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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ОБСЪДИ С НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА АИКБ КАК НАЙ-ЕФЕКТИВНО ДА БЪДАТ 
ИНВЕСТИРАНИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ КРИЗАТА 
ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС 
В дискусия с членовете на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) заместник 
министър-председателят на България Томислав Дончев подчерта необходимостта от спешно определяне на 
приоритетните области и механизмите, по които да бъдат инвестирани средствата от програмата Next Generation EU. 
Тези решения трябва да бъдат взети до септември, а хоризонтът на интервенция е по-кратък в сравнение с този по 
оперативните програми, тъй като инвестирането на антикризисните фондове ще бъде възможно в рамките на 
следващите четири години. 
За следващия програмен период страната ни ще разполага с възможност за достъп до финансов ресурс в размер на над 
29 млрд. евро. Освен средствата по Многогодишната финансова рамка 2021-2027, които ще са на обща стойност 16,9 
млрд. евро, се очаква да заработи и новият план с антикризисни мерки на ЕС – Next Generation EU, с бюджет от над 12,3 
млрд. евро. 

„Въпреки че все още не сме постигнали общо 
съгласие, аз вярвам, че Next Generation EU ще 
заработи. С този план Европейският съюз има 
шанс не просто да се възстанови икономически 
след пандемията от COVID-19, но и да се развие. В 
момента работим по актуализиране на подхода, 
намаляване на броя и по-добър фокус на целите и 
преработваме програмите за следващия 
програмен период, за да бъдат те актуални 
спрямо предизвикателствата, наложени от 
коронакризата и от Зеления пакт.  Очаквам до 
есента да сме готови с новите предложения“, каза 
Томислав Дончев. 
Вицепремиерът на България маркира няколко 

важни акцента, сред които бъдещите мерки в посока енергийна ефективност, възобновяемите енергийни източници и 
развитие на технологии за съхраняване на енергия като пряко свързани с Европейския зелен пакт; иновациите, 
включително развитието на индустриални зони и цифровизация на публичния и частния сектор, образованието и 
науката. Той подчерта необходимостта от комбиниране на грантовото финансиране с финансови инструменти, както и от 
чувствително разширяване на обхвата на бенефициентите, посредством предлагането на хоризонтални мерки в 
подкрепа на важни приоритети и дейности за бизнеса, населението и публичните услуги. 
„Благодаря на заместник министър-председателя Томислав Дончев за днешното му участие в заседанието на 
Националния съвет на АИКБ, както и затова, че успяхме с неговото активно съдействие да доведем до успешен край 
преговорите и да подпишем двугодишно Национално тристранно споразумение между правителство, работодатели и 
синдикати. Радвам се, че представените от него приоритети за следващия програмен период в значителна степен се 
припокриват с мерките и политиките, заложени в споразумението. Мерките за излизане от кризата малко се забавят, но 
след редица възприети предложения за промени, мярката 60/40 вече е с нов работещ дизайн, като очакваме скоро 
грантовете за микро- и малки предприятия да започнат да се изплащат, както и да стартират мерките за подкрепа на 
средни компании“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. НС на АИКБ обсъди подробно предизвикателствата 
пред страната ни, свързани с Европейския зелен пакт и възможни решения. 
По време на заседанието бяха обсъдени още и предложения за мерки за разрешаване на действителните проблеми с 
т.нар. „спящи акции“. НС на АИКБ прие пакет от мерки за улесняване на упражняването на правата върху тях от страна на 
техните притежатели, облекчено удостоверяване и унаследяване на собствеността. АИКБ предложи решения на 
основните проблеми, свързани с придобитите в хода на приватизацията акции от български граждани в български 
предприятия – като липсата на информираност за притежаваните акции, високите транзакционни разходи, сложната и 
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скъпа административна процедура при наследяване и разпореждане и липсата на реална възможност за продажба на 
акциите на множество компании. Предложенията включват и създаване на безплатен публичен регистър, облекчаване на 
административната процедура за наследяване и разпореждане с безналични акции, създаване на алтернативни 
фондове, които да предлагат цена след оценка на безналични акции от нелистнати компании и борсова цена за 
листнатите. В мерките са включени още предложения за законодателно и технологично интегриране на Централния 
депозитар с регистрите на ЕСГРАОН, НАП и НОИ с цел идентифициране и контакт с притежателите на безналични акции и 
техните наследници и директно изплащане на дивиденти по обявени от тях банкови сметки. 
Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България прие за членове на АИКБ няколко нови 
организации и компании, сред които: Българска асоциация на заведенията, „Университетска специализирана болница за 
активно лечение по онкология“ ЕАД, „Бадер България“ КД и др. 
 
24 часа 
 
√ Дончев обсъди с АИКБ инвестициите от ЕС за възстановяване от пандемията 
В дискусия с членовете на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) заместник 
министър-председателят на България Томислав Дончев подчерта необходимостта от спешно определяне на 
приоритетните области и механизмите, по които да бъдат инвестирани средствата от програмата Next Generation EU. 
Това съобщиха от пресцентъра на АИКБ. 
Тези решения трябва да бъдат взети до септември, а хоризонтът на интервенция е по-кратък в сравнение с този по 
оперативните програми, тъй като инвестирането на антикризисните фондове ще бъде възможно в рамките на 
следващите четири години. 
За следващия програмен период страната ни ще разполага с възможност за достъп до финансов ресурс в размер на над 
29 млрд. евро. Освен средствата по Многогодишната финансова рамка 2021-2027, които ще са на обща стойност 16,9 
млрд. евро, се очаква да заработи и новият план с антикризисни мерки на ЕС – Next Generation EU, с бюджет от над 12,3 
млрд. евро.  
„Въпреки че все още не сме постигнали общо съгласие, аз вярвам, че Next Generation EU ще заработи. С този план 
Европейският съюз има шанс не просто да се възстанови икономически след пандемията от COVID-19, но и да се развие. 
В момента работим по актуализиране на подхода, намаляване на броя и по-добър фокус на целите и преработваме 
програмите за следващия програмен период, за да бъдат те актуални спрямо предизвикателствата, наложени от 
коронакризата и от Зеления пакт. Очаквам до есента да сме готови с новите предложения“, каза Томислав Дончев.  
Вицепремиерът на България маркира няколко важни акцента, сред които бъдещите мерки в посока енергийна 
ефективност, възобновяемите енергийни източници и развитие на технологии за съхраняване на енергия като пряко 
свързани с Европейския зелен пакт; иновациите, включително развитието на индустриални зони и цифровизация на 
публичния и частния сектор, образованието и науката. Той подчерта необходимостта от комбиниране на грантовото 
финансиране с финансови инструменти, както и от чувствително разширяване на обхвата на бенефициентите, 
посредством предлагането на хоризонтални мерки в подкрепа на важни приоритети и дейности за бизнеса, населението 
и публичните услуги. 
„Благодаря на заместник министър-председателя Томислав Дончев за днешното му участие в заседанието на 
Националния съвет на АИКБ, както и затова, че успяхме с неговото активно съдействие да доведем до успешен край 
преговорите и да подпишем двугодишно Национално тристранно споразумение между правителство, работодатели и 
синдикати. Радвам се, че представените от него приоритети за следващия програмен период в значителна степен се 
припокриват с мерките и политиките, заложени в споразумението. Мерките за излизане от кризата малко се забавят, но 
след редица възприети предложения за промени, мярката 60/40 вече е с нов работещ дизайн, като очакваме скоро 
грантовете за микро- и малки предприятия да започнат да се изплащат, както и да стартират мерките за подкрепа на 
средни компании“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
НС на АИКБ обсъди подробно предизвикателствата пред страната ни, свързани с Европейския зелен пакт и възможни 
решения. По време на заседанието бяха обсъдени още и предложения за мерки за разрешаване на действителните 
проблеми с т.нар. „спящи акции“.  
НС на АИКБ прие пакет от мерки за улесняване на упражняването на правата върху тях от страна на техните притежатели, 
облекчено удостоверяване и унаследяване на собствеността. АИКБ предложи решения на основните проблеми, свързани 
с придобитите в хода на приватизацията акции от български граждани в български предприятия - като липсата на 
информираност за притежаваните акции, високите транзакционни разходи, сложната и скъпа административна 
процедура при наследяване и разпореждане и липсата на реална възможност за продажба на акциите на множество 
компании. Предложенията включват и създаване на безплатен публичен регистър, облекчаване на административната 
процедура за наследяване и разпореждане с безналични акции, създаване на алтернативни фондове, които да предлагат 
цена след оценка на безналични акции от нелистнати компании и борсова цена за листнатите. В мерките са включени 
още предложения за законодателно и технологично интегриране на Централния депозитар с регистрите на ЕСГРАОН, 
НАП и НОИ с цел идентифициране и контакт с притежателите на безналични акции и техните наследници и директно 
изплащане на дивиденти по обявени от тях банкови сметки. Националният съвет на Асоциация на индустриалния 
капитал в България прие за членове на АИКБ няколко нови организации и компании, сред които: Българска асоциация на 
заведенията, „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, „Бадер България“ КД и 
др. 
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Novini.bg 
 
√ Вицепремиерът Дончев обсъди с работодателите икономическото възстановяване след COVID-19 
В дискусия с членовете на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) заместник 
министър-председателят на България Томислав Дончев подчерта необходимостта от спешно определяне на 
приоритетните области и механизмите, по които да бъдат инвестирани средствата от програмата Next Generation EU. 
Тези решения трябва да бъдат взети до септември, а хоризонтът на интервенция е по-кратък в сравнение с този по 
оперативните програми, тъй като инвестирането на антикризисните фондове ще бъде възможно в рамките на 
следващите четири години. 
За следващия програмен период страната ни ще разполага с възможност за достъп до финансов ресурс в размер на над 
29 млрд. евро. Освен средствата по Многогодишната финансова рамка 2021-2027, които ще са на обща стойност 16,9 
млрд. евро, се очаква да заработи и новият план с антикризисни мерки на ЕС – Next Generation EU, с бюджет от над 12,3 
млрд. евро. 
„Въпреки че все още не сме постигнали общо съгласие, аз вярвам, че Next Generation EU ще заработи. С този план 
Европейският съюз има шанс не просто да се възстанови икономически след пандемията от COVID-19, но и да се развие. 
В момента работим по актуализиране на подхода, намаляване на броя и по-добър фокус на целите и преработваме 
програмите за следващия програмен период, за да бъдат те актуални спрямо предизвикателствата, наложени от 
коронакризата и от Зеления пакт.  Очаквам до есента да сме готови с новите предложения“, каза Томислав Дончев. 
Вицепремиерът на България маркира няколко важни акцента, сред които бъдещите мерки в посока енергийна 
ефективност, възобновяемите енергийни източници и развитие на технологии за съхраняване на енергия като пряко 
свързани с Европейския зелен пакт; иновациите, включително развитието на индустриални зони и цифровизация на 
публичния и частния сектор, образованието и науката. 
Той подчерта необходимостта от комбиниране на грантовото финансиране с финансови инструменти, както и от 
чувствително разширяване на обхвата на бенефициентите, посредством предлагането на хоризонтални мерки в 
подкрепа на важни приоритети и дейности за бизнеса, населението и публичните услуги. 
„Благодаря на заместник министър-председателя Томислав Дончев за днешното му участие в заседанието на 
Националния съвет на АИКБ, както и затова, че успяхме с неговото активно съдействие да доведем до успешен край 
преговорите и да подпишем двугодишно Национално тристранно споразумение между правителство, работодатели и 
синдикати. Радвам се, че представените от него приоритети за следващия програмен период в значителна степен се 
припокриват с мерките и политиките, заложени в споразумението. Мерките за излизане от кризата малко се забавят, но 
след редица възприети предложения за промени, мярката 60/40 вече е с нов работещ дизайн, като очакваме скоро 
грантовете за микро- и малки предприятия да започнат да се изплащат, както и да стартират мерките за подкрепа на 
средни компании“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. НС на АИКБ обсъди подробно предизвикателствата 
пред страната ни, свързани с Европейския зелен пакт и възможни решения. 
По време на заседанието бяха обсъдени още и предложения за мерки за разрешаване на действителните проблеми с 
т.нар. „спящи акции“. НС на АИКБ прие пакет от мерки за улесняване на упражняването на правата върху тях от страна на 
техните притежатели, облекчено удостоверяване и унаследяване на собствеността. 
АИКБ предложи решения на основните проблеми, свързани с придобитите в хода на приватизацията акции от български 
граждани в български предприятия - като липсата на информираност за притежаваните акции, високите транзакционни 
разходи, сложната и скъпа административна процедура при наследяване и разпореждане и липсата на реална 
възможност за продажба на акциите на множество компании. 
Предложенията включват и създаване на безплатен публичен регистър, облекчаване на административната процедура за 
наследяване и разпореждане с безналични акции, създаване на алтернативни фондове, които да предлагат цена след 
оценка на безналични акции от нелистнати компании и борсова цена за листнатите. В мерките са включени още 
предложения за законодателно и технологично интегриране на Централния депозитар с регистрите на ЕСГРАОН, НАП и 
НОИ с цел идентифициране и контакт с притежателите на безналични акции и техните наследници и директно 
изплащане на дивиденти по обявени от тях банкови сметки. 
Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България прие за членове на АИКБ няколко нови 
организации и компании, сред които: Българска асоциация на заведенията, „Университетска специализирана болница за 
активно лечение по онкология“ ЕАД, „Бадер България“ КД и др. 
 
Канал 3 
 
√ Дончев обсъди с работодателите икономическо възстановяване от кризата след COVID-19 
За следващия програмен период страната ни ще разполага с възможност за достъп до финансов ресурс в размер на 
над 29 млрд. евро  
В дискусия с членовете на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) заместник 
министър-председателят на България Томислав Дончев подчерта необходимостта от спешно определяне на 
приоритетните области и механизмите, по които да бъдат инвестирани средствата от програмата Next Generation EU. 
Тези решения трябва да бъдат взети до септември, а хоризонтът на интервенция е по-кратък в сравнение с този по 
оперативните програми, тъй като инвестирането на антикризисните фондове ще бъде възможно в рамките на 
следващите четири години. 
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За следващия програмен период страната ни ще разполага с възможност за достъп до финансов ресурс в размер на над 
29 млрд. евро. Освен средствата по Многогодишната финансова рамка 2021-2027, които ще са на обща стойност 16,9 
млрд. евро, се очаква да заработи и новият план с антикризисни мерки на ЕС – Next Generation EU, с бюджет от над 12,3 
млрд. евро. 
"Въпреки че все още не сме постигнали общо съгласие, аз вярвам, че Next Generation EU ще заработи. С този план 
Европейският съюз има шанс не просто да се възстанови икономически след пандемията от COVID-19, но и да се развие. 
В момента работим по актуализиране на подхода, намаляване на броя и по-добър фокус на целите и преработваме 
програмите за следващия програмен период, за да бъдат те актуални спрямо предизвикателствата, наложени от 
коронакризата и от Зеления пакт.  Очаквам до есента да сме готови с новите предложения“, каза Томислав Дончев. 
Вицепремиерът на България маркира няколко важни акцента, сред които бъдещите мерки в посока енергийна 
ефективност, възобновяемите енергийни източници и развитие на технологии за съхраняване на енергия като пряко 
свързани с Европейския зелен пакт; иновациите, включително развитието на индустриални зони и цифровизация на 
публичния и частния сектор, образованието и науката.  
Той подчерта необходимостта от комбиниране на грантовото финансиране с финансови инструменти, както и от 
чувствително разширяване на обхвата на бенефициентите, посредством предлагането на хоризонтални мерки в 
подкрепа на важни приоритети и дейности за бизнеса, населението и публичните услуги. 
"Благодаря на заместник министър-председателя Томислав Дончев за днешното му участие в заседанието на 
Националния съвет на АИКБ, както и затова, че успяхме с неговото активно съдействие да доведем до успешен край 
преговорите и да подпишем двугодишно Национално тристранно споразумение между правителство, работодатели и 
синдикати.  
Радвам се, че представените от него приоритети за следващия програмен период в значителна степен се припокриват с 
мерките и политиките, заложени в споразумението. 
Мерките за излизане от кризата малко се забавят, но след редица възприети предложения за промени, мярката 60/40 
вече е с нов работещ дизайн, като очакваме скоро грантовете за микро- и малки предприятия да започнат да се 
изплащат, както и да стартират мерките за подкрепа на средни компании“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил 
Велев. НС на АИКБ обсъди подробно предизвикателствата пред страната ни, свързани с Европейския зелен пакт и 
възможни решения.  
По време на заседанието бяха обсъдени още и предложения за мерки за разрешаване на действителните проблеми с 
т.нар. "спящи акции“. НС на АИКБ прие пакет от мерки за улесняване на упражняването на правата върху тях от страна на 
техните притежатели, облекчено удостоверяване и унаследяване на собствеността.  
АИКБ предложи решения на основните проблеми, свързани с придобитите в хода на приватизацията акции от български 
граждани в български предприятия - като липсата на информираност за притежаваните акции, високите транзакционни 
разходи, сложната и скъпа административна процедура при наследяване и разпореждане и липсата на реална 
възможност за продажба на акциите на множество компании. 
Предложенията включват и създаване на безплатен публичен регистър, облекчаване на административната процедура за 
наследяване и разпореждане с безналични акции, създаване на алтернативни фондове, които да предлагат цена след 
оценка на безналични акции от нелистнати компании и борсова цена за листнатите. 
 В мерките са включени още предложения за законодателно и технологично интегриране на Централния депозитар с 
регистрите на ЕСГРАОН, НАП и НОИ с цел идентифициране и контакт с притежателите на безналични акции и техните 
наследници и директно изплащане на дивиденти по обявени от тях банкови сметки. 
 Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България прие за членове на АИКБ няколко нови 
организации и компании, сред които: Българска асоциация на заведенията, "Университетска специализирана болница за 
активно лечение по онкология“ ЕАД, "Бадер България“ КД и др. 
 
Vesti.bg 
 
√ Дончев на среща с АИКБ, как ще се разпределят евросредствата за COVID-19 
Вицепремиерът подчерта необходимостта от спешно определяне на приоритетните области, решенията трябва 
да бъдат взети до септември  
Вицепремиерът Томислав Дончев обсъди с Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България по 
какъв начин най-ефективно да бъдат инвестирани средствата от ЕС за икономическо възстановяване от кризата заради 
коронавируса. 
Дончев подчерта необходимостта от спешно определяне на приоритетните области, съобщиха от АИКБ.  
Решенията трябва да бъдат взети до месец септември, а хоризонтът на интервенция ще е по-кратък в сравнение с този по 
оперативните програми, тъй като инвестирането на антикризисните фондове ще бъде възможно в рамките на 
следващите четири години. 
За следващия програмен период страната ни ще разполага с възможност за достъп до финансов ресурс в размер на над 
29 млрд. евро.  
Освен средствата по Многогодишната финансова рамка (2021-2027), които ще са на обща стойност 16,9 млрд. евро, се 
очаква да заработи и новият план с антикризисни мерки на ЕС - Next Generation EU, с бюджет от над 12,3 млрд. евро. 
"Въпреки че все още не сме постигнали общо съгласие, аз вярвам, че Next Generation EU ще заработи", каза Дончев.  
По думите му с този план Европейският съюз има шанс не просто да се възстанови икономически след пандемията, но и 
да се развие.  
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"В момента работим по актуализиране на подхода, намаляване на броя и по-добър фокус на целите и преработваме 
програмите за следващия програмен период, за да бъдат те актуални спрямо предизвикателствата, наложени от 
коронакризата и от Зеления пакт. Очаквам до есента да сме готови с новите предложения", допълни още той. 
Вицепремиерът е отбеляза няколко акцента, сред които бъдещите мерки в посока енергийна ефективност, 
възобновяемите енергийни източници и развитие на технологии за съхраняване на енергия като пряко свързани с 
Европейския зелен пакт, иновациите, включително развитието на индустриални зони и цифровизация на публичния и 
частния сектор, образованието и науката. 
 
News.bg 
 
√ Томислав Дончев и АИКБ в дискусия за евросредствата, отпуснати заради COVID-19 
Вицепремиерът Томислав Дончев обсъди с Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България как 
най-ефективно да бъдат инвестирани средствата от ЕС за икономическо възстановяване от кризата заради коронавируса. 
За следващия програмен период България ще има възможност за достъп до финансов ресурс в размер на над 29 млрд. 
евро. Освен средствата по Многогодишната финансова рамка 2021-2027 за общо 16,9 млрд. евро, се очаква да заработи 
и новият план с антикризисни мерки на ЕС - Next Generation EU, с бюджет от над 12,3 млрд. евро. 
"Въпреки че все още не сме постигнали общо съгласие, аз вярвам, че Next Generation EU ще заработи. С този план 
Европейският съюз има шанс не просто да се възстанови икономически след пандемията от COVID-19, но и да се развие", 
заяви Дончев. 
Той обясни, че в момента се преработват програмите за следващия програмен период, за да бъдат те актуални спрямо 
предизвикателствата, наложени от коронакризата и от Зеления пакт. По негови думи се очаква до есента новите 
предложения да са готови. 
Дончев маркира няколко важни акцента, сред които бъдещите мерки в посока енергийна ефективност, възобновяемите 
енергийни източници и развитие на технологии за съхраняване на енергия като пряко свързани с Европейския зелен 
пакт; иновациите, включително развитието на индустриални зони и цифровизация на публичния и частния сектор, 
образованието и науката. Той подчерта необходимостта от комбиниране на грантовото финансиране с финансови 
инструменти, както и от разширяване на обхвата на бенефициентите чрез хоризонтални мерки в подкрепа на важни 
приоритети и дейности за бизнеса, населението и публичните услуги. 
На заседанието бяха обсъдени и предложения за мерки за разрешаване на проблемите с т.нар. "спящи акции". АИКБ 
прие пакет от мерки за улесняване на упражняването на правата върху тях от страна на притежателите им, както и 
облекчено удостоверяване и унаследяване на собствеността. 
Асоциацията предложи решения на проблемите относно придобитите в хода на приватизацията акции от български 
граждани в предприятия у нас. Предложенията включват и създаване на безплатен публичен регистър, облекчаване на 
административната процедура за наследяване и разпореждане с безналични акции, създаване на алтернативни 
фондове, които да предлагат цена след оценка на безналични акции от нелистнати компании и борсова цена за 
листнатите. В мерките са включени и предложения за законодателно и технологично интегриране на Централния 
депозитар с регистрите на ЕСГРАОН, НАП и НОИ с цел идентифициране и контакт с притежателите на безналични акции и 
техните наследници и директно изплащане на дивиденти по обявени от тях банкови сметки. 
Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България прие за членове на АИКБ няколко нови 
организации и компании, сред които: Българска асоциация на заведенията, "Университетска специализирана болница за 
активно лечение по онкология" ЕАД, "Бадер България" КД и др. 
 
БНР 
 
√ До септември се определят приоритетите за възстановяване от Covid кризата  
До септември страната ни трябва да бъде готова с приоритетите и механизмите, по които трябва да бъдат инвестирани 
средствата от Европейския съюз за икономическото възстановяване след коронакризата. 
Инвестирането на антикризисните фондове ще бъде възможно в рамките на следващите 4 години, обяви вицепремиерът 
Томислав Дончев по време на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
За следващия програмен период страната ни ще предполага с възможност за достъп до финансов ресурс от повече от 29 
млрд. евро. 
Освен средствата по многогодишната финансова рамка от 2021 до 2027г., които ще са на обща стойност 19,9 млрд. евро, 
се очаква да заработи и новия план с антикризисни мерки на Европейския съюз с бюджет от над 12,3 млрд. евро. 
С този план Евросъюза има шанс не просто да се възстанови икономически след пандемията от Covid-19, но и да се 
развие. 
В момента се работи по актуализирането на подхода, редуцирането на целите, но с по-добър фокус и по програмите, за 
да отговорят на предизвикателствата, наложени от коронакризата и от Зеления пакт е посочил по време на срещата 
вицепремиерът Томислав Дончев. 
Важните според него акценти, които България трябва да следва са мерките в посока на енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни източници, като пряко свързани с Европейския зелен пакт. 
Иновациите, включително развитието на индустриални зони, и цифровизация на публичния и частния сектор, 
образованието и науката. 
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В. Банкерь 
 
√ Не будете "заспалите акции" 
Създаване на специален инвестиционен фонд, в който да влязат "спящите" акции от масовата приватизация, ако хората 
не си ги потърсят и не започнат да търгуват с тях. Това предвижда проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани 
с личните сметки за безналични ценни книжа, присъстващи  в централния регистър на ценни книжа, воден от "Централен 
депозитар" АД. Тази идея беше записана и в концепцията за личните сметки, която Министерството на финансите 
представи за обществено обсъждане през януари миналата година.  Предложението бе остро критикувано и отхвърлено, 
което създаде впечатлението, че то ще потъне, както много други, някъде в архивите. Но явно не е станало така. А през 
това време  е разработван законопроект, с който в средата на месец май 2020 г. бяхме сюрпризирани. 
Изпълнението на това намерение обаче нарушава редица национални и международни актове, определящи 
неприкосновеността на частната собственост.  
Спорно в някаква степен е и  предвиденото задължително прехвърляне на акциите към инвестиционни посредници, 
доколкото  създава задължение  за плащане на такси от акционерите към публични дружества. 
По време на масовата приватизация около 3 млн. българи получиха безплатни акции от предприятията, в които работеха, 
както и бонови книжки с по 25 хиляди инвестиционни бона. Някои участваха лично в раздържавяването на 
предложените фирми, други внесоха боновете си в новосъздадените приватизационни фондове. 
В момента тези книжа се намират в 2.5 млн. лични сметки в "Регистър А" на "Централен депозитар" АД Което значи, че 
те  не са под управление на инвестиционни посредници и не са активни - не могат да се търгуват на фондовата борса. 
Притежателите на въпросните по 25 броя акции (толкова беше номиналът на една бонова книжка) са 60% от всички, 
имащи сметки. Останалите държат  по 50 до 100 акции, което се е получило в случаите, когато  примерно цялото 
семейство е прехвърлило боновете си на един свой  член. 
Стойността на тези книжа се изчислява на 2-3 млрд. лв. по номинал.   
 Пак по данни на "Централен депозитар" към момента около 26% от акциите на публичните компании, които се търгуват 
на БФБ, са "спящи". В институцията регулярно се получавали писма от притежатели на подобни активи или от  техни 
наследници с искания да им се  изплати  левовата им равностойност. Само че депозитарната  институция  не може  да 
ги  изпълни , тъй като тя няма такива  компетенции - тя  само пази ценни книжа и отразява операциите с тях.   
С поредния си  законопроект, свързан с този процес  сега управляващите възнамеряват да активизират притежателите на 
ценните книжа, които са допуснати до търговия на регулиран пазар, включително тези от масовата приватизация, да ги 
подтикнат  в рамките на една година след приемането на закона  да предприемат действия по прехвърлянето на ценните 
им книжа от лични сметки в "Регистър А" към подсметки при инвестиционен посредник - в "Регистър Б". Освен акции на 
публични дружества от масовата приватизация, в "Регистър А" се съхраняват сметки за акции на непублични дружества 
от масовата приватизация, както и на всички останали непублични дружества с безналични акции. Любопитен въпрос е 
дали някой е помислил ли е, че в "Регистър А" има и акции, които са притежание на граждани на други държави. Как ще 
бъдат активирани те? 
Не е за пренебрегване и друг факт  : много от акционерите  са забравили за тези книжа или вече  не са между живите, а 
наследниците им по-скоро  не знаят за това "богатство" вкъщи, а и прехвърлянето им е свързано с доста разходи. В 
добавка - даже  един бегъл поглед към търговията на БФБ показва, че тя е в застой, а от началото на годината основният 
индекс SOFIX е изгубил 20% от стойността си. И какво в такъв  случай прави привлекателна фондовата борса?  
Вярно, в случая става дума за 
активиране на  интерес от притежателите на тези книжа. 
Но пък и тяхно право е да се активизират ли  или не. Не изглежда особено коректно да бъдат принуждавани гражданите 
да прехвърлят акциите си и  да се окаже накрая, че няма да получат нищо, но са били "напомпани"  с фалшиви обещания, 
за да се задействат. 
Тези книжа са най-вече на дребни собственици, които не търгуват с тях или не са търсили дивидента си в давностния срок 
от пет години. Но е вярно и това, че повечето фирми платиха дивидент само през 1998 г. и след това забравиха за 
"масовите" си акционери. 
Предложената  в законопроекта мярка се обяснява с желанието да се подкрепи  капиталовия пазар у нас. С промян ата 
щели да се активизират основно малките акционери в бившите приватизационни фондове, които по-късно се 
преобразуваха  в холдинги. От лицензираните през1996 г. 81 дружества  сега на БФБ останаха около 30, а дивидент 
изплащат няколко, които могат да се изброят на пръстите на едната ръка. 
Според законопроекта в рамките на една година акциите в "Централен депозитар" могат да се прехвърлят (по избор на 
акционера) по лични сметки при инвестиционен посредник ("Регистър Б"), да  бъдат продадени  или наследени. 
Но в схемата  има друга уловка. 
В срок от две години след прехвърляне на акциите към инвестиционен посредник, той няма да събира такса от 
собствениците им. Ако след този срок инвеститорът не "активизира" книжата си, ще трябва да плаща такса, за това че 
има акции. 
Непотърсените акции пък щели да се прехвърлят към лицензиран инвестиционен фонда ( и без изричното съгласие на 
собствениците), който щял да ги управлява от тяхно име. А това сигурно няма да става безплатно. По-любопитното е, че 
инвестиционният фонд ще може да упражнява без ограничение всички права върху  прехвърлените  му  акции, в това 
число право на глас, на дивидент, на ликвидационна квота, право да ги залага и заема, да ги продава. Всичко това 
нарушава правото на реалния собственик и намирисва на  спекулация. 
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Хората ще са акционери във фонда в продължение на пет години. Но те ще имат право да поискат обратно изкупуване на 
притежаваните от тях дялове (равностойни на притежаваните от тях акции)  не по-рано от изтичането на една година.  
И най-интересното. Дължимите суми за дяловете, които са в Специалния фонд, но собствениците им не си ги потърсят в 
тези пет години, ще  бъдат внасяни в специално открита парична сметка. А в  случай, че  още пет години човек не си 
потърси паричните средства, те ще бъдат внесени в държавния бюджет. Същото ще се случва и с дивидента. Ако не бъде 
потърсен,  сумата ще попълва фонд "Резерви" на фирмата. Но човекът си остава акционер и си запазва правото да се 
разпорежда със своите акции. 
Изниква и въпросът: кой може да гарантира, че ще има интерес към дяловете на този инвестиционен фонд и дали от 
това,  че те ще се търгуват на борсата ще са и печеливши?  
И как "изливането"  на акции за 2 млрд. лв. ще стимулира активността на БФБ и ще  предизвика  поскъпване на книжата? 
Това май противоречи на икономическата логика. По-скоро трябва да се очаква срив на цените? 
Позиции 
Работодатели и синдикати са против 
Синдикалните организации КНСБ и КТ "Подкрепа" и работодателските структури  като  АИКБ, БТПП, БСК, и ССИ не 
подкрепят и настояват за оттегляне на проекта на закон. Това стана ясно след Националният съвет за 
тристранно сътрудничество преди седмица. КРИБ изрази  становище, че в представения проект е необходимо да 
бъдат нанесени поправки.   
Държавата иска активизиране на акционерите 
"С предложения от Министерството на финансите законопроект за уреждане на отношенията, свързани с личните 
сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от "Централен депозитар" АД 
(т.нар. "спящи акции" от масовата приватизация), се цели идентифициране на собствениците на безналични акции 
и активизирането им като акционери при максимално улесняване на процедурите и при минимални разходи."   Това е 
заявила заместник-министърът на финансите Маринела Петрова на заседанието на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Първа копка на сградата за суперкомпютър в София  
Премиерът Бойко Борисов отказа да коментира разпространените от прокуратурата чатове. Вчера той присъства на 
първата копка на сградата, в която ще бъде разположен най-мощния суперкомпютър в София Тех Парк. Стойността на 
проекта е над 14 млн. евро, осигурени от Брюксел и от националния бюджет. 
На церемонията присъстваха еврокомисарят Мария Габриел, министри от кабинета, кметът на София. 
Премиерът акцентира върху усилията на правителството супрекомпютърът да бъде изграден в България. 
"Да се пребориш в цяла Европа. Не на Балканите, в целия ЕС, в целия регион и от мощните ни съседи, да имаме този 
супер компютър, не само за медицината и за автомобилните клъстъри е много добре, иновациите, науката", заяви 
министър-председателят Бойко Борисов.  
Борисов благодари на Брюксел за осигурените средства. "Но все пак да се знае, че към 16 млн. лв. и България съучаства в 
това нещо, така че сме си горди с това, което стартираме днес", заяви министър-председателят Бойко Борисов. 
Премиерът даде подкрепата си за проекта още по време на Българското европредседателство през 2018 г., на 
международна конференция за дигиталното бъдеще на Европа. 
Само след 1 година ще бъде изграден един от най-мощните суперкомпютри на Европа, с 64 ядрен процесор и 
производителност 6,2 петафлопс. Българският суперкомпютър ще бъде част от Европейската мрежа EuroHPC. 
Премиерът се обърна с шега към строителите. "Кога свършва ретроградният Меркурий... Значи, по-добре не стройте до 
12-ти, щото не трябва да се почват нови работи. От 12-ти карайте. Дотогава заравнете площадката", заяви министър-
председателят Бойко Борисов.  
Той обеща да бъдат осигурени средства за нова улица, която ще свързва София тех парк с бъдещата метростанция в 
района. "Къде се пада тази улица?", попита Бойко Борисов.  
"Ето тук, точно отзад", отвърна Росен Плевнелиев.  
Борисов отказа да коментира разпространените от прокуратурата чатове. "Като отговоря на такъв въпрос, вечерта 
заглавието е: война на премиера с президента. Аз война с никой не водя. Никого не нападам, а вие казвате, че водя 
война", заяви министър-председателят Бойко Борисов.  
Призна обаче, че си е променил навиците след появата на снимки от спалнята му. "Нито нося телефони. Сутрин снимам 
чекмеджета, гардероби, дрешника напровоооо", каза министър-председателят Бойко Борисов. 
 
√ Президентът призова прокуратурата да публикува незабавно целия му „чат" с Бобоков  
Държавният глава Румен Радев призовава прокуратурата да публикува незабавно целия му „чат" с Пламен Бобоков 
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В съобщение на прессекретариата на държавния глава се посочва, че селективното публикуване на отделни съобщения 
от Пламен Бобоков до държавния глава без отговорите на президента създава внушения за нещо скрито и нередно. 
В обществен интерес е прокуратурата да публикува целия чат между президента и Пламен Бобоков, настояват от 
"Дондуков"2. 
 
√ Студенти от 7 специалности на Русенския университет - освободени от семестриални такси  
Новоприетите студенти от седем специалности на Русенския университет ще бъдат освободени от семестриални такси за 
учебната 2020/2021 година. 
Това ще са приетите първокурсници в професионалните направления, включени в т. нар. защитените специалности. 
В списъка са: „ Български език и история", „Педагогика на обучението по математика и информатика", „Педагогика на 
обучението по физика и информатика", „Педагогика на обучението по български език и чужд език", "Финансова 
математика", „Материалознание и технологии" и „Химични технологии". 
Младежите, избрали тези специалности, ще заплащат само по 50 лева кандидатстудентска такса при подаването на 
документите - уточняват от висшето училище. 
 
√ Начело на ЕС в пандемия: Приоритетите на Германия, Португалия и Словения  
От 1 юли Германия застана начело на ЕС заедно с Португалия и Словения. Какви са приоритетите на тройното евро 
председателство - в Сутрешния блок на БНТ гостуваха посланиците на трите европейски държави у нас. 
Нашият девиз е "Заедно за възстановяване на Европа", съобщи Н. Пр. Кристоф Айххорн, посланик на Германия. По 
думите му, въпреки подготовката за европредседателството, пандемията е наложила фундаментална промяна в 
основните направления. 
Н. Пр. Кристоф Айххорн, посланик на Германия: Как се измъкваме от този ужас, който ни налегна - суверенност и 
солидарност са двете думи, които обединяват Европа. Това означава да организираме силите си, своите икономики, 
отчети, така че и бизнесът, и хората да могат да излязат от тази криза. 
Германските университети са отворени за българските студенти, подчерта още посланикът. 
Посланикът на Португалия акцентира върху социалните мерки за справяне с последиците от пандемията. 
Н.Пр. Елена Маргарида, Резенде де Алмейда Коутиньо, посланик на Португалия: Имаме пакет за възстановяване. Със 
сигурност се надяваме, че това е правилният инструмент европейските страни да напреднат заедно в справянето от 
пандемията. Имаме високи надежди и ще продължим доусъвършенстването и прилагането на тези инструменти и 
програми за целия континент. Португалия свързва стопанското със социалното възстановяване. Това е нашият приоритет.  
Кризата с бежанците и подходите към решаването й коментира посланикът на Словения у нас. 
Н. Пр. Анжей Франгеш, посланик на Словения: Словения е за общ подход спрямо бежанците. Уви, много страни се 
опитват да сторят максималното за справяне с проблема на собствена почва. Смятам, че трябва да направим всичко за 
опазване на външните ни граници. Надявам се да може да направим нещо за страните на мигрантите, за да се лишат те 
от мотивацията да ги напускат. 
И още - приключен ли е спорният въпрос за пакета "Мобилност", вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Отменят карантината за пристигащи в Англия от няколко европейски държави  
Без карантина за пристигащите в Англия от Франция, Испания, Германия и Италия от 10 юли. 
Британското правителство ще обяви по-късно днес пълен списък с държави, чийто граждани няма да бъдат задължени 
да се самоизолират за 14 дни при пристигането си на Острова. 
Кабинетът очаква страните от списъка с облекчения да премахнат всички ограничения за пътуващите британци. 
Разговорите за осигуряване на това реципрочно действие все още продължават. 
 
БНР 
 
√ Емил Караниколов: България може да предложи инвестиция на „Фолксваген“  
България може да предложи инвестиция на „Фолксваген“ у нас. Това обяви министърът на икономиката Емил 
Караниколов. 
Преди дни германският автомобилостроител обяви, че се отказва да строи завод в Турция. Причините се оказаха 
икономически мотивирани с последиците от Covid-кризата. България беше една от държавите в плановете на 
„Фолксваген“. 
„Възможно е България да разговаря за инвестиция на „Фолксваген“, но под друга форма“, стана ясно от думите на 
Караниколов. 
„Щом не сме отказани, значи имаме шанс“. 
Според Росен Плевнелиев, който сега в Управителния съвет на Автомобилния клъстер, България може да предложи 
развоен център за до 5000 души. 
Германският автомобилостроител „Фолксваген“ трябваше да осигури 4000 работни места в региона на западната турска 
провинция Маниса. Заводът в Маниса трябваше да произвежда до 300 000 коли годишно, а проектът беше на стойност 
1,3 млрд. евро. От „Фолксваген“ обаче посочиха, че при сегашния контекст не е необходимо създаване на нови 
мощности. Планираните проекти за коли ще бъдат прехвърлени към производствени съоръжения, с които концернът 
вече разполага. Сегашният контекст, според концернаь е сривът в световното търсене на автомобили заради 
коронавируса. 

https://bntnews.bg/news/nachelo-na-es-v-pandemiya-prioritetite-na-germaniya-portugaliya-i-sloveniya-1063307news.html
https://bnr.bg/post/101302900/automobilwoche-folksvagen-se-otkaza-da-izgradi-svoi-zavod-v-turcia
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Според Плевнелиев сред причините компанията да се откаже е Турция, защото демокрацията в страната е в упадък. 
Преди близо година премиерът Бойко Борисов изпраща до немския в. „Ханделсблат“ становище, в която изтъкна по-
добро местоположение от всяка страна в региона по отношение на инвестиционния риск и подчерта, че инвестицията ще 
бъде положителна за цяла Източна Европа. Като предимства посочи и конкурентната данъчна система, удобни за 
бизнеса регулации и държавна помощ, добри транспортни връзки и ниски разходи за труд. 
„Цял свят знае, че сме добри сега и малко да се отпуши икономиката в света, ще видиш колко ще дойдат тук“, каза с 
днешна дата Бойко Борисов. 
Бойко Борисов, Росен Плевнелиев и Емил Караниколов присъстваха на символичната първа копка на сградата на 
българския суперкомпютър в „София тех парк“. 
 
√ В НС обсъждат два доклада за службите по сигурността 
Депутатите ще обсъдят и гласуват в пленарната зала два доклада за работата на службите по сигурността за 2019 година. 
Единият доклад е на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, другият е отчет на 
Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и 
достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. 
По предварителна информация, запазил се е броят на лицата, спрямо които са се използвали СРС-та. 
Увеличени са исканията до мобилните оператори чрез съдебни разпореждания за достъп до данни. 
Във времето за парламентарен контрол ще участват шест министри. 
Николина Ангелкова ще даде информация относно мерките за подпомагане на туристическите агенции и туроператорите 
в летния сезон. 
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговаря на въпроси на БСП относно проведеното 
Националното външно оценяване по български език и литература за VII - и клас. 
 
√ Нови правила за предлагането на кандидат за зам.-председател на КФН  
Без дебати и единодушно депутатите приеха процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидат за 
заместник-председател на Комисията за финансов надзор, който да ръководи управление "Застрахователен надзор", и 
на кандидат за член на комисията, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари.  
Претендентите ще се проверяват за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия. 
Парламентът гласува на първо четене и промени в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.  
 
√ Швейцария въвежда ограничения за пристигащи от 29 рискови държави 
Пътуващи за Швейцария лица от 29 държави от 6 юли ще трябва да се регистрират при пристигането си и да се 
самоизолират, за да се предотврати активизиране на коронавируса, съобщи швейцарското правителство, цитирано от 
Ройтерс. 
В списъка са САЩ, Швеция, Бразилия и Русия, определени като държави с висок риск от зараза. 
Пристигащи в Швейцария, които са били в посочените държави през 14-те дни преди идването си, трябва да уведомят 
швейцарските власти, веднага след влизането си в страната и след това да се карантинират за 10 дни, обяви 
правителството. 
В списъка с рисковите държави са също Аржентина, Чили, Колумбия, Саудитска Арабия, Южна Африка и Сърбия. 
Списъкът ще се обновява в зависимост от обстановката. 
През последните дни броят на заразените в Швейцария започна да се увеличава, което засили опасенията за втора вълна 
от Ковид-19, но границите с Италия, Австрия, Германия и Франция в момента са отворени. 
 
Investor.bg 
 
√ Приходите от ДДС растат въпреки кризата 
В края на май постъпленията от косвения налог са в размер на 4,425 млрд. лв., което е 41,6% от планираното  
Въпреки сериозните опасения заради коронакризата и извънредното положение, което бе въведено в България на 13 
март 2020 г., приходите от ДДС не само че не намаляват, а показват стабилна тенденция към увеличаване. 
В края на май постъпленията от косвения налог са в размер на 4,425 млрд. лв., което е 41,6% от планираните за събиране 
10,640 млрд. лв., показва справка в данните на Министерство на финансите. Това е с около 222 млн. лв. по-малко 
отколкото по същото време миналата година, когато приходите са били 4,647 млрд. лв.  
Месец по-рано, в разгара на извънредното положение, в държавната хазна от ДДС са дошли 3,728 млрд. лв. (35% от 
планираните 10,640 млрд. лв.), което обаче е със 70 млн. лв. по-малко спрямо април 2019 г., т.е. през май 2020 г. спадът 
значително се увеличава.  
През март приходите от косвения налог са 2,940 млрд. лв. (25,1%, но от планирани 11,730 млрд. лв.). 
При акцизите също има увеличение. През март 2020 г. те са били 1,320 млрд. лв., през април са вече 1,740 млрд. лв., а 
през май – 2,097 млрд. лв. или 38% от планираните 5,450 млрд. лв. 
 
√ ЕК подсеща България за “Натура 2000“ 
Страната ни работи за изпълнение на препоръките на ЕК по наказателните процедури в областта на околната 
среда, посочват от МОСВ  

https://bnr.bg/post/101303212/turcia-razsledva-germanskite-avtomobilni-firmi-za-narushavane-na-konkurenciata
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/pravitelstvoto-predlaga-udyljavane-na-izvynrednoto-polojenie-do-13-mai-301639/
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Европейската комисия (ЕК) е изпратила уведомително писмо до България, за да предприеме необходимите стъпки за 
опазване и управление на своите мрежи „Натура 2000“, съобщава БНР. 
Страната ни е посочила като специални защитени територии за консервиране само 22 от общо 229 места. Шестгодишният 
срок за това е изтекъл. 
Отделно България постоянно не успява да постави специфични за всяко място подробни цели за опазване. 
България, заедно с Латвия и Финландия, също следва да транспонират европейското законодателство за защита от 
радиация.  
Освен това страната ни трябва да приеме национална програма за стопанисването на радиоактивните отпадъци, която да 
спазва регламентите на ЕС. 
Комисията също така настоява България, Унгария и Финландия да не допускат инциденти в рамките на Директивата за 
контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества. За целта те трябва да приведат 
националните си законодателства в съответствие с тази директива.  
Според ЕК, въпреки че през 2007 г. България е определила защитените зони, все още за 207 зони за местообитанията 
няма издадени финални актове за обявяване. За защитените зони за местообитанията не са определени специфични 
цели и мерки за опазване на местообитанията и видове в тях. 
България работи за изпълнение на препоръките на ЕК по наказателните процедури в областта на околната среда, посочва 
се в становище на МОСВ във връзка с призива на ЕК страната ни да изпълнява задълженията си, произтичащи от 
Директивата за местообитанията. 
Процесът на обявяване на зоните и определяне на достатъчно подробни специфични цели и мерки на опазване във 
всички държави от ЕС, включително и в България, е значително забавен. Поради тези причини ЕК е стартирала 
наказателни процедури срещу 12 държави членки, а другите 15 държави са в предупредителна фаза, обясняват от МОСВ. 
Отделно се твърди, че България неправилно е транспонирала чл. 6, параграф 1 от Директивата за местообитанията в 
националното си законодателство. 
За преодоляване на идентифицираните слабости от ЕК още при стартирането на наказателната процедура през януари 
2019 г., е подготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, който към 
момента се намира в Народното събрание. Министерство на околната среда и водите продължава своите усилия за 
приемане на законодателните промени, предвидени с проекта на ЗИД на ЗБР. Продължава и процесът по издаване на 
заповеди за защитените зони за местообитанията. За две от защитените зони, посочени от Комисията, заповедите вече са 
издадени и обнародвани в ДВ, за други 27 заповеди общественото обсъждане приключи и предстои тяхното издаване, 
уточнява се в становището на МОСВ. 
За пропуски при прилагането на Директивата за местообитанията Комисията стартира наказателни процедури и срещу 
Румъния и Испания, а за Ирландия Комисията взе решение да сезира Съда на ЕС, припомнят от екоминистерството. 
 
√ България е лидер в ЕС при инвестициите в подобряване на енергийната ефективност 
В това отношение страната ни изпреварва и САЩ, сочи проучване на Европейската инвестиционна банка  
През 2019 г. фирмите в България са вложили повече средства за проекти за енергийна ефективност (16%), отколкото 
дружествата във всяка друга държава от ЕС и особено тези във Великобритания, които са инвестирали само 5% от своя 
инвестиционен бюджет, посочва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в своя доклад за енергийна ефективност. 
Разходите на компаниите във всяка страна варират значително между 2018 г. и 2019 г., което вероятно е повлияно от 
факта, че инвестициите в енергийна ефективност са непрекъснати инвестиции. Като цяло фирмите в някои страни от 
Южна и Източна Европа харчат сравнително повече средства за подобряване на енергийната ефективност, отколкото в 
други европейски региони, особено в Прибалтика, изтъкват от ЕИБ. 
 

 

https://www.eib.org/attachments/efs/eibis_2019_report_on_energy_efficiency_investments_en.pdf
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Според банката две пети от компаниите, които инвестират в България, извършват и инвестиции в енергийна ефективност. 
Техният дял достига 35% от всички компании в страната, докато по отношение на енергоемките сектори той нараства до 
48%. 
Проучването показва, че компаниите в България отделят повече от 16% от общите си инвестиции в подобрения, свързани 
с енергийната ефективност, което е повече от средното нива за Европейския съюз (ЕС) и САЩ. Този дял е по-висок в 
енергоемките сектори като производството и инфраструктурата. 

 
Според ЕИБ компаниите в страната отчитат, че 40% от техния сграден фонд е с високи или най-високи стандарти за 
енергийна ефективност, което отговаря на средните нива за ЕС и надвишава тези в САЩ. 
 

 
 
От банката посочват, че две трети от анкетираните фирми в България с енергиен одит инвестират в подобрения на 
енергийната ефективност, като по-малко от 20% от респондентите са извършили енергиен одит през последните три 
години, в сравнение с 40% за ЕС и около 20% за САЩ. 
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Проучването на ЕИБ за инвестиции в енергийна ефективност засяга около 13 500 фирми, като тук влизат представители 
на всички държави членки на ЕС, както и извадка от американски фирми, която служи като ориентир. Банката събира 
данни за характеристиките и резултатите на компаниите, техни минали инвестиционни дейности и бъдещи планове, 
източници на финансиране, въпроси за финансиране и други предизвикателства, пред които е изправен бизнесът. 
През 2019 г. повече от една трета от фирмите в ЕС са предприели мерки за подобряване на енергийната ефективност, 
бележейки в това отношение леко подобрение спрямо 2018 г. Въпреки че това е окуражаващо, енергийната ефективност 
все още е неналожил се приоритет, особено като се имат предвид потенциалните печалби за самите компании. Средно 
представителите на бизнеса в ЕС смятат, че само една трета от техните сгради отговарят на високите стандарти за 
енергийна ефективност. 

 
През 2019 г. повече от 40% от компаниите в ЕС са взели мерки за подобряване на енергийната ефективност, отчитайки 
увеличение в броя в сравнение с 2018 г. Словакия показа голям ръст в броя на фирмите, които инвестират в енергийна 
ефективност, като 61% от анкетираните представители на бизнеса в страната инвестират в тези дейности. Словакия е 
следвана от Испания, Чехия, Австрия, Словения, Португалия и Швеция. Тези седем държави от ЕС отбелязват по-голямо 
увеличение на дела на фирмите, инвестиращи в енергийна ефективност, отколкото в САЩ, където 47% от компаниите са 
инвестирали в енергийна ефективност. В дъното на списъка застават Литва, Естония, Гърция, Румъния и Франция, като 
при тях броя на компаниите остава почти непроменен спрямо предходната година. 
Делът на компаниите, инвестиращи в енергийна ефективност, изглежда е свързан с енергийната интензивност и размера 
на самите предприятия, посочват от ЕИБ. По-специално, секторът на производството, най-енергоинтензивният сектор, 
представлява най-голям дял при фирмите, инвестиращи в енергийна ефективност (43% през 2019 г.), следван от 
секторите на инфраструктурата (37%) и услугите (30%). Строителният сектор е с най-малък дял - 25%. Според ЕИБ 
големите компании са два пъти по-склонни да инвестират в енергийна ефективност от малките и средни предприятия 
(МСП). 
През 2019 г. европейските компании са насочили 10% от своите инвестиции за подобряване на енергийната ефективност, 
докато делът на американските дружества е 12%. 
 
News.bg 
 
√ Земеделците, засегнати от COVID-кризата, ще получат до 7 хил. евро еднократна помощ  
Земеделците, засегнати от COVID-кризата, ще получат до 7 хил. евро еднократна помощ. Това е специална мярка, която 
предоставя извънредно временно подпомагане на българските производители от Европейския земеделски фонд, 
съобщи БГНЕС. 
Помощта е под формата на еднократно плащане, което ще се извършва до 30 юни 2021 г. въз основа на заявления за 
подпомагане, одобрени от компетентния орган до 31 декември 2020 г. Максималният размер на помощта не трябва да 
надвишава 7 000 евро на земеделски стопанин и 50 000 евро за малко или средно предприятие. 
Мярката ще позволи от наличните финансови средства да бъдат подпомогнати както земеделските стопани, така и 
малките и средни предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански 
продукти. Целта е да се осигури непрекъснатост на тяхната стопанска дейност. 
 
√ Три нови банки ще дават кредити за малки фирми с гаранции от ББР  
Три нови банки се присъединиха към програмата в помощ на микро, малки и средни предприятия, пострадали от 
пандемията, съобщи Българската банка за развитие (ББР). Схемата предвижда отпускането на заеми с портфейлни 
гаранции. 
Банка ДСК, Пощенска банка и Първа инвестиционна банка подписаха споразумения с ББР за включване в схемата. Така 
общият брой на участниците е 5, като предстоят договори с още 5 търговски банки. Очаква се общият брой на 
партньорите на ББР да стане десет. 
През последните две седмици интересът към мярката се е увеличил значително и към 30 юни броят на запитванията за 
финансиране е вече 650. Отпуснати са и първите заеми с гаранция от ББР за финансиране на обща стойност 1 847 000 лв. 
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Компаниите, възползвали се от мярката, оперират в най-засегнатите от пандемията сектори, а именно транспорт, 
туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, търговия на едро. 
Припомняме, че кандидатите може да получат до 300 хил. лв. Гратисният период е до 3 години. За да бъдат одобрени, 
фирмите трябва да имат спад на оборота, предизвикан от коронавируса, да имат неполучени вземания от клиенти или 
неразплатени суми към доставчици, да имат отменени договори за износ или прекратени доставки от внос, да са 
затворили производствените си съоръжения и офиси или да са намалили броя на своите служители. Компаниите не 
трябва да имат просрочие над 90 дни през миналата година. Крайният срок за кандидатстване е 23 декември 2020 г. 
 
Сега 
 
√ Въпреки кризата, излишъкът в бюджета продължава да расте  
Бюджетният излишък продължава да расте въпреки намалелите данъчни приходи заради кризата, породена от 
коронавируса. В края на юни той е 1.564 млрд. лв., като месец преди това бе 1.313 млрд. 
Това показват предварителните данни на финансовото министерство за изпълнението на бюджета към юни 2020 г.  
Приходите по консолидираната фискална програма към юни 2020 г. се очаква да бъдат 21.386 млрд. лв., което е 48,2 % 
от актуализирания годишен разчет. Съпоставени със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи се 
свиват с 1.316 млрд. лв., докато постъпленията от помощи - основно европейски програми - нарастват с 417,3 млн. лева. 
Разходната част обаче изостава от разчетите след актуализацията на бюджета - към юни направените разходи са 41.4% 
от планираните и достигат 19.821 млрд. лв.. За сравнение към юни 2019 г. разходите са били 19.062 млрд. лева. 
Нарастването тази година се дължи най-вече на по-големите разходи за социалните и здравноосигурителните плащания. 
Данните за полугодието показват, че правителството продължава с изпитаната в годините без кризи практика - да 
задържа планирани разходи и да трупа огромни бюджетни излишъци, които в края на годината за месец-два се стопяват. 
От финансовото министерство припомнят, че реализираният към момента излишък от 1.564 млрд. лв. (1.3% от БВП), е 
далеч под нивото, отчетено през миналата година. В края на юни 2019 г. излишъкът е бил цели 3.223 млрд. лв., което е 
2.7% от БВП. 
"Независимо от извънредните разходи, включително и финансирани чрез европейските програми, при обичайните 
разходи се наблюдава по-ниско усвояване, което е следствие от внимателното прецизиране, приоритизиране и 
пестеливо разходване на средства от бюджетните организации", посочват от финансовото министерство. 
"От друга страна е важно да се отбележи, че продължава работата по строителството и изпълнението на 
големите инфраструктурни и инвестиционни проекти. Мярката за подкрепа на заетостта (известна като 60 на 
40) се очаква да бъде предефинирана и разширена като обхват, като на този етап се предвижда тя да продължи да 
се прилага до края на месец септември. През втората половина на годината ще се приложи и заложеното в 
годишния разчет индексиране на пенсиите. Това ще намери израз в нарастване на разходите през втората половина 
на годината.  Продължават и разходите във връзка с мерките за преодоляване на последиците от пандемията", 
посочват още от финансовото министерство. 
По-подробни данни за изпълнението на бюджета финансовото министерство предоставя за края на май. 
Интересен факт е, че приходите от ДДС от сделки в страната нарастват въпреки пандемията и извънредното 
положение, заради които бяха затворени голяма част от търговските обекти. Постъпленията от ДДС при сделки в страната 
(нето) към май 2020 г. възлизат на 2.92 млрд. лв. и нарастват с 57,4 млн. лв. (2%) спрямо същия период на 
миналата година. 
В същото време приходите от ДДС от внос намаляват - към май 2020 г. те са 1.505 млрд. лева., като спадат с 280,2 млн. 
лв. (15,7 %), в сравнение със същия период на 2019 г. Влияние тук оказват намалената стопанска активност, цената на 
суровия петрол, количествата на внасяните стоки за междинно потребление (черни, цветни метали и др.), курса на 
щатския долар спрямо еврото. 
Приходите в групата на преките данъци - облагането на доходите и на корпоративната печалба - са в размер на 
2.451 млрд. лв. или 37,4 % от планираните за годината. Съпоставени със същия период на предходната година намаляват 
с 472,3 млн. лв.(16,2 %). 
От корпоративни данъци към май 2020 г. са постъпили в хазната 697,8 млн. лв. или 28,1 % от годишния план. Спрямо 
първите пет месеца на миналата година намалението е с 530,8 млн. лв. (43,2 %). Основна причина за отчетеното 
намаление е приетата законодателна мярка за удължаване на крайния срок за подаване на годишна данъчна 
декларация за 2019 г. от 31 март на 30 юни. Поради тази причина се отчита изоставане при приходите от нефинансови 
предприятия, които намаляват с 47,1 % на годишна база, следвани от приходите от финансови институции, които спадат с 
9,6 %, в сравнение с края на май 2019 г.  
Приходите от данъци върху доходите на физически лица са в размер на 1 753,4 млн. лв. или 43,0 % от заложените в 
разчета за годината. Тези приходи са с 58,5 млн. лв. повече (3,4 %), спрямо същия период на предходната година. На 
първо място причина за ръста е, че за този данък нямаше отсрочки при декларирането и внасянето му - 30 април. По 
всичко личи, че все още извънредно положение на 13 март, довело до съкращаване на 170 000 работни места и 
намаляване на доходите на голяма част от работещите заради намален обем на дейността на предприятията, не е 
оказало съществено влияние през първите пет месеца върху приходите от ДДФЛ - основно авансовите месечни вноски. 
Очаква се обаче това да се отчете през следващите месеци. 
 
√ Чешки милиардер е неизвестният инвеститор в ПИБ 
Карел Комарек е собственик на най-голямата лотарийна компания в Европа Sazka, искала да купи бизнеса на Божков 
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Чешкият милиардер Карел Комарек е неизвестният частен инвеститор, придобил една трета от новоемитираните акции 
на Първа инвестиционна банка. Това той е направил чрез семейната си фондация Valea Foundation. 
От финансовата институция съобщиха, че вчера финансовата операция е приключила. "Първа инвестиционна 
банка успешно увеличи капитала си. Днес инвеститорите заплатиха акциите по новата емисия ценни книжа. 
Новите акционери на банката са Българска банка за развитие (ББР) с 18,35% и Valea Foundation със 7.87%", гласи 
съобщението.  
Така към 2 юли ПИБ увеличава своя основен капитал със 195 424 000 лв. Към 16,30 часа акциите на банката на БФБ 
поевтиняха с 1,55% до 2,540 лева за акция. 
Както вече е известно, ББР получи с правителствено решение 140 млн. лв., за да придобие близо 70% от емитираните 
нови акции на ПИБ на обща стойност 200 млн. лв. Те бяха емитирани на цена 5 лв. на акция, което е двойно повече от 
цената, на която се търгуват старите акции на банката. Увеличаването на капитала на ПИБ бе обявено от правителството 
като отпадане на последната пречка пред България за влизане в чакалнята на еврозоната. До това се стигна, след като 
през миналата година при стрес-тестовете на ЕЦБ се установи капиталов недостиг в банката. 
Другият инвеститор - Valea Foundation, е семейна фондация на Карел Комарек с инвестиции в Европа и САЩ. Името му 
изплува преди десетина дни, когато бившият хазартен бос Васил Божков съобщи, че водещата европейска компания в 
хазартния бизнес Sazka е искала да придобие 51% в компанията му "Национална лотария". По думите на 
Божков сделката се е провалила, защото инвеститорът е бил прогонен от премиера Бойко Борисов и 
финансовия министър Владислав Горанов. От Sazka Group потвърдиха, че действително са имали интерес към бизнеса на 
Божков. 
„Това е нашата първа портфейлна инвестиция в България. България е перспективна и бързо развиваща се страна – член 
на Европейския съюз. Fibank, водеща частна банка с български капитал, има огромен потенциал за растеж и по-
нататъшна експанзия на продукти и услуги в банковия сектор“, посочва Пол Шмид, член на борда на Valea Foundation, 
цитиран от investor.bg. 
Чехът Карел Комарек е един от водещите бизнес предприемачи в Централна Европа, съобщава investor.bg. От декември 
2017 г. той също така е съпредседател на Комитета по изкуства към Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ в 
столицата на САЩ – Вашингтон. Списание Forbes оценява състоянието му на 3,6 млрд. долара.  
Карел Комарек започва бизнеса си с нефт и газ в Чехия през 90-те години, веднага след нежната революция. През 2010 г. 
спира да прави бизнес с баща си и сестра си, за да ръководи собствена инвестиционна група. KKCG  инвестира в 
развлекателната индустрия, информационни технологии, недвижими имоти и биомедицина. Комарек сформира групата 
Sazka през 2016 г. и бързо става най-големият собственик на лотария в Европа. 
 
√ Страхува ли се властта от гражданите? 
След 10-годишна сага Съветът за развитие на гражданското общество най-сетне е избран, но КПКОНПИ блокира 
старта му  
Вижда ли властта проблем в Съвета за развитие на гражданското общество към правителството? Страхуват ли се 
управляващите от коректива на неправителствения сектор? Няма как да не се запитаме това, след 
като антикорупционната комисия КПКОНПИ изневиделица се задейства срещу правилника на дейността на Съвета. 
Опитът сочи, че активизирането на КПКОНПИ може да е само знак, че въпросният съвет е припознат като проблем от 
управляващите, макар и създаден с тяхната благословия. 
Пред "Сега" представители на организации споделиха, че се притесняват дали участието им в Съвета няма да блокира 
дейността им, ако заради техни критични позиции срещу тях се задейства държавната машина. Това се случва с всеки, 
който е по-активен и се противопоставя на популистката вълна, обясняват те. 
Активизирането на КПКОНПИ потвърждава страховете им. 
Действията на ръководената от бившия главен прокурор Сотир Цацаров КПКОНПИ са подозрителни по няколко причини. 
Първо, правилникът, който се атакува сега, е бил обсъждан през 2018 г. и 2019 г. Второ, КПКОНПИ го избра, за да 
упражни за първи път правомощията си да анализира нормативен документ след приемането му. Трето, комисията се 
позовава на неназовани тревожни публикации – вероятно се имат предвид текстове в проправителствените издания, 
които като под индиго скочиха срещу състава на Съвета, избран с онлайн гласуване. Затова и изглежда, че комисията 
институционализира позицията на пропагандната машина. Четвърто, комисията казва, че Съветът ще харчи непрозрачно 
98 млн. лв. бюджетни пари за 2020 г. От тези пари обаче 97 млн. лв. ще разпределят министерствата, а Съветът ще даде 
предложение на правителството едва за 1 млн. лв. Тоест отговорността как ще бъдат разпределени и изхарчени тези 
средства и колко на светло ще стане това, далеч не е основно на неправителствения сектор. Пето, опитът сочи, че 
КПКОНПИ винаги действа конюнктурно. 
В концепцията, с която Цацаров бе избран за главен прокурор, той обещаваше Обществен съвет в прокуратурата, върху 
който не може да влияе, и в който да влязат представители на съсловните организации и независими експерти. "Това е 
корективът на реформата", обясняваше той. Нищо от това не се случи. В края на 2019 г. Цацаров обещаваше обществен 
съвет и като коректив в КПКОНПИ... 
Законът за юридическите лица с нестопанска цел казва, 
че държавата провежда политика за подкрепа на развитието на гражданските организации и създава условия за 
насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи. Държавната политика в областта на гражданските 
организации се осъществява от Министерския съвет. Той приема и актуализира периодично Стратегия за подкрепа на 
развитието на гражданските организации. 
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По силата на закона се създава и Съвет за развитие на гражданското общество към правителството. Целта му е 
да разработва и провежда политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. В съвета участват 
представители на 14 организации. Председател е вицепремиерът, отговорен за изпълнение на Стратегията, в случая - 
Томислав Дончев.  
Съветът, казва законът, дава становища по всички проекти на нормативни актове, които се отнасят до дейността на 
гражданските организации; предлага на правителството план за действие, включително финансов, за изпълнение на 
Стратегията за всяка година и прави преглед и оценка на изпълнението ѝ; събира информация за финансирането на 
гражданските организации с публични средства с цел определяне на ефективността на отпусканите средства; всяка 
година прави преглед на потребностите и проблемите на гражданските организации. 
Съветът приема критерии, условия, правила и процедура за оценка на проектите и предложението за разпределението 
на средствата, отпускани от бюджета. Последната дума има Министерският съвет. Членовете на съвета не получават 
възнаграждение за участието си, като те и организациите, които представляват, и свързаните с тях лица, не могат да 
участват с проекти за финансиране.  
"Сега" попита вицепремиера Дончев кога се очаква да стартират заседанията на съвета и дали се предвиждат промени в 
правилника му след анализа на КПКОНПИ. 
"Процедурата по конституирането на Съвета не е завършена. Предстои финалният етап – приемане на решение на 
Министерския съвет с персоналния състав на Съвета, т.е. физическите лица, излъчени от класираните организации като 
техни представители", отговориха от кабинета на вицепремиера. Колкото до становището на КПКОНПИ, Министерският 
съвет в момента подготвял отговора си.  
Съветът бе точка в дневния ред на ресорната парламентарна комисия на 18 юни. Участници споделиха пред "Сега", че 
изобщо не е станало ясно кога ще заработи Съветът. Защото трябва да бъдат отчетени забележките на КПКОНПИ, а за 
това може да се наложи дори законова промяна. 
Структурирането на Съвета е 10-годишна сага.  
Идеята за него е още от 2010 г. Едва през 2016 г. е внесен проект за промени в Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел, с които се регламентира работата му. Те влизат в сила в началото на 2018 г. Законът регламентира, че 
до три месеца от влизането в сила Министерският съвет приема правилник, а съветът - правилата си за работа. 
Сроковете, разбира се, не са спазени. 
В края на 2017 г. в МС е свикана среща с неправителствения сектор и организациите са поканени да участват в работна 
група, която да подготви правилника за дейността на Съвета. 22 организации изявяват желание и всички влизат в 
работната група. 
И тогава се вижда за първи път, че има "опозиционни" НПО. Част от тях изобщо не вярват, че могат да се постигнат 
някакви резултати. Други организации смятат, че от Съвета няма нужда, тъй като гражданското общество е независимо и 
ако неправителственият сектор получава пари от държавата, това ще го направи зависим. Има и мнения, че 
организациите не трябва да вземат пари и от чужбина, защото така стават агенти на чужди интереси. 
Правилникът е приет едва през есента на 2019 г., насред кампанията срещу Истанбулската конвенция, обвинения към 
организациите в проправителствените медии, че са грантаджии. По това време започват и акциите срещу Закона за 
социалните услуги и срещу Стратегията за детето. 
Процедурата по избора кои организации да влязат в Съвета, започва едва през февруари 2020 г. Вотът е електронен и 
право да гласуват имат всички, които са се регистрирали. Така в крайна сметка след проведения избор в Съвета 
влизат Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Работилница за граждански инициативи, 
"Светът на Мария", Български фонд за жените, АЕЖ, Фондация "Заедно в час", Сдружение "Български червен кръст", 
Български хелзинкски комитет, "За нашите деца", Асоциация на парковете в България, Българска асоциация за 
алтернативен туризъм, Асоциация "Родители" и "Карин дом".  
Участници в процедурата смятат, че тя е протекла демократично. Като проблем се отчита изискването за поне 5 години 
опит на организациите, за да могат да участват в избора. Според тях кампанията за избора е можело да бъде по-добре 
популяризирана, вместо да се чака предимно на прессъобщенията, пускани от МС. Би било добре да е помислено и за 
независими наблюдатели на процеса, които в моменти като сегашния, когато има атака срещу него, да свидетелстват 
пред обществото как е протекла процедурата. 
След като се оказва, че много от 
организациите в съвета са критични към властта, 
КПКОНПИ се включва в кампанията срещу тях, наред с проправителствените медии. Според комисията част от нормите в 
правилника не съответстват с принципите на публичност и прозрачност и недопускане на конфликт на интереси при 
разпределяне на средства. Комисията смята, че правилата за избор на Съвета не дават гаранция за равнопоставеност и 
представителност. 
Втората забележка е към популяризирането на кампанията. КПКОНПИ отбелязва, че за участие в избора са се 
регистрирали 379 от приблизително 49 000 неправителствени организации. Комисията обаче пропуска колко от тези 49 
хил. реално имат дейност и каква част имат право да се регистрират като избиратели в процедурата. 
Третата слабост според КПКОНПИ е, че правилникът не неутрализира всички възможни съмнения за зависимости и 
конфликт на интереси при самите НПО, членове на Съвета. Комисията предлага правителството да промени правилата. 
В българския контекст хората забелязват 
основно разпределянето на финансите. 

http://www.ciaf.government.bg/news/view/kpkonpi-otpravi-predlojenie-do-ministerski-ja-syvet-za-priemane-na-izmeneni-ja-v-pravilnika-za-organizaci-ja-ta-i-dejnostta-na-syveta-za-razvitie-na-grajdanskoto-ob-sht-estvo-495/
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А това не е нито водещият, нито най-големият въпрос", каза пред "Сега" Миряна Маламин-Сирийски, която е програмен 
директор на Фондация "Светът на Мария". Организацията е една от водещите, които работят за подобряване на живота 
на хората с увреждания. Тя е и част от Съвета. 
От "Светът на Мария" са убедени в значението на това гражданските организации активно да участват в създаването и 
прилагането на политики, особено в сферата, в която работят те - хората с увреждания. "По много от въпросите има 
нужда от политическа воля. А сега обикновено достигаме до ниво заместник-министър или директор на дирекция", 
споделя Маламин-Сирийски. Като положителен пример за дейността на организацията тя даде работата й със Столичната 
община и споразумението за подобряване на социалните услуги. 
Други битки обаче са трудни. 
"Разговорът за участието на гражданите в процесите на взимане на решения сякаш изгуби съдържание в последните 
години. Не защото няма уточнени правила, по които е регламентирано как се случва то в България, а защото в общия 
случай това участие е про форма и симулация на реален диалог. ", каза пред "Сега" Красимира Величкова. Тя е директор 
на Български дарителски форум, една от организациите, които ще имат представител в Съвета. 
Тя подчертава, че не е вярно, че Съветът има участие в разпределянето на близо 98 млн. лв. от бюджета. Тази сума се 
отпуска на отделни министерства, като всяко от тях финансира набор от неправителствени организации. "Липсата на 
критерии и прозрачност в този процес многократно е била обект на критика от наша страна -  настоявали сме за 
разпределение на държавните субсидии на конкурсен принцип въз основа на прозрачни и ясни правила",  каза още 
Величкова. 
И обясни, че Съветът има задачата да разработи проект за правила за разпределение на 1 милион лева, предвидени 
в  бюджета за 2020 г. за  отпускане от МС. Като решението ще е изцяло в прерогативите на правителството. 
Величкова е изненадана, че КПКОНПИ избра да упражни за първи път свое правомощие по въпрос, който не е свързан с 
орган с властнически, бюджетни или други правомощия, не разполага с властови ресурс и чиито членове не попадат нито 
пряко, нито косвено в обхвата на антикорупционния закон. 
"Надяваме се, че тази първа препоръка на КПКОНПИ към нормативен акт ще бъде последвана и от други такива, по 
проекти на актове с реално отражение върху изразходването на публични средства, въз основа на експертен и точен 
анализ, добро познаване на материята и спрямо лица с конкретни властнически правомощия, както е предвидено в 
антикорупционния закон", заключи директорът на БДФ. 
"Ние се надяваме, че подобен Съвет може да бъде инструмент за диалог и повече работа в полза не на тези 14 
организации вътре, а в полза на гражданските инициативи в България. Притеснението ни е, че в България хората не 
вярват, че ако са активни, могат нещо да променят. Според нас ниската избирателна активност и по време на изборите за 
Съвета сред гражданските организации също се обяснява с това, че повечето не вярват, че може нещо да се промени", 
смята Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право. 
"Сега" потърси и от Сдружение "Общност мостове", което не е в Съвета, но е активна част от Националната гражданска 
инициатива "Системата ни убива всички".  "В следствие на атаките към гражданските организации, разпространението на 
пропаганда и фалшиви новини, страда тяхната работа, а гражданите остават все по-встрани от решенията, които ги 
засягат. Така отслабва и гражданският контрол върху процесите в държавата", каза Валентина Ташкова от сдружението. 
Ташкова разказва , че техните протести са възникнали точно от липсата на политики за хората с увреждания десетилетия 
наред. "В такава специфична сфера, която засяга стотици хиляди, решенията не просто могат, но трябва да произлизат от 
техните среди. Нито една политика не може да е пълноценна без участието на гражданите - като ресурс и коректив", 
смята Ташкова. 
Тя даде пример как Народното събрание от години има проблем с мейл сървърите си, а част от депутатите не четат 
служебната си поща. "При опит да бъдат информирани за становището ни за Закона са социалните услуги имахме 133 
върнати писма, недоставени заради проблем с мейлсървъра или поради задръстени пощи на депутатите", разказа 
Ташкова. 
Тепърва ще видим дали анализът на КПКОНПИ няма да бъде повод да бъде отменена цялата процедура по избор на 
Съвета и дали той няма да се окаже обещание за неопределеното бъдеще. Гражданското общество като коректив на 
управляващите е ключов елемент от демокрацията. Явно обаче е пречка, ако демокрацията е фасадна, 
защото управляващите не биха искали някой да сочи грешките им и да отстоява права и принципи. 
ТЕНДЕНЦИИ 
В България има работещи консултативни съвети. Като например този за тристранно сътрудничество (НСТС).  Работещ 
беше и общественият съвет към Фонда за лечение на деца. Съветът обединяваше лекари, родители, медии, 
представители на неправителствения сектор. Фондът обаче се вля в здравната каса, а съветът беше закрит.  
Показателно е и случилото се с Гражданския съвет за наблюдение на съдебната реформа. В началото на юни 
правосъдният министър Данаил Кирилов отмени резултата от жребия, с който бе попълнен съставът му. Официалното 
обяснение на Кирилов е, че само две организации са подали документи за жребия, вероятно заради извънредното 
положение. Тежките подозрения обаче са, че министърът никак не хареса, че в съвета влезе критичният към 
управлението Български институт за правни инициативи (БИПИ). Конкурент на БИПИ в жребия беше конюнктурната 
Асоциация "Форум". Интересно как щеше да реагира Кирилов, ако изтеглената беше тя. 
Асоциация "Форум" е част от митичния граждански съвет към Висшия съдебен съвет. На сайта му повече от година стои 
съобщение, че "Гражданският съвет към ВСС продължава без прекъсване своята работа. Информацията за неговата 
дейност временно не се актуализира по технически причини, по които се работи и които ще бъдат отстранени." 
Последният публикуван протокол от заседанията му е от март 2018 г. 
ЧУЖДИЯТ ОПИТ 

http://www.vss.justice.bg/page/view/2688
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Положителен опит за координацията между гражданското общество и изпълнителната власт има от не едно място в 
Европа.  
Във Великобритания от години има споразумение между неправителствения сектор и правителството, което определя 
условията за партньорство. Това разказва пред "Сега" Любен Панов, който е консултант на Български център за 
нестопанско право, както и програмен консултант на Европейския център за нестопанско право (ECNL). 
Естония е друг добър пример. Там още в началото на 2000 г. е приета концепция за развитие на гражданското общество, 
а плановете за изпълнението й се приемат периодично. Има съвместен комитет за изпълнението ѝ между 
правителството и неправителствени организации. "Там системата работи толкова добре, че Естония е на първо място в 
индекса за устойчивост на НПО", обясни Панов.  
В Хърватия също има добро взаимодействие. Там има и Съвет за развитие на гражданското общество. Има и фондация 
за подкрепа на гражданските организации, която е създадена от държавата, но е независима и разпределя средствата от 
държавната лотария за развитие на гражданското общество. 
Смята се, че в страни като България, които са процес на развитие и нямат традиции в тази сфера, е добре да има 
стратегически документи за взаимоотношенията между неправителствения сектор и държавата, допълни Панов. 
 
√ Еврокомисията даде България на съд 
Държавата се е отнесла небрежно към две предупреждения от Брюксел  
Европейската комисия подаде жалба срещу България в Европейския съд в Люксембург заради неизпълнение на 
задълженията по Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56/ЕО). Целта на тази директива е да се 
постигне по-ефективното опазване на морската среда в цяла Европа. В нея е предвидено задължение за държавите 
членки до 15 октомври 2018 г. да представят на Комисията актуализирана информация относно изготвените от тях 
първоначални оценки, определянето на добро екологично състояние и напредъка в изпълнението на екологичните цели.  
В съобщението на ЕК за медиите се напомня, че целта, заложена в Рамковата директива за морска стратегия, е до 2020 г. 
да се постигне добро екологично състояние на морските води в ЕС и да се осигури защита на ресурсите, от които зависят 
свързаните с морето икономически и социални дейности. Тази директива представлява първият законодателен 
инструмент на ЕС, насочен към опазването на всички аспекти на морското биологично разнообразие (биологични 
видове, местообитания и екосистеми), тъй като съдържа изрична регулаторна цел за поддържане на биологичното 
разнообразие като основен фактор за постигане на добро екологично състояние. 
За да се постигне добро екологично състояние, всяка държава членка е длъжна да разработи стратегия за морските си 
води (морска стратегия). Морските стратегии трябва редовно да се актуализират, като на всеки шест години те се 
преразглеждат и съответната информация се докладва на Комисията. 
Комисията призова българската страна да изпълни задължението за докладване съгласно Рамковата директива за 
морска стратегия в два случая: с официално уведомително писмо, изпратено до българските компетентни органи през 
март 2019 г., и с мотивирано становище от октомври 2019 г. Тъй като това задължение все още не е изпълнено, 
Комисията реши да отнесе случая до Съда на ЕС, се казва в съобщението от Брюксел. 
 
√ ЕЦБ отне лиценза на малтийска банка с българска собственост  
Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa (EЦБ) oтнe лицeнзa нa мaлтийcĸaтa бaнĸa c бългapcĸa coбcтвeнocт Ѕаtаbаnk Рlс. Новината 
бе съобщена от Малтийския надзорен орган за финасови услуги. 
Oт oĸтoмвpи 2018 г. банката e пoд eфeĸтивния ĸoнтpoл нa oдитopитe oт Еrnѕt & Yоung, заради разследване по подозрения 
за пране на пари. Оттогава вcичĸи 12 xил. cмeтĸи са зaмpaзени. Съмнителните тpaнcaĸциитe ca cвъpзaни c ĸoнтpaбaндa 
нa гopивa, нapĸoтици, paзлични лицa oт пpecтъпния cвят, пишe Маltа Тоdау. 
След отнемането на лиценза Еrnѕt & Yоung ще пpoдължи дa изпълнявa длъжнocттa cи нa aдминиcтpaтop нa Ѕаtаbаnk. 
Бaнĸaтa e cъздaдeнa пpeз 2014 г. Cъcoбcтвeниĸ e бългapинът Xpиcтo Гeopгиeв, ĸoйтo ocнoвaвa и AйKapт AД - компанията 
собственик на платформата iCard, регистрирана в БНБ като дружество за електронни пари. B cpeдaтa нa aпpил т.г. тoй e 
зaличeн ĸaтo eдин oт дeйcтвитeлнитe coбcтвeници нa AйKapт, coчи cпpaвĸa в Tъpгoвcĸия peгиcтъp. Георгиев е в управата 
и на лиxтeнщaйнcĸaтa mуРоѕ - доставчик на платежни услуги.  
Cлeд ĸaтo Еrnѕt & Yоung пoeмaт ĸoнтpoлa нaд банката, oдитopитe дoĸлaдвaт нaд 300 cлyчaя нa cтoйнocт нaд €130 млн. 
ĸaтo cъмнитeлни. Πocтaвянeтo нa Ѕаtаbаnk пoд aдминиcтpaция дoйдe cлeд oбщa инcпeĸция и oдит oт мaлтийcĸия 
финaнcoв peгyлaтop и финaнcoвoтo paзyзнaвaнe. Peзyлтaтитe oт тяx пoĸaзaxa, чe бaнĸaтa нe cпaзвa peдицa пpoцeдypи и 
пpaвилa зa пpeдoтвpaтявaнe нa пpaнeтo нa пapи. 
Това е вторият случай на отнет банков лиценз от страна на ЕЦБ на малтийска банка. През 2018 г. централната банка отне 
лиценза на Pilatus Bank, след като беше замесена в предполагаеми нарушения, свързани с пране на пари, припомнят 
агенциите. 
 
Мениджър 
 
√ Депутатите приеха на първо четене Covid-компенсациите за земеделските производители  
Със 149 гласа "за", нито един "против" и един "въздържал се" парламентът прие на първо четене промените в Закона за 
подпомагане на земеделските производители, с които се осигурява прилагането на новата мярка за компенсации срещу 
Covid-19.    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
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Помощта е под формата на еднократно плащане, което ще се извършва до 30 юни 2021 г. За получаването ѝ ще се 
попълва заявление за подпомагане, което ще се одобрява до края на тази година. Максималният размер на помощта не 
трябва да надвишава 7 000 евро за земеделски стопанин и 50 000 евро - за малко или средно предприятие.  
Мярката ще позволи от наличните финансови средства по Програмата за развитие на селските райони да бъдат 
подпомогнати, както селските стопани, така и малките средни предприятия.  
От Министерството на земеделието, храните и горите трябва в най-кратки срокове да изготви наредбата, определяща 
реда и начина за прилагане на мярката, за да може тя да заработи възможно най-бързо. 
 
√ Защо левът стана по-популярен от еврото при ипотечните кредити  
Кредитите в лева в последно време, особено ипотечните, превишават в пъти тези в евро, показа проверка на "Мениджър 
нюз". Тенденцията е точно обратната на това, което беше характерно за българския пазар на ипотечни кредити преди 10 
години. Той достигна първия си пик през март 2009 г., когато общата сума на ипотечните заеми у нас възлизаше на 7,7 
млрд. лв. След това, под влияние на глобалната финансова криза изискванията за одобряване на жилищен заем 
значително се увеличиха и този дял от  банковото кредитиране стагнираше в продължение на повече от две години и 
половина. Той достигна най-ниската си точка в края на 2015 г., когато отпуснатите ипотеки бяха на стойност малко над 6,1 
млрд. лв. Оттогава до днес, под влиянието на няколко ключови фактора, жилищното кредитиране се развиваше бурно и 
днес обемът му е вече над 10,5 млрд. лв., което е средногодишен ръст от над 9%.   
Един от водещите фактори за благоприятното развитие на ипотечния пазар бе въвеждането на законова поправка, която 
изрично забранява налагането на такса за предсрочно погасяване на кредита. Тя влезе в сила през 2014 г. и доведе до 
невиждано дотогава повишаване на конкуренцията в сектора. Изрядните платци бързо научиха, че могат да 
предоговарят условията по кредита си с обслужващата си банка в тяхна полза. Силен аргумент беше готовността на 
конкурентни банки да рефинансират задължението им при по-ниска лихва и ги привличаха като коректни 
клиенти.  Още  повече, че периодът след 2014 г. бяха години на постоянен спад в лихвените проценти, който продължава 
и до днес. 
 

 
По официални данни от БНБ 

 
Друга съществена разлика е постепенното преминаване от евро към лев като основна валута, в която се отпуска 
задължението. През 2012-2013 г. имаше периоди, в които над 60% от всички жилищни кредити у нас бяха отпуснати в 
евро. Основната причина, поради които те бяха предпочитани бе, че лихвите по тях бяха по-ниски, като разликата 
достигаше 1,2 процентни пункта. Заемите в лева бяха средно с около 9% лихва, докато кредитите в евро – около 7.80%. 
При ипотека в размер на 100 000 евро, изплащана 20 години например, това е  разлика от над 18 хил. евро при 
погасяването на кредита. В този момент банките финансираха по-евтино в евро, защото разчитаха предимно на ресурс, 
предоставян им от централите им извън  България. 
Към днешна дата обаче депозитната база от спестявания на бизнеса и домакинствата е значително по-голяма от тогава. 
За сравнение, в началото на 2012 г. българските домакинства и нетърговски организации имаха малко над 31 млрд. лв. в 
българската банкова система под формата на депозит. Днес тази сума надхвърля 56 млрд. лв. и значително облекчава 
банките в отпускането на кредити в местна валута. Ето и защо лихвата по жилищните заеми, отпуснати в български лева 
започна да става по-ниска от тази в евро в началото на 2015 г. Днес тя е средно с 1,2 процентни пункта по-изгодна – 
ипотеките в лева се отпускат средно при 3,3%, докато тези в евро – при 4,5%. Ето защо 88% от всички ипотечни кредити в 
момента се изплащат в левове и по-малко от 5% от новоотпуснатите жилищни заеми са в евро.   
Кредитните консултанти припомнят и правилото, че кредитите трябва да се теглят във валутата, в която се изплащат 
основните доходи на клиента. Така се понижава валутният риск и се избягват съпътстващите разходи за обмяната. Но тъй 
като българският лев е с фиксиран курс към еврото, този риск и без друго е много нисък. В момента повечето големи 
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банки у нас таксуват между 0,2% и 0,5% при превалутиране между лев и евро, което при горния пример от заем за 100 
000 евро прави максимум 500 евро такса. 
 
√ Безработицата в Еврозоната бележи слаб ръст през май  
Безработицата в Eврозоната е нараснала, но много слабо през май, сочат обявените днес данни на Евростат. Агенцията 
уточнява, че нейният метод на изчисляване не позволява напълно да се отразят последици от мерките за изолация 
заради пандемията от новия коронавирус, които изпитва трудовият пазар. 
През май, когато 19-те страни, въвели единната валута, започнаха постепенно да отменят наложените ограничения, 
безработицата е била 7,4 на сто спрямо 7,3 на сто през април, съобщи Европейската статистическа служба. Общо в ЕС 
безработицата през май е била 6,7 на сто спрямо 6,6 на сто през април. 
Това слабо нарастване се обяснява с критерия, използван от Евростат, за да определя безработицата, който е на 
Международното бюро по труда. Според него безработни са хората, които активно са търсили работа през предходните 
четири седмици и са на разположение да започнат да се трудят през следващите две седмици, допълни АФП.  
По данни на Евростат 14,366 милиона мъже и жени в ЕС, от които 12 144 милиона в еврозоната, са били безработни през 
май 2020 г.  
Макар да бе отчетено рязко увеличение на молбите за обезщетение при безработица от март досега, голям дял от 
хората, вписани дотогава, не са били категоризирани като търсещи активно работа, било заради ограниченията, 
наложени от карантинните мерки, било, защото не са били в състояние да започнат работа, тъй като е трябвало да се 
грижат за децата си, например, обясняват от агенцията.  
 

 
 
При младежите под 25 години равнището на безработицата е нараснало през май до 16 на сто в Еврозоната спрямо 15,7 
на сто през април. 
Равнището на безработица при жените е било 7,2% в ЕС, спрямо 6,9% през април. Нивото на безработица при мъжете е 
6,4% през май, стабилно в сравнение с април т.г. 
В Еврозоната равнището на безработица при жените се увеличило от 7,7% през април на 7,9% през май, докато тя остава 
стабилна при мъжете с 7,0%.  
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√ ЕК призова България да въведе законодателство за защита от радиация  
Европейската комисия съобщи, че е решила да изпрати официални писма до България и Латвия, и мотивирано 
становище до Финландия, с искане за пълно въвеждане на променените европейски правила за основните изисквания за 
ядрена безопасност и защита от радиация, информира БТА.  
Държавите в ЕС бяха длъжни да въведат промените до 6 февруари 2018 г., но според ЕК трите страни не са изпълнили 
изцяло това задължение. Правилата определят основни изисквания за защита на хората, включително работниците и 
пациентите, от опасностите от излагане на йонизиращи лъчения. Те включват разпоредби за готовност и действия при 
извънредна обстановка. 
Посочените държави имат три месеца, за да отговорят на комисията. В противен случай ЕК може да реши да продължи 
процедурата срещу България и Латвия, и да предаде Финландия на Съда на ЕС, се посочва в съобщението.  
 
√ Работодателите у нас могат да оценяват онлайн риска от COVID-19  
Българските работодатели вече могат да изготвят онлайн оценка на риска от разпространение на COVID-19, след като 
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) разработи специален интерактивен инструмент за 
тази цел, който беше адаптиран за България благодарение на Инспекцията по труда. 
Интерактивният инструмент за онлайн оценка на риска от разпространение на COVID-19 е свободно достъпен, само 
срещу регистрация, през OiRA платформата на EU-OSHA https://oiraproject.eu/bg/oira-tools.  
Той включва различни модули, даващи насока за основните рискове за разпространение на заразата от COVID-19, и 
мерки, които работодателят следва да предприеме за минимизирането им чрез: 

• организацията и процедурите; 

• управлението на работното място; 

• насърчаването и осигуряването на възможност за спазване на хигиена; 

• пътуването от и до работното място и пътуването, свързано с работата; 

• работата от разстояние; външните лица в обекта; 

• отварянето на помещенията след прекъсване дейността на обекта; 

• организирането на срещи или мероприятия с външни лица; 

• командировки; 

• допълнителните рискове, свързани с конкретното предприятие. 
Той може да бъде използван и за обучения и инструктажи, както и за ограничаване разпространението на различни 
видове грипни вируси с цел намаляване на дните отпуск за временна неработоспособност заради тях. 
Проектът е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), съфинансирана от ЕС чрез 
Европейския социален фонд. 
 
√ Испания ще запази само четири въглищни централи  
Седем електроцентрали на въглища в Испания спряха да работят вчера поради екологичните ограничения, наложени 
преди време от Европейския съюз. Това са Компостила (Леон) и Андора (Теруел) на Endesa; тази на Велила (Паленсия) на 
Iberdrola; Нарсея (Астурия), Ла Робла (Леон) и Майрама (Коруня) на Naturgy; и Пуенте Нуево (Кордоба) на Viesgo. Тези 

https://oiraproject.eu/bg/oira-tools
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инсталации спират да работят, тъй като собствениците им смятат, че не е икономически изгодно да инвестират в 
съвременни процеси за елиминиране на газовете, които отделят, информира abc.es. 
Технически те не са спрени, тъй като при необходимост ще трябва да бъдат включени, за да не оставят електрическата 
система на страната в недостиг. В това положение са Lada (Астуриас) на Iberdrola, As Pontes (Коруня) и Litoral (Алмерия) 
на Endesa и Los Barrios (Кадис) на Viesgo, чиито собственици чакат разрешения от Министерството на екологичния преход 
за окончателното им закриване. След като ги получат, те трябва да бъдат демонтирани в срок от 3 до 5 години. В 
повечето случаи, обаче, собствениците на такива топлинни централи имат планове да построят други възобновяеми 
централи на тези места.   
От днес нататък две централи на територията на Астурия - Aboño 2 и Soto de Ribera 3, ще продължат да произвеждат 
електроенергия с въглища. И двете разполагат с необходимите екологични подобрения, в които компанията е 
инвестирала повече от 200 милиона евро през последните години. В случая на Aboño това е една стратегическа 
инсталация, тъй като гарантира доставката на енергия за голямата индустрия със седалище в Астурия. 
Останалите две централи, които ще продължат да работят, са от Endesa: Карбонерас (Алмерия) и Ес 
Муртерар (Майорка), която поддържа само две от четирите си групи активни.  
 
√ Microsoft и LinkedIn ще обучат 25 милиона души на дигитални умения  
Microsoft обяви нова глобална инициатива в партньорство с LinkedIn, с която си поставя за цел да повиши дигиталната 
квалификация на 25 милиона души по света до края на годината. Мащабната обучителна програма на компанията е в 
отговор на корона кризата и предизвиканите от нея сериозни икономически сътресения, включително и рязко 
повишаване на безработицата навсякъде по света.   
Инициативата е подробно писана в официалния блог на Microsoft и включва незабавни стъпки в помощ на хората, които 
искат да се преквалифицират и да придобият ннеобходимите им дигитални умения, така че отново да влязат успешно на 
пазара на труда. В програмата ще бъдат ангажирани всички звена на технологичната компания, комбинирайки 
допълнително нейни съществуващи и нови ресурси, както и такива от LinkedIn и GitHub. Тя включва: 

• Използване на данни за идентифициране на най-търсените работни позиции и уменията, необходими за 
заемането им. 

• Безплатен достъп до обучителни материали и съдържание, които да помогнат на хората да развият тези 
умения.   

• Придобиване на сертификати на ниски цени и достъп до безплатни инструменти за търсене на работа, които ще 
помогнат на хората да бъдат наети, след като усвоят необходимите умения и бъдат сертифицирани. 

Хората, които могат да докажат, че работното им място е било засегнато от пандемията, ще се възползват от значителни 
намаления за преминаване на обучителната програма, става ясно от официалното съобщение в блога на компанията. 
Попълването на данни в професионалната мрежа ЛинкдИн пък е нужно, за да се помогне на правителствата и големите 
организации да придобият по-пълна представа за нужните умения и компетенции, които ще са в основата на 
изграждането на по-добър трудов пазар.  
Данните вече позволиха на Майкрософт да идентифицира 10 много търсени от няколко години професии, за които са 
необходими умения, които могат да бъдат придобити онлайн като разработчик на софтуер, търговски представител, 
ръководител на проект, специалист информационни технологии, специалист по дигитален маркетинг, анализатор на 
данни, финансов анализатор, графичен дизайнер, посочва Франс прес, цитирана от БТА. През идните пет години ще 
бъдат създадени 149 милиона работни места, свързани с технологиите, от които 98 милиона в разработването на 
софтуери, прогнозира Майкросфт. 
 
√ Руснаците казаха „да“ на конституционните промени. Путин може да остане на власт до 2036 г.  
Руснаците масово подкрепят конституционните промени, които ще дадат възможност на президента Владимир Путин да 
запази поста на държавен глава поне до 2036 г., сочат частичните резултати от приключилия в Русия референдум, пише 
Би Би Си. 
При обработени около 87% от бюлетините, конституционната реформа получава подкрепа от над 77% от гласувалите, 
сочат данни на руската Централна избирателна комисия. Допитването стартира на 25 юни и приключи на 1 юли, като 
участие във вота са взели около 64% от имащите право на глас. 
Промените дават на Путин, чиито настоящ мандат изтича през 2024 г., възможността да се кандидатира за още два 
мандата от по 6 години. 
Конституционните реформи бяха одобрени от двете камари на руския парламент и регионалните депутати преди вот 
Представителите на опозицията заявиха преди референдума, че Путин иска да стане „президент до живот“. Водещият 
критик на Кремъл Алексей Навални определи резултатите от референдума като „голяма лъжа“, която не отразява 
действителното обществено мнение в страната. 
 
√ Турският износ нарасна през юни с над 15% на годишна база  
Турският износ е нараснал с 15,8 на сто на годишна база през юни, съобщи турският министър на търговията Рухсар 
Пекджан, цитиран от Анадолската агенция.  
"Реализираният през юни експорт възлиза на 13,5 милиарда долара. На месечна база скокът е с 35 на сто и се дължи на 
процеса на нормализиране. Вносът също е нараснал - с 8,2%- до 16,3 милиарда долара", добави Пекджан.  
"Турция се отличи в икономиката и здравеопазването, като изпрати силни сигнали за възстановяване от кризата 
благодарение на отдадената работа на нашите износители, производители и индустриалци", коментира Пекджан. 

https://www.abc.es/economia/abci-solo-cuatro-centrales-carbon-mantendran-funcionamiento-espana-202007010202_noticia.html
https://blogs.microsoft.com/blog/2020/06/30/microsoft-launches-initiative-to-help-25-million-people-worldwide-acquire-the-digital-skills-needed-in-a-covid-19-economy/
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Макар че заема първо място сред секторите в износа на Турция, автомобилната промишленост през юни е отбелязала 
спад в износа с 11 на сто на годишна база, но увеличение с 80 на сто на месечна база, сочат още изложените от 
министърката данни.  
 
√ Прогнозите - мрачни, а борсите светят в зелено  
Международният валутен фонд, Световната банка, анализатори и държавни правителства не спират да ревизират надолу 
прогнозите си за глобалната икономика през 2020 г. Броят на безработните се увеличава с невиждани темпове – много 
по-бързо, отколкото по време на Голямата депресия през 1929 г. или Глобалната финансова криза от 2008 г. В рамките на 
три месеца само в САЩ близо 50 млн. души изгубиха работатат си. 
И въпреки това фондовите борси, след краткотраен срив в средата на март, днес светят в зелено. Периодът април-юни 
2020 г. дори се оказа най-доброто тримесечие на европейските пазари за последните 5 години. В последните 50 работни 
дни основният индекс на американската борса S&P500 нарасна с внушителните 38% и това са най-успешните 50 дни в 
цялата история на този показател от 1957 г. насам, когато той започва да съществува. Все повече огромният разрив 
между реалната икономика и финансовите пазари става очевиден. Къде се корени този дисбаланс? 
Една от основните очевидни причини са решенията на централните банки, които увеличиха своите програми за 
изкупуване на дълг и така потушиха пожарите по борсите с свеж кеш. ЕЦБ увеличи своята програма до 1,35 трлн. евро, а 
американският Фед одобри пакет за 3 трлн. долара – два пъти повече в сравнение с кризата от 2008 г. 
„Досега никога не сме ставали свидетели на подобни финансови мерки. Това е основният източник на всички „зелени 
вълни“ по пазарите, а не надеждите, че икономическите процеси бързо ще се възвърнат към обичайното“, коментира 
главният икономист на Rosenberg Research Дейвид Розенберг. Въпросът дали тази висока ликвидност може да задвижи 
икономическата активност остава отворен. Този подход се използва от 2008 г. досега и икономическият ръст в периода 
категорично не може да се нарече впечатляващ. Освен това факта, че на пазарите има толкова много пари означава, че 
инвеститорите все по-малко се интересуват да правят разликата между добър и лош кредитополучател. 
Втората голяма причина са популярните публични компании – т. нар. група FAANG – водещите технологични компании 
Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Те заемат огромен дял - цели 18% от стойността на всички 500 компании в 
индекса за най-ликвидните американски акции S&P500. Съотношението цена към приходи (P/E – тоест колко годишни 
приходи на компанията ще достигнат нейната пазарна оценка) показва, че много от тях може би са силно надценени. При 
Amazon например този показател е над 130 – тоест при сегашните приходи на компанията  на нея ще й отнеме 130 
години, за да достигне своята пазарна капитализация, която възлиза на 1,44 трлн. долара. За сравнение средното ниво 
P/E за всички акции в S&P500 е 20. И тук трябва да обърнем внимание, че стойността на Amazon се увеличи с близо 60% 
от средата на март досега. Над 60% е увеличението на пазарната капитализация и на Facebook, над 50% - на Netflix. "Тоест 
инвеститорите наливат огромни капитали в популярните акции, за които всички говорят, като по този начин изкуствено 
повишават индексите", коментира икономическият анализатор Еоин Бурк Кенеди. В същото време обаче основните 
показатели на икономическите процеси – банките – все още не могат да достигнат стойността на акциите си от преди 
обявяването на глобалната пандемия. 
Третата причина е, че огромна част от рекордните пакети от икономически стимули не достигат до хората на заплата – 
онези, които движат икономическото потребление, а се разпределят в огромната си част между фондове, банки и 
корпорации. В противен случай повишеното потребление щеше да доведе до логична инфлация, а такава въпреки 
„напечатаните“ пари не се забелязва никъде в развитите държави. 
Държавите обаче продължават прогресивно да увеличават своите дългове, като в тенденцията се включи дори и 
Германия, която беше известна със стриктната си политика срещу използването на бюджетни дефицити. Този процес 
може да доведе до нова дългова криза, и то, без преди това въпросните пари да са постигнали целта си.  
 
√ Оптимизъм на световните борси на фона на надеждите за ваксина срещу COVID-19  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в четвъртък на фона на 
надеждата за ваксина за COVID-19, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 напредна с 4,54 пункта, или 1,26%, до 365,73 пункта и е на път да завърши с ръст 
четвърта поредна сесия.Tуристическият подиндекс SXTP, автомобилният SXAP и банковият SX7P се повишиха съответно с 
3,14%, 1,18% и 3,67% 
Немският индекс DAX се повиши 256,75 пункта, или 2,09%, до 12 517,32 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 отчете ръст от 59,02, или 0,96%, до 6 216,98 пункта. Френският измерител CAC 40 добави 83,23 пункта към 
стойността си, или 1,69%, достигайки ниво от 5 010,17 пункта. 
Финансовите пазари започнаха второто полугодие с ръст на фона на по-добрите от очакваното данни за възстановяване 
на световното производство през юни. Борсите бяха подкрепени от новината, че ваксина срещу коронавируса, 
разработена от германската биотехнологична фирма BioNTech и американския фармацевтичен гигант Pfizer, е показала 
добри резултати в ранния етап от тестовете върху хора. 
Повишенията на пазарите обаче бяха ограничени от новия рекорд в САЩ, където бяха отчетени 52 хил. нови случая на 
COVID-19 за едно денонощие. 
Същевременно с това стана ясно, че премахването на строгите ограничите мерки срещу разпространението на 
коронавируса в Испания не е помогнало за възстановяването на пазара на труда в страната, като по последни данни 
изгубените 900 хил. работни места в разгара на епидемията не са били възстановени. 
Акциите на Associated British Foods поскъпнаха с 4,66%, след като компанията съобщи, че продажбите след отварянето на 
нейните магазини Primark са „успокояващи и насърчаващи“. 
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Книжата на германският моден концерн Hugo Boss скочиха с 2,73%, след като компанията потвърди, след като 
компанията назначи бившия шеф на Tommy Hilfiger Global & PVH Europe Даниел Грийдър за главен изпълнителен 
директор. 
Акциите на Wirecard поевтиняха с 26,67%, след като  полицията и прокуратурата влязоха в централата на компанията в 
Мюнхен и в четири други офиса в Германия и Австрия. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха започнаха първата сесия за новото тримесечие със 
смесени резултати въпреки надеждите за намиране на ваксина срещу коронавируса и силните икономически данни от 
САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 77,91 пункта, или 0,3%, до 25 734,97 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor's 500 напредна с 15,57 пункта, или 0,5%, до 3 115,86 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 95,86 пункта, или 0,95%, до 10 154,63 пункта. 
Силно представяне отчете фармацевтичният гигант Pfizer, чиито акции поскъпнаха с 3,21%, след като прочуване на 
ваксина срещу коронавируса, разработвана съвместно от компанията и BioNTech, показа, че медикамента създава 
антитела срещу инфекцията. От Pfizer поясниха, че ако получат одобрение от регулаторите, тя очаква да създаде 100 млн. 
дози до края на годината и „потенциално“ повече от 1,2 млрд. до края на 2021 г. 
Междувременно акциите на Amazon и Netflix, две от компаниите, които спечелиха най-много от ограничителните мерки, 
принудили милиони да останат у дома, поскъпнаха с 4,35% и 6,72%. FedEx отчете най-добро представяне от компаниите в 
S&P 500 записвайки ръст от 11,72%, на фона на завишената прогноза за печалби на компанията. 
„Наблюдаваме раздвояване на пазарите между призивите за повторно отваряне на икономика и опасенията от скока на 
новите случаи на заразени с коронавирус. Имам позитивни новини за ваксината от Pfizer, но същевременно с това 
компании като Google и Citigroup казват, че ще забавят процеса на връщане на работниците в офисите заради ръст на 
новозаразените“, коментира Том Хайнлин от Ascent Private Capital Management. 
Докладът на ADP и Moody’s Analytics за пазара на труда в САЩ показа, че работодателите в частния сектор на САЩ са 
върнали на работа 2,37 млн. души през юни. Анализаторите очакваха да бъдат открити около 3 млн. работни места през 
юни. Същевременно с това данните за месец преминаха през колосална ревизия до създадени 3,06 млн. нови работни 
места вместо предишната оценка от съкратени 2,76 млн. 
Оптимизъм в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха ръст в четвъртък на фона на 
надеждите за създаване на ваксина за коронавируса, пише Маркетоуч. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 24,23 пункта, или 0,11%, до 22 145,96 пункта. 
Печалбите в Япония обаче бяха ограничени, като от Mizuho Bank заявиха , че „макар надеждите за ваксина да са добре 
дошли, те не гарантират V-образно възстановяване.“ 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 64,59 пункта, или 2,13%, до 3 090,57 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite се повиши с 24,94 пункта, или 1,25%, до 25 124,19 пункта. Хонконгският показател Hang 
Seng записа ръст от 697 пункта, или 2,85%, до 25 124,19 пункта, като акциите на технологичния гигант Tencent поскъпнаха 
с 3,99%. 
Южнокорейският показател Kospi се повиши с 28,67 пункта, или 1,36%, до 2 135,37 пункт, докато в Австралия бенчмаркът 
ASX 200 напредна с 98,3 пункта, или 1,66%, до 6 032,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 1,99 пункта, или 0,44%, до 451,04 пункта. BGBX40 се понижи с 0,40 пункта, или 0,41%, до 96,03 пункта. BGTR30 
изтри 1,34 пункта от стойността си, или 0,29%, до 464,94 пункта. BGREIT остана без промяна при 132,95 пункта. 
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√ Губим ли руските туристи за летния сезон?  
Някои от най-големите руски туроператори, които са и сред основните, опериращи на българския пазар, започват да 
отменят програмите си за почивки в чужбина и за месец юли. Причината е, че "нямат големи надежди за 
възобновяването на международния туризъм", става ясно от публикация на сайта на организацията на руските 
туроператори АТОР. 
Това ще нанесе тежък удар и на Българското Черноморие, където всеки десети турист през миналия юли е бил руснак. 
Освен това досега страните от ЕС не са се договорили при какви условия могат да бъдат приемани граждани от трети за 
съюза страни, пише в. "Капитал". 
Пет от най-големите компании в бранша – "Пегас туристик", "Корал травел", "Анекс тур", "Тез тур" и "Интурист" са 
започнали да анулират програмите за почивки в чужбина и през юли. В някои случаи това е до средата на месеца, а в 
други – за целия месец. 
И петте компании оперират на българския пазар, предлагайки летни почивки в различни курорти по Черноморието, 
включително най-големите като Слънчев бряг и Златни пясъци, но и по-малки като Обзор, Свети Влас, Созопол и др. 
Сега опциите пред резервиралите вече почивки руснаци са различни, включително и провеждане на алтернативно 
пътуване или изместването му за по-късна дата, дори и през следващата година. 

https://www.expert.bg/macroview/tourism/slynchev-brjag-otnovo-e-naj-evtinijat-kurort-no-shte-ima-li-turisti-1474856.html
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Информацията не е съвсем изненадваща на фона на факта, че разпространението на коронавируса в Русия започна по-
късно, както и призива на руския премиер Михаил Мишустин от края на май руснаците да не пътуват в чужбина през 
лятото. 
1/10 от туристите през миналия юли 
Очертаващата се невъзможност руски туристи да посетят България поне още месец ще нанесе тежък удар на туризма по 
Черноморието, който е в хватката на исторически най-трудния си сезон. 
Макар и да има известен отлив на почиващи от Русия през последните години, официалните данни показват, че през юли 
2019 г. с цел почивка в България са дошли близо 107 000 души. А спрямо общия брой чужденци през месеца – над 1.15 
млн., това означава, че всеки десети почиващ в България е бил от Руската федерация. 
Руснаците са и сред туристите с най-висок среден престой в страната – за миналата година той е средно 6.5 дни при 4.2 за 
всички туристи, се вижда от официалната статистика. В много от случаите и в лични имоти: според данни на 
министерството на туризма от 2018 г. над 400 000 руснаци имат недвижима собственост в България. 
 
√ Германия трябва да поеме риска за партньорство с Русия  
Германската икономика не трябва да обръща гръб на Русия, но това начинание е рисково, пише германският вестник 
Handelblatt. 
Русия отново направи това, което умее най-добре – демонстрира сила и мощ. Над 13 000 войници маршируваха на 
Червения площад. На парада в чест на 75-ата годишнина от победата над нацистка Германия беше поставен нов рекорд 
по брой военна техника: 234 военни машини преминаха пред трибуните 
Президентът Владимир Путин говори за "мирната мисия на руснаците". След анексията на Крим и намесата в конфликта 
в Донбас това звучи като подигравка към съседите на Русия. В същото време ежегодното маневриране на танкове на 
Червения площад вече се е превърнало в позната картина, въпреки че тази година военният парад заради коронавируса 
не се проведе на 9 май, а на 24 юни – денят, в който Йосиф Сталин беше домакин на първия парад на Победата. 
Грандиозното военно събитие не е само сигнал към външния свят. Това помага на Путин да създаде подходящото 
настроение в обществото преди предстоящия вот за изменения в конституцията. По-точно, преди нарушаването на 
конституцията. 
В началото на годината Путин стартира процеса на промени – привидно за по-добро балансиране на структурата на 
руската власт. Но в действителност целта му е да заобиколи ограничението за броя на президентските мандати, което би 
го принудило да се оттегли през 2024 г., предава Агенция "Фокус". 
Обосновката, изразена от държавния глава, звучи архаично: по този начин служителите ще могат да работят, а не да 
търсят възможен наследник, казва той. Съдейки по тази мисъл, демокрацията непрекъснато се разсейва от работа, 
защото там има редовна смяна на ръководството. 
В същото време Кремъл продължава да си играе на демокрация. Поправката на Конституцията по принцип вече е влязла 
в сила. Въпреки това руснаците тепърва ще гласуват – за повишаване на легитимността на промените. 
Либералният курс отдавна е в историята 
Звучат обичайните предизборни обещания. В началото на седмицата Путин се обърна към руснаците, действайки като 
гарант на социалната политика. Той предложи на гражданите нов прочит на политиката от първите си години на власт: 
благосъстояние в замяна на политическа незрялост. 
Той обещава на семействата плащания за деца. Еднократното плащане от 130 евро през юни е нов тласък за 
икономиката чрез данъчни маневри. Обещава се специална подкрепа на ИТ сектора, чиито социални и пенсионни вноски 
трябва да бъдат намалени почти наполовина, а в бъдеще данъкът върху дохода ще бъде 3%, вместо предходните 20%. 
Русия има план за 73 млрд. долара, за да вдигне икономиката си 
В същото време Путин обяви увеличение на данъците върху дохода за хората, които печелят над 64 000 евро годишно, а 
това само трябва да увеличи популярността му. В крайна сметка Русия е страната с най-високо социално неравенство в 
Европа и доходите от 64 000 евро годишно изглеждат недостижим лукс. По този начин Кремъл иска да получи желаната 
подкрепа на референдума, а Путин ще си осигури още 12 години на власт. 
За икономиката това, въпреки обещанията към ИТ компаниите, не е най-добрата новина. Ръководителят на Кремъл 
замени олигарсите от 90-те години със своите пълномощници. Международните инвеститори се плашат от скандали като 
съмнителното задържане и отчуждаване на имущество на дългогодишния инвеститор Майкъл Калви. 
Путин отдавна е приключил с либералния курс от първите си години на власт. 67-годишният президент обещава отново и 
отново да намали зависимостта на страната от суровини. Но неотдавнашната петролна криза отново показа колко силно 
зависима все още е Русия от петролните приходи. 
Русия има голям потенциал 
Това обаче не означава, че Германия и германската икономика трябва да обърнат гръб на Русия. Разбира се, страната все 
още предоставя големи възможности: там има огромен пазар, а образованието в математическата и техническата област 
все още е добро, въпреки продължаващото интелектуално кръвопускане поради отлива на персонал. 
Но инвеститорите в Русия трябва да бъдат подготвени за факта, че във времена на криза икономическите колебания са 
по-силни, отколкото в развитите пазарни икономики. Германските компании в последните години вече са доказали, че са 
в състояние да правят бизнес при такива обстоятелства. 
Но политическите рискове трябва да се вземат предвид. Ясно е, че Путин в бъдеще възнамерява да работи повече за 
възстановяване на статута на военна суперсила, отколкото за възстановяване на икономиката. 
Като съседка Русия остава неудобна. Берлин трябва да е готов за това. Ще е нужно търпение. Но, въпреки многобройните 
спадове, от гледна точка на историята, германско-руските отношения са история на успеха. 

https://www.expert.bg/bulgaria/travel/bylgarija-e-na-6-o-mjasto-sred-naj-populjarnite-destinacii-za-rusnacite-625369.html
https://www.expert.bg/bulgaria/travel/nad-400-000-rusnaci-imat-imoti-v-bylgarija-671876.html
https://www.expert.bg/macroview/economy/rusija-ima-plan-za-73-mlrd-dolara-za-da-vdigne-ikonomikata-si-1468168.html
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√ Нови правила за самолетните полети в Европа  
Какво трябва да знаем, ако ни предстои пътуване със самолет? Deutsche Welle изброява по-важните правила и мерки, 
въведени от авиокомпании и летища в Европа. 
Европа постепенно се отваря, на много места лятната ваканция вече започна, а това означава, че мнозина ще се решат на 
пътуване със самолет. Но какво трябва да знаем, ако ни предстои полет? Тук изброяваме по-важните правила и мерки, 
въведени от авиокомпании и летища в Европа. 
Маските са задължителни – и в самолета, и на летището 
Носенето на предпазни маски е задължително за всички пътници - както на летището, така и в самолета. Изключение се 
прави само за децата до 6 години, както и за хора, при които носенето на маска не се препоръчва от медицински 
съображения. 
Задължително с маска, когато летим в Европейския съюз 
Друго важно изискване е маската да се сменя на всеки 4 часа, а ръцете да се мият и дезинфекцират често. И тъй като 
предаването на багажа, проверките за сигурност и самият полет в повечето случаи отнемат повече от 4 часа, пътниците 
трябва да разполагат и с втора маска за смяна. 
Ръчният багаж 
На повечето германски летища важи следното правило: само един ръчен багаж на човек. Това се прави с цел да се 
съкрати времето за проверка на багажа, което на свой ред намалява и риска от зараза. 
При проверките пътниците са длъжни да спазват дистанция от най-малко 1,5 метра, което налага да бъдат отворени 
повече гишета за чекиране и проверка на документите и багажа. 
Медицински контрол на летищата 
На този етап летищата в Германия все още не са въвели задължително измерване на температурата, но и към момента са 
длъжни да разполагат с необходимото оборудване, за да могат при нужда да започнат да мерят температурата на всички 
пътници. 
Отделните авиокомпании също си имат свои правила. Така например германската Lufthansa планира да предлага на 
пътниците си доброволен тест за коронавирус. На първо време услугата ще бъде въведена на летищата във Франкфурт на 
Майн и Мюнхен, като резултатите от теста ще са готови след 4 часа. От авиокомпанията уточняват, че услугата ще се 
предлага основно на пътници, пътуващи за страни, които изискват актуален тест за зараза. 
Рискът на борда на самолета 
Да, на борда на самолета съществува риск от заразяване, но той не е висок, уверяват авиокомпаниите, пояснявайки, че в 
самолетите циркулацията на въздуха е отгоре надолу. Това означава, че издишваният от пътниците въздух се просмуква 
към пода. 
"Рискът от въздушно-капкова зараза на борда на нашите самолети е толкова незначителен, колкото и в операционната 
на която и да било германска болница", четем на сайта на авиокомпания Condor. 
На друго мнение е ръководителят на хамбургския Институт за тропическа медицина Йонас Шмит-Ханазит. Според него, 
риск съществува и при най-модерните системи за филтриране на въздуха. И колкото по-дълъг е полетът, толкова по-
висок е рискът от заразяване, предупреждава вирусологът. 
Празни седалки по средата? 
Авиокомпаниите не са длъжни да оставят незаети средните седалки в самолетите. Превозвачът може да направи 
подобна подредба, но само ако броят на пътниците го позволява. С други думи: пътниците нямат право да изискват от 
авиокомпаниите да оставят средните седалки незаети. 
 
Cross.bg 
 
√ Отново километрични опашки за Гърция на ГКПП "Кулата"  
Четири километра е опашката на ГКПП „Кулата". Още от ранните часове на деня се образува дълга колона, при която 
автомобилите драстично надвишават броя на камионите. Силният трафик е бил до 1 часа след полунощ и е започнал от 6 
часа в петък сутрин. От полицията продължават да дежурят, за да не се получава струпване. 
Много голям е и броят на румънските и сръбските туристи. Това води до голямото забавяне, така граничните власти 
обясняват ситуацията. Причината е, че граничните пунктове между Гърция и Северна Македония са затворени.  
И в петък продължава да важи правилото за произволна проверка на QR -кодове. Тя минава бързо и протича само с бърз 
преглед на документите. 
За разлика от чуждестранните туристи, сред българските има голямо напрежение, причинено от дългото чакане. Докато 
преминаването на границата отнемаше 2 часа в ранните часове на деня, то след 8 часа то отнемаше над 3. Автомобилите 
се придвижват с около 15-20 метра за 15 минути. 
 
√ Гърция: Следващите две седмици са решаващо изпитание за туризма  
След като регионалните летища на Гърция отвориха за туристи и се присъединиха към тези в Атина и Солун, за да 
посрещнат повече от 200 международни полета, здравните власти остават в готовност да наблюдават въздействието на 
следващата фаза на отварянето на страната спрямо нейния епидемиологичен профил. 
Следващите две седмици се очаква да бъдат критични за определяне на регулацията за чуждестранните туристи. Освен 
жителите на страните от Европейския съюз и Шенгенската зона, Гърция също официално приема - от вчера - туристи от 14 

https://www.dw.com/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC/a-53980151
https://www.expert.bg/macroview/transport/zadyljitelno-s-maska-kogato-letim-v-evropejskija-syuz-1465167.html
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държави извън ЕС, включително Австралия, Япония, Канада, Нова Зеландия, Южна Корея и Китай (въпреки че последната 
ще зависи относно реципрочно споразумение с Пекин, което все още е висящо). 
Следващото решение ще бъде взето на 15 юли, когато ще се реши дали забраната за полети от Обединеното кралство и 
Швеция, където нивата на нови регистрирани заразени с коронавируса остават високи, ще бъде отменена или 
допълнително удължена. 
Що се отнася до пристигането на суша, понастоящем единственият граничен пункт на Гърция с България, който е отворен 
за туристи остава Кулата - Промахон. 
Вчера от 23 нови случая на коронавирусни инфекции, 11 са от чужди граждани. Въпреки че Гърция продължава да се 
справя сравнително добре в ограничаването на разпространението на коронавируса - с 3,432 случая в цялата страна и 
192 смъртни случая до момента - през последните седмици се наблюдава възходяща тенденция на инфекциите. 
 
√ 16 европейски банки създават нова платежна система  
Нова система за незабавни плащания ще бъде създадена в Европа под егидата на 16 финансови институции от пет страни 
на ЕС. Това се съобщава в съвместното им комюнике, цитирано от ТАСС. 
"Днес група от 16 големи европейски банки от Германия, Белгия, Испания, Франция и Нидерландия започнаха работа по 
стартирането на бъдещата Европейска платежна инициатива (EPI)", се казва в общото изявление. 
Според него, на първо място това решение ще бъде „фокусирано върху извършване на незабавни плащания", като 
например директно от карта в карта (P2P). Авторите на изявлението обещават, че тази система ще се превърне в „нов 
стандарт за разплащане за европейските потребители и търговци за всички видове трансакции", включително плащания 
в магазини и теглене на пари в брой, както и международни преводи. 
Отбелязва се, че „решенията в областта на цифровите плащания, които сега съществуват в Европа, са фрагментирани", 
така че европейските граждани все още не могат да се възползват от тях навсякъде. 
"Представителите на финансовите институции посочват изострената необходимост от такова решение в светлината на 
карантинната криза. Системата в рамките на EPI не само ще позволи да бъдат премахнати редица ограничения, но и „ще 
допринесе за укрепване на единния пазар и европейската цифрова стратегия". 
"Началната фаза на изпълнение на проекта ще започне през следващите седмици в Брюксел с откриването на временна 
организация, която ще определи задачите, по-специално завършването на техническата и оперативната пътна карта и 
началото на работата по внедряването на системата", се казва в изявлението. EPI трябва да започне работа през 2022 г. 
Списъкът от 16 банки включва испанските банки BBVA и Santander, френските BNP Paribas, Credit Agricole, Credit Mutuel, 
Societe Generale, La Banque Postale и BPCE, немските Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank и Sparkasse, белгийските KBC, 
италианските Unicredit и холандските ING. Авторите на комюникето настояват други финансови институции и 
организации, които предоставят платежни услуги, да се присъединят към тяхната инициатива до края на 2020 г. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Суперкомпютър у нас догодина; 
в. 24 часа - Бобоков писал на президента и жена му, Радев призова да се пусне целият "чат"; 
в. Труд - От понеделник влизаме в Гърция само през Промахон; 
в. Телеграф - Пици и книги на промоция след 9% ДДС; 
в. Монитор - Орязани полети забавят двойно колетите от чужбина; 
в. Монитор - Бобоков призна за връзката си с Ел Чапо. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Радев учи БНТ на новини. Кошлуков: Това е намеса в независима медия; 
в. 24 часа - Проф. Кантарджиев към феновете: Една седмица далеч от възрастни близки; 
в. 24 часа - Три улици в центъра на София стават пешеходни през уикенда за лятото; 
в. Труд - Борисов: Могат да ме снимат гол, колкото искат; 
в. Труд - 15 км. достигна опашката от коли на Кулата; 
в. Труд - Иван Гешев пред репортери в Гоце Делчев: Прокуратурата е против задкулисието; 
в. Труд - Заем от 1 млрд. лв. за запазване на заетостта; 
в. Телеграф - Короната влезе в забавачки в София и Кюстендил; 
в. Монитор - София със "зелен" път по стари жп линии от гара "Пионер" до "Слатина". 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Валентина Божева: Екипът е най-ценният капитал на "Фантастико"; 
в. 24 часа - Маноил Манев, депутат от ГЕРБ: Заради непрофесионалното ръководство на НСО идва разклатеното доверие 
в службата; 
в. Труд - Н. Пp. Посланикът на Гърция в България Димитриос Хронопулoc пред "Труд": Вирусът е тук с нас и се налага да се 
научим да се справяме; 
в. Телеграф - Зам.-шефът на ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов: Има тенденция сдружение на олигарси да опитват да клати 
държавата; 
в. Монитор - Акад. Богдан Петрунов, имунолог и алерголог: Върху метални и пластмасови повърхности COVID-19 издържа 
до 2 дни. 
Водещи анализи 
в. Сега - Внимание! Внимание! Говори флагманът!; 
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в. Сега - Частник, млък - и марш в ъгъла!; 
в. Сега - Танкерът, заради който България се нареди сред пиратите на XXI век; 
в. 24 часа - Бяхме втори по успех в Европа срещу вируса, паднахме до 23-о място; 
в. Труд - Паметниците и възмездието; 
в. Труд – Как "десни" тълкуват пътя към Банковия съюз; 
в. Телеграф - Огнища от безразсъдство; 
в. Монитор - Олигархията с асансьорно фентъзи срещу Делян Пеевски (2 част): Нямате факти? Просто ги измислете! 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Кога ще има ваксина срещу COVID-19 - eврокомисарят Мария Габриел; 
- Политика, проверки и нарушения - министърът Емил Димитров; 
- На път за Гърция: има ли още опашки на Кулата?; 
- В минутите на синоптика: какви температурни рекорди се очакват през юли? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- След есемеса на Пламен Бобоков до премиера Бойко Борисов „Добро утро, бос" - общувал ли е бизнесменът и с 

президента Румен Радев? В студиото главният секретар на държавния глава Димитър Стоянов; 
- Ще се превърне ли в кошмар пътуването до Гърция след затварянето на границата?; 
- Защо очакването, че лятото ще убие коронавируса, не се сбъдна? Гостува доц. Атанас Мангъров; 
- Занимавал ли се е с терористична дейност арестуваният шампион по борба Мохамед Абдулкадер?; 
- Нагла кражба на мобилен телефон от витрина на столичен мол. Ще бъде ли заловен извършителят? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Огнище на коронавирус в шивашки цех в Кричим. Колко са заразените?; 
- Има ли опашки и изнервени шофьори на „Кулата"?; 
- Ще се откажат ли българите от почивка в Гърция? - коментар на икономиста Плутархос Маридакис; 
- Шанс за живот за 5-месечно бебе: Историята на семейство, което се премести в Истанбул, за да спаси детето си. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 03 юли 
София 

- От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12 ще се проведе 

заседание на Съдийската колегия на ВСС. 
- Oт 10.45 часа на автомагистрала „Тракия" в посока изход от столицата (при т.нар. Църна маца) ще бъдат 

представени резултатите от приключила операция на „Пътна полиция" и подробности за нова акция, която 
започва във връзка с летния сезон. 

*** 
Благоевград 

- От 09.30 часа в зала „22 септември" на Общината ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Бургас 

- От 10.30 часа в Центъра за обществена подкрепа на улица „Филип Кутев" № 11 кметът Димитър Николов ще 
представи приключилите ремонтни дейности на сградите, в които ще се помещават най-новите социални 
центрове в града. 

*** 
Видин 

- От 10.00 часа в Ритуалната зала на община Бойница заместник-областният управител Лъчезар Попиванов ще 
разговаря с жители на общината. От 13.00 ч. ще започне приемния ден в община Кула, който ще се проведе в 
Заседателната зала на 1 ет. в сградата на Общината. В 15.00 ч. жителите на Димово ще могат да разговарят със 
заместник областния управител в малкия салон на читалището. 

*** 
Пловдив 

- От 10.00 часа на летище „Чешнегирово" Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще присъства на 
заключителния етап на националното учение „Stealth Dagger 2020" за сертифицирането на Тактическата група за 
специални операции (ТГрСО) от Съвместното командване на специалните операции (СКСО) с командир генерал-
майор Явор Матеев. 

 

 
Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите 
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 
В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен архив на изданията от 2011 г. 
до 2019 г. 

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

