е жива и актуална. Как ще коментирате присъединяването на 
България към общата декларация по повод на 75-та годишнина от края на Втората световна война и инициативата на 
кмета на район „Лозенец“ за преместването на паметника на братската могила на съветските воини? 
Анатолий Макаров: Както многократно съм казвал, за нашата страна паметта за Великата отечествена война /1941-1945 
г./ е свещена. Победата над безчовечния хитлеристки режим бе постигната на много висока цена – ние платихме за нея с 
живота на 27 милиона съветски граждани. 
По тази причина всякакви опити да се изкриви историята на Втората световна война, да се принизи ролята на съветската 
армия за разгрома на фашизма предизвикват у нас, както и в цялата здравомислеща част на международната общност, 
разбираемо възмущение. 
А такива опити, за съжаление, наистина имат място. 
Особено кощунствено в серията от такива провокации изглежда инициативата на кмета на столичния район „Лозенец“ г-
н Павлов за преместване на паметника-костница на съветските воини и намиращите се там тленни останки на нашите 
войници. 
Предложението да се разкопае гроба и да се наруши покоя на героите, сражавали се на живот и смърт за нашето с вас 
свободно бъдеще, за възможността да живеем, може да бъде оценено единствено като жестоко издевателство над 
паметта на всички, които са пожертвали своя живот в името на общата победа. 
Както ви е известно, своя принос за тази победа са дали и българските участници във войната, геройски сражавали се в 
боевете за Белград, Будапеща, Виена, или борили се с нацизма в партизанските отряди на антифашистите. Даже не мога 
да си представя, какво чувстват малкото доживели до наши дни български ветерани, чувайки за такива „инициативи“. 
Що се отнася до споменатата от вас декларация, приета на ниво външнополитически ведомства на редица страни, то аз 
не виждам в нея някакво положително или съзидателно съдържание. Подписалите я, по същество, са замазали с черна 
боя цялата си следвоенна история. 
Ние също така не можем да разглеждаме тази декларация, чийто инициатор, както ни разказаха, е Естония, в качеството 
на консолидирана позиция на цялото население на страните от Източна Европа. Добре известно е, че, например, 
значителна част от българското общество много скептично се отнася към заложените в декларацията тези. 
Доказателство за това са и публикациите на сериозни български историци, които, меко казано, не споделят позициите на 
своите „новопоявили се конкуренти“ от политическата сфера. 
БГНЕС: Много балкански политици, сред които президентът на Черна гора Мило Джуканович, определят руската 
политика на Балканите като дестабилизиращ фактор? Подкрепя ли Русия териториалната цялост и суверенитет на 
държавите от Западните Балкани в днешния й вид? 
Анатолий Макаров: Интересна формулировка на въпроса относно многото балкански политици, но тя по-скоро въвежда 
в заблуждение. 
А искам веднага да попитам: а колко политически дейци на Балканите се обявяват за сътрудничество с нашата страна и 
виждат в Русия важен икономически партньор? 
Мисля, че техният брой превъзхожда споменатата от вас група. Ако се обърнем към начина, по който балканските народи 
възприемат ролята на Русия, то положението ще бъде още по-еднозначно. Защото народната памет, за разлика от 
отделните политици, не може да бъде измамена. 
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Русия е била и продължава да бъде заинтересована от стабилността, сигурността и процъфтяването на региона. Това е 
неизменната истина, потвърдена от многовековните връзки на нашата страна с балканските държави и народи. 
Ще дам като пример известното наставление на канцлера на Руската империя княз Александър Горчаков към руския 
комисар в София през 1878 г.: „Всички Ваши грижи трябва да бъдат изцяло посветени на пробуждането на българския 
живот и възможно най-бързата стабилизация на неговата самостоятелност“. 
Струва си да се замислим: дори заплащайки високата цена от 200 хиляди живота за освобождението на България по 
време на Руско-турската война 1877-1878 г., Русия не е имала скрити замисли и е виждала своята задача в най-бързото 
възстановяване на българската държавност и суверенитет. 
Външната политика на Русия се слави със своята приемственост: и днес, 150 години по-късно, ние се обявяваме за 
възможността балканските народи сами да определят своята съдба. 
Ние искаме да видим Балканите като територия на сигурност, стабилно развитие и равни възможности за 
взаимноизгодно партньорство. 
Изглежда такава позиция предизвиква неприемане от определени сили, които искат да подменят националните 
интереси на балканските държави с евроатлантически директиви и им налагат лъжлив избор: или с Брюксел и 
Вашингтон, или с Москва. 
Споменатият от вас черногорски политик е избрал, както разбирам, именно този противоестествен път. 
Бих желал да завърша с редове от стихотворението на Владимир Висоцки, което олицетворява преплитането на съдбите 
на народите на Русия и Черна гора: 
„Едно раждане не ми е достатъчно – 
Бих израснал от два корена … 
Жалко, че Черна гора не стана 
Втората ми родина“. 
Мисля, няма да сгреша, ако кажа, че заложеният в това стихотворение смисъл е актуален като цяло за отношенията на 
Русия с балканските народи. 
*Източник: https://bgnesagency.com/ 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Социални казуси и икономически мерки - гледните точки на синдикати и работодатели; 
- На фокус: светът в търсене на лечение и ваксина срещу COVID-19; 
- По пътя на водата: идва ли краят на водния режим в Перник?; 
- Избори под карантина - как Република Северна Македония ще излезе от кризата?; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- При какви мерки за сигурност седмокласниците ще се явят на изпита по математика? На живо от София и 

Садово; 
- Жълт код за бури и градушки! Кога ще дойде лятото - коментар на синоптика Анастасия Стойчева; 
- Напълни ли се язовир „Студена" след валежите и ще отпадне ли водният режим на Перник?; 
- Ще подкрепи ли партия „Воля" поредния вот на недоверие на опозицията? Гост - Веселин Марешки; 
- Има ли нови случаи на заразени в Буковлък и докога ще останат пропускателните пунктове? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Пратили на Иван Гешев снимката му с дупки от куршуми; 
в. Труд - Храните поскъпнали двойно за 3 месеца; 
в. Телеграф - Абитуриентите с два бала; 
в. Монитор - Чужди спортисти и мениджъри напират за работа у нас. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 1,6 млн. на почивка през лятото, 53% - на Черно море; 
в. 24 часа - Няма нова НСО - МВР ще пази застрашени служители извън голямата власт; 
в. Труд - Президентът Румен Радев настоя за аудиозаписа: Да се разкрие фалшификаторът!; 
в. Труд - Екоминистърът Емил Димитров: Няма да ставам екобухалка за Алепу; 
в. Телеграф - Темида разгледа над 700 000 дела за година; 
в. Телеграф - Вирусът затвори село и ромска махала; 
в. Монитор - КС поряза Мая Манолова и псевдоеколозите; 
в. Монитор - Лотариите на Ел Чапо потопили държавното тото.  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Свиленски зам.-председател на парламентарната група на БСП: Ако БСП не може да проведе честен 
пряк избор за лидер, няма смисъл да претендира за властта; 
в. Труд - Проф. ген. Румен Миланов пред "Труд": Да внимаваме с второто НСО, драмата "Белите брези" да не се повтори; 
в. Телеграф - Директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов: 210 000 ще почиват в Гърция през 
лятото; 
в. Монитор - Даниела Стоева, председател на УС на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти 
(АББТА): Необходима е субсидия за всеки турист в група. 

https://bgnesagency.com/bulgaria/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8/
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Водещи анализи 
в. 24 часа - Три причини да избера българското море; 
в. Труд - Пазарлък по време на кампания; 
в. Телеграф - Тръмп е прав да изтегли 9500 US военни от Германия; 
в. Монитор - Индивидуалисти на инат. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 17 юни 
София 

- От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще се проведе редовно заседание на Министерски съвет. Преди заседанието ще бъде подписано 

Национално тристранно споразумение по ключови теми за ускоряване на икономическото развитие в страната. 
- От 12.00 часа ще се проведе пресконференция на ПП АБВ на улица „Врабча“ 23. 
- От 07.40 часа в Министерството на образованието и науката ще бъде изтеглен изпитният вариант за 

Националното външно оценяване на седмокласниците по математика. 
- От 13.30 часа на паркинга зад Народното събрание на ул. „Княз Александър I“ ще се проведе протест в подкрепа 

на законопроекта за отлагане на Закона за социалните услуги. 
- От 14.00 ч. в зала „Изток“ на Народното събрание Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе 

заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 248 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по образованието и 

науката ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 238 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по правни въпроси ще 

проведе заседание. 
***  
Благоевград 

- От 08.30 часа при служебния вход на сградата на Общината ще бъде предоставена информация във връзка с 
направени тестове за коронавирус на служители в администрацията. 

***  
Бургас 

- От 10.00 часа на кариера „Българово" ще се проведат контролирани взривове. 
***  
Разград 

- От 11.00 часа в зала 308 на Община Разград ще се проведе пресконференция на кмета на Общината Денчо 
Бояджиев. 

***  
Стара Загора 

- От 13.30 часа . в залата на четвъртия етаж на Областна администрация ще се проведе работна среща на 
областния управител Гергана Микова с кметовете на 5 общини от областта – Стара Загора, Чирпан, Павел баня, 
Казанлък и Братя Даскалови. 

 


