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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ В НС разглеждат промените в Закона за предучилищното и училищното образование  
Промените в Закона за предучилищното и училищното образование влизат за обсъждане в Народното събрание тази 
седмица. 
Парламентът ще приеме и правила за избор на заместник-омбудсман. 
Процедурните правила за условията и реда, по който ще се предлага кандидатът за заместник на обществения защитник, 
ще бъдат определени днес. Според тях той ще бъде изслушан в комисията по вероизповеданието и правата на човека. 
В пленарната зала тази седмица ще бъдат разгледани и промените в Закона за предучилищното и училищното 
образование, които предвиждат въвеждането на задължителна подготовка на четиригодишните деца, контрол върху 
настоятелствата и обучението в електронна среда. 
Депутатите ще разгледат и измененията в Закона за военното разузнаване, внесени от ГЕРБ и ОП. Те предвиждат служба 
"Военна информация" да се преименува на служба "Военно разузнаване". 
Новото наименование на службата ще отрази в най-пълна степен функциите на военното разузнаване като специална 
разузнавателна служба за добиване и анализ на стратегическа информация. 
 
√ България и Италия за общи критерии за затваряне на границите на ЕС при криза  
Държавите членки на Европейския съюз да имат общи критерии за затваряне на границите при криза като тази с 
коронавируса. Такъв дебат се договориха да инициират външният министър Екатерина Захариева и италианският ѝ 
колега Луиджи ди Майо. 
Двамата се срещнаха в София в рамките на първото посещение на Ди Майо у нас. 
Кризата с Covid-19 доминира разговорите на Захариева с Ди Майо. Двамата обявиха, че икономиките и туризмът губят 
много, ако няма координиран подход при отваряне и затваряне на граници. 
„Все още, обаче, трябва да имаме общи критерии на ниво Европейски съюз кога затваряме границите си една между 
друга. Критериите на ниво държави са много различни“, отбеляза Захариева. 
Въпреки че Европейският съюз отвори външните си граници за 14 държави, Рим отказа да направи това на посочената 
дата 1 юли. 
Фондът за възстановяване на стойност 750 милиарда беше другата основна тема на разговорите между Захариева и Ди 
Майо. 
Българският външен министър прогнозира, че преговорите по европейските помощи за икономиките ще приключат 
септември. Италия, която първа се сблъска тежко с новия вирус в Европа, беше голям критик на Брюксел от началото на 
пандемията и привърженик на солидарност. И от София италианският външен министър отправи призив. 
„Ние имаме една много голяма отговорност до каква степен този момент е момент на солидарност. Европейските 
граждани имат нужда от бързи отговори, от амбициозни отговори, за да може да се преодолее трудната икономическа 
фаза“. 
Преди това Луиджи ди Майо се срещна с президента Румен Радев и с премиера Бойко Борисов. 
Освен Covid-19, италианският външен министър изрази отново подкрепа за евроинтеграцията на Западните Балкани, 
както и за членството на България в Шенген. 
 
√ МК ще осигури пари за ремонт на паметника на връх Шипка  
Министерството на културата ще осигури необходимите средства, за да започне обследване за ремонт на паметника на 
връх Шипка. Последният сериозен ремонт е правен преди 40 години. 
„За да започне реставрацията и консервацията на монумента, трябва да се направи първо обследване на фасадите. Това 
е най-сложната част от предстоящите дейности, като за целта трябва да се осигури и безопасен достъп“, обясни Чавдар 
Ангелов, директор на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“. 
Той съобщи, че сумата за извършване на дейностите вече е осигурена: 
„Прогнозната ѝ стойност е около 210 хил. лева. Тъй като музеят разполагаше с една трета от въпросната сума, се наложи 
да потърсим съдействие от Министерството на културата и през миналия месец ръководството на министерството 
направиха необходимото и възможното тази разлика да бъде осигурена“. 

https://bnr.bg/post/101305804/vanshniat-ministar-na-italia-luidji-di-maio-pristiga-na-poseshtenie-u-nas
https://bnr.bg/post/101306321/luidji-di-maio-pohvali-balgaria-za-spravane-s-covid-krizata
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√ EK: По-дълбока рецесия в еврозоната тази година и по-слабо въстановяване догодина  
Икономиката на еврозоната ще изпадне в по-дълбока рецесия през тази година и ще отбележи по-ограничен отскок през 
2021г. спрямо предишните очаквания, показват оповестените във вторник междинни летни икономически прогнози на 
Европейската комисия. 
Според новите оценки на ЕК брутният вътрешен продукт на 19-те страни членки на еврозоната ще се свие през 2020 г. с 
рекордните 8,7%, след което се очаква да нарасне с 6,1% през 2021 г. 
През месец май в пролетните си прогнози Европейската комисия заложи икономически спад със 7,7% през тази година, 
последван от растеж с 6,3% през следващата година. В края на 2021 г. се очаква БВП на еврозоната да бъде с около 2% 
по-нисък, отколкото преди коронавирусната криза и с около 4,1% под прогнозирания БВП през зимния доклад на ЕК. 
Комисията посочи, че е трябвало да преразгледа предишните си прогнози, тъй като премахването на карантинните и 
ограничителни мерки, въведените заради коронавирусната пандемия в страните от еврозоната протича по-бавно, 
отколкото първоначално беше предвидено. 
Според ЕК икономиката на евроозната е оперирала с между 25% и 30% под своя капацитет по време на стриктните 
противоепидемични мерки. 
Само в рамките на второто тримесечие на тази година се очаква икономиката да се свие с 13,5% спрямо първите три 
месеца на годината. 
През втората половина на настоящата година и през 2021 г. се очаква европейската икономика да отскочи, но с по-
големи и по-трайни разлики сред отделните страни членки, отколкото се очакваше през пролетта. През май обаче имаше 
видими признаци, че икономическата активност вече е преминала дъното с оглед на постепенното премахване на 
ограниченията. През юни показателите показват, че икономиката е набрала още по-голяма скорост, което е благоприятна 
отправна точка за по-нататъшно повишаване и през третото тримесечие. 
Предвид необичайната несигурност около икономическите прогнози, тази оценка продължава да се основава на редица 
критични предположения. Приема се, че мерките за ограничаване в ЕС ще бъдат постепенно премахвани и няма да има 
голяма втора вълна от инфекции, която да предизвика нови общи ограничения. 
Очаква се обявените мерки за фискална и парична политика да подкрепят възстановяването и да предотвратят 
мащабните фалити и съкращения. Все пак има вероятност за изпадане на фирми в несъстоятелност и загуба на заетост в 
държавите членки. 
На глобално ниво все още нарастващият процент на инфекции, особено в САЩ и нововъзникващите пазари, влошава 
глобалните перспективи и се очаква да действа като спирачка за европейската икономика, посочва ЕК. 
Комисията отбелязва, че рисковете за растежните прогнози продължават да са сериозни и взаимосвързани, запазвайки 
техния баланс в низходяща посока (за още по-слабо от очакваното представяне на икономиката). Основният риск 
представлява евентуална нова вълна от инфекции, която би направила недействително едно от предположения в новата 
прогноза на ЕК. 
По-трайните белези от икономическия шок, провокират от Covid-19, представляват друг основен риск, като например по-
широко разрушаване на заетостта и по-голям корпоративна несъстоятелност, което би довело до по-бавно 
възстановяване. Липсата на сделка в отношенията между ЕС и Обединеното кралство до края на годината също остава 
като важен риск, отбелязва ЕК. 
Във възходяща посока на баланса на рисковете, предложеният от Комисията план „Следващо поколение ЕС“, който обаче 
не може да бъде отразено в основния сценарий, докато не бъде официално приет, може да даде значителен импулс за 
икономиката на ЕС, особено през 2021 година. 
ЕК понижи съществено своите по-ранни икономически прогнози за Франция, Италия и Испания, три от страните, които са 
най-силно засегнати от пандемията, и сега вече очаква спад през тази година с над 10% при всяка една от тях. 
Относно Германия обаче се очаква спадът през тази година да бъде по-сдържан от очакванията през май, но при по-
слаби от предишните прогнози икономическо възстановяване през 2021 г. 
 

Летни и пролетни макроикономически прогнози на ЕК 
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√ Тревогата от коронавируса в България пак расте, но е далеч от паника 
Мнозинството от българите е против затягането на противоепидемичните мерки, две трети спазват редица 
ограничения, според социологическо проучване 
Българите отново имат опасения заради разпространението на коронавируса, макар и нивото на тревога да е далеч от 
нивата, регистрирани през април. Две трети от сънародниците ни спазват някои ограничения в живота си, за да се 
предпазят, като мнозинството е против затягането на противоепидемичните мерки. 
Това показват актуалните данни на социологическата компания Галът Интернешънъл. 
След като постоянно спадаше след пика си от април, сега тревогата в обществото ни по повод коронавируса отново 
расте. Преди седмици 51% се страхуваха, че те или член на семейството им могат да се заразят с коронавируса. Сега този 
дял е 60%. Намалява и делът на тези, които не се боят. Сега те са 39%, а в началото на месеца бяха 48%, констатират 
социолозите. 
 

 
 
В началото на юни 72% смятаха, че вирусът у нас вече е под контрол, докато сега този дял се стопява почти наполовина - 
до 38%. Промяната е се дължи на ръста на регистрираните случаи. 
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Заедно с тази промяна намалява и увереността, че до края на годината ще има пълно връщане към нормалния живот. 
Сега в това вярват 40%, а седмици по-рано бяха 61%. Реципрочно, расте делът на онези, които не вярват, че до края на 
годината ще се върнем към нормалността в пълна степен.   
Социолозите обаче изтъкват, че няма паника и че обществото гледа на вируса с други очи в сравнение с периода преди 
пандемията. 
Мнозинството от анкетираните – 61%, е против затягане на противоепидемичните мерки, докато 38% са на обратното 
мнение. 
Явно надделява нежеланието за нови ограничения. Вероятно и заради това засега правителството удържа по-скоро 
положителните оценки, макар също да страда от ерозия на симпатията. Сега 59% смятат, че правителството се справя 
добре, а 39% са на обратното мнение. 
Две трети от запитаните твърдят, че и сега сами спазват ограничения. 28% казват, че вече не спазват, а има и 6%, които 
твърдят, че никога не са спазвали. 
 
√ Ананиев: При над 200 новозаразени на ден ще се връщат противоепидемични мерки 
Премиерът Бойко Борисов е обсъждал ситуацията с членовете на оперативния щаб и здравния министър  
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев намекна, че при преминаване на границата от 200 заразени с новия 
коронавирус Covid-19 дневно част от ограничителните мерки ще бъдат възстановени. 
„Преминавайки границата от 200 болни на ден ще е сигнал, че трябва да се възстановят част от мерките“, коментира 
Ананиев пред журналисти при откриването на новия ядрено-магнитен резонанс в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в София, 
предава агенция Фокус. 
Вчера министърът обяви, че е взето решение за удължаване на извънредната епидемична обстановка с още две 
седмици, до края на месеца, заради високия брой регистрирани заболели от Covid-19. 
За последните 24 часа са регистрирани нови 174 случая при направени 2775 PCR теста. С тях общият брой случаи достига 
5914, а активните са 2664. 
Припомняме, че малко преди изтичането на извънредното положение през май премиерът Бойко Борисов коментира, че 
при преминаване на границата от 100 заразени дневно ограничителните мерки ще бъдат възстановени. 
Управляващите обаче промениха мнението си и през юни, след като почти едновременно премахнаха всички рестрикции 
и в момента няма индикации за затягане на противоепидемичните изисквания. 
Тази сутрин премиерът Борисов е провел среща с членовете на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса и 
с Кирил Ананиев. Министър-председателят им е разпоредил да продължи укрепването на лечебните заведения, в които 
се лекуват заразени пациенти, съобщават от пресслужбата на Министерския съвет. 
Що се отнася до големия брой регистрирани новозаразени в София, здравният министър коментира, че „случаите не са 
пик“, но че го  притесняват. Той отново призова за спазване на дисциплина и дистанция, както и да се носят маски. 
Той увери, че при достигане на капацитета на 10-те болници в София, които приемат пациенти с коронавирус, останалите 
лечебни заведения имат създадена организация и готовност за откриване на такива отделения. 
Здравният министър посочи още, че за пристигащите в България от Швеция, Великобритания и Португалия ще има 
карантина от 14 дни. Заповед за задължителната карантина ще бъде публикувана, когато приключат преговорите с някои 
трети страни, т.е. извън ЕС, за отпадането на ограничителните мерки.  
 
√ Фондът на фондовете насочва още 56,3 млн. лева към дребния бизнес и стартъпи 
Средствата са от програмата "Иновации и конкурентоспособност" и ще се разпределят чрез вече съществуващи 
инвестиционни инструменти по облекчен режим  
Фондът на фондовете насочва още 56,3 млн. лева към малките и средни предприятия, съобщават от Фонда. Средствата 
са за ликвидна подкрепа на компании, пострадали от пандемията от COVID-19. 
Допълнителният ресурс от 56.3 млн. лв. идва от Оперативна програма „Иновации и конкурентност“ (ОПИК) 2014-2020. 
Първоначално той беше предвиден за Фонд за технологичен трансфер (ФТТ) и беше обявена обществена поръчка за 
избор на финансов посредник, припомнят от Фонда. Кабинетът обаче одобри промени в програмата след избухването на 
пандемията, заради което поръчката е прекранета и средствата се пренасочват. 
Средствата ще бъдат инвестирани чрез вече съществуващи инвестиционни инструменти на Фонда за малкия и среден 
бизнес, включително чрез фондовете за ускоряване и начално финансиране и за рисков капитал. 
Това ще стане при определени условия след преразглеждане на договорите с вече избраните чрез обществени поръчки 
финансови посредници. Преговорите с тях вече са започнали, посочват от институцията в съобщението си. 
Съгласно одобреното от ЕК облекчаване на условията по дяловите инструменти и осигуряване на подкрепа за най-
уязвимия сегмент от икономиката - малките и средни предприятия и стартиращите компании, отпада задължението на 
финансовите посредници да привличат независими частни инвеститори. 
Фондът припомня, че преди дни стартира и гаранционен продукт в подкрепа на малките и средни предприятия с общ 
бюджет 158 млн. лева. Средствата също са от програмата „Иновации и конкурентоспособност“. 
 
News.bg 
 
√ Наесен става ясна екооценката на ЕК по пакет "Мобилност"  
През есента се очаква да е готова оценката на Европейската комисия за въздействие върху околната среда по пакета 
"Мобилност". Това обяви евродепутатът Андрей Новаков, цитиран от БНР. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/174-novi-sluchaia-na-koronavirus-pri-2775-testa-307723/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/ek-odobri-predlojenie-za-po-lesen-dostyp-do-dialovite-instrumenti-303397/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/fond-na-fondovete-vlaga-158-mln-leva-v-antikrizisen-produkt-za-biznesa-307556/
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Оценява се въздействието от връщането на камионите в страната, в която е регистрирана фирмата, на всеки осем 
седмици и на самите шофьори на всеки четири седмици. 
Новаков обясни, че ако се потвърди, че има негативни последици и за шофьорите, и за околната среда, както и за 
компаниите, това ще обезсили пакета с ново законодателно решение. 
Той напомни, че България и още няколко държави са обявили, че ще вкарат пакета в съда. 
Без да очакваме чудеса, утре сме готови и за следващите крачки, заяви евродепутатът. 
Новаков коментира темата на брифинг преди утрешната пленарна сесия на Европейския парламент в Брюксел. На нея 
пакет "Мобилност", заедно с внесените по него поправки, трябва да се гласува на второ четене. В случай че бъде приет, 
каквито са и очакванията, той официално влиза в сила. 
 
√ Икономиката на България се свива с около 7% през 2020-та, прогнозира Брюксел 
Икономиката на България ще се свие с около 7% през 2020 година, а през следващата ще възстанови част от загубата си с 
ръст от 5,3%. Инфлацията ще се задържи на ниво около 1% през същия период. Това се казва в лятната икономическа 
прогноза на Европейската комисия (ЕК), информира Money.bg. 
Според нея спадът на брутния вътрешен продукт (БВП) у нас ще бъде малко по-слаб от заложения в пролетния преглед - 
от 7,1% сега при 7,2% за предишната прогноза. Възстановяването обаче ще е по-бавно от очакваното по-рано - с ръст от 
5,3% според сегашната прогноза при такъв от 6% в предишната. 
"Въпреки доброто икономическо представяне в началото на годината, пандемията и предприетите мерки от средата на 
март оказаха неблагоприятно влияние върху икономическата активност. Годишният растеж на реалния БВП спадна от 
3,4% през 2019 година до 1,2% през първото тримесечие на 2020 година", посочват от ЕК в обобщението си за България. 
"Вътрешното търсене спадна на фона на по-слабо потребление и свиващи се инвестиции. Влошаването на бизнес 
настроението и краткосрочните индикатори през април сочат остър срив на икономическата активност през второто 
тримесечие", се казва в документа. 
Все пак от ЕК прогнозират, че с разхлабването на мерките потреблението ще започне да се възстановява през втората 
половина на годината и ще продължи да расте с умерени темпове през 2021 година. Инвестициите обаче ще се върнат на 
положителна територия през следващата година. Постепенно възстановяване след средата на настоящата година се 
очаква и за износа. 
 
БНТ 
 
√ Официално: САЩ напускат СЗО  
Американският президент Доналд Тръмп изпрати уведомление до Конгреса, че страната официално напуска Световната 
здравна организация. Това съобщи сенаторът от Демократическата партия Боб Менендес. 
"Това няма да защити живота на американците и (техните) интереси - ще остави Америка болна и сама", написа 
сенаторът в Tуитър, определяйки действията на Тръмп като "хаотични и непоследователни". 
Тръмп заяви по-рано, че страната ще прекрати отношенията си със СЗО, защото организацията "отказва да проведе 
необходимите реформи". 
Според него САЩ "ще пренасочат тези средства към целия свят за спешни здравни нужди". Тръмп обвини СЗО, че е 
прикрила мащаба на коронавирусната епидемия в интерес на Китай. 
 
Клуб Z 
 
√ Наши евродепутати на бой последен срещу пакет „Мобилност 1“ 
Надеждите за приемането на бюджета на ЕС са в германското председателство 
България и нейните евродепутати ще направят всичко възможно да попречат на приемането на пакета „Мибилност 1“ 
или поне да го забавят възможно най-дълго. 
Това стана ясно от думите на Андрей Новаков от Европейската народна партия (ЕНП/ГЕРБ) Той, Радан Кънев 
(ЕНП/Демократична България) и Искра Михайлова от „Обнови Европа“ (ОЕ/ДПС) говориха пред журналисти в 
навечерието на пленарната сесия на Европарламента в Брюксел. На нея се очаква да бъде гласуван неприемливият за 
българските превозвачи пакет, известен още като „План Макрон“. 
Макар да не очакват чудеса, българските депутати отново са предложили 80 поправки по пакета, каза Новаков. И една от 
тях да мине случайно, предстоят месеци работа в ЕП. На миналата сесия обаче депутатите отхвърлиха всички 
предложения. 
Българските представители държат най-много да отпаднат задълженията за връщането на камионите и на водачите в 
страната, в която са базирани. 
Но каквото и да се случи утре, сагата няма да приключи, увери Андрей Новаков. Той припомни, че Еврокомисията вече 
официално декларира, че не е имала намерение да въвежда споменатите задължения за връщане. Ако пакетът остане в 
този вид, наесен тя ще излезе с доклад за оценките от въздействието върху околната среда. И ако се потвърди, че то е 
негативно и за шофьорите, и за околната среда, и за компаниите, ще обезсили пакета с ново законодателно 
предложение. 
„Според информацията, която имам, докладът трябва да е готов в края на септември. Зависи какви са констатациите и 
кога ЕК ще се задейства. Но до края на годината трябва да има такова законодателно предложение. Ще ми се да вярвам, 
че това няма да се точи 3 години, както от 2017 г., когато предложихпа пакета, до днес“, каза Новаков. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1269
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1269
https://money.bg/economics/ek-retsesiyata-v-evropa-e-po-dalboka-ot-ochakvanoto-balgariya-ya-chaka-spad-ot-7-prez-2020-a.html
https://news.bg/world/bryuksel-ochakva-ostra-retsesiya-v-balgariya-i-svivane-ot-7.html
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Освен това най-тежките мерки срещу българския бизнес имат преходен период от 18 месеца. Надеждите са делото, 
което България и още 8 страни от ЕС се канят да заведат в Съда на ЕС, да приключи в този период, преди мерките за 
връщането на камионите и шофьорите да влязат в сила. 
„Мобилност 1“ няма да подобри социалните права на шофьорите. Нека първото такова право е те да работят, защото ако 
фирмите фалират, това няма да се случи. 
„Да не говорим, че е малко лицемерно. Защото ако започваме с тях, бих искал да предложа след това банковите 
служители или касиерите на международните хранителни вериги, които оперират в България, да получават еднакво 
заплащане. Ако работиш в Монтана, да имаш същото заплашане като в Мюнхен“, заключи евродепутатът. 
Същевременно парламентарната Комисия по заетост и социални въпроси започна работа по собствена законодателна 
инициатива за трудовата мобилност в самия ЕС, заяви Радан Кънев, който е докладчик по това досие. Комисията иска да 
поправи двойните стандарти и недъзи на пакет „Мобилност 1“. 
Бюджетът, възстановяването и германската прецизност 
Сред най-важните въпроси на сесията е и бюджетът на ЕС за периода 2021-2027 г., който предизвиква люти спорове и 
разделение сред страните членки. Много надежди са свързани със започналото на 1 юли германско председателство на 
Съюза. 
„Най-логичното е да очакваш германска прецизност на сроковете. Защото сме задължени до 31 декември да приемем 
бюджета. Нямаме право на забавяне“, смята Андрей Новаков. 
Мнозина очакват, че тази сесия няма да бъде последната преди лятната ваканция. Защото от групата на ЕНП поискаха 
нова, извънредна сесия веднага след Европейския съвет на 17 и 18 юли. Съветът трябва да обсъди бюджета. 
Такива са очакванията и на либералите от ОЕ, които са готови за това, каза Искра Михайлова. 
„Да се надяваме, че това няма да е последната сесия за този политически сезон. Защото ако не е последната, на Съвета 
ще е постигнато съгласие по възстановителния план, дай Боже и по основните бюджетни въпроси“, започна Радан Кънев. 
Според него в известен смисъл е щастливо стечение на обстоятелствата, че Германия оглавява ЕС точно в момента, в 
който спешно трябва да се приемат много трудни, дори революционни решения. 
Кънев окачестви като революционен и факта, че Германия е от тази, т.е. на по-бедните страни от ЕС, страна на барикадата 
по въпроса за общото вземане на дълг. Тя вляза в преговорите за Плана за възстановяване, като прекрачва огромна 
червена линия на своята вътрешна политика. 
Обвързването на бюджета, възстановителния план и Зеления пакт в една мащабна програма за трансформация на 
европейските икономики е задача по силите единствено на Германия като член на ЕС, убеден е Кънев. Според него ако 
тя не се справи като председател, има реален риск след това никой друг да не се справи. 
За нас ключов елемент е Фондът за справедлив преход, чието създаване вчера бе гласувано от Комисията по регионално 
развитие. 
Това, което интересува България и други страни, където кипи усилен дебат, са контролните механизми, изтъкна Радан 
Кънев. Според него сега остава след Германия червената линия да бъде прекрачена и от „пестеливата четворка“ в лицето 
на Австрия, Нидерландия, Дания и Швеция. Заради споровете около бюджета темата е твърде гореща в обществата на 
тези страни. 
Въпросът е по какъв начин ще се контролират средствата конкретно от Плана за възстановяване. Но доколкото това са 
европейски бюджетни средства, това автоматично води до въпроса за по-сериозен контрол върху средствата от 
европейските фондове изобщо. Това ще бъде ключовият политически въпрос, който ще определи, първо, дали изобщо 
ще мине този план и, второ, дали той ще събуди доверието на гражданите на държави като нашата, които са 
потенциално значителни нетни получатели“, каза евродепутатът от „Деморатична Бълария“ (ДБ). 
На въпроса дали сумата от 2,7 милиарда евро, които България се очаква да получи от Фонда за справедлив преход, ще 
покрие необходимостите на страната ни, Радан Кънев припомни, че парите са много повече от планираното до момента. 
Освен това тези средства не включват националното съфинансиране във Фонда. Така че всъщност ще става дума за доста 
по-голям бюджет, но и за значително усилие на държавата да осигури повече финансиране. На трето място, и това е най-
важното, е смисълът на инструментите за подпомагане да послужат като гаранция и мотивация за привличането на 
частен капитал. Без частни инвестиции е невъзможно. 
Много е важно да остане човешкият капитал //на въглищните райони и да бъде надграден в нови икономически 
сегменти. Това също изисква частен капитал. Според Кънев справедливият преход в Маришкия район трябва да се 
концентрира около Тракийския университет в Стара Загора. 
И всичко трябва да бъде по инициатива на държавата, а не по спускани от ЕС директиви. 
Изключително интересен пример даде Искра Михайлова, макар той да не е свързан с предстоящата сесия. Тя разказа как 
в Комисията по промишленост, иследвания и енергетика вчера е бил приет важен доклад за максимализиране на 
енергийната ефективност на сградния фонд в Европа. Той подготвя позицията на ЕП преди представянето на т.нар. вълна 
за реновиране на сградите в Съюза. Тази върна ще бъде основен инструмент за възстановяването на икономиката чрез 
пренасочване на работници от сектори, в които те са загубили работата си, към строителния. Самата Михайлова е 
докладчик в сянка по темата. 
Върховенството на закона и санкциите 
Евродепутатите ни бяха попитани съгласни ли са с идеята на еврокомисаря Вера Йоурова спазването на върховенството 
на закона да бъде „условието за разпределяне на европейски пари – както от Многогодишната финансова рамка (МФР), 
така и от Фонда за възстановяване“. 
„Резервиран съм за членуването на думата „условия“ - все едно не съществуват други условия за финансирането. 
Европейското финансиране не може да бъде използвано като инструмент за наказание или поощрение. Това са пари за 
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догонващо развитие на изостаналите райони. Парите се отпускат срещу реформи в конкретните сектори, с конкретни 
измерители по всеки проект, които се отчитат. Грешна е представата, че това са пари, с които българската държава 
разполага абсолютно самостоятелно и на тъмно. Те се управляват чрез споделено управление. Всяко евро, което се харчи 
в България, е под наблюдението и на ЕК, и на ОЛАФ, и на Европейската сметна палата“, посочи Андрей Новаков. 
И припомни, че когато не се спазват определени стандарти, парите се спират. Това вече се е случвало в България. 
Новаков е съгласен, че върховенството на закона трябва да участва във формулата. Предстои обаче да се разбере с каква 
тежест това ще важи при отпускането на средства. 
Но в момента никой не казва как ще бъде измерено върховенството на закона, от кого, по какви критерии, с какъв 
процес, с какво решение. Депутатът чул предложение да сазедава анонимна комисия от експерти, което му звучи 
подозрително. Защото трябвало да има ясни критерии, както и да се знае дали ще останат и досегашните - БВП на 
региона, социални дейности, население, безработица. 
Радан Кънев започна с това, че позицията му е „по-небалансирана“. И подчерта, че въпросът не е технически, а 
политически. 
„По отношение на тези технически норми трябва да си дадем сметка, че нито ефективността от т.нар. усвояване на 
средства е на необходимото ниво и постига целите си по задоволителен начин, нито видимо контролът, макар и доста 
сложен като процедура, е достатъчно ефективен. Ефективността на контрола понякога опира до налагането на финансови 
корекции – поемането от местния данъкоплатец на бремето на грешките на неговата администрацията. Което е честно, 
защото в крайна сметка ние сме си я избрали“, смята Кънев. 
Колкото до въпроса за „условието“, то е членувано. Това е въпрос докъде се простира отговорността на 
евроинституциите към европейския данъкоплатец и по отношение на бюджета. Засега тази отговорност е само 
техническа, но се предлага да стане и политическа. 
Успоредно с евентуалния заем от 750 милиарда евро от името на ЕК се прави един от най-големите демарши към 
реална, не на думи и не на юридически понятия федерализация на ЕС. Кънев подкрепя този модел и стъпките, които 
водят към него. 
„Като български гражданин и представител на български граждани винаги съм разчитал на това, че европейските 
институции имат по-голяма политическа отговорност за случващото се в България. Че в рамките на моя жизнен път ще 
видя момента, в който гаранциите, които всеки български гражданин има като европейски гражданин, ще бъдат 
скрепени със санкция при тяхното нарушаване – специално в сферата на върховенството на закона“, заяви Радан Кънев. 
Той е убеден, че българските граждани не получават това, което им се полага като граждани на ЕС. Какво ще им осигури 
Еврокомисията – това е политически, а не технически въпрос. 
Кънев смята, че България въви с умерени крачки да стане третият член на компанията  по отношение на свободата на 
медиите и на ефективността и независимостта на правосъдието. Другите две страни са Полша и Унгария. Българският 
евродепутат обаче се надява да не стигнем дотам. 
„Вярвам, че един подобен механизм е една от възможните спирачки по пътя натам, която се надявам да бъде 
натисната“, завърши той. 
Искра Михайлова смята, че българските студенти ще бъдат едни от най-потърпевшите при евентуално спиране на парите 
като санкция от ЕС. И затова при евенттуалното спиране на парите по еврофондовете не трябва да се нарушават правата 
на европейските граждани. 
Като стандартен случай Михайлова изтъкна програма „Еразъм+“: 
„Ако една страна наруши върховенството на закона и ЕК реши по изработени критерии да замрази плащането на 
средства по „Еразъм+“, тогава кой страда? И кой ще гарантира, че студентите, граждани на ЕС няма да бъдат спрени в 
техните учебни планове, тъй като страната, в която са се родили, нарушава принципи?“, попита тя. 
 
√ Българският ВиК холдинг - срещу климатичните промени 
Мегаструктурата с капитал от 1 милиард лева щяла да търси начини да се самофинансира 
Създаденият преди повече от половин година "Български ВиК холдинг", с капитал от над 1 милиард лева, продължава да 
съобщава какви ще бъдат приоритетите в бъдещата му работа. Така вчера от холдинга обявиха, че той ще се "включи в 
решаването на проблемите, свързани с климатичните промени и предизвикателствата, които те създават пред отрасъла 
като безводието или наводненията". 
Подобно съобщение дойде от мегаструктурата и през май. Тогава бе цитиран доклад на Световната банка, според който 
в региона се задава суша. Очаква се водоизточници в малки населени места да намаляват и пресъхват. А целта на 
холдинга била да бъдат изградени големи ВиК системи и инфраструктурни обекти, от които да се захранват тези 
населени места. Ще се строят довеждащи водопроводи, както и други активи публична държавна собственост. 
Поводът вчера бе участието на председателя на УС на дружеството Иван Иванов в петнадесетото издание на 
конференцията "Стратегическа инфраструктура и инвестиции", която тази година се проведе в дигитален формат. Иначе 
сутринта в ефира на бТВ бившият регионален министър Костадин Паскалев разкритикува обособяването на холдинга, 
като попита какво до момента сме видяли да прави тази структура с този "скромен" капитал. 
Новата структура ще инвестира в реализацията на големи проекти, които ще осигурят вода за региони с ограничени 
ресурси - е заявил Иванов по повод засушаването. 
Очертал основните приоритети в работата на холдинга. - Голяма цел е намаляването на загубите на вода чрез 
инвестиции в активи публична държавна собственост. Ще се работи за финансово оздравяване на ВиК дружествата. 
Някои от тях се справят добре и инвестират, но други като ВиК - Перник нямат необходимите средства и се очаква от 
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холдинга да ги подпомогне финансово и методически, обяснил Иван Иванов. Затова в момента се разработват вътрешни 
правила за подбор и финансиране на проекти. 
Холдингът има и контролни функции. "Ние се явяваме представител на държавата в тези публични дружества и 
имаме законови ангажименти по отношение на докладването и контрола на изпълнението на поетите 
ангажименти", посочил още председателят на управителния съвет на дружеството. 
Дружеството трябва да търси възможности да се самофинансира, става ясно още от изявлението на Иванов. Той дал 
пример с европейската директива за питейните води, която поставя изискване да се взимат и тестват повече проби. В 
тази връзка ще бъде изготвен технико-икономически анализ за създаване на лаборатория, която да обслужва всички ВиК 
оператори. 
Холдингът няма да се намесва в провеждането на обществени поръчки от ВиК операторите при реализацията на 
проектите по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Щял да дава само методически указания. 
Законопроектът за ВиК е в процес на разработка. Предвижда се той да запази публичната собственост на ВиК 
инфраструктурата. Ще бъде въведен принципът една административна област - един ВиК оператор. Ще се намали 
регулаторната тежест. Ще се запази социалната поносимост на цената на ВиК услугите, за което има обществен 
консенсус. 
 
√ ЕК чака спад на реалния БВП у нас със 7 на сто 
Причинитe са COVID-19 и мерките за ограничаването на пандемията 
Ръстът на годишния реален брутен вътрешен продукт (БВП) на България е паднал от 3,4 на сто през 2019 г. на 1,2 
процента през първото тримесечие на 2020 г. За тази година се очаква спад от около 7%. 
Спадът е факт въпреки добрите икономически показатели в началото на тази година. Причина за него са COVID-19 и 
предприетите в средата на март мерки за ограничаването на пандемията. 
Това се казва в огласената днес от Еврокомисията лятна икономическа погноза за 2020 г. Тя предвижда още по-дълбока 
рецесия с още по-големи различия. 
Търсенето в България е спаднало заради по-ниското частно потребление и спада на инвестициите. Влошаването на 
бизнес климата и краткосрочните показатели, започнало през април, показва силен спад на икономическата активност 
през второто тримесечие. Частното потребление е намаляло в резултат на мерките за ограничаване на пандемията, 
докато намалелите приходи, по-малкото използване на капацитета и високата степен на несигурност ще спират 
инвестициите. От март 2020 г. значително влошената външна среда се отрази на износа на стоки, а ограниченията на 
пътуванията предизвикаха силен спъд в търговията и услугите. 
С облекчаването на карантината се очаква частното потребление да „отскочи“ през втората половина на годината и да 
продължи да се разширява с умерени темпове през 2021 г. с постепенното възстановяване на доверието на 
потребителите. Очаква се инвестициите да възстановят положителния растеж на тримесечие едва идната година най-
вече защото степента на сигурност ще остане висока. Очаква се увеличаване на износа постепенно през втората половина 
на тази и през следващата година. Като цяло предвижданията са реалният БВП да спадне с близо 7 на сто през тази 
година и да скочи с 5,3 процента догодина. 
Прогнозите за инфлацията са за около 1 процент за тази и следващата година. Основната инфлация върви надолу от 
началото на 2020 г. заради намаляването на цените на енергията. Очакваното свиване на сезонното търсене на 
туристически услуги и временното намаление на ДДС в сектора се очаква да понижат инфлацията в цените на услугите 
през втората половина на 2020 г. Очаква се догодина инфлацията да остане ниска, с „принос“ на цените на храните и 
услугите. 
В Европа – още по-силна рецесия с по-големи различия 
Въпреки бързите и всеобхватни мерки, предприети както на европейско, така и на национално равнище, тази година в 
икономиката на ЕС ще настъпи дълбока рецесия, предизвикана от коронавируса. Тъй като премахването на мерките за 
изолация при домашни условия напредва с по-плавно темпо от предвиденото в прогнозата от пролетта, въздействието 
върху икономическата активност през 2020 г. ще бъде по-слабо от очакваното. 
Според лятната икономическа прогноза икономиката на еврозоната ще се свие с 8,7% през 2020 г. и ще отбележи растеж 
от 6,1% през 2021 г. Предвижда се икономиката на ЕС да се свие с 8,3% през 2020 г. и да отбележи растеж от 5,8% през 
2021 г. Ето защо свиването през 2020 г. се очаква да бъде значително по-силно от прогнозираните 7,7% за еврозоната и 
7,4% за ЕС като цяло в тазгодишната пролетна прогноза. Растежът през 2021 г. също ще бъде малко по-слаб от 
предвидения през пролетта. 
„Продължаваме да преминаваме през бурен период и да сме изправени пред много рискове, включително друга мощна 
вълна от зараза. Ако не друго, тази прогноза е силен довод за нуждата от споразумение по нашия амбициозен пакет от 
мерки за възстановяване - „ЕС от следващо поколение“, с цел да помогнем на икономиката“, коментира Валдис 
Домбровскис – изпълнителен зам.-председател на ЕК, отговарящ за икономиката в интерес на хората. 
Той допълни, че догодина трябва да бъдем бдителни по отношение на различната бързина на възстановяването. 
„Трябва да продължим да защитаваме работниците и предприятията“, каза още Домбровскис. 
Според еврокомисаря за икономиката Паоло Джентилони настоящата прогноза показва опустошителните икономически 
последици от пандемията. 
Възстановяването ще се почувства през втората половина на 2020 г. 
Въздействието на пандемията върху икономическата активност вече беше значително през първото тримесечие на 2020 
г., въпреки че повечето държави членки започнаха да въвеждат мерки за изолация при домашни условия едва в средата 
на март. Тъй като през второто тримесечие настъпи значително по-дълъг период на прекъсване на икономическата 

https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2020/summer/ecfin_forecast_summer_2020_bg_en.pdf
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активност и изолация при домашни условия, очаква се икономическата продукция да е намаляла значително повече, 
отколкото през първото тримесечие. 
Първите данни за май и юни обаче показват, че най-лошото може да е отминало. Очаква се възстановяването да се 
почувства през втората половина на годината, макар че ще остане непълно и неравномерно в различните държави 
членки. 
Сътресенията за икономиката на ЕС са симетрични поради това, че пандемията засегна всички държави членки. Въпреки 
това както спадът на производството през 2020 г., така и силата на съживяването през 2021 г. се очаква да се различават 
чувствително. Предвижда се разликите в обхвата на въздействието на пандемията и силата на възстановяването в 
отделните държави членки да бъдат все още по-силно изразени, отколкото се очакваше в прогнозата от пролетта. 
Непроменена прогноза за инфлацията 
Цялостните перспективи за инфлацията слабо се промениха от прогнозата от пролетта, въпреки че настъпиха значителни 
промени в основните сили, влияещи на цените. 
Макар цените на петрола и храните да нараснаха повече от очакваното, прогнозата е ефектът им да бъде балансиран от 
по-слабите икономически перспективи и последиците от намаляването на ДДС и други мерки, предприети в някои 
държави членки. 
Текущата прогноза за измерената чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) инфлация в еврозоната 
е за 0,3% през 2020 г. и 1,1% през 2021 г. Предвижда се инфлацията в ЕС да бъде 0,6% през 2020 г. и 1,3% през 2021 г. 
Изключително големи рискове 
Рисковете за тази прогноза са изключително големи и са свързани с влошаването на прогнозните стойности. 
Мащабът и продължителността на пандемията, както и евентуално необходимите бъдещи мерки за изолация при 
домашни условия остават по същество неизвестни. Според прогнозата мерките за изолация при домашни условия ще 
продължат да бъдат отхлабвани и няма да има „втора вълна“ на зараза. Налице са значителни рискове пазарът на труда 
да бъде засегнат по-трайно от очакваното, а трудностите, свързани с ликвидността, биха могли да се превърнат в 
проблеми с платежоспособността за много предприятия. Налице са рискове за стабилността на финансовите пазари и 
опасност държавите членки да не координират в достатъчна степен националните мерки на политиката. Липсата на 
споразумение за бъдещите търговски отношения между Великобритания и ЕС би могло да доведе и до по-слаб растеж, 
особено за Обединеното кралство. В по-общ план протекционистичните политики и прекаленото отдалечаване от 
световните производствени вериги също биха могли да повлияят отрицателно на търговията и световната икономика. 
Има също така благоприятни рискове, като например ранната наличност на ваксина срещу коронавируса. 
 
√ „ЕС никога не може да приеме всички бежанци по света“ 
Трябва да бъдат открити законови пътища за миграция  
ЕС никога не може да приеме всички бежанци по света, заяви вчера еврокомисарят по вътрешните работи Илва 
Йохансон. 
Тя говори след виртуалната конференция на Съвет „Правосъдие и вътрешщни работи“ на ЕС. 
Целта на Съюза е да открие законови пътища за миграция, както и да въведе трудови визи за чужденци, смята Йохансон. 
И изтъкна, че европейският трудов пазар ще има нужда от чужда работна ръка. 
Германският вътрешен министър Хорст Зеехофер се надява до есента ЕС да се споразумее по общи правила за 
миграцията. Според него въвеждането им би намалило значително броя на мигрантите за разселване, защото ще може 
още на външните граници да се преценява кой подлежи на международна закрила. 
Зеехофер допълни, че пътят на мигрантите през Средиземно море се измества и за начална точка на пътуването към ЕС 
освен Либия, вече се използват Тунис и Алжир. 
„Би било неприемливо да се връщат мигранти в Либия“, заяви министърът на вътрешните работи на Германия, която в 
момента председателства ЕС. 
Той изтъкна опасността от антихуманно отношение в бившата джамахирия. 
Йохансон иска разследване на случаите на отблъскване 
Ден по-рано Илва Йохансон изради безпокойство от зачестилите съобщения за отблъскване на мигранти не само по 
гръцко-турската, но и по други външни граници на ЕС. Тя говори пред Комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи в Европарламента. 
„Отблъскванията са съвсем ясно забранени. Всеки има правото да подаде молба за убежище. Всички твърдения за 
отблъскване и насилие трябва да се разследват. Очакваме националните власти да го направят. ЕС няма компетенциите 
да разследва неподходящо поведение от страна на правоприлагащите органи в страните членки“, каза Йохансон. 
„Не можем да пазим границите ни, като нарушаваме европейските ценности, човешките права“, категорична бе 
еврокомисарката. 
Тя смята, че е време да бъде обсъден и приложен нов механизъм за наблюдение и удостоверяване на случаи на 
отблъскване. Трябва да бъде направено повече, за да се гарантира, че страните от ЕС спазват европейското 
законодателство и основните права при охраната на външните граници. 
 
Мениджър 
 
√ София има стратегия за дигитална трансформация 
Софийска община е разработила стратегия за дигитална трансформация  на столицата на базата на проект и методология 
на Европейската комисия. Мисията на тази стратегия е да се създадат мерки, които да подсилят технологичния бизнес в 
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София и да позволят разработването на иновативни решение за дигиталната трансформация на града. Това заявизаяви 
заместник-кметът по финанси и здравеопазване в Столичната община Дончо Барбалов по време на видеоконфренция по 
случай 2-рата годишнина на компанията за създаване на решения за киберсигурност в глобален мащаб Acronis Sofia R&D 
Center. 
Присъствието на Acronis в София е знак за вяра в промените, които сме започнали в нашия град, както и за развитието на 
бизнес средата в него, отбеляза Барбалов. Компанията участва в процеса по проверка на сигурността на мрежите и 
системите на градската управа, стана ясно още от думите му. 
Технологичният сектор е най-бързо разрастващия се в града, което създава условия за развитието на други индустрии за 
дигитализация, посочи още Барбалов. 
В събитието участва и заместник министър-председателят Томислав Дончев, който благодари на Acronis за решението на 
компанията да инвестира в България. 
„Както може би сте забелязали, в последно време светът, в който се намираме, понякога пречи на прогреса, а друг път го 
налага насилствено. Благодаря ви за това, че сте в първите редици на технологичния прогрес, както и за смелостта да 
инвестирате точно тук, точно сега“, коментира Дончев. „Що се отнася до поизхабената  фраза „Дано да живееш в 
интересни времена”, зависи от вас дали тя ще бъде проклятие или благословия“, добави той. 
 
√ Пенсионните фондове се възстановяват след срив през март  
Доходността по партидите в частните пенсионни фондове се e възстановила през второто тримесечие на годината след 
срива през март. Това заяви в интервю за "Хоризонт" Даниела Петкова, член на Българската асоциация на дружествата за 
допълнително пенсионно осигуряване. 
"Сривът на борсите в края на март се отрази върху пенсионните фондове по света, включително българските. Само  за 
първото тримесечие на тази година имахме отрицателна доходност. Второто тримесечие имаше едно стабилно 
възстановяване, което прави ситуацията значително по-спокойна", коментира Петкова.  
Според нея, до края на годината трябва да бъде уреден начинът на изплащане на втора пенсия, тъй като първите 
пенсионери, които ще имат право на нея, ще завършат трудовия си стаж в края на 2021 година.  
Пенсията от първия стълб - т.е. държавното осигуряване, трябва да бъде редуцирана единствено за периода на 
осигуряване и в частен фонд, а не за целия осигурителен период на новите пенсионери, категорична е Петкова, която 
определи това като несправедливо. 
"Ако имаме един човек, който се пенсионира следващата година, който има 37, а може би и 40 години трудов стаж, въз 
основа на които му се изчислява държавната пенсия и само 20 или 21 години от тези 37-40 години той да е имал 
универсален фонд, да му намаляват държавната пенсия за всички 40 години – нека да бъдат така добри да ги намалят за 
20-те години, в които човек е бил осигурен в универсален фонд", поясни Даниела Петкова.  
По-късно се очаква да бъде огласен отчетът на пенсионните фондове за първите шест месеца на годината.  
 
√ Накъде ще се насочат финансовите ресурси - пъзелът започва да се нарежда  
Ако до “вчера” всеки бизнес можеше да твърди, че е устойчив, съвсем скоро няма да е така 
„Амбициозна“ е може би една от най-често използваните дефиниции за т.нар. Зелена сделка на Европейската комисия. 
Едва ли вече има някой, който се съмнява в намеренията на ЕК да поведе борбата към климатична неутралност. В тази 
посока Комисията работи все по-активно и с все повече конкретика. Безспорно, кризата с Ковид-19 имаше своето 
отражение, но вече са факт част от стратегическите документи и регламенти, които дефинират в повече детайли Зелената 
сделка. Един от тях, за който все още не се „говори“ толкова активно, поне в България, е Европейската Таксономия за 
устойчиви финанси, която определя кои икономически дейности са екологично устойчиви. Тук е мястото да се отбележи, 
че не става въпрос за цели икономически сектори, а за отделни дейности. През юни т.г. Европейският парламент прие 
регламент, който създава рамката за улесняване на устойчивите инвестиции. 
Какво е новото? 
До момента нямаше регламентирани критерии за това кои икономически дейности могат да се считат за устойчиви и 
екологосъобразни. Таксономията прави точно това, като целта е да се насърчат инвестициите към „зелени“ дейности и 
проекти. Вече са налице указания и цели, а съвсем скоро ще ясни критериите и индикаторите, по които да бъдат 
оценявани икономическите дейности. Таксономията включва и две под-категории: „подпомагащи“ и „преходни“ 
дейности. Към момента не е наличен т.нар. „кафяв“ списък с критерии за идентифициране на дейности, които имат 
значително отрицателно въздействие, но се очаква такъв да бъде изготвен на по-късен етап, най-вероятно към края на 
2021 г. 
Финансовият сектор ще бъде сериозно засегнат, тъй като реално се определя нова посока за капиталовите потоци. 
Инвестициите ще се насочат към дейности и компании, които могат да докажат, че допринасят за постигането на 
определени екологични цели. Това се отнася както за публичните финансови ресурси, така и за частните инвестиции. 
Всички финансови продукти, които твърдят, че са устойчиви, ще трябва да го доказват. 
Коя икономическа дейност е устойчива? 
Класифицирането на определена дейност като устойчива, изисква тя да допринася съществено за постигането на една 
или повече екологични цели, дефинирани в Европейската Таксономия. Тези цели вече са ясни: 
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Шестте екологични цели, заложени в Таксономията за устойчиви икономически дейности. 

 
Трябва да се отбележи, че изискването е за „значителен принос“ от дейността към някоя от посочените области, но в 
същото време тази дейност не трябва да нанася вреди на никоя от останалите. Как ще се доказва това определят 
регулаторни технически стандарти за съдържанието и начина на представяне на информацията за прилагане на 
принципа за ненанасяне на значителни вреди. 
Какъв е обхватът на шестте екологични цели? 
Таксономията описва в детайли какви типове дейности попадат под обхвата на всяка от целите. 
Съществен принос за смекчаване на изменението на климата 
Това означава определена икономическа дейност да води до предотвратяване или намаляване на емисиите на 
парникови газове, до повишаване на поглъщанията на парникови газове или въвеждане на производствени или 
продуктови иновации, които водят до подобни въздействия. Такива дейности са например: производство и използване 
на ВЕИ; повишаване на енергийната ефективност; увеличаване на неутралната (по отношение на климата) мобилност; 
преминаване към използване на възобновяеми материали с устойчив произход; избягване на обезлесяване и 
деградация на горите или възстановяване на гори, устойчиво управление и възстановяване на обработваеми земи, 
пасища и влажни зони; залесяване и земеделие; създаване на енергийната инфраструктура, необходима за 
декарбонизация на енергийните системи; производство на чисти горива от възобновяеми и неутрални по отношение на 
въглерода източници. 
Съществен принос за адаптиране към изменението на климата 
Тук се имат предвид решения, които значително намаляват опасността от вредно въздействие на определена 
икономическа дейност върху климата или намаляват рисковете, произтичащи от климатичните промени за хората и 
природата. 
Съществен принос за устойчивото използване и опазването на водните и морските ресурси 
Това са дейности, които подкрепят постигане на добро състояние на водните обекти, включително на повърхностните и 
подземните, както и такива, които предотвратяват влошаване на състоянието им. Пример за подобни дейности са 
опазване на околната среда от неблагоприятно въздействие на 
заустването на градски и промишлени отпадъчни води, опазване на човешкото здраве от вредно въздействие на 
всякакво замърсяване на водата, предназначена за консумация от човека, както и увеличаване на достъпа на хората до 
чиста питейна вода; подобряване управлението на водите, защита и подобряване на състоянието на водните екосистеми 
– защита на наличните водни ресурси, повторно използване на водата и др. 
Съществен принос за прехода към кръгова икономика, както и предотвратяване образуването на отпадъци, 
насърчаване на повторното им използване и рециклирането им. 
Най-общо казано, това са дейности, които водят до намаляване използването на първични суровини или увеличаване 
използването на странични продукти и вторични суровини, както и конкретни мерки за ефективно използване на 
ресурсите и енергията. Тук разнообразието от дейности е голямо и Таксономията дава десетки примери. Ето само някои 
от тях, освен вече споменатите – дейности, които увеличават трайността на продуктите и предоставят възможности за 
тяхната поправка, модернизиране или повторна употреба; такива, които водят до подобряване възможностите за 
рециклиране на продукти, включително на отделни материали, съдържащи се в тях; съществено намаляват 
съдържанието на опасни вещества; повишават развитието на инфраструктура за управление на отпадъците. 
Съществен принос за предотвратяване и контрол на замърсяването 
Такива дейности са свързани с предотвратяване или намаляване на емисиите на замърсители (различни от парникови 
газове), както и подобряване на качеството на въздуха, водата и почвата в районите, където се осъществява 
икономическата дейност, като се сведе до минимум всяко неблагоприятно въздействие или риск от такова за човешкото 
здраве и околната среда. 
Съществен принос към защитата и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите 
Това са практики и мерки, които водят до опазване на природата и биологичното разнообразие, включително устойчиво 
използване и управление на земята, добри земеделски практики, устойчиво управление на горите, които в крайна сметка 
въздействат чрез повишаване на биологичното разнообразие или предотвратяване влошаването на текущото състояние. 
Как ще се прилага? 
Всички посочени изисквания ще бъдат съпътствани с технически критерии, на базата на които да се прави оценка на 
икономическата дейност. За първите две цели критериите са дефинирани и трябва да бъдат интегрирани в 
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законодателството до края на 2020 г., а прилагането им ще започне от 2022 г. За останалите четири, критериите трябва да 
са ясни до края на 2021 г. и ще се прилагат съответно от 2023 г. Само за първата цел - „Съществен принос за смекчаване 
на изменението на климата“, са дефинирани конкретни критерии към повече от 70 дейности в 8 икономически сектора. 
Тези цифри дават представа не само за обема, но и сериозността на работата, която предстои за корпорациите и 
инвестиционните компании. 
Критериите и изискванията, заложени в Таксономията, ще дадат своето отражение и върху Директивата за нефинансово 
докладване, чиято ревизия тече в момента. Ще се въведат нови по-строги изисквания за отчетност и съответствие с 
принципите на Таксономията - както за финансови, така и за нефинансовите предприятия. 
Европейската комисия създава Платформа за финансиране за устойчиво развитие – техническа експертна група, в която 
участват представители на различни европейски институции и експерти, които представляват заинтересовани страни от 
частния сектор, гражданско общество, академични среди и др. Именно тази Платформа ще е източник на техническите 
критерии за проверка и всички произтичащи дейности по анализа, актуализирането и прилагането им. 
Няма да е никак лесно 
Неслучайно главният преговарящ от името на комисията по околна среда на ЕП Сирпа Пиетикяйнен определи 
Таксономията за устойчиви инвестиции като „най-важното развитие в сферата на финансите след счетоводството“. 
Очакванията на финансовия сектор са за повратна точка в управлението на инвестициите, тъй като ще има ясна рамка 
към какъв тип дейности ще се насочват ресурси и ще се създават финансови продукти за постигане на екологично 
устойчивите цели. 
Таксономията дава единна класификация на икономическите дейности спрямо техния екологичен ефект и всички играчи 
на финансовите пазари трябва да се съобразяват с това. Бизнесът трябва да е наясно, че за да има достъп до публичен 
или частен финансов ресурс, трябва да провери дали попада в някой от дефинираните в Таксономията сектори, дали 
съответната икономическа дейност се класифицира като „подпомагаща“ и „преходна“ дейност за постигането на 
екологичните цели на ЕС, да провери критериите към нея и съответно да изготви изискваните доклади за отчетност. От 
друга страна, за всеки финансов продукт ще е налице задължение за оповестяване на инвестирания дял в тези 
подпомагащи и преходни дейности. 
 
√ Ще доведе ли пандемията до трайна трансформация на месната индустрия?  
Заради пандемията от коронавирус консумацията на месо в световен мащаб може да падне до най-ниското си ниво от 
десетилетие.  Потреблението на месо на глава от населението е на път да се свие с 3% през 2020 г. до най-ниското 
равнище от 2011 г. насам, сочат данни на ООН. Същевременно с това анализатори от различни точки на планетата 
прогнозират спад на търсенето не само на индивидуална база, но и на регионална. 
Това е доста драматичен сценарий за индустрия, която през последните години регистрира стабилен растеж, още повече, 
като се има предвид факта, че тези промени се наблюдават във всеки водещ пазар, включително и САЩ, където 
консумацията на месо на глава от населението няма да се върне на нивата от преди пандемията до 2025 г. в 
оптимистичния за индустрията сценарии, пише Блумбърг. 
Има редица фактори, които допринасят за тази трансформация. Икономическата криза, причинена от коронавируса, кара 
хората да харчат по-малко, включително и за хранителни стоки. На много места ресторантите все още не са отворили 
врати, а там, където работят, клиентите са по-малко от обичайното. Проблемите с производството, като избухването на 
огнища на COVID-19 в кланици, също водят до по-ниско предлагане на животински продукти. 
Природозащитниците от години отправят призиви за намаляване на консумацията на месо. Според някои данни 
земеделието допринася за по-голям дял от емисиите на парникови газове в световен мащаб от транспортния сектор, 
най-вече заради животновъдството. Месната и млечната индустрия отговарят за до 18% от всички емисии на парникови 
газове в резултат на човешка дейност. 
Това, което предстои да разберем, е колко трайна и дълбока ще бъде промяната, причинена от коронавируса. Ако 
потребителите свикнат да ядат по-малко месо в условията на пандемия, това ще доведе ли до промяна на начина на 
хранене на хората след края на пандемията? 
Има признаци за структурни промени, включително и растящата популярност на диетите, базирани на растителни 
продукти. Големият брой случаи на масово заразяване с COVID-19 в кланици и заводи за месопреработка в страни като 
САЩ, Бразилия и Германия, поставя на преден план лошите условия, на които са подложени много от работещите в 
индустрията. 
Същевременно с това много хора свикнаха да готвят по-често вкъщи – навик, който може да се запази и след 
пандемията. Около 2,2 млн. ресторанта в световен мащаб може да затворят врати завинаги според оценка на Aaron Allen 
& Associates. Това ще бъде огромен удар за месната индустрия, тъй като 50% от всичкото потребление на месо в САЩ се 
извършва извън дома, сочат данни на Boston Consulting Group. 
Все още обаче има шанс, макар и малък, консумацията на месо в световен мащаб да нарасне тази година. Това се дължи 
на факта, че населението на планетата расте с по-бързи темпове от производството на месо. Въпреки това, понижението 
на потреблението на глава от населението може да бъде повратна точка за цялата индустрия. 
Европа 
В Европейският съюз консумацията на свинско месо се очаква да падне до седемгодишно дъно през 2020 г., като 
подобен резултат ще се наблюдава и при потреблението на говеждо и пилшеко месо, прогнозират от министерство на 
земеделието на САЩ. Пандемията засегна блока в момент, когато търсенето на месо вече бе тръгнало надолу на фона на 
нарастващата обществена загриженост свързана с опазването на околната среда и с хуманното отношение към 
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животните.  Според проучване на земеделското министерство от месец май, само 26% от германците ядат месо 
ежедневно. През 2015 г. това се е отнасяло за 34% от анкетираните. 
Китай 
Консумацията на свинско месо в Китай тази година може да се понижи с около 35% спрямо нормалните нива, тъй като 
преди кризата с COVID-19 страната бе засегната тежко от епидемия от африканска чума по свинете(АЧС). Азиатската 
страна отговаря за 40% от световното търсене на свинско месо. Вносът на месо в страната, който помогна за компенсация 
на дефицита в местните ферми, най-вероятно е достигнал пика си през първата половина на годината, коментира Пан 
Ченджун от Rabobank. „Световните доставки ще бъдат белязани от несигурност до края на годината“, добавя тя. 
САЩ 
През последните години американските животновъди разшириха значително стадата си в очакване на бум на търсенето 
на говеждо в Китай, където цените на свинското скочиха значителното заради проблемите на страната с АЧС. Макар че 
доставките в действителност нараснаха, резултатите далеч не са това, на което се надяваха производителите. 
Сега, когато търсенето на месо върви надолу както в страната, така и по цял свят, американските фермери може да бъдат 
изправени пред много трудна ситуация. Проблемите в ресторантьорския бизнес играят водеща роля в този кошмарен 
сценарии, казва Уил Сойър от CoBank ACB. 
„Прекъсването на хранителните услуги в световен мащаб нанесе големи щети за месната индустрия, независимо дали 
става въпрос за износ или за вътрешно потребление“, коментира той. 
„Днес, а най-вероятно и през следващите 12 месеца, условията са такива, че предлагането на месо, не само в САЩ, но и 
вероятно в глобален мащаб, надхвърля търсенето“, казва още Сойър. 
 
√ За разлика от финансовата криза, този път Европа е в по-добро състояние от САЩ  
След финансовата криза от 2008-2009 г. , американската икономика се възстанови по-бързо и силно от тази на 
Еврозоната, което постави под въпрос ефективността на „европейския социален модел“. Европа обаче се справя по-
добре с първата вълна от пандемията от COVID-19 в сравнение със САЩ, като комбинацията от силни системите за 
социална закрила и добро здравеопазване карат европейския модел отново да изглежда привлекателно, пише 
Фердинандо Джулиано от Блумбърг 
САЩ се бори да овладее епидемията в няколко щата – от Тексас до Флорида, където здравните системи са на ръба на 
способностите си. Федералното не успя да представи ясна и единна позиция за цялата страна, като губернаторите на 
отделните щати взеха противоречащи си решения относно продължителността и строгостта на ограничителните мерки 
срещу разпространението на коронавируса. 
Междувременно, ситуацията в повечето европейски страни изглежда под контрол. От Германия до Гърция, страните от 
ЕС се борят с малки ограничени локални огнища. Правителствата постепенно отварят икономиките, като до момента не 
се наблюдава голям скок на инфекциите. Икономическите жертви, направени през последните няколко месеца, 
изглежда започват да се отплащат. 
Като цяло, европейската икономика започва да се подобрява. Еврозоната е в средата на изключително дълбока рецесия, 
като Европейската комисия очаква брутният вътрешен продукт на региона на единната валута да се свие с близо 8% през 
2020 г. Проблемите с пандемията в другите страни ще се отразят негативно на европейския износ и ще засегнат тежко 
туристическия сектор. Въпреки това, баровете и магазините в ЕС изглежда не са изправени пред нов кръг от карантинни 
мерки. За разлика от САЩ, вътрешното търсене в ЕС, от страна на потребителите и на правителствата, ще продължи да се 
възстановява, ако разпространението на вируса остане под контрол. 
Европейските институции, предпазващи пазара на труда, ограничават значително негативния ефект от пандемията. 
Страни като Германия, Франция, Италия и Великобритания приеха щедри схеми за защита на работните места, чрез 
които правителствата покриват голяма част от заплатите на работниците, които са в принудителен отпуск. Благодарение 
на тези схеми, когато икономиката отново заработи на нормално темпо, на бизнесите няма да се наложи да преминат 
през дълъг и скъпоструващ процес за назначаване на нови служители. Европейските правителства обаче трябва да се 
уверят, че тези схеми няма да се превърнат в животоподдържащ инструмент за нерентабилните компании и индустрии. 
Резултатите от пазара на труда в Еврозоната и САЩ от началото на пандемията показват различията в двата подхода. 
Нивото на безработица в САЩ достигна 11,1% през юни от 3,5% през февруари. Джейсън Фърман и Уилсън Пауъл III от 
Peterson Institute of International Economy обаче смятат, че „реалистичното ниво на безработицата“ е било 13% през юни, 
взимайки предвид грешки при първоначалните изчисления. Официалните данни не взимат предвид влошилата се 
здравна криза в страната през втората половина на месеца, когато редица щати бяха принудени да ревизират плановете 
си за отваряне на икономиката. Междувременно, повишението на безработицата в Еврозоната бе значително по 
скромно – 7,4% през май от 7,2% през февруари. 
Тези различия са резултат от схемите за запазване на работните места, с които се покриват част от заплатите на повече от 
35 млн. души в петте най-големи икономики на Еврозоната. Група икономисти от Европейската централна банка са 
установили, че благодарение на тази програма доходите на работниците в еврозоната са намалели само с 7% по време 
на карантината. Без правителствена подкрепа доходите им са щели да спаднат с 22%. 
Проблемът е, че тези схеми струват много пари и стимулират компаниите и служителите да не бързат да се връщат на 
работа. Работодателите ще трябва да се приспособят към новата икономическа реалност след утихването на пандемията, 
било то под формата на промяна в бизнес модела или намаляване на разходите, което да отговаря на по-ниското 
търсене. Колкото по-дълго са в сила тези схеми, толкова по-късно ще започне този процес на адаптация. 
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Това обаче не означава, че схемите за защита на работните места са лоша идея. В комбинация с тях обаче правителствата 
трябва да приемат активни пазарни политики, като например програми за преквалификация на хората, които ще останат 
без работа. 
В крайна сметка Еврозоната заслужава похвала за работата на своите здравни и пазарни институции, които й помогнаха 
да реагира на кризата по-добре от САЩ. Страните от блока обаче трябва да се уверят, че не създават „зомби компании“. 
Замразяването на пазара на труда е добра краткосрочна стратегия, но тя не е рентабилна в дългосрочен план. 
 
√ Великобритания отпуска 111 млн. паунда за стажове  
Британското правителство ще отпусне 111 млн. паунда за бизнеса, за да подпомогне на 30 хиляди младежа да стартират 
кариерното си развитие чрез стажантски програми, в опит да избегне опасенията от скок на безработицата в страната 
заради пандемията от новия коронавирус. 
Схемата, която е част от пакет за подкрепа на младите, предвижда фирмите да получават по 1000 паунда за всяко 
новооткрито стажантско място, което предлагат, предаде „Би Би Си“. Практиката включва уроци по математика и 
английски език, подготовка на автобиография и упражняването на до 90 часа неплатен труд. Тя е с продължителност от 6 
седмици до 6 месеца и в нея могат да се включат лица на възраст между 16 и 24 години. 
Компаниите на Острова понесоха тежки удари след въвеждането на извънредно положение заради COVID-19 – ниски 
печалби, принудителни съкращения на служители и слабо потребителско търсене. 
По данни на образователното министерство на Англия броят на стажантите е намалял драстично – от над 24 хиляди през 
2015-16 година до близо 15 хиляди през 2018 година. 
21 млн. паунда, като част от подобна програма, ще получат Северна Ирландия, Уелс и Шотландия. 
 
√ Понижения на европейските борси на фона на ревизираните надолу прогнози за БВП на ЕС и Еврозоната  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия във вторник на фона 
на ревизираните надолу прогнози на Европейската комисия за свиването на икономиката на ЕС и Еврозоната през 2020 
г., както и на по-слабото от очакваното повишение на  промишленото производство в Германия, предаде Си Ен Би Си. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 4,21 пункта, или 1,13%, до 367 пункта. Немският DAX отчете спад от 
189,65 пункта, или 1,49%, до 12 543,8 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 80,58 пункта от 
стойността си, или 1,28%, достигайки ниво от 6 205,36 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 63,41 пункта, или 1,25%, до 5 
018,1 пункта. 
Тези резултати идват на фона на коригираната прогноза на Европейската комисия, според която икономиката на 
Еврозоната ще се свие 8,7% през 2020 г., след което се очаква ръст от 6,1% през 2021 г. През месец май Комисията 
прогнозира спад от 7,7% през тази година, последван от растеж от 6,3% през следващата. 
За целият Европейски съюз се прогнозира свиване на брутният вътрешен продукт с 8,3% през тази година, последвано от 
възстановяване с 5,8% през 2021 г. През май прогнозата бе за понижение с 7,4% и последвал ръст от 6,1%. 
За България ЕК прогнозира икономически спад от 7,1% за 2020 година и растеж от 5,3% за 2021 година 
Същевременно с това данните за общото индустриално производство отново разочароваха анализаторите. През месец 
май е регистриран ръст на производството с 7,8%, докато прогнозите бяха за скок от около 10%. 
Технологичния сектор подкрепи американските индекси 
Основните индекси на Уолстрийт започнаха седмицата с повишения, водени от поредното силно представяне на 
технологичния сектор, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отбеляза ръст от 459,67 пункта, или 1,78%, до 26 287,03 пункта. Широкообхватният 
Standard & Poor’s 500 напредна с 49,71 пункта, или 1,59%, до 3 179,72 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq регистрира нов рекорд, записвайки повишение от 226,02 пункта, или 2,21%, до 10 433,65 пункта. 
Доброто представяне на пазарите се дължи на няколко фактора: 
Повишението бе поведено от компаниите от технологичните компании Apple, Amazon, Microsoft и Alphabet, чиито акции 
поскъпнаха съответно с 2,68%, 5,77%, 2,15% и 2,02%. Цената на книжата на Amazon достигна рекордните 3000 долара за 
първи път. Акциите на Netflix също скочиха до рекордна стойност след поскъпване от 3,55%. 
Акциите на управляваният от Уорън Бъфет инвестиционен фонд Berkshire Hathaway поскъпнаха с 2,2%, след като стана 
ясно, че фондът ще придобие бизнеса за пренос и съхранение на природен газ на енергийната компания Dominion Energy 
в сделка, която се оценява на близо 10 млрд. долара. Акциите на Dominion поевтиняха с 10,98%. 
Същевременно с това акциите на Uber поскъпнаха с 6%, след като компанията обяви, че постигнала споразумение за 
придобиване на бранда за доставка на храна Postmates за 2,65 млрд. долара. 
Същевременно с това индексът на Института за управление на доставките (Institute for Supply Management - ISM) за 
активността в сектора на услугите се повиши до 57,1 пункта през юни. Този резултат е значително по-добър от 
прогнозираните от Dow Jones 50,1 пункта. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион отчетоха смесени резултати във вторник, след като 
нарастващият брой на новите случаи COVID-19 по света постави под въпрос надеждите за бързо икономическо 
възстановяване, предаде Маркетоуч. 
„Правителствените пакети за стимулиране на икономиката и надеждите за възстановяване допринесоха за оптимизма на 
инвеститорите през последните седмици, но несигурностите около пандемията продължават да хвърлят сянка. 
Ситуацията е крехка“, коментират Пракаш Акпал и Никълъс Мапа от ING.  
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 99,75 пункта, или 0,44%, до 22 614,69 пункта. 
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Китайските борси продължиха силното си представяне, като бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 12,46 пункта, 
или 0,37%, до 3 345,34 пункта, докато по-малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 36,35 пункта, или 1,71%, до 2 
157,94 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng изтри 363,5 пункта от стойността си, или 1,38%, достигайки ниво от 25 
975,66 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi регистрира спад от 23,76 пункта, или 1,09%, до 2 164,17 пункта, докато австралийският ASX 
200 се раздели с 1,7 пункта от стойността си, или 0,03%, смъквайки се до ниво от 6 012,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Водещият бенчмарк 
SOFIX се понижи с 0,28 пункта, или 0,06%, до 4 46,84 пункта. BGBX40 остана без промяна при ниво от 95,66. BGTR30 
напредна с 0,17 пункта, или 0,04%, до 462 пункта. BGREIT се понижи с 0,15 пункта, или 0,11%, до 131,48 пункта 
 
Дневник 
 
√ Брюксел предложи още мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор  
Европейската комисия прие вчера допълнителен пакет от извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор 
след кризата с коронавируса и последиците от нея за сектора. 
Лозаро-винарският сектор е сред най-силно засегнатите хранително-вкусови сектори поради бързите промени в 
търсенето и затварянето на ресторанти и барове в ЕС, което не бе компенсирано от консумация в домашни условия, 
мотивира решението си Брюксел. 
Сред тези нови мерки са временното разрешение операторите да организират самостоятелно пазарни мерки, 
увеличаването на участието на Европейския съюз в националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор 
и въвеждането на авансови плащания за дестилация и съхранение в период на криза. 
"Лозаро-винарският сектор е сред секторите, които са най-силно засегнати от кризата, предизвикана от коронавируса и 
свързаните с нея ограничителни мерки, предприети в целия ЕС. Първият пакет от специфични за пазара мерки, приет от 
комисията, вече оказа значителна подкрепа. Въпреки това несигурността, свързана с мащаба на кризата на равнището на 
ЕС и на световно равнище, и внимателното наблюдение на пазара ни накара да предложим нов пакет от мерки за 
лозаро-винарския сектор. Уверен съм, че тези мерки ще дадат в кратки срокове конкретни резултати за лозаро-
винарския сектор на ЕС и скоро ще осигурят стабилност", коментира комисарят по въпросите на селското стопанство и 
развитието на селските райони Януш Войчеховски. 
Мерките позволяват на фирмите от сектора да организират самостоятелно и да прилагат пазарни мерки за 
стабилизиране за максимален период от 6 месеца. Например те ще могат да планират съвместни дейности за 
популяризиране, да организират съхранението от частни оператори и да планират производството съвместно. 
В допълнение участието на Европейския съюз във всички мерки по националните програми за подпомагане ще се 
увеличи с 10% и ще достигне 70%. При предходната извънредна мярка участието вече беше увеличено от 50 % на 60%. 
Това ще представлява финансово облекчение за бенефициерите. 
Комисията ще позволи на държавите членки да предоставят авансови плащания на операторите за текущи операции по 
дестилация и съхранение в период на криза. Тези авансови плащания могат да покрият до 100 % от разходите и ще 
позволят на държавите членки да използват в пълна степен своите национални програми за подпомагане за тази година. 
Освен мерките в подкрепа на лозаро-винарския сектор, секторът на плодовете и зеленчуците също ще се възползва от 
увеличаване на участието на ЕС (от 50% на 70%) в програмите, управлявани от организации на производители. Това ще 
осигури по-голяма гъвкавост на организациите на производители при изпълнението на техните програми. 
Тези мерки допълват приетия неотдавна пакет от мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор, който осигури гъвкав 
подход при изпълнението на програмите за подпомагане на пазара. Това включваше например по-гъвкави инструменти 
за контрол на производствения потенциал, т. нар. инструмент за събиране на реколтата на зелено, както и възможността 
за включване на временни нови мерки, като откриването на дестилация на вино в случай на криза или помощ за 
съхранение на вино в период на криза. 
Освен това неотдавна Комисията отправи две покани за представяне на предложения за програми за популяризиране, 
които имат за цел да подкрепят най-силно засегнатите от кризата сектори, включително лозаро-винарския сектор. Двете 
покани ще бъдат отворени до 27 август 2020 г. 
 
Cross.bg 
 
√ В МС обсъждат промени в закона за личните документи  
На редовно заседание правителството ще обсъди промени в Закона за българските лични документи. 
Кабинетът ще разгледа План за 2020 г. за изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско 
развитие на населението на България (2012 - 2030 г.). 
По предложение на концесионера на морския плаж „Бутамята", ще бъде намалено дължимото възнаграждение за тази 
година, а договорът за концесия ще бъде удължен. 
Очаква се правителството да направи четири предложения до президента на България за награждаване с ордени на 
видни наши сънародници. 
Правителството предлага с ордени да бъдат наградени Симеон Идакиев, Методи Илиев, Мая Вапцарова и Елена Кутева-
Тъпкова. 
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√ Какви ще са цените на енергията през следващите 12 месеца? 
Съгласно последните промени в Закона за Енергетика (обн. в ДВ. бр.57 от 26 Юни 2020 г.) небитовите потребители на 
ниско напрежение ще трябва да напуснат регулирания пазар и да сключат договори с нови доставчици на електрическа 
енергия до края на месец септември 2020 г. Това ще доведе до промяна на един от елементите на сметката им, а 
именно  - на цената за енергия (обикновено досега изчислявана по фиксирана дневна и нощна тарифа), която ще бъде 
предмет на свободно договаряне. Останалите елементи няма да бъдат променени – това са цени за достъп и пренос през 
електропреносната и електроразпределителната мрежа и цена задължения към обществото, които са регулирани и се 
определят от КЕВР. И накрая, не трябва да се забравя и ДДС и акциз в крайната сметка. 
Връзката цени на едро – цени на дребно на енергията 
Доставчиците/търговците на електрическа енергия на дребно формират собствен портфейл от енергия, осигурена от 
свободния пазар по цени на едро. Портфейлът на търговците обичайно се състои от сключени фючърсни договори за 
доставка на енергия и на закупени количества електроенергия от борсата - пазар „ ден напред“ и пазар „в рамките на 
деня“. Целта на всеки от тях е чрез комбинация от дългосрочни и краткосрочни продукти да балансира количествените и 
ценови рискове и да предложи атрактивни конкурентни оферти на съответна целева клиентска група. 
Борсовите цени, най вече цените на пазарите  „ден напред“, са волатилни и реагират незабавно на краткосрочни 
тенденции и случайни събития. Практиката показва, че по-голямата част от енергията се осигурява посредством 
двустранни договори, при които доставчиците на енергия сключват сделки за по-дълги времеви периоди с оглед именно 
да бъде хеджиран  риска от непредвидимостта на пазарите „ден напред“. 
От количествените и ценови характеристики на портфейла на търговците на дребно зависи какви ще са техните ценови 
предложения към потенциалните клиенти. За крайните клиенти/потребители именно предложенията на търговците 
представляват пряк интерес.  Пазарът на едро остава за тях до голяма степен непознат и безинтересен. Доколкото обаче 
цените на дребно представляват функция от цените на едро, познаването на техните специфики и проекции може да 
подпомогне крайните потребители при подбора на най-изгодната оферта и ще ги предпази от несполучлив избор на 
изглеждащи атрактивно, но нереалистични оферти. 
Скъпо - през зимата, евтино – през пролетта 
Факторите, които оказват натиск върху цените на енергията в посока надолу, са обичайните за всеки пазар, а именно - 
намалено търсене и/или повишено предлагане. В случая за България и региона това е обикновено ситуацията през 
второ/ трето тримесечие на годината - повишено производство на хидроенергия при пълноводие, съчетано с намалено 
търсене на енергия заради по-високите температури. Повечето слънчеви дни през преходните сезони водят  до 
повишено предлагане на енергия от соларните мощности, което е също предпоставка за по-ниски цени. 
Обратно, първото и четвъртото тримесечие се характеризират обичайно със значително по-високи цени поради 
повишено търсене на енергия за отопление, особено при по-студени зими. В тези месеци промените в предлагането – 
например дори при планирано изключване на базови мощности - води до неочаквано високи ценови нива. 
Разбира се, икономическата активност оказва съществено значение. Например, изолацията заради КОВИД 19, съответно 
икономическата несигурност и намаленото потребление, доведоха до необичайно ниски цени на БНЕБ от м.март насам. 
Моментната снимка на цените на пазар „ден напред“ изглежда примамлива за потребителите, на които предстои да 
преминат от регулиран на свободен пазар. Но не бива да се забравя, че тя е „моментна“ – наблюдава се тенденция на 
връщане към нормалните ценови нива преди изолацията. 
 

 
 
Какви ще са цените на едро през следващите 12 месеца? 
Цените на електроенергийните пазари в Европа до края на годината и през първата половина на следващата година, 
освен от обичайните фактори, ще зависят и от разпространението и задълбочаването на пандемията КОВИД 19. Част от 
прогнозните сценарии включват бързо “V” образно възстановяване на икономическите пазари, което ще повлияе за 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=149187
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възстановяване на търсенето енергия в Европа. Други сценарии предвиждат бавно икономическо възстановяване, 
съответно по- свито потребление на електроенергия и по-бавен ценови растеж. 
Прогнозите за движението на цените на едро на енергията в България, основани на цените на фючърсите в региона, са за 
повишение през следващите 12 месеца. В ценовия доклад на КЕВР са публикувани данни за осредените стойности на 
фючърсните сделки за следващите тримесечия:  
 

 
 
Графиката нагледно показва описаната по-горе закономерност на движението на цените на едро в региона – по-високи 
цени през четвърто и първо тримесечие поради по-високо търсене и най-ниски цени през второ тримесечие поради 
свито търсене и повишено предлагане. 
На тази основа КЕВР е определил референтна пазарна цена за годишния период от 01.07.2020-30.06.2021г. от 90 
лв/МВтч. 
А цените на дребно? Какви ще са ценовите оферти на търговците? 
Излизащите за първи път на свободен пазар потребители на ниско напрежение вероятно ще предпочетат ценови оферти, 
които да са подобни на досегашните (в условията на регулирани цени) – фиксирани цени (лв/МВтч), които да не се 
променят в рамките на по-дълъг период. Трябва да е ясно, че за търговците този тип оферти са високорискови, поради 
което те ще са и релативно по-скъпи в сравнение с другите възможности. 
Относно ценовите параметри, добре е потребителите да използват за своя ориентация годишната референтна цена, 
определена от КЕВР с размер 90 лв/МВтч. Ако това е покупната цена, към нея търговецът ще добави своите разходи по 
договаряне, балансиране, отчитане, фактуриране, уреждане на взаимоотношенията с всички контрагенти по веригата – 
доставчици на енергия, мрежови компании, координатор на балансираща група. За тази своя “all inclusive” роля 
търговецът, разбира се, трябва да получи и заслужена печалба. Така че, потребителите могат да очакват оферти за 
годишна цена над 90 лв/МВтч с надбавка, в която търговеца ще калкулира своите разходи и възвръщаемост, 
включително рискова премия. В известна степен това ще зависи и от конкретния клиент – ако потреблението (товаров 
профил) му е предсказуемо; ако има устойчив бизнес; ако е коректен и редовно плаща сметките си, това ще намали 
риска за търговеца и надбавката над цената на едро.  И обратно. 
При избор на  по-кратки периоди за договаряне, например за три месеца, потребителите трябва да очакват по-високи 
ценови оферти за четвъртото тримесечие на 2020 г. и за първото тримесечие на 2021 г. поради очакваното движение на 
цените на едро към нива от над 100 лв/МВтч за този период, както и поради по-високите рискове за недостиг на енергия. 
За второ и трето тримесечие обаче, поради спадащите цени на едро могат да се очакват с над 20 лв/ МВтч по-евтини 
ценови оферти.   
На другия край на скалата на възможните ценови схеми са активните потребители. Ако потребителят има умен 
електромер, той може да намали сметките си чрез активно управление на своето потребление, при което вероятно ще 
предпочете друг тип ценова оферта – основана, например, на фактическите часови цени на пазар „ден напред“ на БНЕБ. 
Този избор ще доведе до пренасочване на ценовия риск от търговеца към клиента, съответно до намаляване на 
премията на търговеца на дребно. В тази ситуация, обаче клиентът трябва да поеме своите отговорности и рисковете на 
волатилните цени и променящите се сметки за електрическа енергия.  

https://www.dker.bg/uploads/_CGCalendar/2020/rep_ceni_elektro_05062020.pdf
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Вариациите между отговорността на търговеца на дребно и на клиента определят широк спектър на възможни ценови 
схеми и оферти. Поемането на повече рискове и отговорности от страна на клиента изисква време за създаването на 
двете ключови предпоставки – умни електромери и информираност. 
Действалите до края на юни среднопретеглени регулирани цени на енергията за небитови потребители на ниско 
напрежение са в диапазона от 97 до 107 лв/МВтч за различните снабдители. Ценовите проекции за предстоящия 
едногодишен период, описани по-горе, не дават основания да се очакват съществени ценови повишения при 
преминаването на тези потребители към свободен пазар. 
(Източник/ Институт за енергиен мениджмънт) 
 
√ ЕП гласува днес новите правила за превозвачите  
Европейският парламент ще гласува днес новите правила за пътните превози в ЕС. Предвижда се резултатите от 
гласуването да бъдат обявени утре, сочи програмата на тридневното заседание на евродепутатите. 
Новото законодателство въвежда множество изисквания, сред които за често връщане на водачите и на превозните 
средства в страната, където собственикът е данъчно задължен. Няколко страни, сред които и България, съобщиха по-
рано, че ще обжалват промените пред Съда на ЕС, ако бъдат приети. 
Евродепутатът Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) съобщи вчера пред български журналисти, че са внесени предложения за 80 
поправки на законопроекта. По неговите думи, дори една от тях да бъде приета, това ще означава връщане на 
законопроекта за трето разглеждане. 
Той уточни, че през септември се очакват резултатите от поръчаната от Европейската комисия външна оценка за 
въздействието върху природата на законодателните изменения. По неговите думи около 40 на сто от камионите биха 
пътували празни през ЕС, за да се изпълнят новите изисквания. За приемането на законопроекта ще бъде необходимо 
абсолютно мнозинство (поне 353 гласа). 
Утре евродепутатите ще обсъдят нуждата от защита на бюджета на ЕС в случаите на широко разпространено незачитане 
на принципите на правовата държава. В доклад на ЕП се отчита, че броят на съобщените през 2018 г. нередности с 
европейския бюджет (общо 11 638) е бил с 25 на сто по-нисък, отколкото през 2017 г., но без промяна в стойността на 
възможните измами (около 2,5 милиарда евро). 
Евродепутатите ще обсъдят също предложението на ЕК отпускането на средства от общия бюджет да бъде обвързано със 
състоянието на върховенството на закона в държавите от ЕС. Миналата година ЕП поиска, ако отпускането на средства 
бъде спряно или намалено по такава причина, от това да не страдат крайните получатели. 
ЕП ще обсъди също въпроса с приобщаването на ромите през следващите 10 години. Очаква се евродепутатите да 
поискат задължителни цели, както и европейско наблюдение на тяхното изпълнение, за да се избегне злоупотреба със 
средства. 
В петък ЕП ще отбележи 25-годишнината от събитията в Сребреница. През юли 1995 г. там бяха избити хиляди босненски 
мюсюлмани - събитие, определяно като най-мащабното изтребване на хора в Европа след края на Втората световна 
война. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Математика на вируса. Какво показват изчисленията? 
- Политика и скандали - какво следва? 
- Между глобалното затопляне и борбата с пандемиите. Имат ли решение големите проблеми? 
- След бурята. Какво да правим, когато колата се намокри? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- На кого са охранителите край резиденцията в „Росенец"? И защо не позволиха на Христо Иванов да остане на 

брега?; 
- Коя служба да охранява първите държавни мъже? Гостува Михаил Миков; 
- Съсобственикът на Футболен клуб „Левски" Тити Папазов с коронавирус. Има ли симптоми?; 
- Защо според бившия здравен министър Петър Москов властта съзнателно раздели хората по темата COVID-19?; 
- Застрашени ли са новородените лъвчета в зоопарка на Благоевград?; 
- 1000 лв. глоба за паркиране на пясъка. На живо: Проверка на Болата. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Тихо мнозинство - 68% от българите, мрази богатите и се радва на прокурорските акции срещу тях; 
в. Труд - Вълшебното хапче произвели в Биовет; 
в. Телеграф - Двойно повече българи купуват стаж за пенсия; 
в. Монитор - Армията пуска под наем опустелите си казарми; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Английски университети привличат чужденци с безплатни чаршафи и тенджери; 
в. 24 часа - Борисов упрекна прокурорите, че го викат публично, за да угодят на Радев; 
в. Труд - Пенсионните фондове донесоха 54% доходност; 
в. Труд - Шквал връхлетя София; 
в. Телеграф - Депутати и посланици обединяват усилия срещу фалшивите новини; 

https://www.emi-bg.com/bg/home/article/5f02e5fd800f920100bc5cac
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в. Телеграф - Затварят барове и стадиони, ако заразените минат 200 на ден; 
в. Монитор - "Интръст" ЕАД на Делян Пеевски дари респиратори и облекла за Скопие; 
в. Монитор - Откриха незаконни сгради във вилата на Ел Чапо; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Евелина Славкова социолог: ГЕРБ и БСП ще си направят услуга, ако си "заговорят" - това ще отхапе от малките; 
в. Труд - Проф. Борислав Борисов, доктор по икономика и доктор на науките по администрация и управление пред 
"Труд": Важен е не броят на чиновниците, а как те се справят с работата; 
в. Телеграф - Проф. Донка Байкова, специалист по хранене: Без строги диети в пандемията; 
в. Монитор - Александър Миланов, директор на Националната пациентска организация: Болните имат нужда от повече 
информация и време с лекарите; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Защо Ирландия успява рязко да намали жертвите на пътя, a ние – не; 
в. Труд - Маските в Германия остават; 
в. Телеграф - Теория на безумността; 
в. Монитор - Втори живот за бившите казарми. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 08 юли 
София 

- От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще се проведе редовно заседание на Министерски съвет. 
- От 10.00 часа онлайн ще се проведе среща на Евроклуба към БТПП. 
- От 13.00 ч. в Столична библиотека ще бъде открита документалната изложба „Из бележника на поета". 
- От 13.30 часа Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание залата на сградата на ВСС 

на ул. „Eкзарх Йосиф" № 12. 
- От 14.30 часа в зала 142 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по въпросите на 

децата, младежта и спорта ще проведе заседание. 
- От 15.30 часа в зала 134 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по европейските 

въпроси и контрол на европейските фондове ще проведе заседание. 
*** 
Асеновград 

- От 10.00 ч. заместник-кметът на Асеновград ще извърши оглед на пътя за Мулдавски манастир "Света Петка". 
*** 
Бургас 

- От 10.00 часа на кариера „Горно Езерово" ще се извършват контролирани взривове . 
- От 16.00 часа в кметството на квартал „Крайморие" ще се проведе обществено обсъждане за именуване на 

улици. 
- От 17.00 часа в ж.к. "Меден рудник" в малката зала на Спортна зала "Никола Станчев" ще се проведе обществено 

обсъждане за именуване на улици. 
- От 17.00 в галерия „Неси" художникът Стефан Кулев ще гостува с изложба живопис. 

*** 
Перник 

- От 16.00 часа в зала „Панорама" ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Пловдив 

- От 10.00 ч. ще бъде направена първа копка на нов помощен корпус към лекоатлетическата зала на стадион 
"Локомотив". 

- От 13.00 часа в Голямата зала на Дома на културата „Борис Христов" ще се проведе церемония по връчване на 
грамоти на изявени учители, които по време на дистанционното обучение значително са помогнали за 
организацията на работа и за дигитализацията на училищата в града. 

 

 
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

