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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Васил Велев: България има нужда от зелена дипломация 
Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България, Светът е бизнес, 30.06.2020 
Зелената сделка води до деиндустриализация и неконкурентоспособност за европейската индустрията, ако не е 
съпроводена с въвеждането на трансграничен въглероден данък. Зелената ни дипломация и като цяло защитните мерки 
към европейската енергоиндустрия ни куцат. За България това е пагубно, защото ние сме с най-енергоинтензивната 
икономика, коментира Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и 
изпълнителен директор на "Стара планина холд", в предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло Лаков. 
Според Велев ни трябва план за преход на въглищните региони и свързаност на българската енергетика. 
Гостът обясни и кои са най-значимите предприятия в "Стара планина холд", и уточни, че те са в сферата на 
машиностроенето - "М+С Хидравлик "АД и "Хидравлични елементи и системи" АД.  
Над 95% от продажбите на тези компании са за износ, каза той, уточнявайки, че за второто тримесечие спадът в 
продажбите им е около една трета. 
"Кризата е повсеместна и спадът в услугите е голям, въпреки че бизнес климатът се подобрява до известна степен и се 
очаква възстановяване". 
"При предишната криза загубихме около 400 хил. работни места, сега са малко над 100 хил. Мярката "60 на 40“ можеше 
да бъде сходна на тези в Германия, Австрия, Румъния, Сърбия", обясни Велев. 
Според госта казусите около извънредния и нощния труд трябва да се договарят по линия на колективното трудово 
договаряне, а не на национално равнище да има по-строги регулации от изискуемите по конвенциите на 
международното право. 
Васил Велев разкри и че работодателите и синдикатите работят в посока минималната работна заплата да се договаря на 
национално равнище, а не административно от Министерски съвет, и да бъде всеобща за страната, за осемчасов работен 
ден. Освен това има предложение минималните заплати да се договарят по категории персонал. 
За повече информцията вижте видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: Зелената сделка ще обезсили конкурентоспособността на Европа 
Липсата на зелена дипломация от страна на България може да се отрази пагубно на икономиката на страната, 
изтъкна председателят на АИКБ Васил Велев 
Зелената сделка води до деиндустриализация и неконкурентоспособност за европейската индустрията, ако не е 
съпроводена с въвеждането на трансграничен въглероден данък. Зелената дипломация и като цяло защитните мерки 
към европейската енергоиндустрия куцат на България. За страната това е пагубно, защото ние сме с най-
енергоинтензивната икономика, коментира Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) и изпълнителен директор на "Стара планина холд", в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. 
Според Велев ни трябва план за преход на въглищните региони и свързаност на българската енергетика.  
Гостът обясни и кои са най-значимите предприятия в "Стара планина холд", и уточни, че те са в сферата на 
машиностроенето - "М+С Хидравлик "АД и "Хидравлични елементи и системи" АД. 
Над 95% от продажбите на тези компании са за износ, каза той, уточнявайки, че за второто тримесечие спадът в 
продажбите им е около една трета. 
"Кризата е повсеместна и спадът в услугите е голям, въпреки че бизнес климатът се подобрява до известна степен и се 
очаква възстановяване", изтъкна Велев. "При предишната криза загубихме около 400 хил. работни места, сега са малко 
над 100 хил. Мярката "60 на 40“ можеше да бъде сходна на тези в Германия, Австрия, Румъния, Сърбия", обясни още той. 
Според госта казусите около извънредния и нощния труд трябва да се договарят по линия на колективното трудово 
договаряне, а не на национално равнище да има по-строги регулации от изискуемите по конвенциите на 
международното право. 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/79252-v-velev-balgariya-ima-nuzhda-ot-yasen-vazstanovitelen-plan-i-zelena-diplomatsiya
https://www.bloombergtv.bg/
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Васил Велев разкри и че работодателите и синдикатите работят в посока минималната работна заплата да се договаря на 
национално равнище, а не административно от Министерски съвет, и да бъде всеобща за страната, за осемчасов работен 
ден. Освен това има предложение минималните заплати да се договарят по категории персонал. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ КЕВР решава за новите цени на тока, топлоенергията и природния газ 
От днес ще влязат в сила новите цени на тока, топлоенергията и природния газ, които енергийният регулатор ще 
определи по-късно пред деня.  
Очаква се поевтиняването на газа да е с около 6 на сто, а не с предварително обявените 4 процента. Цените на синьото 
гориво, от които зависят и тези на парното и топлата вода, се определят всеки месец. Независимо от това наскоро 
регулаторът реши, че ще променя цените на топлоенергията веднъж годишно въз основа на прогнозни нива на цената на 
газа. Така в сравнение със сега действащите цени новите ще са по-високи. От регулатора обаче обясниха, че на годишна 
база ще има поевтиняване в сравнение с миналия отоплителен сезон.  
Очаква се цените на тока да останат близки до сегашните си нива. 
 
√ НС ще обсъди ветото на президента върху разпоредби в Закона за МВР 
Народното събрание ще обсъди ветото на държавния глава Румен Радев върху разпоредби в Закона за МВР, които 
предвиждат създаването на нова главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. 
Президентът Радев върна законопроекта за ново обсъждане с основния мотив, че така се дублират функции на 
Националната служба за охрана. 
Последните промени в закона за МВР предвиждат създаването на новата дирекция под управлението на ресорния 
министър с основни функции да предотвратява терористични действия, да задържа или обезврежда особено опасни 
престъпници или престъпни групи, както и опазване на обществения ред. 
Президентът Румен Радев атакува разпоредбите с мотива, че със законопроекта се създават функции в МВР, които 
дублират тези на Националната служба за охрана. Президентът смята още, че няма гаранции за ефективност и 
ефикасност, а се създава възможност за ограничаване на права и противопоставяне на различни интереси. 
Според държавния глава отсъства уредба кой ще понесе отговорност, ако не бъде постигната защитата на охраняваното 
лице. Дневният ред на депутатите предвижда още обсъждането на годишните доклади на Висшия съдебен съвет, на 
прокуратурата и на съдилищата. 
 
√ Трима нови директори на програми в Българското национално радио от 1 юли 
Даниела Якова ще ръководи програма „Хоризонт“, Митко Новков – програма „Христо Ботев“, а Ива Дойчинова – 
Радио София 
Нови директори ще ръководят националните и софийската програми на Българското национално радио от 1 юли 2020.  
Даниела Якова застава начело на програма „Хоризонт“, Митко Новков – на програма „Христо Ботев“, а Ива Дойчинова – 
на Радио София. 
И тримата журналисти са утвърдени професионалисти с опит и авторитет в медийното и публичното пространство, които 
от години работят в общественото радио. Те са предложени от генералния директор Андон Балтаков и са утвърдени 
единодушно от Управителния съвет на Българското национално радио. 
Даниела Якова е един от най-авторитетните журналисти в програма „Хоризонт“, дългогодишен водещ на предаванията 
„12 плюс 3“ и „Рано в неделя“. Завършила е българска филология и журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“ и е 
специализирала „Радиомениджмънт“ в Центъра за развитие на медиите. Работи в Българското национално радио от 
1993 г., като преминава през всички етапи на професионалното израстване от дежурен на телефон през репортер, 
новинар и редактор до водещ. Била е отговорен редактор на „Нощен блок“ и „Съботно-неделни предавания“. От 2001 г. 
е водещ на предаването „12 плюс 3“. Авторското ѝ предаване „Рано в неделя“ стартира преди повече от двайсет години, 
като през 2011 г. става носител на наградата „Сирак Скитник“. 
Митко Новков е журналист, публицист, критик и наблюдател с десетилетен опит в най-утвърдените издания за култура в 
България. Автор е на осем книги с литературна критика, медийна критика и есета за художници и картини. Доктор на 
Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ и преподавател по „Радио и 
телевизионна журналистика“ в Нов български университет. От 2014 г. е автор и водещ на предаването „Премълчаната 
история“ по програма „Христо Ботев“, а от 2017 г. е ръководител на радиотеатъра като отговорен драматург на екип 
„Драматургични форми“. 
Ива Дойчинова е знаков глас в българския радиоефир с ярко присъствие и в телевизионната журналистика като водеща в 
трите национални телевизии. Създател е на националната кампания „Будител на годината“ и е посланик на UNICEF. От 
2018 г. е водеща на сутрешния блок „Нашият ден“ и заместник-главен редактор на програма „Христо Ботев“ на 
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Българското национално радио. Убедена е, че Радио София има уникалния шанс да говори на активния градски слушател 
за живота на столицата и региона с информация, емоция и прекрасна музика. 
 
√ От 1 юли влизането от България в Гърция ще бъде само през ГКПП „Кулата-Промахон“ 
Посолството на Гърция в София е информирало българското Министерство на външните работи, че от 1 юли 2020 г. 
влизането на всички граждани през сухопътните граници от България в Гърция ще бъде възможно само през граничния 
пункт „Кулата-Промахон“, съобщи пресцентърът на МВнР. 
По данни на гръцкото посолство засега няма да е възможно влизането в Гърция през други сухопътни гранични пунктове, 
освен само при съществени причини. Предстои да бъде уточнено какви са те. 
Според развитието на епидемиологичната обстановка, свързана с коронавируса, компетентните гръцки власти ще 
разгледат възможността да се отворят и други гранични пунктове в бъдеще. 
Припомняме, че от 1 юли 2020 г. в рамките на засилване на мерките за борба с коронавируса Гърция въвежда за всички 
пристигащи граждани, независимо от тяхната националност, попълването на специален онлайн-формуляр, който може 
да бъде открит на https://travel.gov.gr. Необходимо е формулярът да бъде попълнен най-малко 48 часа преди влизането 
в страната. 
 
News.bg 
 
√ Сачева: Законът за социалните услуги вече действа 
На практика Законът за социалните услуги вече е в сила и действа. Това заяви пред bTV социалният министър Деница 
Сачева по повод отлагането на Закона преди 6 месеца до 1 юли. 
Тя обясни, че е поет ангажиментът да бъдат направени подобрения относно някои от неговите членове, а миналата 
седмица Народното събрание е гласувало решение, с което МТСП е задължено да предложи до края на годината Кодекс 
за социална подкрепа. 
Сачева потвърди, че в Конституционния съд е подадена жалба срещу Закона от депутати от БСП. Съдът обаче все още не 
се е произнесъл, а няма ангажимент да се изчаква подобно произнасяне, за да влезе в сила Законът. 
Министърът посочи, че с част от протестиращите са били проведени обществени и тя е в диалог с тях. 
"Знам различните протестиращи групи какво искат. Вслушвам се само в тези, които имат родителски притеснения, онези 
с политически и религиозни мотиви не са тези, чиито аргументи могат да ме убедят", обясни Сачева. 
Относно обвиненията спрямо Закона тя поясни, че усъвършенстване на социалното законодателство ще има, но няма как 
човек да се поддаде на нещо, което не съществува. 
Министърът напомни и че от днес влиза в сила обещанието за 6,7% увеличение на пенсиите, като минималната пенсия за 
осигурителен стаж и старост става 250 лв. Това ще струва около 440 млн. лв. и ще засегне 2 млн. 90 хил. пенсионери. 
За хората с над 90% ТЕЛК пенсията става 287,50 лв., а таванът на пенсията остава 1200 лева. По думи на Сачева около 25 
000 души взимат тавана и за тях не може да се предложи увеличение в момента. 
Тя посочи, че с увеличението от днес размерът на средната пенсия ще е около 400-420 лв. 
Запитана за първата кохорта пенсионери от следващата година и парите от втория стълб, министърът посочи, че през 
есента ще бъдат предложени промени в Кодекса за социално осигуряване относно близо 17 000 жени, които предстои да 
се пенсионират от септември 2021 г. 
Тя прогнозира, че ще има прозорец от около 3 месеца, през който хората да могат да преместят партидите си от частните 
фондове към НОИ, но още нямало окончателно решение. 
По нейни думи загубите в частните фондове заради кризата в момента са в порядъка от 685 млн. лева, 480 млн. - в 
универсалните, около 92 млн. - в доброволните, и остатъка е в професионалните фондове. 
Относно критиките на Мая Манолова, че се укрива реалния брой на безработните у нас, Сачева призна, че не е чула тези 
обвинения. 
Не следя Мая Манолова, по принцип изключвам троловете, защото това е контрапродуктивно, коментира тя, но добави, 
че подобно твърдение било абсурдно. 
По нейни думи безработицата няма как да се укрива, защото е на страницата на Агенцията по заетостта и всеки месец се 
показва там. 
Тя обясни, че в момента в България има 272 000 безработни, като през последните седмици повече хора намират, 
отколкото губят работа. Безработните заради кризата с коронавируса са 72 000, като във Варна и Бургас е най-голямата 
концентрация на безработни, които са в сферата на туризма - около 17 000 души. 
Сачева посочи, че по мярката 60/40 са платени 130 млн. лева за около 150 000 реални работни места, които са запазени. 
Подадени са около 17 000 заявления за около 300 000 работници. 
По нейни думи настоящите подобрения на мярката ще дадат възможност до 30 септември да бъдат запазени около 30 
000 работни места, което би струвало около 500 млн. лева. 
Запитана дали очаква кризата да се задълбочи, Сачева обясни, че се подготвя за най-лошото, а се надява на най-доброто. 
 
√ Показателите на банковия сектор се свиват по всички направления  
Данните на банковата система за петте месеца на годината отразяват негативните ефекти на икономическата криза, 
задълбочени от COVID-19. 

https://travel.gov.gr/#/
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Според официалната информация на БНБ в края на май 2020-а общия размер на печалбата е 476 млн. лв., или с 37.5% по-
малко спрямо тази за същия период на 2019 г. Разходите за обезценка (провизии) са 260 млн. лв. - със 100% спрямо 
отчетените 130 млн. лв. към края на май 2019 г. и с 69 млн. лева повече в сравнение с април 2020-а. 
И това при положение, че за май започнаха да действат облекчени надзорни правила за кредитиране и възможностите 
за мораториум (отсрочване на дължимите плащания) по заемите - в това число и за тези с просрочия до 60 дни. Отделно 
от това негативно влияние върху финасовите резултати продължава да има свиването на доходите от обичайната 
дейност на банките - най-вече от нетните приходи от лихви. 
Според БНБ към 31 май 2020-а активите на банковата система възлизат на 114.9 млрд. лв., но също намаляват - с 932 
млн. лв. (0.8%). БНБ посочва, че един от факторите за това е вливането на "Експресбанк" АД в "Банка ДСК" АД, намерило 
отражение в балансовите активи, пасиви и капитал. 
През май намаляват позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, най-вече поради 
свиването с 505 млн. лв. (17.9%) на други депозити на виждане, и позицията "Инвестиции в дъщерни, съвместни и 
асоциирани предприятия" с 1024 млн. лв. (67%). Дълговите ценни книжа нарастват с 375 млн. лв. (с 2.4%), най-вече 
заради новите емисии облигации, които пусна правителсвото. 
В структурата на балансовите активи в края на май делът на парите, паричните салда при централни банки и другите 
депозити на виждане е 18.5%, на портфейлите с ценни книжа - 14.1%, а на кредитите и авансите - 62.5%. В края на май 
размерът на ликвидния буфер е 28.6 млрд. лв., а съотношението на ликвидно покритие на банковата система възлиза на 
252.3%. В сравнение с април 2020-а ликвидния буфер нарасва с 600 млн. лева, но съотношението на ликвидно покритие 
се свива с близо 40 процентни пункта, което най-вероятно се дължи на увеличението на нетните изходящите парични 
потоци. 
При кредитите ситуацията също е минорна. В края на май 2020-а брутния им размер намалява със 166 млн. лв. (0.2%) до 
66.7 млрд. лв. В това число е отчетено намаление на вземанията от фирмите (със 197 млн. лв., 0.5%), домакинствата (с 34 
млн. лв., 0.1%) и на сектор държавно управление (с 10 млн. лв., 1.0%), и нарастване на тези от други финансови 
предприятия (със 75 млн. лв., 1.6%). Това свиване намира отражение и в движението на лихвените проценти по 
кредитите, които през май не отбелязаха нарастване за нови заеми. Явно причината за това е, че такива нови заеми, при 
които лихвите са по високи, заради по-големите рискови надбавки, просто е нямало. Тук е важно да припомним, че 
заемите, които банките отпускат на гражданите и фирмите, по програмите на правителството за справяне с 
последствията от COVID-19 са безлихвени или нисколихвени. 
Във валутната структура на кредитите и авансите в края на месец май позициите в левове са 60.7%, тези в евро - 35.8%, а 
в други валути - 3.4%. 
Депозитите в банковата система на месечна база намаляват с 620 млн. лв. (0.6%) до 97.5 млрд. лв. в края на май. При 
ресурса от кредитни институции има спад спрямо края на април с 1.0 млрд. лв. (19.0%). Намаляват и средствата на други 
финансови предприятия - с 13 млн. лв. (0.4%). Увеличават се депозитите на домакинствата (със 142 млн. лв., 0.2%), на 
нефинансовите предприятия (с 245 млн. лв., 0.9%) и на сектор държавно управление (с 25 млн. лв., 0.8%). 
 
Еconomic.bg 
 
√ Дигитализацията не може да скрие проблемите в образователната система 
Едва 38% от училищата у нас имат компютри за кабинетите си по информационни технологии  
Удобството на дома и лесният достъп до онлайн обучения накараха мнозина бързо да забравят за класните стаи в 
училищата, чието обзавеждане е на повече от десетилетие, високите технологиите не присъстват, а повечето 
преподаватели не искат иновативните методи да бъдат внедрени, защото самите те не са готови за тях. Колкото и да не 
ни се иска, рано или късно присъствената форма ще се върне и отново ще се сблъскаме с проблемите в образователната 
система. 
Усилията за дигитализация не започнаха с разпространяването на пандемията от коронавирус, въпреки това тя даде 
важен тласък за бързото постигане на резултати. За по-малко от две седмици учителите преминаха курсове как да 
използват предимствата на интернет, училищата се регистрираха в платформите за конферентни разговори, а учениците 
започнаха да гледат на тях като на източник на знания. 
Спирачка 
Технологиите са достъпни предимно в образователните институции в големите градове в България, затова децата масово 
ги използваха само за забавление. По данни на Министерството на образованието и науката едва 38% от училищата у нас 
имат компютри в кабинетите си по информационни технологии, които да са годни за ползване. 
Липсата на подходяща апаратура намалява качеството на образованието и е спирачка за зрелостниците, от които се 
очаква да направят важни открития в области като изкуствения интелект и роботиката след като завършат образованието 
си. Министерството се опитва да поправи грешката си като увеличава инвестициите за дигитализация на процесите. 
През изминалата година образователните институции, които са се сдобили с персонални компютри, монитори, лаптопи и 
таблети, са 106, а други 250 са получили интерактивни дисплеи по националната програма "Информационни и 
комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" 2019, чийто бюджет е 11 млн. 
лв. 
Не сме готови 
Липсата на навремени действия е довела до пропуски в уменията за боравене с технологиите. В ЕС 56% от възрастните 
имат базови цифрови умения, но тези стойности се различават драстично в различните държави. В Нидерландия този 
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дял е 79%, докато в България е едва 29%. Започнатият преход към дигитализация рискува да изостри неравенствата, 
които вече съществуват между различните слоеве на обществото и по-специално между възрастовите групи. 
Средната възраст при учителите е поредният проблем по пътя към иновациите. Двете най-големи възрастови групи при 
преподавателите в общообразователните заведения са 50-54 и 55-59 години. Те се нуждаят от повече обучения, защото 
за разлика от учениците си, те не са имали достъп до технологии през голяма част от живота си. 
 

 
Източник: НСИ 

 
Все още има надежда 
Въпреки че повечето учители изпълняват професията заради личната кауза да подкрепят следващото поколение, се 
очаква увеличението на заплатите да привлече повече млади хора, които имат амбицията да допринесат за 
положителните промени в сектора. От тази година трудовото възнаграждение за преподавател без опит започва от 1085 
лв., като досега прагът беше 920 лв. 
За да се гарантира, че образователната система ще продължи да се подобрява, се инвестират почти 2 млн. лв. по 
Национална програма „Иновации в действие“. Целта на проекта е да се увеличи качеството на преподаване чрез 
въвеждане на иновативни практики, като през последната учебна година в него са се включили 395 училища. Спрямо 
2019 ангажираните учебни заведение са се увеличили със 195, затова се очаква броят им да продължи да расте. 
Здравната криза даде тласък на дигитализацията, но образователните институции трябва да поемат ангажимента да 
внедрят иновациите в учебния процес и с времето да ги наградят. Светът ни се променя с всяка изминала секунда заради 
напредъка на високите технологии, с които идващото поколение трябва да бъде запознато, за да може да работи умело с 
тях и да ги усъвършенства. 
 
√ ДДС за ресторанти, книги и детски храни е 9% от днес 
Антикризисната мярка бе приета с критиките 
От днес влиза в сила намалението на ДДС от 20% на 9% за ресторантьори, кетъринг услуги, бебешки храни и книги.  
Антикризисната мярка се роди в помощ на един от най-засегнатите от коронавирусната пандемия сектор – 
ресторантьорският, който се счита и за един от най-сивите. Представителите от бранша още от началото обявиха, че 
намалената ставка няма да се отрази върху цените, а спестените пари щели да се използват за заплати, например. 
За мярката настоя лично премиерът Бойко Борисов, който отказа да се съобрази с острите критики на финансовите 
експерти, както и на фона на несъгласието на Менда Стоянова, председател на финансовата комисия, и на ресорния 
министър Владислав Горанов.  
Намалената ставка се очаква да важи до края на 2021 г.  
 
Investor.bg 
 
√ Ангелкова: СПА туризмът може да стане двигател на сектора тази година 
Финализират се и условията по отчетността за отпускане на ваучери за почивка за хората от първа линия  
Точно сега балнео-, СПА и здравният туризмът ще са двигател за насърчаване интереса и доверието на туристите към 
пътуванията. Предлагаме качествен продукт, атрактивни цени и безопасни условия за пребиваване. Това каза във 
Велинград министърът на туризма Николина Ангелкова. В СПА столицата тя се срещна с представители на туристическия 
сектор и местната власт. 

https://static.economic.bg/news/12/118887/annotation20200630121610.jpg
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Германските туристи могат да ползват българската балнео и СПА инфраструтура на базата на своите здравни каси. Имаме 
огромни шансове да запълним тази ниша и да насочим интереса към България през месеците септември и октомври, 
коментира министърът. 
Надявам се през юли и август да започнат да се възстановят пътуванията и да има повече туристи не само по 
Черноморието, но и във вътрешността на страната, каза Ангелкова, цитирана от пресцентъра на Министерството на 
туризма. 
Вече стартираха рекламните кампании на България към основни целеви пазари – балканските страни, Израел, 
Скандинавския регион, Германия, Вишеградската четворка. Средствата са силно ограничени, особено в сравнение с 
бюджетите на други страни. Предприели сме таргетиран подход, за да имаме по-сериозно предимство. България се 
рекламира и по водещи световни канали като BBC, CNN, Euronews, National Geographic. Кампанията за вътрешния пазар 
също е в ход. 
От мярката 60/40 и фонда за безработица се насочват 50 млн. лв. само за сектор туризъм и те ще са съвместими с 
мярката 80/20. Тя започва да действа от 1 юли до края на септември с тенденция да бъде удължена до края на годината. 
Освен това са предвидени грантови схеми от ОПИК за насърчаване на средни предприятия в туризма с от 30 хил. до 100 
хил. лв. и по тях се кандидатства само с една декларация, каза още Ангелкова. 
Финализират се и условията по отчетността за отпускане на ваучери за почивка за хората от първа линия като специфична 
мярка. 
Успяхме да се преборим да има средства за туризъм и транспорт в следващия програмен период, каза още министър 
Ангелкова. Разработваме стратегията, по която 13-те млрд. евро, предвидени за България, да се оползотворят 
рационално и предприятията да бъдат включени като директни бенефициенти. До момента това нямаше как да се случи. 
До октомври трябва да представим нашите искания в тази посока, анонсира министърът и изрази увереност, че с 
европейската солидарност ще се възстанови по-бързо секторът. 
 
√ ЕС оставя затворени външните си граници за САЩ, Русия и Турция 
От и юли блокът ще започне постепенно отваряне на границите си за Канада, Япония, Черна гора, Сърбия, 
Австралия, Грузия и още осем страни  
Границите на страните членки на Европейския съюз (ЕС) остават затворени за САЩ, Русия и Турция, стана ясно от 
заседанието на Съвета на ЕС. Препоръките за постепенно премахване на временните ограничения бяха приети на 
писмена процедура. 
От утре (1 юли) страните членки започват постепенно отваряне на границите си за 14 държави извън общността - Алжир, 
Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черна гора, Мароко, Нова Зеландия, Руанда, Сърбия, Южна Корея, Тайланд, Тунис и 
Уругвай.  
По отношение на Китай се чака потвърждение за реципрочна мярка. Жителите на Андора, Монако, Сан Марино и 
Ватикана се смятат за жители на ЕС в рамките на тези препоръки. 
Критериите за вдигане на ограниченията се базират на епидемиологичната ситуация и мерките за сдържане, в т.ч. 
физическата дистанция, а също така и на икономически и социални съображения. Според изискванията броят на новите 
случаи на заразени с Covid-19 през последните 14 дни трябва да е близък или по-нисък от средния за ЕС и да има 
стабилна или низходяща тенденция на новите заболели през този период в сравнение с предходните две седмици. 
Също така се взема предвид цялостният отговор на коронавируса, в т.ч. наличната информация, наблюдение, 
проследяване на контактите, надеждност на информацията. Препоръките на Съвета обаче не са правно обвързващи и 
всяка страна членка носи отговорността за прилагането на препоръките. Нито една държава от Общността обаче не може 
да вдига границите към страна, за която няма координирано решение на Съвета. 
 
БНТ 
 
√ Депутати и еколози отново в спор заради промените в Закона за биологичното разнообразие  
Депутати и еколози се скараха заради готвените с години промени в Закона за биологичното разнообразие. Част от 
екоактивистите дори напуснаха залата на НС, където течеше дискусия по темата. 
Те настояват подхода за управление на защитените зони от мрежата "Натура 2000" да се определя от експерти, докато 
Валери Симеонов предлага собствениците да имат право да участват в решенията, които трябва да спазват в техните 
парцели в защитени територии. 
Заседанието демонстративно напусна Андрей Ковачев от "За да остане природа в България". 
"Има желание да се създаде закон, с който могат да се манипулират нещата, крайният резултат ще е застрояване и 
окрадване на европейските пари", заяви Андрей Ковачев от "За да остане природа в България". 
Спорът в залата продължи, а консенсус не беше постигнат. 
"Ако продължавате в този формат, ще се видя принудена да прекратя срещата. Много ви моля", заяви председателят на 
Комисията по околна среда и водите в Народното събрание Ивелина Василева. 
Според председателят на еко комисията причината за разногласията е, че в предложенията има политически послания, а 
не експертен подход. 
"Ние сме заложили на научния подход, няма да подкрепим предложенията внесени от Валери Симеонов", заяви 
председателят на Комисията по околна среда и водите в Народното събрание Ивелина Василева. 
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров смята, че е крайно време промените в закона да бъдат приети, 
защото те се обсъждат от години. 
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"Вече 4 години трае този процес, в който е обсъждано как е по -добре да се управляват защитените зони, които заемат 
близо 35 % от територията на България. Това което стана пределно ясно за тези 4 години , че има две крайно 
поляризирани групи в обществото, които не желаят да се изслушват и да проявят разбиране едни към други", заяви 
министърът на околната среда и водите Емил Димитров. 
Валери Симеонов отново обвини екоорганизациите, че спират икономическото развитие на България. 
"В момента се извършва от зелената хунта, тия същите, които напуснаха, без да знам защо заседанието и които 
постоянно плашат с протести, те какво правят в момента, национализация. Връщаме се във времената на 9-ти 
септември", каза председателят на НФСБ Валери Симеонов.  
Предствителите на екоорганизациите използваха момента и обявиха нов протест на 7 ми юли. 
 
√ Борисов свика Щаба: Укрепете болниците. Презапасете се с облекла, с маски, с очила  
Министър-председателят Бойко Борисов свика работно заседание на Националния оперативен щаб с министъра на 
здравеопазването Кирил Ананиев. 
В рамките на срещата в Министерския съвет на премиера Борисов е била докладвана актуалната ситуация с 
разпространението на COVID-19, както и засилването на капацитета на болниците с интензивни легла, така че да бъдат в 
готовност при необходимост. 
Борисов разпореди на министър Ананиев да проведе допълнително разговори с Националната здравноосигурителна 
каса и с Българския лекарски съюз за заплащането на тестовете и клиничната пътека за COVID-19, за да имат болниците 
достатъчно финансиране. 
"Презапасете се с облекла, с маски, очила. Всичко трябва да е достатъчно и предостатъчно", настоя Борисов. 
Премиерът отбеляза, че по света има милиони заразени, а Европейският съюз продължава да няма единна политика, 
включително за отварянето на границите за туризма. 
"Няма специалист, който да каже, че този бич на съвремието ще отмине", посочи министър-председателят, цитиран от 
правителствения пресцентър. 
В тази ситуация по думите на Борисов е особено важно да се следи заболеваемостта в клъстерите и да продължи 
контролът върху мерките. 
Председателят на Националния оперативен щаб Венцислав Мутафчийски също се съгласи, че е от голямо значение да се 
укрепи капацитетът на болниците. 
Главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев изтъкна, че вълната на вируса расте в Европа и на Балканите, като 
подчерта, че усилията в България са насочени към противоепидемичните мерки. 
Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести Тодор Кантарджиев напомни, че капацитетът на 
лабораториите е сериозно увеличен, в сравнение с началото на епидемията. По думите му е необходимо внимателно да 
се следи за първи случаи на заразени в големи колективи. 
Представителите на Националния оперативен щаб бяха категорични, че разпространението на COVID-19 тръгва и от 
провеждането на празнични и религиозни тържества. 
 
√ Спад на икономиката заради пандемията, отчита Министерство на финансите  
Заради пандемията - лeко забавяне на икономическия растеж и двуцифрен срив в промишлеността и търговията отчита 
Министерството на финансите в месечния си икономически обзор. 
През първите три месеца на годината растежът на Брутния вътрешен продукт нараства с 1,2% на годишна база при ръст 
от 2,9% през последните три месеца на 2019 г. Забавянето се дължи на намаленото вътрешно търсене. 
При краткосрочните макроикономически показатели заради пандемията и извънредните мерки производството в 
промишлеността намалява с 15,7% спрямо април 2019 г., а търговията - цели 20%. 
С 1,3% намалява и броят на заетите до малко над 3 милиона и 390 хиляди души. Най-голям спад на заетостта има в 
аграрния сектор, индустрията и търговията. Започва леко повишаване в нагласите на бизнеса през май, отчитат още от 
финансовото министерство, но все още бизнес ситуацията се характеризира като "неблагоприятна". 
 
√ НАП с указания: Кога ще плащаме 9% в ресторант и кога 20 на сто ДДС  
Националната агенция за приходите с указания за прилагането на диференцираните ставки на данък върху добавената 
стойност. 
Ако консумираме храна в ресторант, ставката ще бъде девет на сто, ако вземем храната за вкъщи или я поръчаме, 
ставката ще бъде 20 на сто, обясни пред БНР говорителят на агенцията Росен Бъчваров. 
От 1 юли с 9% ДДС ще се облагат освен ресторантьорските услуги, книгите и бебешките храни и пелени. 
По-ниската ставка е за самата ресторантьорска или кетъринг услуга, а не за хранителните продукти, заради това има 
разлика в облагането спрямо това къде се консумира поръчаната порция, обясни той. 
"Ако пицата е наядена без значение колко, тя запазва 9-процентното си ДДС, а когато човек влезе в пицарията, поръча 
пицата и я отнесе в кутия, тогава тази пица за вкъщи се облага с 20-процентно ДДС", коментира Бъчваров. 
Хранителните продукти, продавани в магазини, павильони и вендинг машини, остават с 20-процентна ставка. Алкохолът, 
бирата и виното - също. 
"Промени за потребителите не очакваме никакви, защото хипотезата намаляване на цените изглежда малко вероятна. 
По-вероятният сценарий е запазване на текущите цени непроменени и респективно малко по-голям марж, който 
обичайно остава на разположение на търговеца", допълни Бъчваров. 

https://www.minfin.bg/bg/870
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Диференцираната ставка важи от утре до края на 2021 година и е част от мерките за подпомагане на конкретни 
браншове, засегнати от кризата с коронавируса. 
Към момента с 9% ДДС се ползват единствено хотелиерските услуги. 
 
√ Нови специалности за инженери в медицината  
Меморандум за създаване на три нови специалности подписаха Висшето училище по телекомуникации и пощи и трите 
Медицински университета - в Пловдив, Варна и Плевен. Тези специалности ще готвят инженери за новите медицински 
технологии. Такъв вид хибридни магистърски програми се появяват за първи път във висшето ни образование. 
Трите специалности са изцяло нови за страната ни. Първата е "Софтуерно програмиране в медицицината ".Тя е хибрид за 
Висшето училище по телекомуникации и Медицинския университет в Пловдив. Втората е " Компютърно администриране 
на медицинска апаратура" с Медицинския университет във Варна. И третата - " Телемедицина " с Университета в Плевен. 
Целта е да се подготвят инженери за сложната апаратура. 
Проф. Миглена Темелкова, ректор на ВУТП: Един инженер, за да може да борави с техника, иновации, апаратура, която 
обслужва медицината трябва да има фундаментални знания в областта на медицината. 
Проф. Мариана Мурджева, ректор на МУ- Пловдив: Ние работим всеки ден с такива информационни технологии в 
медицината и не можем да си представим съвременната медицинска диагностика и съвременното лечение без тези 
апарати. 
Студентите ще учат и в двете висши училища- инженерното и медицинското. Очаква се началото да е след две години. 
Особено интересна е нова специалност "Телемедицина". Тя ще помага на семейните лекари. 
Проф. Славчо Томов, ректор на МУ- Плевен: Проследяването на болни от общопрактикуващите лекари в отдалечени 
места, в труднодостъпни места, решаване на проблеми дистанционно. 
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Висшите училища сами по себе си не могат да доставят 
образование по всички предмети, но ако се свържат в мрежи могат в много по-голяма степен да го направят. 
Такива хибридни специалности за България са новост, а учебните планове за обучението на инженерите тепърва ще се 
уточняват. Създаването на хибридни специалности е заложено и в новата Стратегия за висшето образование. 
 
√ Пет морски общини обединяват усилия в опит да привлекат туристи  
От днес официално стартира летният туристически сезон. Туроператори и хотелиери обаче все още не успяват да се 
справят с кризата, породена от новия коронавирус и продължават да правят опити да привлекат туристи. 
Туроператорският бранш прави всичко възможно, за да спаси летния сезон. От бранша обмислят да обединят действията 
си с най-големите морски общини у нас, като създадат обща рекламна стратегия. 
Днес искаме да приемем споразумение между общините Бургас, Поморие, Несебър, Приморско и Созопол. С това 
споразумение искаме да направим един качествен продукт за българското Черноморие заедно с туроператори, 
превозвачи, хотелиери, ресторантьори и да докажем, че то е много добро и да привлечем туристите, когато се 
нормализира обстановката, обясни Евелина Пулева, собственик на туристическа агенция. 
Вече има записвания от чуждестранни туристи за почивка по българското Черноморие. 
 
√ Нови въпросителни около АЕЦ "Белене"  
Нови въпросителни около АЕЦ "Белене". Анализатори твърдят, че проектът е обречен, тъй като според Брюксел той 
трябва да стартира от нулата, след като веднъж е прекратен през 2012-та. 
Според енергийния министър Теменужка Петкова, е нужно единствено бъдещият инвеститор да уведоми Европейската 
комисия, в срок от 3 месеца, че ще строи ядрената централа. 
Според анализатори проблемът на проекта "Белене" е че Европейската комисия го възприема като нов. "Проектът беше 
прекратен през 2012 г., което означава, че след това той не се рестартира.Което означава, че абсолютно всичко, свързано 
с него, започва отначало, както нотификацията към ЕК, така и различните разрешителни, ОВОС и т.н", обясни 
икономистът Калин Станков. 
Енергийният министър не се съгласи. Тя обясни, че проектът е стария и единствено трябва да се уведоми Брюксел, че ще 
строим ядрена централа. 
"Техническият проект не е променян. "Става въпрос за проект, който вече е нотифициран и одобрен от ЕК през декември 
2007 г. Безспорно ще има промяна. Този, който е избран за потенциален стратегически инвеститор, той ще има 
ангажимента да нотифицира комисията. Срокът е не по-късно от 3 месеца", заяви енергийният министър Теменужка 
Петкова. 
От "Булатом" предупредиха бъдещия инвеститор да внимава какво праща на Брюксел. "Той трябва внимателно да опише 
проекта, който ще изгражда, че е същия онзи проект, тъй като ОВОС-ът е доклад, защитен както със съседите, така и у 
нас", заяви председателят на "Булатом" Богомил Манчев.  
От "Булатом" се съгласиха, че не всички разрешителни са актуални. 
"Да, строителното разрешение е изтекло. Но то не е проблем. Направен е стрес тест на този проект. АЕЦ "Белене", има 
40% запас по сеизмичност", заяви председателят на "Булатом" Богомил Манчев. 
Според анализатори проектът е обречен, тъй като няма лиценз от Агенцията за ядрено регулиране и предлагат 
алтернатива. 
"Площадката за нови мощности на АЕЦ "Козлодуй" вече е получила разрешение, има ОВОС и т.н., което поставя пък този 
проект доста по-напред в сравнение с "Белене", чисто от гледна точка на разрешителни", заяви икономистът Калоян 
Станков. 
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Енергийният министър отговори, че площадката в Белене има лиценз още от 2004-та., а във ход е процедурата и за самия 
проект. 
"Това, което трябва сега да се направи и върху, което НЕК работи, е да се предоставят тези документи, свързани с 
проекта, които трябва да бъдат допълнително проверени и съответно да се довърши лицензионната процедура по АЕЦ 
"Белене" от страна на АЯР", каза енергийният министър Теменужка Петкова. 
До момента кандидати за строежа на Белене са държавните енергийни компании на Китай и Южна Корея, и 
консорциума между "Росатом", "Дженерал електрик" и "Фраматом". 
 
√ Германия поема ротационното председателство на ЕС  
Германия поема ротационното председателство на Европейския съюз. По този повод на Бранденбургската врата снощи 
беше изписан девизът на германското председателство - „Заедно за възстановяването на Европа". 
През следващите шест месеца приоритети за Берлин ще бъдат преодоляването на последиците от кризата с COVID-19 в 
дългосрочен план, както и икономическо и социално възстановяване. 
Също от днес Германия поема за месец и ротационното председателство на ООН. 
 
Сега 
 
√ Ананиев пусна четири нови заповеди за коронавируса 
С тях до 15 юли се удължават правилата за влизане в страната и за маските. Има изричен текст за финала за 
купата на България 
Министърът на здравеопазването издаде четири заповеди във връзка с удължаването на извънредната епидемична 
обстановка до 15 юли.  
В първата заповед на практика се преповтарят за кои лица е разрешено и за кои забранено влизането  в България, 
държавите с карантина, категориите лица, които имат право да влизат, дори когато идват от страни, за които има 
забрана. Срокът на тази заповед е от 1 до 15 юли. Към нея има приложения, които представляват образци на 
декларации, които хората, които влизат в страната. 
В заповедта за задължителната изолация и/или болнично лечение пък е посочено, че лицата – потвърдени случаи 
на COVID-19, се изписват от лечебно заведение след преценка на лекуващия лекар на състоянието на пациента и 
изпълнение на едно от следните условия: документирани минимум 10 дни от началото на клиничните оплаквания за 
COVID-19 и минимум три допълнителни дни без оплаквания (вкл. без повишаване на телесната температура без прием 
на антипиретици и без респираторни симптоми); или два отрицателни резултата от изследване по метода на 
полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 от проби, взети в два последователни дни. 
Лицата, при които се налага прилагане на последваща медицинска грижа в лечебно заведение, лицата, настанени в 
места, в които се предоставят социални услуги, и тези с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия поради 
съжителство с хора от рискови групи, се изписват от болници след два отрицателни PCR резултата от проби, взети в два 
последователни дни. 
В заповедта за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на България изрично е разписано отново: 
всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и 
здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни 
учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, 
метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска 
за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и 
др.).  Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, както и за спортуващите на 
закрито за времето на физическата дейност. В тази заповед се преповтарят изисквания към работодатели и персонал. 
С четвъртата заповед се преповтарят правилата за кина, театри, спортни мероприятия и временните противоепидемични 
мерки, свързани с тях. Част от тази заповед са правилата при провеждане на финала за купата на България между ЦСКА и 
Локомотив Пловдив на националния стадион „Васил Левски“ се допускат до 3000 души в сектор, през една седалка, през 
един ред и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. 
 
√ НАП не успява да събере 12% от потенциалните приходи от ДДС 
Ревизиите на големите и средните данъкоплатци не се правят автоматизирано и това носи риск от корупция 
според Сметната палата 
Данъчните липси от ДДС като процент от максималния потенциално събираем налог у нас се равняват на около 12%. Това 
става ясно от одитния доклад на Сметната палата за ефективността на администрирането на приходите от ДДС от НАП. 
Делът на несъбрания от потенциално възможния ДДС в страната през последните години чувствително е намалял. Така 
например за 2013 г. той е бил 16%, но през 2014 г. скача до 22%. След което започва да пада, като за 2015 г. е 20%, за 
2016 г. - 12%, а за 2017 г. - 11.8%. 
Данните всъщност са от проучване и докладване на данъчните липси от ДДС в 28-те страни членки на ЕС. Съгласно тях 
България се нарежда на 17-о място сред останалите държави в съюза. Средното ниво за данъчни липси от ДДС е 10%, а с 
най-лоши резултати са Румъния, Испания, Италия, Литва и Словакия, където този процент надхвърля 20. 
Въпреки подобрената събираемост на ДДС през последните години Сметната палата открива доста слабости в 
администрирането на налога от страна на приходната агенция. Одитният доклад обхваща периода от началото на 2016 г., 
когато изп. директор на агенцията е Бойко Атанасов, до средата на 2018 г., когато шеф е Галя Димитрова.  

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/30/zapoved__rd-01-372-30062020_g.pdf
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/30/zapoved__rd-01-371-30062020_g.pdf
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/30/zapoved__rd-01-369-30062020_g.pdf
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/30/zapoved__rd-01-369-30062020_g.pdf
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Данъкът върху добавената стойност е най-големият приходоизточник в бюджета, който осигурява над 10 млрд. лв. всяка 
година. Одиторите от Сметната палата обаче са констатирали, че липсва утвърдена методика, по която в НАП да 
правят прогнози за очакваните приходи от ДДС. А това "създава риск за проследимостта и надеждността на процеса на 
прогнозиране на приходите от данъка". 
По-обезпокоителна е констатацията, че "действията, предприети от НАП за управление на корупционния риск, са 
недостатъчни и непоследователни". 
Например НАП използва метода на селекция, при който чрез оценка се прави подбор какво контролно действие - 
проверка, ревизия или др., ще се предприеме спрямо задължените лица. Установени са обаче непълноти в процедурите 
по изпълнение на селекцията, както и несъответствия между практиката и утвърдените процедури. Това създава риск за 
последователността и отговорността при изпълнението на селектирането коя фирма да бъде проверена и коя - не. 
Освен това разпределянето на случаите за проверка трябва да се извършва автоматизирано като гаранция срещу 
корупционни практики и елиминиране на субективния фактор. Но за двете най-ключови дирекции - "Големи 
данъкоплатци и осигурители" и "Средни данъкоплатци и осигурители", такова автоматизирано разпределяне не се 
извършва. 
Това носи корупционен риск, посочват одиторите, които не приемат за логично даденото от НАП обяснение. А то е, че от 
компетентността на двете дирекции са дружества, които имат основен принос за изпълнението на бюджета на страната и 
за да бъдат по-качествено и по-добре обслужени, за тях не е предвидено автоматизирано разпределение на случаите за 
проверка.  
При извършването на ревизии е регламентирано задължително да се прави преглед на действията на проверяващите, 
особено ако се възстановява ДДС за над 50 000 лв. Това изискване отново не се отнася за големите и средните 
данъкоплатци. "Липсата на регламенти за тези две дирекции по отношение на текущия преглед на качеството на 
проверката води до различна практика и създава риск за последователното и прозрачно възлагане на текущ преглед на 
качеството", посочват одиторите. 
Сметната палата отправя забележка и за честите промени в ревизиращите екипи, дори когато те са определени 
автоматично. Не винаги се посочва защо е направена промяната. И се дава пример от 2017 г. с две данъчни дирекции - 
НАП-София, където са извършени 4487 промени на автоматизираното разпределение на случаите за селекция 
(среднодневно – 18 промени), и в НАП-Бургас с 3672 промени (среднодневно – 15 промени). 
В същото време одиторите отбелязват, че изключително малко се правят електронни ревизии, въпреки че има 
техническа възможност за това. Към май 2018 г. те са едва 3% от всички извършени ревизии. 
ЗАЩИТА 
От Инспектората на НАП се извършват проверки за нерегламентиран достъп от страна на служители на агенцията до 
данъчна и осигурителна информация. Тези проверки обаче не са с планов характер, а се реализират, когато възникне 
необходимост – по искане на външни институции (основно органи на прокуратурата и МВР), при разглеждане на подаден 
сигнал, както и при наличие на инцидент, свързан с информационната сигурност, става ясно от одитния доклад. 
Според Сметната палата извършването на проверки за нерегламентиран достъп до данъчна и осигурителна информация 
са задължителна мярка за опазване на данъчно-осигурителната информация, но и за превенция и предотвратяване на 
корупционни практики. В НАП не е създадена работна процедура за осигуряване на тяхното регулярно извършване, 
което поражда риск за информационната сигурност на чувствителни данни и несвоевременно установяване на 
корупционни практики. 
 
√ "Спящите" фирми направиха опашка пред Търговския регистър 
Много бизнесмени отново решиха да подадат декларации за нулева дейност в последния момент 
Както винаги се случва в края на юни, пред Агенцията по вписванията се изви дълга опашка. Причината - изтичащият срок 
за подаване на декларации за фирми, които през миналата  година са били "спящи", т.е. не са имали дейност. 
По принцип срокът за подаване на такива декларации е 31 март, но заради пандемията бе удължен с 3 месеца - до 30 
юни, т.е. до вчера. Отсрочката бе направена със специална промяна в Закона за мерките  по време на извънредното 
положение. Фирмите, които са имали дейност през 2019 г. и трябва да подадат годишни финансови отчети, също 
получиха 3-месечно удължаване на срока - 30 септември вместо 30 юни. 
Върволицата от хора пред централата на Агенцията по вписванията, чакащи ред да подадат за публикуване в Търговския 
регистър декларациите си за "нулева" дейност, не намаля дори в най-жежките часове на ранния следобед.  За радост на 
бизнесмените, сетили се да изпълнят задължението си в последния възможен ден, опашката вървеше бързо, 
дирижирана от охранител с маска, който даваше достъп до двете гишета.  
Не е ясно защо толкова много предприемачи са чакали да дойде 30 юни, за да подадат простата и лесна за попълване 
бланка, която може да бъде изтеглена от сайта на Търговския регистър. Отделен въпрос е, че декларацията за спяща 
фирма, както и много други документи, може да се подаде по електронен път - от вкъщи или от офиса, без чакане. В 
месеците на пандемията всички държавни институции особено настоятелно приканват българите да ползват е-услуги - и 
защото е по-лесно, но и защото е по-безопасно от срещите по гишета и опашки.  В случая декларацията може да бъде 
подадена онлайн, ако подателят има електронен  подпис или ПИК, издаден от НАП. 
Такава декларация трябва да подадат и дружества, които са осъществявали дейност през отчетната година, но приходите 
и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността. 
ПРАВИЛАТА 
Подаването на декларация за липса на дейност е според чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството . 
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Всички фирми, които не са осъществявали дейност през отчетната година, могат да подадат такава декларация в 
Търговския регистър. Срокът е до 30 юни тази година. С това те се освобождават от задължението да подадат Годишен 
финансов отчет. 
За подаването на тази декларация не се дължи държавна такса, докато за годишните отчети има такса от 40 лв., ако се 
подава на хартия, или 20 лв., ако е по електронен път с електронен подпис. 
Преди нямаше модел на въпросната декларация, вместо това управителят пишеше свободен текст.  От 2019 г. за 
улеснение има утвърден стандартен образец. 
Декларацията може да се подаде на хартия или по електронен път, лично от управителя или от адвокат с изрично 
писмено пълномощно (не е нужна нотариална заверка). 
Още с въвеждането на изискването да се подават декларации за липса на дейност през 2018 г. възникнаха сериозни 
проблеми. Агенцията по вписванията буквално се задръсти с над 200 000 заявления. Така се наложи чакащите за 
подаване на такива формуляри са бъдат изведени на отделна опашка, за да не пречат на обработването на други 
фирмени документи -  заявления за регистрация и заличаване на фирми, за промени в собствеността и управлението, 
справки, декларации и т.н. 
 
√ Гърция: Българите ще влизат само през ГКПП Кулата-Промахон 
Българското МВнР обяви телефони в Атина и Солун при проблеми с престоя 
Посолството на Гърция в София информира, че от 1 юли 2020 г. влизането на всички граждани през сухопътните граници 
от България в Гърция ще бъде възможно само през граничния пункт "Кулата-Промахон‘‘. Това съобщават от 
Министерството на външните работи. 
По данни на гръцкото посолство засега няма да е възможно влизането в Гърция през други сухопътни гранични пунктове, 
освен само при съществени причини. Предстои да бъде уточнено какви са те. 
Според развитието на епидемиологичната обстановка, свързана с коронавируса, компетентните гръцки власти ще 
разгледат възможността да се отворят и други гранични пунктове в бъдеще. 
Припомняме, че от 1 юли 2020 г.  в рамките на засилване на мерките за борба с коронавируса Гърция въвежда за всички 
пристигащи граждани, независимо от тяхната националност, попълването на специален онлайн-формуляр, който може 
да бъде открит на  https://travel.gov.gr Необходимо е формулярът да бъде попълнен най-малко 48 часа преди влизането 
в страната. 
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството ни в Атина на телефони: 
Дежурен директен телефон: +30 210 67 48 107. Дежурни телефони в извънработно време: +30 210 67 48 105, 106, 107. 
Мобилен телефон за спешни случаи: +30 693 70 96 220 
и с Генералното ни консулство в Солун на телефони: 30 2310 829 210; +30 2310 869 510. Дежурен телефон в извънработно 
време: +30 2310 869 520. 
 
√ Граждани на 14 държави получават право да влизат в ЕС от 1 юли 
Започват полети между България и Люксембург три пъти седмично 
Гражданите на 14 държави ще имат право да влизат свободно в Европейския съюз от 1 юли. Те са смятани за "безопасни" 
въпреки световната пандемия от коронавирус. Държавите са Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Мароко, Нова Зеландия, 
Руанда, Сърбия, Тайланд, Тунис, Уругвай, Черна гора, Южна Корея  и Япония. 
Списъкът, определен от ЕС, не включва САЩ, Бразилия и Китай. Брюксел е готов да включи Китай, ако Пекин предложи 
реципрочна сделка за пътуващи от Евросъюза, твърдят дипломатически източници, цитирани от БНР. 
Граничният контрол е премахнат за граждани на страни членки, които пътуват в рамките на блока. Правилата за 
пътуващи от Великобритания се определят отделно в рамките на преговорите за Брекзит. 
Междувременно България и Люксембург се договориха да изпълняват директни полети между двете страни за туристи 
три пъти седмично. Решението взеха вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и 
люксембургският ѝ колега Жан Аселборн в Люксембург. Двамата са обсъдили редица още бюджета и разширяването на 
ЕС, възстановяването от последиците от коронавируса и ситуацията в Близкия Изток, съобщават от пресцентъра на 
външното ни министерство. 
 
√ САЩ въведоха ограничения на експорта за Русия, Китай и Венецуела  
От полунощ на 29 юни са в сила по-строги ограничения за износ на американски стоки в Русия, Китай и Венецуела. 
Решението за това бе публикувано във Федералния регистър на САЩ още през април и влиза в действие 60 дни по-късно. 
В документа на Бюрото за промишленост и сигурност на търговското министерство на САЩ става въпрос за експортния 
контрол и за изискванията за издаване на лицензи на износ в Русия, Китай и Венецуела на американска продукция с 
военно или двойно предназначение. 
Новото правило разширява трактовката на "военно използване". Сега това определение включва всички стоки, 
закупуването на които може да допринесе за разработването и създаването на военна продукция. Допълнително се 
разширява списъкът на продуктите за "военно използване", като за техния износ от САЩ в Русия, Китай или Венецуела ще 
се изисква специален лицзенз. В този списък са включени различни оборудвания и програмно осигуряване за работа на 
атомни реактори, полупроводникови прибори, измервателна апаратура и други материали, които, според 
американските власти, може да се използват за военни цели. 

https://travel.gov.gr/
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"Някои организации в Китай, Русия и Венецуела се опитаха да заобиколят американските експортни регулации и да 
подкопаят американските интереси. Така че ще останем бдителни, за да се убедим в това, че технологиите на САЩ няма 
да попадне в грешни ръце", твърди в прессъобщение министърът на търговията Уилбър Рос. 
Документът освен това отделно затяга изискванията за издаване на лиценз за експорт на американска продукция с 
двойно или военно предназначение в Китай. Повишено внимание "към оценката на крайните потребители в Китайската 
народна република", според министерството, се налага заради "повсеместното сливане на гражданския и военния 
сектори в Китай". Твърди се, че решението е взето с цел "подкрепа на националната сигурност и задачите на външната 
политика на САЩ". 
Отбелязва и, че по отношение на Русия и Венецуела, аналогични изисквания са били въведени още през 2014 г. Според 
американското търговско министерство, настоящите изменения за Китай са внесени, за да "се разширят ограниченията 
към крайните военни потребители в тези три държави". 
Досега американските фирми можеха да доставят различни категории стоки на военни структури в Китай, ако 
материалите не са предназначени за използване за военни цели. Сега и в този случай ще им се налага да получават 
специален лиценз. 
 
Мениджър 
 
√ Производствените цени - надолу през май  
Общият индекс на цените на производител (вътрешен и външен пазар) през май 2020 г. намалява с 1.0% спрямо 
предходния месец, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Понижение е регистрирано при 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.4%, и в преработващата промишленост - с 
1.0%, а в добивната промишленост е отчетено увеличение с 0.8%. 
В преработващата промишленост по-ниски цени на производител се наблюдават при: производството на основни метали 
- с 6.8%, производството на химични продукти и производството на тютюневи изделия - по 1.0%. По-голямо увеличение 
на цените е регистрирано при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.9%, и при ремонта и 
инсталирането на машини и оборудване - с 0.4%. 
Общият индекс на цените на производител през май 2020 г. спада с 5.3% в сравнение със същия месец на 2019 година. 
По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост – със 7.0%, в добивната промишленост - с 2.2%, и при 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.3%. 
По-значително намаление в преработващата промишленост е отчетено при: производството на основни метали - с 10.2%, 
производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 3.5%, и производството на хартия, картон и 
изделия от хартия и картон - с 3.3%. Повишение на цените се наблюдава при: производството на хранителни продукти - с 
3.9%, обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи, без косъм и производството на мебели - по 
2.7%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2020 г. се понижава с 0.6% спрямо предходния 
месец. Намаление на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ 
- с 1.1%, и в преработващата промишленост - с 0.4%, а в добивната промишленост е отчетено увеличение - с 0.7%. В 
сравнение с април 2020 г. по-голямо намаление на цените в преработващата промишленост е регистрирано при 
производството на химични продукти - с 1.4%, и при производството на електрически съоръжения - с 0.7%. По-
съществено увеличение е отчетено при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 3.2%, и при 
производството на основни метали - с 1.0%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2020 г. намалява с 1.6% в сравнение със същия месец 
на 2019 година. Понижение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 5.3%, и в преработващата 
промишленост - с 3.4%, а увеличение се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 1.4% През май 2020 г. по-ниски цени в преработващата промишленост спрямо май 2019 г. са 
регистрирани при производството на основни метали - със 7.8%, и при производството на хартия, картон и изделия от 
хартия и картон - с 2.1%. По-значителен ръст на цените е отчетен при производството на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета - с 5.2%, и при производството на хранителни продукти - с 5.1%. 
Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2020 г. намалява с 1.7% спрямо предходния 
месец и с 10.7% спрямо съответния месец на 2019 година. 
 
√ 14 партии без финансови отчети в Сметната палата. Заплашва ги глоба до 10 000 лв.  
14 партии не са подали годишните си финансови отчети в Сметната палата. Това са ПП „Българска земеделска партия“, 
ПП „Български съюз за директна демокрация“, ПП „ВОТ Консерватори“, ПП „Гражданско обединение за реална 
демокрация (ГОРД)“, ПП „Движение България на гражданите“, ПП „Движение за европейска интеграция“, ПП „Движение 
за равноправен обществен модел (ДРОМ)“, ПП „Другата България“, ПП „МИР“, ПП „Национална алтернатива родове 
общност държава (НАРОД)“, ПП „Нова алтернатива“, ПП „Нова България“, ПП „Политическа партия Отечество“, ПП 
„Християндемократическа партия на България“. 
Сметната палата ще уведоми прокуратурата за това, че две от неподалите отчети партии правят това нарушение за втора 
поредна година - ПП „ВОТКонсерватори“ и ПП „Другата България“.  
Освен това, отчетите на 3 партии – ПП „Новото време“, ПП „ЩИТ“ и ПП „Демократична гражданска инициатива“, са 
подадени след законоустановения срок, но са спазени изискванията относно формата, съдържанието и начина на 
представяне. 
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Всички партии, които не са представили отчети, както и тези, чийто отчети са представени след законовия срок ще бъдат 
глобени, като имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв. 
112 са политическите партии, подали в срок годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2019 г. 
Сметната палата вече започна ежегодния си одит на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на 
предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, 
ползвали предоставени им помещения - държавна или общинска собственост, и са участвали в избори. 
 
√ ЕС ще обновява на 2 седмици списъка със "сигурни" държави  
Съветът на ЕС утвърди вчера незадължителен списък на "сигурните" чужди държави, чиито граждани ще могат да бъдат 
допускани от днес през външните европейски граници. 
В списъка, който ще бъде обновяван на две седмици, засега са включени Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, 
Черна гора, Мароко, Нова Зеландия, Руанда, Сърбия, Южна Корея, Тайланд, Тунис, Уругвай и Китай. Облекченията ще 
засягат и гражданите на Андора, Монако, Сан Марино, Ватикана, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Ако 
бъде приложена, тази препоръка ще засяга пътуванията до ЕС по несъществени поводи, информира БТА. САЩ, Русия и 
Турция засега не са сред "благонадеждните". 
Показателите, по които се преценява кои държави да попаднат в списъка, са свързани с епидемичната обстановка на 
място, но също и с икономическите и обществените последици от удължаване на ограниченията. За да попадне в този 
списък, дадена страна следва да съобщава за брой на новозаболелите на 100 хиляди души население за предходните 
две седмици, сходен или по-нисък от средния брой в ЕС от средата на юни. В тези чужди държави следва да се отчита 
траен спад на новите случаи на заболяване, да се извършват изследвания и проследяване, да бъдат на разположение 
достоверни данни. Предвижда се данните, подавани от представителствата на ЕС на място, да бъдат взимани предвид. 
Пътници от държавите извън списъка ще бъдат допускани в ЕС, ако са граждани на страна от Общността или в 
семейството на такъв гражданин, ако имат право на постоянно пребиваване в ЕС, ако работят в ключова област. Уточнява 
се, че облекченията за граждани на Китай ще зависят от реципрочност от страна на Пекин. 
Съветът на ЕС отбелязва, че този списък не задължава с нищо държавите от Общността, които могат да преценят, при 
пълна прозрачност, да го приложат постепенно. Настоява се държавите в ЕС да не премахват едностранно ограниченията 
за граждани на страни извън списъка. Изразява се готовност държави, които са в списъка, отново да бъдат подложени на 
ограничения, ако епидемичните им данни се влошат. ЕС затвори външните си граници от 17 март.  
 
√ България влезе в "зеления" списък на Румъния за COVID-19  
Националният институт за обществено здраве на Румъния публикува списък на страните от т.нар. "зелена зона" за 
коронавирус, който влезе в сила от 00:00 часа във вторник, съобщава агенция Аджерпрес, цитирана от БТА. 
Той дава право на гражданите на тези страни да избягват налагане на карантина, при положение, че при влизане в 
Румъния нямат симптоми на коронавирусна инфекция. 
Списъкът, който влиза в сила тази седмица, включва Австрия, България, Чехия, Кипър, Хърватия, Швейцария, Естония, 
Финландия, европейската територия на Франция, Германия (с изключение на района на Гютерсло, където се намира 
кланицата "Тьонис"), Гърция, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Малта, Норвегия, Словакия, 
Словения и Унгария.  
Всички асимптоматични лица, които пристигат в Румъния от държави, които не са включени в този списък, трябва да 
бъдат поставени в домашна изолация или карантина за период от 14 дни. Изолацията се прилага спрямо всички лица, 
които живеят на един и същи адрес, уточнява Аджерпрес.  
 
√ Британската икономика отбелязва най-силния си спад от 1979 г. насам  
Брутният вътрешен продукт (БВП) на Обединеното кралството е намалял с 2,2 на сто през първото тримесечие заради 
въздействието на новия коронавирус върху икономиката на страната. Спадът е по-силен от прогнозирания и това е най-
слабият резултат от третото тримесечие на 1979 година, сочи втората и последна оценка на Националната статистическа 
служба, цитирана от световните агенции. 
Първоначално британската статистика обяви свиване на БВП с 2 на сто през първото тримесечие, последвано от 
исторически срив от 29,4 на сто през април. 
На годишна основа понижението на БВП е 1,7 на сто, уточни Националната статистическа служба на Великобритания, 
цитирана от АФП и БТА. 
Заради мерките за дистанциране, а след това и заради самоизолацията, наложена от правителството, за да забави 
разпространението на Ковид-19 на практика спря дейността на сектора на услугите, на някои промишлени предприятия и 
строителството. 
Потреблението на британските домакинства се е свило с 2,9 на сто през първите три месеца на година. 
Според икономиста Хауърд Арчър от И Уай Ейтъм клъб (EY Item Club), тази корекция към спад на БВП предвещава по-
силно свиване от очакваното и през второто тримесечие.  
 
√ Когато стимулите свършат  
Редица компании ще бъдат изложени на сериозен риск от неплатежоспособност и фалит, след като правителствата 
прекратят програмите за фискална подкрепа. Това заяви пред Си Ен Би Си бившият член на борда на Европейската 
централна банка Беноа Кьор. 
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Много правителства по света предприеха мащабни програми за стимулиране на икономиката в опит да ограничат 
щетите, нанесени от пандемията от COVID-19. Тази подкрепа позволи на много компании да избегнат фалит и да 
задържат на работа голяма част от служителите си, изчаквайки премахването на ограничителните мерки срещу 
разпространението на инфекцията. Изчерпването на тези стимули преди пълното отваряне на икономиката обаче може 
да доведе до колапса на редица компании. 
„Що се отнася до корпоративната платежоспособност, проблемите тепърва предстоят. След като правителствата 
постепенно свият и спрат финансовата подкрепа, наяве ще излязат фундаменталните проблеми“, коментира Кьор, който 
в момента ръководи иновационния хъб на Банката за международни разплащания (Bank for International Settlements - 
BIS). 
В доклад, публикуван днес, от BIS предупреждават, че финансовата нестабилност на пазарите остава, въпреки оптимизма 
на инвеститорите през последните няколко седмици на фона на отварянето на много икономики. 
В петък президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард, заяви, че „икономическото възстановяване ще 
бъде частично, а може би и трансформационно“ за много бизнеси, които ще трябва да се приспособят към новата 
реалност, ако искат да оцелеят. Тя обаче подчерта, че новото нормално ще води до появата на нови фирми, които да 
покрият нуждите на хората в променящата се среда. 
Кьор подчерта, че за въпросите относно корпоративната платежоспособност трябва да отговарят правителствата, а не 
централните банки. 
„Може би предизвикателството пред централните банки ще бъде да гарантират, че подкрепата за ликвидността няма да 
се превърне в подкрепа за платежоспособност, която е фискална функция. Каквото и действие да е необходимо, 
отговорността в този случая трябва да се поеме от правителствата, а не от централните банки“, коментира той. 
„Съществува риск от това, което икономистите наричат „фискална доминация“, или подчиняването на централните банки 
на държавните изисквания за евтино финансиране. Съществува обаче и риск от финансова доминация, при която банките 
действат твърде плахо, страхувайки се, че могат да навредят на пазарите или на банките. Тук същ има нужда от 
предпазни мерки. Тези мерки са обаче са много ясни – устойчиви публични финанси и добър банков и пазарен надзор“, 
казва още Кьор. 
 
√ Инфлацията в Еврозоната се е ускорила през юни  
Темпът на инфлация в Еврозоната се е ускорил през юни до 0,3% спрямо 0,1% през май, сочат предварителните данни 
данните на европейската статистическа агенция Евростат. 
Според Евростат през юни най-много са поскъпнали храните, алкохолът и цигарите – 3,1% (спрямо 3,4% през май). 
Следват услугите с 1,2% (в сравнение с 1,3% през май), промишлените стоки без енергията (0,2% спрямо стабилна 
стойност през май) Цените на енергията са спаднали най-много (-9,4% спрямо 11,9% през май). 
 

 
 
√ Истинският проблем на световните пазари  
Американските управници могат да „променят света“ като обезценят долара. Това заяви  световно известният и 
настоящ независим макро съветник и бивш хедж фонд мениджър Хю Хендри пред Си Ен Би Си. 
По думите му програмите за  количествени облекчения (quantitative easing), при които централните банки изкупуват 
активи като държавни облигации, за да инжектират ликвидност в икономиката, не работят. 
Той смята, че щатският долар се е превърнал в „новия златен стандарт“ и че неговото обезценяване е по-добър метод за 
стимулиране на икономиката от програмите за количествени облечения.   
 „Количеството облекчение – опитват се да ни убедят в нещо, което не работи. Самият акт на публикуването или 
разширяването на тези инертни резерви на централната банка, както опитите да ни изплашат до смърт, че всъщност 
печатат истински пари, представляват измама“., коментира Хендри, като добавя, че истинският проблем на световния 
пазар идва от недостига на зелени пари. 
„В продължения на няколко десетилетия Америка наложи долара като глобален паричен стандарт за останалия свят. 
Едно е да си крал, но друго е да се държиш като такъв. Така че, ако си решил да налагаш долара като световен стандарт, 
трябва да осигуриш достатъчно ликвидност. Точно тук се провалиха управниците в САЩ“, казва още Той. 
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Според Хендри масовата разпродажба през март, по в време на която световните пазари се сринаха на фона на 
страховете около коронавируса, се дължи отчасти на това, че инвеститорите е трябвало да продават активи, за да 
създадат долари, с които да изплатят дълг. 
Макар да признава, че суапови линии на Фед са били успешни в „запушването на дупките“ в моментите на криза, той 
смята, че има по-добри подходи за подкрепа на икономиката. 
„Що се отнася до погасяването на тези пожари, не би ли било по-добре да се атакува реалната стойност на долара, 
вместо цените на облигациите?“, казва той. 
 
√ Бизнес лидери от 21 страни настояват за незабавна подкрепа на Глобалния юг  
24 бизнес лидери с международен авторитет сред които бизнес магнатът Ричард Брансън, дългогодишният CEO на 
Unilever Пол Полман и др. разпространиха отворено писмо, в което призовават за спешни мерки за подкрепа на страните 
от Латинска Америка, Африка и Южна Азия, известни още като Глобалния юг. 
„Настояваме за (1) незабавно отлагане на кредитни погашения, (2) повишена глобална координация, (3) инвестиции и 
подкрепа за малкия и среден бизнес, (4) стратегически програми и инвестиции за засилване включването на жените в 
икономиката, (5) повишено внимание към расовата толерантност и интеграция", се казва в декларацията. 
Според оценки на Фондацията около 500 млн. души във въпросния географски регион може да бъдат тласнати към 
бедност, а според ООН 265 млн. души ще страдат от остър недостиг на храна поради икономическата криза породена 
след пандемията от Ковид19. 
„Пандемията разкри слабостите и взаимната зависимост на нашата глобална икономическа система. Трябва да 
гарантираме, че хората и бизнесите от Глобалния юг ще имат достъп от икономическа подкрепа, за да се преодолеят 
първоначалните негативни ефекти от пандемията. Трябва да използваме момента да подобрим дизайна и устойчивостта 
на нашата икономическа система", заявяват бизнеслидерите, сред които са още основателят на Dilmah Tea Мерил 
Фернандо и д-р Харли Сейдин, председател на Американската търговска камара в Южен Китай.  
 
√ Спад на борсите в Европа на фона на рекордното свиване на британската икономика  
Водещите фондови борси в Европа записаха предимно понижения в ранната търговия във вторник на фона на по-лошите 
от очакваното данни за представянето на британската икономика през първото тримесечие, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,38 пункта, или 0,115, до 359,51 пункта. Въпреки това бенчмаркът е 
на път да запише 12-процентов ръст за тримесечието – най-добрият тримесечен резултат от март 2019 г. Индексът обаче 
остава 13,6% надолу от началото на годината. 
Немският DAX напредна с 15,98 пункта, или 0,13%, до 12 248,1 пункта, подкрепен от по-добрите от очакваното данни за 
бизнес активността в Китай. Индексът на мениджърите по поръчките PMI, измерващ общата икономическа активност в 
страната, е нараснал до 54,2 пункта през юни от 53,4 пункта през месец май. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 36,48 пункта, или 0,59%, до 6 189,29 пункта на фона на 
данните, че британската икономика се е свила с 2,2% през първото тримесечие на годината. Това е най-големият спад на 
тримесечна база от 1979 г. насам, като той се дължи до голяма степен на свиването на разходите на домакинствата, 
особено в първите дни от епидемията от COVID-19 в страната. 
Френският измерител CAC 40 изтри 6,53 пункта от стойността си, или 0,13%, достигайки ниво от 4 938,93 пункта.  
„Най-големият тримесечен спад на британското БВП от повече от 40 години допринесе за минорното настроение на 
пазарите. В съчетание с предупреждението на Световната здравна организация, че най-лошото тепърва предстои, лесно 
може да разберем защо инвеститорите са толкова притеснени“, коментира Ръс Молд, инвестиционен директор на AJ Bell. 
Днес генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус предупреди, че пандемията от новия коронавирус далеч 
не е приключила и дори набира сила 
Междувременно акциите на енергийния гигант Royal Dutch Shell поевтиняха с 2,%, след като компанията обяви, че ще 
отпише през второто тримесечие петролно-газови активи на стойност до 22 млрд. долара, след като ревизира надолу 
дългосрочните перспективи за цените на петрола и газа 
Книжата на подалата заявление за фалит Wirecard скочиха с 94,72%, записвайки втори ден на ръст, след като предишната 
седмица се сринаха до рекордно ниска стойност. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса започнаха търговската седмица с повишения на фона на добрите 
новини за Boeing, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 580,25 пункта, или 2,32%, до 25 595,8 пункта. Това е най-добрият резултат 
за Dow от 5 юни насам, когато бенчмаркът регистрира ръст от 3%. Широкообхватният показател Standard & Poor's 500 
напредна с 44,19 пункта, или 1,47%, до 3 053,24 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст 
от 116,93 пункта, или 1,2%, до 9 874,15 пункта. 
Dow бе подкрепен от поскъпването на акциите на Boeing с 14,40% на фона на започнатите вчера тестове за полети на 
модела Boeing 737 Max. Инвеститорите гледат на тези тестове като на ключова стъпка за преодоляване на най-тежката 
корпоративна криза в Boeing, след като миналата година два нейни самолета катастрофираха в рамките на пет месеца. 
При двата инцидента загинаха общо 346 души. 
Бенчмаркът бе подсилен и от Apple, чиито акции поскъпнаха с 2,30%. Същевременно с това цената книжата на Facebook 
скочи с 2,11%, заличавайки загубите от ранната търговия. Социалната мрежа е подложена на сериозен натиск, като 
различни компании изтеглиха рекламите си от платформата. От петък насам Starbucks, Coca-Cola и Diageo обявиха, че 
няма да рекламират продуктите си във Facebook. 
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Инвеститорите заложиха отново на акциите на компаниите, които са най-зависими от отварянето на икономиката. 
Книжата на Southwest Airlines скочиха с 9,64%, след като Goldman Sachs повиши рейтинга на книжата на авиокомпанията 
от „продавай“ на „купувай“. Акциите на Gap и Kohl’s поскъпнаха съответно с 3,65% и 10,07%. 
Оптимизъм на борсите в Азия 
Акциите в Азиатско-тихоокеанския регистрираха ръст във вторник, следвайки ралито на Уолстрийт и добрите данни за 
бизнес активността в Китай, предаде Маркетоуч. 
Анализаторите обаче предупреждават, че възстановяването на глобалната икономика може отново да бъде забавен, ако 
огнищата на COVID-19 по света продължат да се разрастват. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 23,16 пункта, или 0,78%, до 2 984,67 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite напредна с 36,4 пункта, или 1,88%, до 1 975,52 пункта. Хонконгският Hang Seng отчете 
ръст от 125,91 пункта, или 0,52%, до 24 427,19 пункта, на фона на решението на Китай да одобри спорния закон за 
националната сигурност на специалния административен район. 
От националното статистическо бюро на Китай съобщиха, че индексът на мениджърите по поръчките PMI, измерващ 
общата икономическа активност в страната, е нараснал до 54,2 пункта през юни от 53,4 пункта през месец май. 
Същевременно с това промишленият PMI индекс е скочил до 50,9 пункта през юни спрямо 50,6 пункта през май. 
Границата от 50 пункта разделя експанзията от свиването. PMI индексът в сектора на услугите достигна равнище от 54,4 
пункта спрямо 53,6 пункта месец по-рано. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 293,1 пункта, или 1,33%, до 22 288,14 пункта. 
Японското правителство съобщи, че промишленото производство на страната се е свило с 8,4% през май спрямо април. 
Това е четвърти пореден месец на спад. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира ръст от 14,85 пункта, или 0,71%„ до 2 108,33 пункта, докато в Австралия 
бенчмаркът ASX 200 напредна с 82,9 пункта, или 1,43%, до 5 897,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 1,32 пункта, или 0,29%, до 452,60 пункта. BGBX40 се понижи с 0,16 пункта, или 0,17%, до 96,72 пункта. BGTR30 
изтри 1,75 пункта от стойността си, или 0,37%„ достигайки ниво от 467,65 пункта. BGREIT се понижи с 0,44 пункта, или 
0,33%, до 133,09 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Удължават схемата 60 на 40 до края на септември  
Постановлението за удължаване на схемата 60 на 40 до края на септември ще приеме правителството днес. 
Право на компенсации за заплати и осигуровки ще получат още сектори от икономиката. Отпада задължението бизнесът 
да е платил данъците и осигуровките си през тази година, изисква се единствено средствата да са начислени. 
За втори път правителството променя постановлението, което позволява бизнесът да получава компенсации, за да 
запази работните места. 
За 300 000 работници са подадени заявления до момента. 
През следващите три месеца частни детски градини и ясли, образователни центрове и здравни специалисти и заведения 
без договор със Здравната каса също ще могат да кандидатстват. 
За сектор "Хотели и ресторанти" отпада задължението да се осигурява допълнителна заетост на персонала след края на 
подпомагането, която да е равна на срока, за който са получавани средствата от НОИ. 
Общо 1 милиард лева отдели правителството по схемата. Очаква се поне половината да бъдат изплатени до септември. 
Започват да действат и две нови схеми за подкрепа на заетостта финансирани със средства от Оперативна програма 
развитие на човешките ресурси. Министър Деница Сачева обясни: 
"Компенсация от 290 лева в секторите "Пътнически превоз" и съответно "Туризъм". От 1-ви юли също работодателите ще 
могат да кандидатстват и по мярката "Заетост за теб", с която биха могли да наемат безработни лица за период от три 
месеца, за които ще получават 610 лева плюс осигуровките". 
И по двете схеми за подпомагане на трудовия пазар и бизнеса ще се кандидатства в Бюрата по труда. 
 
√ Министър Аврамова: Работата в синхрон между общините и правителството трябва да продължи  
„Работата в синхрон между общините и правителството трябва да продължи, защото местните власти не могат да се 
справят сами при изпълнение на големи инфраструктурни проекти." 
Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в Банско. 
Заедно с кмета на града Иван Кадев и народният представител Александър Мацурев тя даде старт на проект за 
изграждане на околовръстен път в южната част на Банско, финансиран със средства от държавния бюджет, предоставени 
от правителството. 
„Съвместната работа между централната и местната власт дава резултати и смятам, че само с общи усилия всички идеи и 
проблеми, ще намерят своето решение", подчерта министърът. 
Петя Аврамова беше категорична, че Банско трябва да има добра инфраструктура и добри пътища и това е важно не само 
за облика на курортното селище, но и за всички жители и гости, посещаващи града, а не на последно място и за 
инвеститорите в региона. 
„Някои казват, че асфалт не се яде, но всички инвеститори търсят добра инфраструктура", отбеляза регионалният 
министър. 
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С изграждането на околовръстен път в южната част на Банско ще се изведе транзитно преминаващото движение извън 
града, ще се осигурят условия за безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари и ще се осигури бърз достъп на 
туристите, идващи от източния вход на града до курортната зона и началната станция на кабинковия лифт. 
Дължината на първия участък от околовръстния път е 1230 м., а стойността му е почти 1,2 млн.лв, като 1 млн.лв са 
осигурени с ПМС през 2018 г. 
В Банско регионалният министър съобщи, че по линия само на МРРБ инвестициите в област Благоевград за изпълнение 
на ВиК проекти вече възлизат на над 12 млн.лв. 
Министър Аврамова подчерта, че ВиК проекта за допълнително водоснабдяване на Банско от "Караманица" е стартирал 
назад във времето, като на общината са били осигурени от МРРБ за първи етап 1,4 млн.лв. Отпуснати са авансово и 
допълнителни средства за втория етап на проекта в размер на 841 хил.лв. Предстои продължаване на неговото 
изпълнение, като средствата, необходими за цялостното му завършване - 1, 3 млн.лв. ще бъдат осигурени поетапно от 
МРРБ, пое ангажимент Петя Аврамова. 
 
√ Днес е последният ден от гласуването на конституционните промени в Русия  
Днec e пocлeдният дeн oт зaпoчнaлoтo нa 25 юни в Руcия oбщoнaциoнaлнo глacувaнe нa кoнcтитуциoннитe прoмeни. 
Прeзидeнтът Влaдимир Путин увeри, чe пoпрaвкитe в ocнoвния зaкoн щe влязaт в cилa caмo aкo бъдaт oдoбрeни oт 
глacoпoдaвaтeлитe. 
Избирaтeлнaтa aктивнocт зa шecттe дни oт нaчaлoтo нa глacувaнeтo нaдхвърля 45%. В нaвeчeриeтo нa днeшния вoт 
прeзидeнтът Влaдимир Путин ce oбърнa към руcкитe грaждaни c думитe: 
„Глacувaмe нe прocтo зa пoпрaвкитe, oблeчeни в яcни прaвни нoрми. Глacувaмe зa cтрaнaтa, в кoятo иcкaмe дa живeeм! 
Cъc cъврeмeннo oбрaзoвaниe и здрaвeoпaзвaнe, cъc cтaбилнa coциaлнa зaщитa нa грaждaнитe, c eфeктивнa влacт, кoятo 
ce oтчитa прeд oбщecтвoтo". 
Кoнcтитуциoннитe прoмeни ca пoвeчe oт 200 нa брoй и трябвa зaeднo дa бъдaт oдoбрeни или oтхвърлeни oт грaждaнитe. 
Нaй-cъщecтвeнaтa пoпрaвкa прeдвиждa възмoжнocттa Влaдимир Путин дa ce кaндидaтирa зa oщe двa шecтгoдишни 
прeзидeнтcки мaндaтa cлeд 2024г. 
Чeчeнcкият лидeр Рaмзaн Кaдирoв прeдлoжи Путин дa бъдe избрaн зa пoжизнeн прeзидeнт нa Руcия. Oт Крeмъл 
oтгoвoрихa, чe тaкaвa длъжнocт нe e прeдвидeнa в кoнcтитуциятa. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- 12 000 на стадиона: как ще се прилагат мерките по време на мача между ЦСКА и Локомотив Пловдив?; 
- Поглед от България и от Гърция: как действат новите правила за влизане в южната ни съседка?; 
- Психология на тълпата - коментар на Харалан Александров; 
- На първи юли: в очакване на слънцето в Шабла, Бургас и Русе; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Протести и социални мерки след пандемията. Гостува министър Деница Сачева; 
- На „Джулай морнинг" - протест срещу бетона на Алепу; 
- За първи път в ефир - позицията на инвеститора. Какво ще се строи на плажа?; 
- Премиерът спря багерите на Рила, кой е отговорен за разкопаната планина?; 
- Взимали ли са пари от наркобизнеса служители на ГДБОП?; 
- На живо: Новородени рисчета в столичния зоопарк. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Руснакът Низол "прати" Борисов в болница и пусна фалшива снимка на Гешев зад Живков; 
в. Труд - Провал на плана за убитите при катастрофи; 
в. Телеграф - Баровете у нас - без маски, навън с резервация и без танци; 
в. Монитор - По 30 лева месечно пести домакинство от по-ниското ДДС за детски стоки. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Спешно стягат болниците отново след рязък скок на нуждаещите се от лечение; 
в. 24 часа - Поне 4 схеми за байпас на 9% ДДС, очаквани загуби за държавата - 60 млн. лева; 
в. Труд - Влизаме в Гърция само през два пункта; 
в. Труд - Над 25 000 души без увеличение на пенсията; 
в. Телеграф - Глоби за 1,5 млн. лв. връчиха на границите; 
в. Телеграф - Съдът на Лозан Панов пусна ортака на ЛиЛана; 
в. Монитор - Според финансовите отчети на партиите пред Сметната палата: Пинокио щипнал 1 млн. лв. от дарители, 
профукал ги до стотинка; 
в. Монитор - Бобоков лобирал за помилване на БГ аферист, осъден в Румъния. 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Борислав Велков, председател на Съвета на директорите на НДК: НДК с лятна "Киномания" и коледна 
програма на открито; 
в. Труд - Проф. Кирил Ангелов, декан на Френския факултет към Техническия университет, пред "Труд": Онлайн 
обучението формира изпълнители, но не и мислещи хора; 
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в. Телеграф - Шефът на дирекция "Вътрешна сигурност" в МВР Стефан Банков: Арестуваните шефове в ГДБОП се 
уговориха с мимики и жестове; 
в. Монитор - Проф. Асен Балтов, изпълнителен директор на "Пирогов": Системата ще се задъха, ако болниците приемат 
по 50 с COVID-19 на ден. 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ако още сте бял, станете негър!; 
в. Труд - Ефектът на стадото може да ни погуби; 
в. Телеграф - Анархия на самодисциплината; 
в. Монитор - Синдромът "по втория начин". 
 
√ Предстоящи събития в страната на 01 юли 
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. 
- От 12.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери работата по рехабилитация на бул. "България" 

(ул. „Даскал Стоян Попандреев") между Околовръстен път и кв. „Бояна". 
- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Коалицията за медийна 

грамотност на тема „Дистанционното обучение и уменията по медийна грамотност - проучване сред учители и 
ученици". 

- От 12.00 часа в Министерството на образованието и науката ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат 
представени обобщените резултати от Националното външно оценяване за учениците в VII клас. 

- От 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12  Прокурорската 
колегия на ВСС ще проведе заседание. 

- От 14.30 ч. в зала 134 на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1 Комисията по образованието и 
науката ще проведе заседание. 

- От 14.30 ч. в зала 3 на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1 Комисията по външна политика ще 
проведе заседание. 

- От 14.30 ч. в зала 142 на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1 Комисията по въпросите на децата, 
младежта и спорта ще проведе заседание. 

- От 14.30 ч. в зала 356 на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1 Комисията по транспорт, 
информационни технологии и съобщения ще проведе заседание. 

- От 14.30 ч. в зала 1 на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1 Комисията по труда, социалната и 
демографската политика ще проведе заседание. 

- От 15.00 часа председателят на КЕВР доц. Иван Иванов ще обяви решенията на регулатора за цената на 
природния газ за месец юли посредством онлайн излъчване на интернет страницата на комисията. 

- От 15.30 ч. в зала 130 на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1 Комисията по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове ще проведе заседание. 

- От 18.00 часа ще се проведе бдение пред Българската национална телевизия във връзка с предаването „Вяра и 
общество". 

- От 19.00 часа в Joy Station на ул. Акад. „Стефан Младенов" N3 ще се проведе единадесетата Официалната 
церемония за връчване на Наградите на Фондация „Стоян Камбарев". 

- От 20.30 часа . ще бъде официално открита новата сцена „На стълбите" - на открито, пред Театър "София". 
*** 
Бургас 

- От 11.00 часа в зала „Петя Дубарова" на Културен център „Морско казино" ще се проведе пресконференция на 
тема „Лято 2020: Да свалим розовите очила", организирана от Регионалната туристическа камара. 

- От 17.30 часа в НЧ „Просвета 1927" в кв. „Долно Езерово" ще се проведе пресконференция по проект 
„Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици. 

- От 20.30 часа на открита сцена „Охлюва" ще се проведе официално откриване на седмата фотоизложба на 
Стефан Диомов „Светът в 24 кадъра", която ще бъде подредена по алеята пред Културен център "Морско 
казино". 

*** 
Варна 

- От 11.00 часа в пункт за базиране Варна ще бъде открит новият Военноморски координационен елемент. 
- От 14.00 часа в Дом на архитекта, на ул. „Мусала" 10 ще се състои пресконференция относно Информационния 

регистър на недвижимото културно наследство на Варна. 
- От 18.00 часа в зала Пленарна на Община Варна ще бъде представена книгата „Обща теория на образованието" - 

Системи и модули. 
*** 
Пловдив 

- От 10.00 часа ще се състои церемония за рязане на лента на обект Г1 - Благоустрояване, озеленяване, 
паркоустройство, изграждане на детски площадки по южния бряг на р. Марица. 
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- От 10.15 часа ще се състои церемония за рязане на лента на обект Г4 - Рехабилитация и реконструкция на 
тротоари по бул. „6-ти септември" в участъка от бул. „Цар Борис III Обединител" до бул. „Източен", въвеждане на 
енергоспестяващо улично осветление, озеленяване и благоустрояване на прилежащите му зелени площи. 

- От 10.30 часа ще се състои церемония за рязане на лента на обект Г6 - Благоустрояване и озеленяване, 
рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови 
пространства в УПИ I - комплексно жилищно строителство и УПИ III - комплексно жилищно строителство, 
търговия, услуги, клубове и зеленина. 

- От 10.45 часа ще се състои церемония за рязане на лента на обект Г9 - Реконструкция и рехабилитация на улици 
и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици в гр. 
Пловдив, Първа градска част - север: ул. „Асен Златаров", ул. „Хеброс", ул. „Панайот Пипков", ул. „Калофер", ул. 
„Хъшовска", ул. „Артилерийска", ул.„Никола Сапунов", ул. „Весела", ул. „Тополница", ул. „Ламартин", ул. 
„Лютиче". 

- От 21.00 часа в Цар Симеонова градина ще бъде дадено началото на фестивала „Лятно кино в парка" с 
прожекция на филма „Завръщане". 

*** 
Разград 

- От 10.00 часа в Художествена галерия „Проф. Илия Петров" ще се състои церемония по награждаване на 
победителите в конкурса за плакат на тема „Живот без дрога". 

*** 
Русе 

- От 13.00 ч. в Зала 1 на Областната администрация ще се проведе брифинг на председателя на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" Георги Терзийски по повод предстоящата рехабилитация на пътя Русе - 
Кубрат. 

*** 
Смолян 

- От 18.00 часа пред РДТ "Николай Хайтов" ще се проведе пресконференция по повод предстоящата премиера на 
спектакъла „Там, където не сме". 

*** 
Созопол 

- От 17.00 часа във фоайето на Археологически музей - Созопол. кметът на общината Тихомир Янакиев ще открие 
бюст-паметник на проф. Божидар Димитров. 

 

 
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. 
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