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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
В. Труд 
 
√ Промени в постановление предлага социалното министерство 
Компенсациите за запазване на заетостта по мярката 60/40 от 1 юли ще се изплащат върху осигурителния доход на 
работника за май, а не както досега за януари. Това предвиждат промени в постановлението, предлагани от социалното 
министерство. Промените не са предложени за обществено обсъждане, защото се чака нотификация от Брюксел, обясни 
пред “Труд” Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Предвижда се мярката да продължи да действа до 30 септември. Отпада изискването фирмата да е преустановила 
цялата или част от дейността си, както и да е въвела непълно работно време. За да могат да кандидатстват за 
компенсацията, работодателите трябва да са декларирали намаляване на приходите от продажби. Кандидатите за 
помощта не трябва да имат задължения за данъци и за задължителни осигуровки към 31 декември 2019 г. 
 
Списание „Икономист“ 
 
√ Зеленият пакт ще доведе до деиндустриализация в ЕС, смятат работодатели и синдикати 
Икономическият и социален съвет настоява България да защити националните си интереси в преговорите за 
новите климатични закони 
В сегашния си вид Зеленият пакт е самоубийствен за ЕС и трябва да се преразгледа. В противен случай той би довел до 
деиндустриализация на ЕС – много производства може да бъдат изнесени в трети страни, откъдето после ще трябва да 
внасяме продукция. Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България по 
време на пресконференция на Икономическия и социалния съвет (ИСС), на която беше обявена обща позиция на 
работодатели и синдикати по бъдещото екологично законодателство. 
Васил Велев постави въпроса за формиране на нова европейска климатична дипломация, която да привлече и други 
държави извън ЕС за каузата на Зеления пакт. Според становището на ИСС Зелената сделка в досегашния си вид не е 
адекватна на ситуацията и няма достатъчна подкрепа в глобален план.  Васил Велев аргументира тази позиция с данни за 
най-големите емитенти на въглероден двуокис в света, които са съответно Китай – 27%, САЩ – 15 %, на трето място е ЕС – 
9,8%, а близо до ЕС е Индия с почти 7%. Според данни на МВФ в следващите 4 години най-голям икономически ръст се 
очертава да постигнат точно Китай, САЩ и Индия, водещи емитенти на въглероден двуокис, държави, но не и ЕС. Затова 
ЕС не може да си позволява да изостава в икономическия си растеж, коментира още Велев. 
България е най-засегнатата държава-членка на ЕС от средносрочно поставените цели в Зеления пакт, казва Васил Велев, 
според когото за страната е още по-съдбоносно важно да защити националните си интереси сега, преди приемането на 
европейското климатично законодателство. 
Европейският проект за климатичен закон е на финала и през есента ще стане задължителен за всички държави членки 
на ЕС. Затова е наложително още преди есента на тази година българската позиция по отношение на Зеления пакт да 
бъде защитена чрез спешни действия и по модела на Полша, която най-ефективно защитава националните си интереси, 
гласи позицията на ИСС. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви три основни „червени линии“, които не бива да бъдат пренебрегване при 
продължаващите преговори около Зеления пакт. Първата е, че страната не трябва да приема междинната цел за 
намаляване на парниковите газове до 2030 г. с 50 и повече процента, а да се придържа към Парижкото споразумение, 
според което целта е намаляване с 40% спрямо 1990 г. 
България трябва да отстоява позицията да не се пренасочват средства от националните постъпления от продажба на 
въглеродни емисии за покриване на бюджетен недостиг в ЕС, а всички енергоемки отрасли да получават достатъчно 
количество безплатни квоти, съобразени с действителното производство, подчерта още Пламен Димитров. 
Трета позиция, по която становището на ИСС е категорично, е необходимостта от въвеждането на механизъм за налагане 
на въглероден данък, който да защити европейските производители от внос на стоки и услуги извън ЕС. 
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Bulgaria ON AIR 
 
√ Бизнесът и синдикатите с критики към промените в Кодекса на труда 
Измененията бяха предложени от МТСП 
Двоен скок в максималните часове извънреден труд. Това предвиждат промените в трудовия кодекс, предложени от 
Министерството на труда и социалната политика, които бяха публикувани за обществено обсъждане миналата седмица. 
Увеличението ще е възможно единствено при сключен колективен договор на ниво отрасъл. Без такъв остават 
заложените и досега максимум 150 часа извънреден труд на година. 
Измененията предвиждат още по-солени глоби за работодателите, които наемат работници без трудови договори и не 
изплащат навреме заплати и обезщетения. 
Как гледат бизнесът и синдикатите на промените – темата коментирахме с изпълнителният директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Добрин Иванов и Валери Апостолов от КТ „Подкрепа“. 
 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Investor.bg  
 
√ До дни ще са ясни правилата за прилагането на новата ставка по ДДС 
Въпреки еуфорията около новата по-ниска ставка има доста проблемни моменти около прилагането ѝ 
До дни ще бъдат готови указанията за фирмите, които ще могат да се възползват от новата по-ниска ставка по ДДС. Това 
коментираха за Investor.bg от Националната агенция за приходите (НАП) и Министерство на финансите (МФ). 
Припомняме, че на 10 юни парламентът гласува за ресторантьорски и кетъринг услуги, за книгите, както и за детски 
храни и памперси косвеният налог да бъде 9%, вместо 20%, както беше досега. 
Промените в Закона за ДДС вече са обнародвани и в Държавен вестник (в броя от 19 юни) и влизат в сила от 1 юли. 
Намалената ставка ще се прилага временно до края на 2021 г., техническите детайли, свързани с приложението ѝ все 
още не са готови. 
Тъй като до края на месеца остава едва една седмица, вероятно указанията ще бъдат публикувани от НАП чрез акт на 
изпълнителния директор на ведомството. По този начин ще бъде избегната тромавата процедура промените в 
Правилника да за прилагане на ДДС да се направят от Министерство на финансите, което е длъжно да ги обяви за 
обществено обсъждане, след това да ги предложи на Министерски съвет, който пък да ги приеме, а след това и  
Въпреки еуфорията около новата по-ниска ставка има доста проблемни моменти около прилагането ѝ. Например все 
още неясно дали с нея ще се облагат ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на вода, кафе, 
безалкохолни напитки, други услуги, свързани с кетъринг и т.н.  
Законопроектът включва и по-ниска ставка за разпространение и продажба на художествена, научна и учебна 
литература, отново с временно приложение. Доставката на книги също ще се облага с по-ниска ставка, но и тук 
формулировката не е прецизна и има множество неясни моменти.  
Според Закона за публичните финанси промяната на ставката няма да доведе до актуализация на бюджета, защото 
предложението не е внесено официално от правителството (макар че решението взе премиерът Бойко Борисов). 
Законопроектът, както вече написахме, е на депутати от ГЕРБ и „Обединени патриоти“. 
Пак според същия закон промени на данъците и на задължителните осигурителни вноски във всичките им елементи не 
трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от влизането в сила на закона за държавния бюджет и/или законите за 
бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване за съответната година 
или от тяхното изменение и допълнение. 
Към момента упраляващите мълчат по въпроса и за актуализация не се говори. 
Припомняме, че началото на сагата с намаляване на ДДС за определени сектори поставиха „Обединени патриоти“ в 
началото на май, когато внесоха в парламента предложение за 9% ДДС за заведенията за хранене. Тогава от ГЕРБ 
коментираха, че подобна радикална промяна не е актуална към сегашната ситуация. Седмица по-късно обаче премиерът 
изненадващо обяви, че се е разбрал с Асоциацията на заведенията в България и Българската хотелиерска и 
ресторантьорска организация ДДС за храни от първа необходимост и сектор „Туризъм“ да бъде намален на 9% от 1 
януари 2021 г. После предложението претърпя няколко промени, но общата идея за диференцирана ставка се запази, 
като към нея се включиха книгите и детските храни и памперси.   
 
√ България остава на опашката в ЕС по иновации 
Скандинавските държави са най-големите иноватори в блока, според индекс на ЕК 
България е на опашката в Европейския съюз (ЕС) по иновации, показва европейският индекс за иновациите за 2020 г. 
Страната ни остава скромен иноватор, като в същата група е само Румъния с малко по-нисък резултат от нас. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/196933-biznesat-i-sindikatite-s-kritiki-kam-promenite-v-kodeksa-na-truda
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Най-добри резултати България постига при човешките ресурси и заетостта, както и при интелектуалните активи, сочат 
данните. Ниски оценки получаваме по отношение на разходите за научноизследователска и развойна дейност, ученето 
през целия живот, среда, която поощрява иновациите, финанси и подкрепа, свързаност между предприятията и 
продажби. 
ЕК отбелязва, че като цяло представянето на страната ни се подобрява значително спрямо 2012 г. и е с по-бързи темпове 
в сравнение с ЕС. 
Скандинавските страни са най-големите иноватори 
Скандинавските държави са най-големите иноватори в ЕС, става ясно от доклада на ЕК. 
Лидер е Швеция, следвана от Финландия, Дания и Холандия. 
Тази година Люксембург, който беше в групата на силните иноватори, се присъединява към лидерите, докато Португалия 
пада в групата на силните иноватори. 
Напускането на ЕС от Великобритания не оказва особено влияние върху средните показатели в областта на иновациите, 
допълват от ЕК. 

 
Графика: ЕК 

 
В избрани области на иновациите лидерите на ЕС са: Швеция - човешки ресурси; Люксембург - атрактивни 
изследователски системи; интелектуални активи; Дания - благоприятна за иновациите среда; финанси и подкрепа; 
Германия - инвестиции; Португалия - иновации в малки и средни предприятия; Австрия - връзки и сътрудничество; 
Ирландия – въздействие върху заетостта и въздействие върху продажбите. 
На глобално ниво ЕС за втори път изпреварва САЩ, като води и пред Китай, Бразилия, Русия, Южна Африка и Индия в 
сферата на иновациите. От 2012 г. насам разликата в представянето на ЕС и Южна Корея, Австралия и Япония се 
увеличава, докато преднината на ЕС по отношение на САЩ, Китай, Бразилия, Русия и Южна Африка намалява. 
Китай има най-голям темп на растеж на иновационната ефективност сред основните конкуренти на ЕС от 2012 г. насам, 
като надвишава над пет пъти този на ЕС. 
Средно показателите за иновации в ЕС са се увеличили с 8,9% от 2012 г. до 2019 г. Резултатите се подобряват в 24 страни 
от ЕС, като производителността се е увеличила най-много в Литва, Малта, Латвия, Португалия и Гърция. 
 
√ Големите либийски амбиции на Турция 
Ердоган цели да поеме повече ангажименти в страната въпреки вътрешните проблеми 
Шумът около намесата на Турция в Либия и всички съобщения по темата предполагат, че амбициите на президента 
Реджеп Тайип Ердоган в северноафриканската страна вече не се ограничават до защитата на правителството в Триполи и 
преговорите с Халифа Хафтар, командирът на бунтовниците. 
Турската военна подкрепа позволи на силите на правителството на Националното споразумение да нанесат поражение 
на така наречената Либийска национална армия на Хафтар. Турция обаче отхвърли предложението за прекратяване на 
огъня на Египет - основният поддръжник на Либийската национална армия, пише Bloomberg. 
Отстъплението на Хафтар към източните редути даде права на Ердоган за външнополитическо самохвалство, но и 
разширява влиянието му в Либия. Макар да изразява дългосрочния си ангажимент, Анкара търси политическо и военно 
прикритие от Вашингтон и Брюксел, призовавайки за по-активна роля на САЩ и НАТО. 
В Либия не се говори за изтегляне на турските войски, дори напротив, отпечатъкът на Турция вероятно ще нараства с 
плановете за обучение на силите на правителството на Националното споразумение. Турция организира и големи 
военноморски учения край либийското крайбрежие, като дори се опитва да натрие носа на Франция. 
Миналата седмица висши турски служители - включително министърът на външните работи Мевлут Чавушоглу и 
министърът на финансите Берат Албайрак, се срещнаха с премиера Файес ал Сарадж, който ръководи правителството на 
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Националното единство, за да обсъдят сътрудничество в областта на сигурността, инвестициите, инфраструктурата и 
петрола. Освен всичко друго се очаква турските съветници да помогнат за възстановяването на либийската банкова 
система, енергетиката, както и турски кораби да превозват либийския петрол на глобалните пазари. 
Играта на Ердоган в Либия винаги е имала значително икономическо измерение. Турските бизнес връзки със 
северноафриканската нация предшестват настоящата гражданска война. В последното десетилетие на диктатурата на 
Муамар Кадафи турските строителни компании бяха сред най-важните чуждестранни бизнеси, работещи в страната. 
Повече от 25 000 турци бяха евакуирани по време на въстанието през 2011 г. срещу Кадафи, а компаниите оставиха зад 
себе си строителни площадки, обсипани с тежка техника. 
Един мотивиращ фактор за подкрепата на Ердоган за правителството на Националното единство в Триполи беше 
възобновяването на строителни проекти на стойност около 18 милиарда долара. 
Либия е ключова и за претенциите на Турция в Източното Средиземноморие, където се надява да стане важен енергиен 
играч. Ердоган казва, че морското му споразумение с правителството на Либия, оспорено от други прибрежни държави, 
дава на Турция зелена светлина за проучвания във водите между двете страни. 
Намесата на Ердоган в Либия има и политически и стратегически измерения. Коалиционното правителство в 
северноафриканската страна включва ислямисти, идеологически близки до партията на Ердоган. Успехът на 
правителството ще представлява турска победа над привържениците на Хафтар, включително Обединените арабски 
емирства, които Анкара разглежда като първопричината за хаоса и нестабилността в Близкия изток. 
Турските маневри - военни, политически и икономически - представляват предизвикателство за емирците и египтяните, 
които трябва да решат как да отговорят. Президентът на Египет Абдел Фатах ел Сиси посочи, че ще се намеси, ако 
правителството на Националното единство завземе стратегическия град Сирт. 
Ердоган трябва да се съобрази и с другия важен гръб на Хафтар - Русия. Миналата седмица руска делегация на високо 
ниво, включително министърът на външните работи Сергей Лавров и министърът на отбраната Сергей Шойгу, отмениха 
посещението си в Истанбул в последния момент. Това е ясен сигнал за недоволство в Москва. 
Ердоган може да разчита на подкрепата на САЩ - той говори за неуточнени „споразумения“ с президента Доналд Тръмп. 
Турският лидер обаче иска прекалено много от Вашингтон. Повече от вероятно Тръмп ще остави Турция да се грижи за 
Либия. 
Може ли Ердоган да си позволи по-задълбочен ангажимент в Либия? Ако си мислим, че той има повече от достатъчно 
проблеми у дома, грешим. Предвид коронавирусната криза и свиването на икономиката условията едва ли са идеални за 
предприемане на проект за изграждане на нация в объркана страна като Либия. Ердоган обаче обича да ходи по 
трънливия път. 
 
БНР 
 
√ Първо четене на втората актуализация на бюджета в комисия на НС 
Бюджетната комисия в парламента ще разгледа на първо четене втората актуализация на бюджета за тази година. Този 
път промените са технически и са свързани с ангажимента на страната ни за осигуряване на държавни гаранции за 
европейските инструменти, разработени заради кризата с Covid-19. 
Промените в държавния бюджет се правят с цел увеличаване на максималния размер на държавните гаранции и 
приноса ни към Паневропейския гаранционен фонд за справяне с коронакризата. 
От мотивите на законопроекта става ясно, че за да може България да участва в инструмента SURE, трябва да осигурим 
гаранции на стойност малко над 107 милиона евро или около 210 милиона лева. 
Също така за приноса ѝ към Паневропейски фонд чрез Европейската инвестиционна банка са ни необходими 51 милиона 
евро или малко над 100 милиона лева. Очаква се в пленарната зала втората актуализация на основния финансов закон да 
бъде разгледана в петък. 
В началото на април бе първата промяна в бюджета. Тогава се увеличи максималният размер на новия държавен дълг, 
който може да изтеглим през годината - до 10 милиарда лева и се осигури възможност за капитализация на Българската 
банка за развитие, с която да бъдат разработени схемите за подпомагане на физическите лица и компаниите, засегнати 
от кризата с Covid-19. 
Днес депутатите ще приемат процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и 
членове на Комисията за защита на личните данни. 
Ще се гласуват и критериите, по които ще бъдат изслушани номинираните в парламентарната Комисия по вътрешна 
сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор в пленарната зала.  
 
√ МС приема защитени направления и специалности във висшето образование 
Правителството се очаква да приеме списъка със защитените професионални направления и защитените специалности 
във висшето образование на редовното си заседание днес. 
Министерството на вътрешните работи ще получи допълнителни средства по бюджета си във връзка с механизма за 
бежанците в Турция. 
Министрите ще приемат също Наредба с изискванията към категоризираните места за настаняване и заведенията за 
хранене, както и редът по който ще се регистрират стаи за гости и апартаменти за гости. 
Предвидено е още правителството да одобри допълнение в Закона за съдебната власт. 
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√ МВР следи за маските на закрито с удвоени екипи  
МВР удвоява екипите, които ще следят за носенето на маски на обществени места, след като здравният министър издаде 
заповед носенето на маски на закрито отново да стане задължително. 
Как полицията ще контролира носенето на предпазни маски и спазването на разстояние между хората, обяснява 
Красимира Стоядинова от Охранителна полиция в СДВР: 
“До момента имаме доклад, че вече са съставени два акта. Полицейските служители ще осъществяват контрол на всички 
места, където е задължително носенето. Има и доста възрастни хора, които не се съобразяват. Полицейските служители 
предупреждават гражданите и при невъзможност да изпълнят това свое правомощие, се стига до санкциониране“. 
Засилени проверки в София започнаха тази сутрин и в градския транспорт. 
 
√ Старт на предизборната кампания в Северна Македония  
Изборите в Северна Македония бяха планирани първоначално за 12-и април, но бяха отложени заради пандемията. Без 
митинги, с ограничени срещи с избирателите, видеопрезентации на партийни програми и обръщения през социалните  
мрежи - така ще се проведе кратката кампания. 
Изборите ще продължат три дни и ще се проведат по специални протоколи за защита от Covid-19. 15 политически 
формации с 87 листи се състезават на вота. От едната страна е опозиционната ВМРО-ДПМНЕ, като това е първият 
парламентарен вот за лидера й Християн Мицкоски. Той ще се сблъска за първи път директно със Зоран Заев - лидер на 
СДСМ. 
За първи път в кратката историята на младата държава има мултиетническа предизборна коалиция между СДСМ  и Беса 
на Билал Касами. Очакваше се в центъра на предизборната кампания да е европейското бъдеще на Северна Македония, 
но пандемията и икономическите последствия засенчиха геостратегическите цели. 
Така на 13 юли медицинските работници ще започнат да събират гласовете на пациентите, заразени с коронавирус и на 
всички, които са в самоизолация. На следващия ден - 14-и юли, ще гласуват болните заедно с военните и затворниците. А 
на 15 юли всички избиратели ще трябва първо да минат дезинфекция на ръце, да бъдат с маски и да стоят на дистанция, 
когато упражняват правото си на вот. 
Очаква се ниска избирателна активност, вероятно една трета от македонските гласоподаватели няма да отидат до 
урните. 
 
News.bg 
 
√ МФ предлага удължаване на срока за включване към Наредба Н-18 на фирми по СУПТО 
Удължаване на срока за включване в Наредба Н-18 на ползвателите на софтуер за управление на продажбите (СУПТО) до 
края на 2020 г. Това се предлага в проект за промени на наредбата, публикувана за обществено обсъждане в сайта на 
Министерството на финансите - https://www.minfin.bg/bg/legislation11/290.  
Като мотив се посочва, че досегашният срок до 31 юли 2020 г. не може да бъде спазен без значителни затруднения. 
Предвиждат се множество други промени в наредбата след разговорите между екипите на Министерството на 
финансите, НАП и работодателски, браншови и професионални организации. Една от тях е дефиницията за СУПТО, 
облекчаване на изискванията към медицинските софтуери, т.нар. ERP системи, както и софтуерите, използвани в туризма. 
Сред другите промени са удължаване на срока на блокиране на фискалните устройства при липса на свързаност до 72 
часа, прецизиране на отговорността на ползватели и разработчици на СУПТО в случаите на открити несъответствия, 
облекчаване на правилата за връзка на софтуера с фискално устройство и реквизитите на фискалните бонове и други. 
"Продължаваме дискусиите (с бизнеса - б.р.) в рамките на общественото обсъждане. Предвидили сме множество 
промени, които да облекчат правилата за търговците, но да запазят философията на наредбата да ограничава сивата 
икономика в интерес на цялото общество", каза заместник-изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров. 
 
√ Макрон: Напредват преговорите за €750 млрд. за възстановяване на ЕС  
Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че преговорите за финансовия пакет за възстановяване на ЕС от 
пандемията от коронавирус "напредват". Макрон се срещна с холандския премиер Марк Рюте, който е против плана, 
информира АФП. 
Холандия, която заедно с Австрия, Дания и Швеция са от така наречената "Пестелива четворка", се опитва да ограничи 
отделяните средства предимно за по-бедните държави от Южна Европа, които са най-засегнати от пандемията. 
Рюте прие Макрон на работна вечеря в Хага преди важната среща на върха на 17-18 юли, на която евролидерите ще се 
опитат да договорят 750 милиарда евро за възстановяване на Общността. 
Нито един от лидерите на говори пред медии, но френският лидер Еманюел Макрон написа в "Туитър", че той и 
холандският премиер "вярват в солидарността, която прави нашата Европа". 
"Отсега до срещата на Европейския съвет през юли ние трябва да убедим нашите партньори за това френско-германско 
споразумение. Преговорите напредват и всеки трябва да бъде чут", добави Макрон. 
Франция и Германия излязоха със съвместен спасителен план, което е сериозно отстъпление на внимателния с харчовете 
Берлин. 
Миналия петък Рюте изрази съмнения, че евролидерите ще успеят да се договорят на срещата през юли. 
"Пестеливата четворка" е против споразумението, тъй като иска помощта да е във формата на заеми, а не на грантове. 
 
 

https://bnr.bg/post/101297994
https://bnr.bg/post/101297994
https://bnr.bg/horizont/post/101298041
https://www.minfin.bg/bg/legislation11/290
https://news.bg/world/evroliderite-s-parva-fizicheska-sreshta-na-17-18-yuli.html
https://news.bg/int-politics/merkel-i-makron-predlagat-fond-za-vazstanovyavane-v-razmer-na-500-mlrd-evro.html
https://news.bg/int-politics/merkel-i-makron-predlagat-fond-za-vazstanovyavane-v-razmer-na-500-mlrd-evro.html
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Economic.bg 
 
√ Ефективността на програмата за безлихвени заеми до 4500 лв. е все по-малка 
Отказите продължават да се увеличават, а одобрените суми стават все по-малки 
Отказите, които получават лица при кандидатстването им за държавно гарантираните безлихвени кредити до 4 500 лв., 
растат. Това показват данните на Българската банка за развитие (ББР), според които към 22 юни 32.2% от заявките за тези 
заеми са отхвърлени. За сравнение, през изминалите две седмици, отказите бяха съответно 31% и 28%. 
Според условията на програмата, за която държавата задели 200 млн. лв., за безлихвения кредит до 4500 лв. могат да 
кандидатстват служителите в неплатен отпуск, пенсионерите и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност 
вследствие на пандемията от Covid-19. Одобрената сума може да се отпусне наведнъж или на три месечни транша. 
Статистиката на ББР показва, че повечето от одобрените кредити са за максималния размер на сумата, но в последната 
седмица средната одобрена сума на кредита е намаляла до малко над 4000 лв. Само седмица по-рано тя бе в размер на 
4200 лв. 
Към момента - три месеца след началото на коронакризата, са подадени 16 522 молби за заем. От тях потвърдени са 
общо 9 576 на стойност близо 40 млн. лв., а обработващи се - 1 616. Двете трети от исканията са на лица на трудов 
договор, а останалата една трета са на самоосигуряващи се. 
По мярката може да се кандидатства до края на 2020 г. Максималният срок на погасяване на заемите е 5 години, с 
минимум 6 и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки. 
Също така за тях могат да кандидатстват и хора с лошо кредитно досие, но самите търговски банки имат право да 
преценяват дали да отпуснат заема и до каква сума да е. Ако една търговска банка откаже на физическото лице 
отпускането на кредита, то може да се обърне към друга банка. 
От 22 юни към програмата на ББР се присъединява още една банка - Пощенска банка, която също започва да приема 
заявления за кандидатстване за безлихвен кредит. По програмата работят още Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, 
Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк. Интернешънъл 
Асет Банк и Общинска банка вече усвоиха финансовия си ресурс по програмата. 
От 19 юни в сила са и нови по-облекчени правила за кандидатстването за безлихвени кредити, тъй като достъпът на 
някои от нуждаещите се, особено самоосигуряващите се, бе затруднен. 
 
√ Забраните за пътуване започнаха да падат, а туризмът бавно да се рестартира 
Възстановяването на туризма е от жизненоважно, казват от Световната туристическа организация  
Забраните за пътувания между отделните държави заради коронавируса вече започнаха да отпадат, което позволява на 
туризма да се рестартира в повечето държави по света. Последните изследвания на Световната туристическа 
организация към ООН (UNWTO) показват, че 48 дестинации в света, или 22% от туристическите точки в световен мащаб, 
са започнали да облекчават ограниченията. 
Според данните в доклада на организацията само за месец, от 18 май до 15 юни, процентът на държавите, които са 
отворили границите си, се е увеличил от 3% на 22%. Дестинациите, които са намалили ограниченията за пътуване за 
туристите, включват 37 дестинации в Европа, включително 24 държави-членки на Шенген, 6 дестинации в Америка, 3 в 
Азия и Тихия океан, както и две в Африка. 
В същото време обаче 65% от всички дестинации в световен мащаб, или общо 141 туристически точки, продължават да 
имат напълно затворени граници за международния туризъм. 
„Рестартирането на туризма е от жизненоважно значение - за поминъка, бизнеса и националните икономики. Този 
последен преглед на глобалните ограничения за пътуване показва, че нарастващ брой дестинации започват да 
облекчават ограниченията, които въведоха в отговор на пандемията COVID-19. Това се прави по отговорен и премерен 
начин. Тази криза обаче не е приключила. UNWTO ще продължи да работи с нашите държави-членки по целия свят, за да 
смекчи въздействието на пандемията и да гарантира, че когато времето е подходящо, туризмът може да помогне за 
стимулиране на отговорно и устойчиво възстановяване“, каза генералният секретар на UNWTO Зураб Пололикашвили, 
цитиран от TravelDailyNews. 
 
БНТ 
 
√ МС разглежда стратегията за миграция и отпускането на 210 000 лв. хуманитарна помощ  
Министрите ще проведат редовното си заседание днес. В дневния ред на кабинета са заложени 21 точки. 
България ще предостави на международни организации по многостранна линия хуманитарна помощ в размер на близо 
210 000 лв., като предложението за това е внесено за разглеждане от МС от вицепремиера и министър на външните 
работи Екатерина Захариева. 
На заседанието си министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2020 г. във връзка с 
механизма за бежанците в Турция. 
Министрите ще приемат отчет по плана за действие за 2019 г. за изпълнението на Националната стратегия за миграцията, 
убежището и интеграцията в периода от 2015 до 2020 г. 
Предмет на дискусии и гласуване ще бъде и Стратегията за безопасност на корабоплаването и опазването на околната 
среда от замърсяването на кораби. 
Министрите ще се разпоредят с имоти, ще определят концесионерите на плажове в Царево и Шкорпиловци, както и ще 
разгледат договори за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства. 

https://www.economic.bg/bg/news/12/pravitelstvoto-osazna-che-programata-za-bezlihveni-krediti-do-4500-lv-ne-raboti.html
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√ Доц. Ангел Кунчев: Ще искаме удължаване на предпазните мерки и след 30 юни  
При сегашния нов пик на коронавируса усилията са насочени към контрола над изпълнението на съществуващите 
предпазни мерки. Той ще бъде затегнат, но въвеждане на нови ограничения не се предвиждат, обеща в студиото на 
"Още от деня" доц. Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор. 
Доц. Кунчев обрисува картината на заболеваемостта сега. 320 души са лежащо болните в момента. 20% от заразените се 
нуждаят от болнична помощ, а 4-5 % - от сериозна помощ в интензивен сектор. Заразените са разпределени на клъстъри. 
Специалистите полагат се усилия за ограничаване на получените огнища. Напоследък обаче се наблюдават и отделни 
случаи на други места в страната. 
Това, по думите на Кунчев, означава, че сме в прехода към дифузно заразяване. Нови случаи ще има там, където се 
допусне неспазване на мерките, категоричен беше той. 
Експертът не може да обвърже достигането на определен брой заразени с евентуално връщане на мярката за оставане 
по домовете. 
"Въпрос на експертна преценка е, включително и на това какви са случаите. Ако при пасажа на вируса през хората 
наистина се стигне до намаляване на неговата инфекциозност /само че за момента нямаме такива данни/, е възможно 
хората да го карат много по-леко..." 
Доц. Кунчев заяви, че много внимателно се следи какво става германската кланица, станала огнище на заразата в 
последните дни. Там работят български работници, част от които са се прибрали у нас. Затова има вероятност от внос на 
зараза. 
Ангел Кунчев призова хората да слушат тези, кои носят отговорност. Той подчерта, че намирането на баланс между 
грижата за здравето на обществото и опазването на икономиката е много трудно и това е основната задача на 
специалистите, ангажирани с организацията на борбата с вируса. 
 
√ Ограничихме, отпуснахме, затегнахме. Къде сгрешихме с мерките срещу COVID-19?  
Тъй като бяха премахнати много мерки накуп, не може да се каже разхлабването на кои точно е довело до настоящата 
ситуация с увеличения брой на заразени и починали от коронавируса. 
Това смята председателят на Световната здравна организация у нас доц. Михаил Околийски. 
Според него още не е късно да излезем с неголеми щети от COVID ситуацията. 
"Както и да го наречем това, което наблюдаваме, е едно много тревожно връщане към това, което на никой от нас не му 
се искаше да се случи. В България имаме такава народопсихология, че някой път, след като сме взели и направили нещо 
много добро, и така с обединени сили цялата нация сме постигнали нещо, след това да го поставяме под въпрос", посочи 
Околийски. 
Директорът на "Александровска болница" също е на позицията, че хората са подценили мерките и последствията са 
налице. 
"Имаше събирания, събирания на ловни дружинки, религиозни събирания, спортни събирания. Тези неща сами по себе 
си ще доведат до скок на новозаболелите случаи с коронавирус", каза проф. Костадин Ангелов. 
 
√ Родни производители на чорапи заплашени от дъмпинга от Китай  
Дъмпингов внос от Китай подбива родното производство на чорапи и текстил. Българският парламент е направил 
законови промени, за да повиши минималната цена за облагане на вносните стоки, Европейската комисия също е 
предприела мерки във връзка с митата, но в страната ни продължават да влиза продукция на занижени цени. 
Русенски производители казват, че това ще унищожи родното производство. Проблемът, по думите им, е от 6 години. 
Вече са направени и първите стъпки – двойно е увеличена минималната [ена – от 30 на 60 стотинки, и вносът за една 
година е намалял с 30%. 
"Агенция Митници, от Нова година, когато види внос, който е съмнително занижен като стойност, т.е. под средно 
европейските цени, тя издава наказателно постановление, но задължава вносителят да внесе като гаранция 
недостигащата сума", коментира пред БНТ депутатът Искрен Веселинов. 
Според русенските производители обаче вдигането на средноевропейската цена за внос на чорапи от трети страни не е 
достатъчно. Трябва да се промени начинът на обмитяване – да е на групи, а не на тегло, както е в момента. 
"Защото не могат да се сравняват едни тънки чорапи, дамски, с едни зимни туристически чорапи. И всичко да бъде на 60 
стотинки", настоя Даниел Джумалийски, който е производител на чорапи. 
Друг проблем се оказва и вносът през Гърция, защото от китайски пристанища влизат големи количества чорапи на 
занижени цени. Затова русенските производители смятат, че трябва да се приеме общоевропейска практика. Затова и ще 
търсят съдействието на българските евродепутати, за да се защити, както българското, така и европейското 
производство. 
 
√ Малки фирми, използващи ток за бита – излизат на свободния пазар. Какво трябва да знаят?  
До 1 октомври всички малки фирми, които досега използват ток за бита, трябва да излязат на свободния пазар. За целта 
до 10 септември те трябва да си изберат нов доставчик. 
Търговци на електричество предупреждават, че ако пропуснат тези срокове, по служебен път ще им бъде определен нов 
доставчик и цена на тока, която не може да бъде договаряна. 
Божидар Василев е собственик на малък търговски обект във Варна. Не знае, че промените в Закона за енергетика го 
задължават да излезе на свободния пазар на ток през есента. 
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"Току що го чувам от вас и само бегли познания имам за това нещо", настоя той и допълни, че не познава и процедурата 
за смяна на доставчика. 
"Трябва да съм запознат изцяло, за да мога да дам компетентен и адекватен отговор", допълни Василев. 
Търговци на ток съветват собствениците на малки фирми бързо да си изберат нов доставчик, тъй като е нужно 
технологично време за преминаване от ЧЕЗ, ЕВН и Енерго Про към свободния пазар. 
"Този търговец би трябвало напълно автоматично да придвижи процеса. Отива при ЕРП-то и казва: "Аз искам този 
потребител да бъде сега мой потребител". ЕРП-то му преглежда старите сметки, ако няма задължения, дава одобрение 
за подписването на договора. Ако каже, че всъщност тук има задължения, ще можете да се прехвърлите чак на 
следващия месец", поясни Виктор Минчев от Асоциация Свободен енергиен пазар. 
Има ограничение обаче кога може да се прехвърли към нов доставчик. 
"Прехвърлянето може да става само от месец за месец. Имате първите 10 дни на месеца, когото човек може да заяви 
смяната на доставчика. И това важи за следващия месец", допълни Минчев. 
Търговци на ток предупреждават фирмите да внимават и за нелоялна конкуренция. 
"Много е важно човек внимателно да чете договорите на търговците. Познаваме колеги от бранша, които слагат доста 
тежки неустойки, дълги периоди за договорни отношения, възможност човек да се откаже от сделката само веднъж в 
годината", заключи експертът. 
Ако малките фирми не си изберат нов доставчик на ток до 10 септември, тогава ще им бъде определен нов по служебен 
път, при който те нямат право то да договорят цената на електроенергията. 
 
√ Краят на въглищната ера наближава за перничани  
Вчера на площадката на Топлофикация Перник се разтоварва третата газова когенерация. С тази придобивка 
предприятието изпълнява ангажимента към перничани да направи стъпка към производство на 100% чиста енергия. 
Трите газовите когенерации са доставени от финландската компания Wartsila – световен лидер в производството на тези 
двигатели. Внушителните съоръжения са пристигнали на Пристанище Бургас с чартърен кораб. За транспортирането им 
до Топлофикация Перник се ползва специално 35-метрово ремарке, наето от Румъния. Общият товар на съоръженията е 
близо 400 тона. 
Общият размер на инвестицията в екологично чисто производство надхвърля 6 милиона евро, а с допълнителните 
разходи за инженерингова дейност, транспорт и монтаж и допълнително техническо обезпечаване ще достигне до около 
20 000 000 лв. 
Технологията за производство на топлинна енергия от газ е част от процеса на трансформация на Топлофикация Перник, 
свързан с постигане на нулево въглеродна икономика през следващото десетилетие. 
В най-студените дни новите мощности ще допълнят с 1/4 капацитета на Топлофикация, което ще доведе до 
повишаването на качеството на услугата, а в летните месеци перничани ще могат да ползват топла вода, произведена от 
100% природен газ. 
През новия отоплителен сезон цената, която ще плащат перничани е една от най-ниските в страната – малко над 71 лв. за 
мегават. 
От пролетта, когато ще приключи монтажът на съоръженията абонатите на Топлофикация ще могат да се възползват не 
само от евтина, но и от чиста енергия. След внедряването на когенерациите ще бъдат спестени над 300 000 тона кафяви 
въглища годишно. 
 
√ След края на режима: Загубите на вода в Перник остават големи заради ремонтите  
Водният режим на Перник вече е в историята, след днес трябва да бъде официално отменен. Режимът продължи 7 
месеца и беше съпроводен от граждански протести, оставки, както и арест на екоминистър. 
По време на режима беше изграден и допълнителен тръбопровод, който докара софийска вода до града. Той остава като 
резервен вариант. 
Инж. Борислав Иванов, управител на ВиК - Перник: Обемът на язовира е близо 21 милиона, което е достатъчно да 
можем да минем без режим на водоподаване. Надявам се сега, когато не се спира постоянно водата, авариите да 
намалеят. 
Стефан Кръстев, зам.-кмет на Перник: Близо 40% от тръбите на водопровода вече са сменени. В момента се работи в 
града, като квартал "Църква" вече е изцяло завършен. 
Загубата на водата по трасето обаче остава голяма - около 70%, защото се източват големи количества при спирането за 
ремонтни дейности. 
Водата отговаря на абсолютно всички изисквания и е чиста, уверяват от ВиК - Перник. 
 
√ ОПИК: Как фирма от Гоце Делчев стигна до международния пазар?  
Фирма от Гоце Делчев купи и инсталира една от най-модерните технологични линии за производство на тоалетна хартия. 
Финансирането на проекта е по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", управлявана от 
Министерството на икономиката. 
Росен Думанов, собственик: По програмата закупихме най-съвременната линия в България, последен модел, която е 
много производителна, и въз основа на иновациите, които има в машината, продуктът, който го произвеждаме е по-
евтин, по-хубав, енергията, която влагаме за производството е много по-малка отколкото предишните машини. 
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Проектът е на обща стойност 3,6 млн. лева, като безвъзмездното европейско съфинансиране е 1,27 млн. Благодарение на 
производствената линия сега предприятието произвежда по 1000 рула тоалетна хартия в минута по-иновативна 
технология, а цялото производство е напълно автоматизирано. 
Росен Думанов, собственик:Лепилата, които слагаме са по-малко, бракът, който произвеждаме е по-малко, всичко е на 
европейско ниво и благодарение на машината и на програмата, с която я закупихме ние може да сме 
конкурентоспособни в нашата страна, в Европа и в цял свят, даже можем да се сравняваме и да се борим с 
конкуренцията с мултинационалните компании. 
Освен, че доставя продукти до над 20 хиляди търговски обекта у нас, компанията работи с най-големите български и 
международни търговски вериги. Вече продава продукцията си на пет континента. 
Росен Думанов, собственик:Мога да ви кажа, че с това се увеличили три пъти производството, с което успяхме да си 
запазим и работниците, тъй като увеличихме пазара, изнасяме за цяла Европа, Америка, Африка, Азия. 
От компанията са получили пълна подкрепа от Министерството на икономиката при кандидатстването си по Оперативна 
програма "Иновации и конкурентоспособност". 
Росен Думанов, собственик: Много коректно беше всичко от страна на министерството и на управляващия орган, бързо, 
коректно и точно. Много сме доволни от работата с тази институция. 
Благодарение на проекта компанията не само е задържала своите работници, но и планира да назначава още. Предстои 
и разширение на производството. 
 
√ МВнР препоръчва: При пътуване в ЕС ползвайте директни линии  
Заради продължаващите ограничения при пътуване от трети страни към държави от Европейския съюз, препоръчваме на 
сънародниците ни, пътуващи от България към страни от ЕС и Шенгенското пространство, да не използват транзитни 
полети през трети страни, а директни линии в рамките на ЕС, съобщиха от МВнР. 
Дори властите на съответната трета страна да не са наложили ограничения за пътуване на български граждани, някои 
авиокомпании поставят допълнителни условия за доказване целта на пътуването през трети страни към страни от ЕС. 
При възникнали трудности в такива ситуации ролята на дипломатическите и консулските ни представителства е 
ограничена, като сънародниците ни имат възможност да потърсят правата си пред авиокомпанията по съдебен път, 
съобщават от Външно. 
Затова от там препоръчват на българските граждани, планиращи пътуване, предварително да проверяват чрез 
дипломатическите и консулските ни представителства – условията за транзит и граничен контрол през трети страни към 
държави от ЕС. 
Актуална информация за ограничителните мерки и граничния контрол в страните от Европа може да бъде открита в 
рубриката "Пътувам за…" на интернет сайта на Министерството на външните работи. 
 
Мениджър 
 
√ БНБ запазва антицикличния капиталов буфер на ниво от 0.5% 
Управителният съвет на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови 
експозиции в Република България, в размер на 0.5% за третото тримесечие на 2020 г, се казва в съобщение на 
финансовата институция. 
Предвид очакваното забавяне на икономическата активност и свързаното с това нарастване на необслужваните кредити, 
което би оказало натиск върху доходността и капиталовата позиция на кредитните институции, запазването на 
антицикличния капиталов буфер на ниво от 0.5% през третото тримесечие на 2020 г. допринася за устойчивостта на 
банковата система. 
Към края на първото тримесечие на 2020 г. изчисленото според публикуваната на интернет страницата на Българската 
народна банка методология съотношение кредит/БВП възлиза на 93.6%. Отклонението на показателя от дългосрочния 
тренд е отрицателно (-37.1 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за 
антицикличния буфер. 
През март 2020 г. Управителният съвет на БНБ взе решения за мерки, насочени към допълнително укрепване на 
банковия сектор във връзка с пандемията от COVID-19 и нейното отражение върху икономическата среда. Мерките с 
положителен ефект върху размера на регулаторния капитал включваха решение за отмяна на предвидените за 2020 г. и 
за първото тримесечие на 2021 г. увеличения на нивото на антицикличния капиталов буфер приложим за местни 
кредитни рискови експозиции, съответно запазване на текущото му равнище от 0.5%. 
Решение за нивото, приложимо през четвъртото тримесечие на 2020 г., Управителният съвет на БНБ ще вземе през 
септември 2020 г. 
 
√ Ще се сбъднат ли опасенията за исторически спад в световната търговия?  
Световната търговия вероятно ще се свие с историческите 18,5 на сто през второто тримесечие заради пандемията от 
COVID-19, но спадът ще бъде по-малък от прогнозирания досега благодарение на бързата реакция на правителствата. 
Това съобщи Световната търговска организация (СТО), цитирана от Франс прес. 
"Спадът на търговията, на който днес сме свидетели, е безпрецедентен и вероятно ще бъде най-силният досега. Има 
обаче и смекчаващ аспект, който е важен, от гледна точка на това че той би могъл да бъде много по-голям. Това е 
наистина положителна новина, но не бива да спираме да полагаме усилия за активизирането на търговията", заяви 
генералният директор на Световната търговска организация Роберту Азеведу.  

https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736
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"За да гарантираме силно съживяване на производството и търговията през 2021 година, ще бъде необходимо 
бюджетната, паричната и търговската политика да следват един курс", предупреди шефът на СТО.  
 
√ Търговията на ЕС с трети страни в условията на пандемия  
Мерките, предприети от страните членки на ЕС срещу разпространението на коронавируса, които бяха въведени в 
средата на март и достигнаха най-голямата си строгост през април, са оказали значително влияние на търговията на 
блока с трети страни, сочат данни на  европейската статистическа служба Евростат. 
Тъй като COVID-19 бе регистриран за първи път в китайския град Ухам, Китай предприе ограничителни мерки срещу 
разпространението на вируса още в средата на януари 2020 г. Данните за началото на годината разкриват значително 
въздействие от тези мерки върху международната търговия. 
Сезонно коригираният обем на търговията на ЕС с Китай (внос и износ) е паднал с от 46,5 млрд. евро през януари до 43,1 
млрд. евро през февруари. През март е регистриран спад до 41,9 млрд. евро, докато през април е отчетено 
възстановяване до 49 млр.д евро. 
Априлското повишение се дължи основно на рязък скок на вноса от Китай (повишение с 3,5 млрд. долара спрямо януари 
и с 6,8 млрд. спрямо март). Основен дял от този внос заемат текстилните изделия и най-вече маските за лице. 
Тенденциите в търговията на ЕС с 5-те му основни партньора варират 
През април е отчетен спад на вноса от САЩ, Великобритания, Швейцария и Русия, като изключение е само Китай (12% 
ръст в сравнение с януари 2020 г.) 
Износът на ЕС към 5-те му основни партньора се е понижил значително в периода от януари до април, като най-голям 
спад е отчетен в износа към Великобритания (-40%), а най-малък към Китай (-6%). 
 

 
 
√ ЕС не бърза с отварянето на външните граници, подготвя списък на "сигурните" държави  
Страните от ЕС продължават подготовката на общ списък на "сигурните" чужди държави, чиито граждани да бъдат 
допускани през външните европейски граници от началото на следващия месец. Това съобщи говорител на Европейската 
комисия, цитирана от БТА. 
Той уточни, че този месец е имало няколко заседания за обсъждане на списъка. Препоръката на ЕК за отваряне на 
границите към страните от Западните Балкани от 1 юли бе свързана не само с развитието на пандемията от Ковид-19, но 
и с близките връзки с региона, поясни говорителят. Следим внимателно обстановката. Решението за съдържанието на 
списъка ще бъде на държавите от ЕС. Очаква се то да бъде взето до 1 юли и да отчита най-новите данни, добави той. 
По-рано този месец ЕК представи препоръки за преминаването на европейските граници, затворени в средата на март 
като мярка срещу пандемията. Според комисията все още не е възможно преминаването на външните граници да се 
възстанови напълно заради различната епидемична обстановка по света. Комисията предложи списъкът на "сигурните" 
чужди държави да бъде основан на ясни показатели и на данни от Световната здравна организация. Според ЕК "сигурни" 
следва да бъдат онези държави по света, където епидемичната обстановка е сходна с положението в ЕС или по-добра. 
Предлага се списъкът да бъде постоянно допълван и от него да отпадат "сигурни" държави, където епидемичната 
обстановка се е влошила. Комисията предлага дори на граждани от "сигурни" държави да бъде отказван достъп до ЕС, 
когато се прецени, че създават заплаха за общественото здраве. 
 
√ Кремъл залага ръст на средната работа заплата в Русия с 10 хиляди рубли в следващите 3 години  
Средната заплата в Русия ще нарасне за 3 години с 10 хиляди рубли - от очакваните 47 531 рубли през 2020 г. до 57 675 
рубли през 2023 г. Това предвижда проектобюджета на Фонда за социално осигуряване за следващите три години. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200622-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
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Според последните данни на Росстат, средните месечни начислени заплати на служителите на организации през април 
тази година възлиза на 49 306 рубли и се увеличава с 1.0% в сравнение със същия период на предходната година. В 
икономиката имаше ограничения, но заплатите се повишиха по време на кризата през април (през януари-април 2020 г. 
има увеличение с 6.7%).  
"Нивото на средната начислена заплата се определя статистически от заплатите, които се формират в реалния сектор, 
публичния сектор и публичната администрация. Общият брой на работниците, чиито условия на заплата се промениха 
надолу, възлизаше на около 5% от официално заетите граждани. Повечето служители получават редовни заплати, 
независимо дали са работили онлайн или в неработни дни", коментира за Vesti.Ru зам.-генералният директор на 
Всеруския научноизследователски институт по труда Владимир Смирнов. 
Номиналната начислена средна месечна заплата през 2020 г. се прогнозира на 47 531 рубли, през 2021 г. - 51 066 рубли, 
през 2022 г. - 54 131 рубли, през 2023 г. - 57 675 рубли, сочат данните в проектобюджета на Фонда за социално 
осигуряване. 
Според Министерството на икономическото развитие тази година реалният разполагаем доход на населението ще 
намалее с 3,8%, но през следващата година се очаква увеличение с 2,8%. 
Националният план за икономическо възстановяване цели да увеличи БВП с най-малко 2,5% до края на 2021 г., да 
намали безработицата до 5% и да увеличи реалните доходи. Изпълнението на плана се планира да започне през юли. 
Той съдържа около 500 конкретни събития, а разходите за неговото изпълнение за около две години ще бъдат около 5 
трилиона рубли.  
 
√ Ръст на европейските борси на фона на подобряването на бизнес активността в Еврозоната  
Европейските борси се присъединиха към глобалното рали във вторник и се доближиха до двуседмични върхове в 
ранната търговия на фона на данните за подобряването на бизнес активността в Еврозоната, предаде Ройтерс 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 5,29 пункта, или 1,46%, до 367,99 пункта, след като банковият индекс 
SX7P и автомобилният SXAP напреднаха съответно с 282% и 2,88%. 
Немският DAX отчете ръст от 327,16 пункта, или 2,67%, до 12 590,13 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 
100 напредна с 76,75 пункта, или 1,23%, до 6 321,37 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 85,35 пункта, или 
2,67%, до 5 034,05 пункта. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в Еврозоната, се възстанови до 47,5 пункта през юни спрямо 31,9 
пункта през май и 13,6 пункта през април, когато бе достигнато историческо дъно. Той обаче остава под границата от 50 
пункта, която разделя свиването от растежа. 
Инвеститорите бяха обнадеждени и от потвърждението на  американския президент в Доналд Тръмп в Twitter, че 
търговската сделка между САЩ и Китай все още е в сила, след като по-рано търговският съветник на Белия дом Питър 
Наваро постави под въпрос състоянието на сделката. Самият Наваро се отметна от думите си. 
Акциите на германския фармацевтичен гигант Bayer поскъпнаха с 4,59%, след като федералният апелативен съд в САЩ 
блокира иска на щата Калифрония опаковките на хербицида Roundup да съдържат предупреждение, че той може да 
предизвиква ракови заболявания. 
Акциите на затъналата в скандали Wirecard поскъпнаха с 15,60%, след като през последните три сесии поевтиняха общо с 
над 140%. 
Оптимизъм в САЩ 
Основните индекси на Уолстрийт записаха повишения в понеделник, удължавайки печалбите от миналата седмица, след 
като технологичните компании отново регистрираха силно поскъпване на акциите, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 153,5 пункта, или 0,59%, до 26 024,96 пункта. Широкообхватният индекс 
Standard & Poor's 500 отчете ръст от 20,12 пункта, или 0,65%, до 3 117,86 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq записа нов рекорд, след като напредна с 110,35 пункта, или 1,11%, до 10 056,47 пункта. 
Повишенията на трите индекса бяха ограничени от изказването на губернаторът на Тексас Грег Абът, който заяви пред 
репортери, че коронавирусът се разпространява в САЩ с неприемливо бързо темпо. 
Акциите на Apple поскъпнаха с 2,62% до нов рекорден връх, след като компанията представи редица нововъведения по 
време на годишната си конференция за разработчици (WorldWide Developers Conference). Технологичният гигант 
представи най-новата версия на мобилната си операционна система iOS и съобщи, че новите и компютри Mac няма да 
използват процесори на Intel, а ARM-базирани чипове. 
Същевременно с това книжата на Microsoft, Amazon, Netflix и Facebook поскъпнаха 2,78%, 1,45%, 3,16% и 0,18%. 
Търговците на дребно, които са директно свързани с възстановяването на икономическата активност, също записаха 
печалби. Акциите на Gap поскъпнаха с 8,26%, след като Wells Fargo повиши рейтинга си за компанията, отбелязвайки, че 
нейната стойност е недооценена. Книжата на Walmart поскъпнаха с 1,53% след повишения на рейтинга на фирмата от 
UBS. 
Загуби обаче отчетоха авиопревозвачите American Airlines и United Airlines, чиито акции поевтиняха съответно с 6,75% и 
0,81%. Цените на книжата на операторите на хотели с Wynn Resorts и MGM Resorts се понижиха с 4% и 2,42%. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения във вторник, следвайки 
късното рали на Уолстрийт, поведено от технологичния сектор, пише Маркетоуч. 
„Връщаме се към нормалното състояние на пазарите от последните седмици, което ще рече, че отново се опитваме да 
разберем защо цените на акциите са толкова високи!“, коментира Стивън Инес от AxiCorup. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3275602
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„Изглежда, че скокът на новите случаи на COVID-19 може да бъде добавен към списъка с нещата, които не интересуват 
пазарите“, добавя той. 
Пазарите бяха подкрепени и от изказването търговският съветник на Белия дом Питър Наваро, които заяви, че 
предишните му коментари относно отношенията между Китай и САЩ нямат нищо общо с търговската сделка между 
двете страни. Дотук се стигна, след като по-рано в интервю за „Фокс нюз“ Наваро заяви, че с отношенията между САЩ и 
Китай е „свършено“. Той поясни, че е визирал доверието между двете страни. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 111,78 пункта, или 0,5%, до 22 549,05 пункта. 
В Китай, континенталният бенчмарк Shanghai Composite напредна с 5,35 пункта, или 0,18%, до 2 970,62 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite добави 10,8 пункта към стойността си, или 0,56%, завършвайки сесията при ниво 
от 1 947,45 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng отчете ръст от 396 пункта, или 1,62%, до 24 907,3 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 4,51 пункта, или 0,21%, до 2 131,24 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 записа ръст от 9,9 пункта, или 0,17%, до 5 954,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия в понеделник. Основният 
индекс SOFIX отчете ръст от 0,41 пункта, или 0,09%, до457,63 пункта. BGBX40 се понижи с 0,21 пункта, или 0,22%, до 96,91 
пункта. BGTR30 изтри 1,02 пункта от стойността си, или 0,22%, достигайки ниво от 469,15 пункта. BGREIT напредна с 0,28 
пункта, или 0,21%, до 132,80 
 
Cross.bg 
 
√ 10 са кандидатите за изграждането на северния обходен път на Бургас  
10 са отворените оферти в обществената поръчка за определяне на изпълнител при строителството на северния обходен 
път на град Бургас, с дължина 4,7 км. Индикативната стойност на проекта е 52 910 000 лв. без ДДС, а средствата са от 
републиканския бюджет. Отворените оферти са на: 
• ДЗЗД „МЕНИДЖМЪНТ ПЪТИЩА", в което са: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД, „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД и „ЕВНЕТ 
МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД; 
• „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ" АД; 
• „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД; 
• „ПЪТСТРОЙ - 92" АД 
• „Пътстрой Бургас" ЕООД; 
• „ДЖИ ПИ ГРУП" АД; 
• ОБЕДИНЕНИЕ „ОБХОД БУРГАС" с участници: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД и „СТРОЙ ИНВЕСТ ГРУП 2" ЕООД; 
• Консорциум „Бургас Обход Щрабаг НС" ДЗЗД, в което участват: „ЩРАБАГ" ЕАД и „НОВАКО СТРОЙ" ЕООД; 
• „АБ" АД; 
• „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД 
С изграждането на обхода транзитният трафик, идващ от Варна по път І-9 и продължаващ на юг по път І-6 София - Бургас и 
автомагистрала „Тракия",, ще се изнесе извън центъра на града. По този начин ще се повиши безопасността на движение 
за пътуващите от Западна и Северна България като се избягва влизането в областния град. 
Трасето на обходния път ще започва при 230-ти км на път I-9 Сарафово - Бургас, непосредствено след Атанасовското 
езеро и в близост до настоящото кръстовище, ще преминава на запад заобикаляйки езерото, а след това ще се насочва 
към път I-6 Ветрен - Бургас и ще завършва при 493-ти км на първокласния път при селскостопанския надлез. Отсечката ще 
бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети, както и 
локални платна. Връзката на новото трасе със съществуващата пътна мрежа ще се осъществява чрез 4 пътни възела. 
Срокът за изпълнение на строителните работи е 18 месеца. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Има ли нови случаи в огнищата на заразата? На живо от засегнатите райони; 
- Строги санкции и глоби за неносене на маски; 
- Пускат водата в Перник след повече от половин година воден режим; 
- Политически сценарии и скандали - говорят анализаторите; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Какво е състоянието на българите, завърнали се от кланиците с коранивурс в Германия?; 
- Колко са заразените сред партийните активисти на БСП?; 
- Серия от груби нарушения на пътя - ще бъде ли наказан Тити Папазов?; 
- Как приключи разследването на катастрофата с Лютви Местан, при която загина бебе?; 
- За записите, снимките и скандалите във властта - коментар на проф. Иво Христов; 
- На Еньовден - за магията на билките; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ще бъдат ли удължени мерките срещу разпространението на коронавируса след 30-ти юни и ще има ли по-

строги санкции? Говори държавният главен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев; 
- Как змия се настани в хола на семейство, живеещо на третия етаж в блок в София?; 
- Медиците от Спешното отделение в Силистра плашат с колективна оставка заради агресия срещу техен колега; 
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- Защо ресторантьорите искат да отпаднат часовите ограничения за шума в заведенията по морето? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Балканска хибридна война срещу Григор; 
в. Труд - Пазарът на ток - в хаос; 
в. Телеграф - Изгоряхме с 10 бона заради маските; 
в. Монитор - Коронакризата удари и търговията с билки. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 10 българи вече с COVID-19 до Неапол; 
в. 24 часа - Стена за 6,5 млн. лв. спасява пътя към Рилския манастир; 
в. Труд - Без маски в бара и ресторанта; 
в. Труд - Строителен контрол проверява вила "Аглика"; 
в. Телеграф - БГ учени създават пиво с цветя и билки; 
в. Телеграф - Гешев: Ще разкрия мрежата от олигарси, политици и медии; 
в. Монитор - София ремонтира училища с 2,5 млн. лева; 
в. Монитор - Пазарът на интернет услуги у нас гони 1 млрд. лв. 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Юлия Нейкова, председател на Комисията за защита на конкуренцията: Ще искаме по-високи глоби, ако 
търговец лъже за намаления; 
в. Труд - Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов, пред "Труд": Малко повече уважение към закона няма да ни 
навреди; 
в. Телеграф - Проф. Асен Балтов, директор на "Пирогов": Бих станал донор на кръвна плазма за лечение на COVID-19; 
в. Монитор - Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика: По 2000 души на ден вече си намират 
работа. 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Дигиталната тълпа дирижира мерките в пандемията; 
в. Труд - Мръсната игра на кръга "Капитал" срещу летния туризъм; 
в. Телеграф - Топлофикация - вечната черна овца; 
в. Монитор - Колко ни струва билковата кръв? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 24 юни 
София 

- От 9.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще се проведе редовно заседание на Министерски съвет. 
- От 10.00 часа в „София хотел Балкан" президентът Румен Радев ще участва в дискусия, посветена на бъдещето на 

Европейския съюз. 
- От 09.30 часа в Национален пресклуб БТА ще се състои пресконференция на Заключително информационно 

събитие по проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на 
електронното управление. 

- От 11.00 часа в Гранд Хотел София, тераса Триадица, Дипломатическият институт към министъра на външните 
работи организира официално представяне на сборника Energy and Climate Diplomacy. 

- От 11.30 часа ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23. 
- От 13.00 часа столичният кмет Йорданка Фандъкова ще присъства на учение на екипите на „Аварийна помощ и 

превенция" в модул наводнение на ул. ."Незабравка" 17. 
- От 13.30 часа Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание в сградата на ВСС на ул. 

„Eкзарх Йосиф" № 12. 
- От 14.30 ч. в зала 356 на Народното събрание Комисията по бюджет и финанси ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала „Изток" на Народното събрание Комисията по външна политика ще проведе заседание. 
- От 17.00 часа в Галерия на открито в градината пред Народния театър „Иван Вазов" ще бъде представена 

изложбата „С мъдрост в сърцето. Инж. Иван Иванов - кмет на София 1934-1944 г.". 
- От 18.30 часа на ул. „Гладстон 68" ще бъде открита изложбата „Попитах гората". 

*** 
Асеновград 

- От 10.00 часа в Градския парк ще се проведе обичаят „Калиница". 
*** 
Казанлък 

- От 09.30 часа Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан ще служи в 
храм „Св. Йоан Предтеча". 

*** 
Пловдив 

- От 10.00 часа в Дом на културата „Борис Христов" ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-
Пловдив. 
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Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите 
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 
В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен архив на изданията от 2011 г. 
до 2019 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966&fbclid=IwAR1W1cMRDdmc0DLZVBhcxulud8OiCPoUBiDCDqDBGRobgRX1Knr-9OfYpTw

