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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ Готвят промени в трудовото законодателство 
НСТС постигна съгласие за част от новите предложения 
Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи предложенията за промени в Кодекса на труда. Останаха 
обаче основните спорни въпроси между работодатели и синдикати. Те са свързани с прилагането на едноднвени трудови 
договори, сумираното работно време и увеличаване на допустимия извънреден труд от 150 на 300 часа, но само при 
договорка между работодатели и синдикати в бранша. Всички подкрепиха идеята за гарантиране на възможността 
трудовите договори на учителите да не бъдат прекратявани едностранно до пенсиониране. Обединиха се и около това 
времето, в което бременни или трудоустроени хора нямат подходяща среда за работа във фирмата, да се признава за 
стаж.  
"Това, което е прието от всички, е възможността за една и съща работа между един и същи работник и работодател да се 
сключва трудов договор за работа през определени дни в месеца. По-голямата част от социалните партньори, без КТ 
"Подкрепа", приемат включването на тютюнопроизводителите в обхвата на лицата, които имат възможност да сключват 
еднодневни трудови договори", обясни социалният министър Деница Сачева.  
При част от точките обаче така и не се стигна до общо решение. 
"Те са относно предложения механизъм за сумираното изчисляване на работното време, увеличаване на допустимия 
извънреден труд до 300 часа на година, възожността за разпростиране на колективния трудов договор във всички 
предприятия от бранша", каза зам.-министър председателят по икономическата и демографската политика Марияна 
Николова.  
Извънредните работни часове се превърнаха в основен спор между работодатели и синдикати. 
"Увеличаването на срока за полагане на сумирано работно времеще доведе до още по-голямо изтощаване на бългрския 
работник, което ще даде още по-голяма възможност за полагане на извънреден труд, който не се заплаща. Алтернативата 
е цената на извънредния труд да се увеличи 4 пъти", каза Ваня Григорова от КТ  "Подкрепа". 
"Решенията трябва да се взимат в предприятията, ако и работници, и работодатели са съгласни с дадено действие, защо 
някой чиновник от жълтите плочки трябва да им забранява да работят?", каза Васил Велев от АИКБ.  
В момента тече общественото обсъждане на законопроекта. Той ще бъде внесен за разглеждане в Министерски съвет до 
22 юли. 
 

Оff News 
 
√ Синдикати и работодатели не се разбраха за работното време и извънредния труд 
Синдикати и работодатели не се разбраха за еднодневните трудови договори, сумираното работно време и извънредния 
труд. Това стана ясно след проведеното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което бяха 
обсъдени предложените от държавата промени в Кодекса на труда. 
Темата за Кодекса на труда и генералната й реформа беше поставена в началото на миналата година. 
"Има някои неприемливи за нас промени като изчисляване на работното време, което би довело до по-голямо изтощение 
на българския работник и ще даде по-голяма възможност за полагане на извънреден труд, който се заплаща като редовен", 
заяви икономическият съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова. 
Алтернативата, която КТ “Подкрепа“ предлага, е цената на извънредния труд да се увеличи четири пъти, така че да бъде 
неизгодна за работодателя. 
Извънредният труд е забранен, той може да се полага единствено в извънредни случаи и в никакъв случай да не се счита 
за част от нормалния трудов процес, посочват от синдиката 
Относно еднодневните трудови договори, от синдиката смятат, че това не изсветлява сектора, а напротив, дава 
възможност на работодателите спешно да подпишат трудов договор, когато дойде Инспекцията по труда. 
"Законопроектът изчиства много дефекти, но това не означава, че трябва да се допускат допълнителни такива", обобщи 
Ваня Григорова позицията на КТ "Подкрепа". 
Синдикатите призоваха България да започне да прилага европейското трудово законодателство, което според тях в 
момента не се прилага в много отношения. 
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Относно протестите, които се провеждат през последните дни, Григорова заяви: Той беше със социални корени и беше 
резултат на това, че мерките се забавиха и не стигнаха до нуждаещите се. Напрежението вече не е социално, колкото 
прокурорско. 
Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че иска условията в България по отношение на сумираното изчисляване на 
работното време и на извънредния труд да не са по-лоши от тези в другите държави в ЕС. 
 
ТВ Европа 
 
√ Синдикати и работодатели с частично споразумение за промени в Кодекса на труда 
Синдикати и работодатели постигнаха споразумение за промени в Кодекса на труда. Това стана ясно на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество, като спорни между двата лагера останаха въпросите свързани с еднодневните трудови 
договори, сумираното работно време и извънредния труд 
Споразумение за стимулиране на производителността и конкурентноспособността, работно време и условия на труд, но й 
сблъсък на интереси белязаха обсъжданията за промени в Кодекса на труда в рамките на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. Спорни между синдикати и работодатели бяха предложенията за сключване на еднодневни трудови 
договори, изчисляването на сумираното работно време, ограничаването на извънредния труд до триста часа на година и 
сключването на колективни трудови договори. 
Чавдар Христов – КНСБ: „Стои за нас факта, че нашето законодателство в продължение на 21 години не отговаря на 
изискванията на конвенция №1 на межд. орг. на труда по отношение на условието за отчитането на сумирано работно 
време и 56 часова работна седмица и това условие е, че те са допустими само, когато има непрекъсваем процес на работа. 
И сега в последните 10-15 години се оптиваме да възстановим това съответствие и се надявам включително с добавъчни 
усилия от нас към парламента, този въпрос да бъде изяснен и решен чрез закона.” 
Синдикалните организации предложиха в промените да влязат и поскъпване до 4 пъти на извънредния труд, както и 
неговото ограничаване до 300 часа годишно. Работодателите обаче бяха на друго мнение.  
Васил Велев – АИКБ: „Ние искаме  просто 2 неща – условията в България да не са по-лоши от другите страни в Европейския 
съюз. Европейското законодателство е с голяма грижа за здравето на човека и за неговите права, за да надграждаме в 
България допълнителни ограничения, и второ, ние смятаме, че решенията трябва да се взимат в предприятията, там където 
работят хората“. 
Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева заяви, че промените в Кодекса на труда целят балансиране на 
интересите между работодатели и работници. 
Деница Сачева – министър на труда и социалната политика: „По отношение на 3-те дискусионни теми, мисля, че успяхме 
да постигнем колективно общо споразумение за разпростирането на Кодекса на колективните трудови договори, след като 
се приеме съгласие от страна на Национално представените организации на работодатели и синдикати. А по отношение 
на сумираното изчисляване на работното време и извънредния труд, смятаме, че сме предложили максимално 
балансирани предложения, които да отчитат предложенията и на двете страни“. 
Промените предвиждат още тютюнопроизводителите вече да могат да сключват еднодневни трудови договори с 
работници, както и учителите, които се осигуряват в учителския пенсионен фонд да не могат да бъдат уволнявани 
едностранно от директорите на училища до навършване на пенсионна възраст. Общественото обсъждане по 
законопроекта ще приключи на 19 юли, а той ще бъде внесен в парламента на 22 юли. 
За повече информация вижте видеото. 
 
В. Труд 
 
√ Синдикати и работодатели се разбраха: Платен отпуск след 4 месеца стаж  
Работник да има право на платен отпуск след 4 месеца стаж, а не както досега след 8 месеца. По това предложение на 
социалното министерство за промяна в Кодекса на труда е постигнато съгласие между синдикатите и работодателите, каза 
за „Труд“ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев след заседание на 
Тристранката. 
Друга тема, по която има единомислие, е колективният трудов договор да може да става валиден след съгласие на всички 
национално представителни организации на работодателите и синдикатите. Първоначалният вариант беше той да се 
разпростира, ако са съгласни две организации, което щеше да доведе до сключване на картелни споразумения, посочи 
Велев. 
Синдикати и работодатели обаче са против предложенията за промени в Кодекса на труда, касаещи извънредния труд. 
От Министерството на труда и социалната политика предлагат да се позволи до 300 часа извънреден труд годишно, но 
само ако това се договори на браншово и отраслово ниво между синдикати и работодатели. Ако това не е залегнало в 
колективния трудов договор, извънредният труд не трябва да надхвърля 150 часа годишно. 
Според работодателите обаче договарянето на извънредния труд трябва да става на ниво предприятие, а не да се спуска 
от чиновници от жълтите павета, каза Васил Велев. По думите на Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" се създал тюрлю 
гювеч в Кодекса на труда с всичките предложения. Според синдикатите работният ден у нас ставал 9 часа и 12 минути на 
ден средногодишно. Те настояват да се запази осемчасовият работен ден и строго регламентиране на извънредния труд. 
Всички подкрепят предложението трудовите договори на осигуряващите се в Учителския пенсионен фонд да не бъдат 
прекратявани едностранно от работодателя до момента, до който не придобият право на пенсия за стаж и възраст. 
 

https://www.tvevropa.com/2020/07/sindikati-i-rabotodateli-s-chastichno-sporazumenie-za-promeni-v-kodeksa-na-truda/
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БНТ 
 
√ Промените в Кодекса на труда с частична подкрепа от бизнеса и синдикатите 
Спорни остават текстовете, свързани с извънредния труд и сумираното изчисляване на работното време.  
Синдикатите искат сумирано изчисляване на работното време да се въвежда само в предприятията с непрекъснат режим 
на производство. 
"Това изискване от Кодекса на труда беше премахнато през 2001 г. от правителството на Иван Костов с министър на труда 
Иван Нейков. За съжаление си дадохме сметка късно до какви вредни поледици ще доведе това в практиката", каза Чавдар 
Христов, вицепрезидент на КНСБ. 
В момента сумирано изчисляване на работното време може да се въвежда за период от 6 месеца годишно. Предвижда се 
този период да се намали на 4 месеца. 
Според Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" това ще увеличи полагането на извънреден труд, който се отчита като редовен. 
Григоров припомни предложението на КТ "Подкрепа" за решаване на проблема. 
"Цената на извънредния труд да се увеличи 4 пъти. Така че да бъде неизгоден на работодателя да избира този начин на 
ръководство на собственото си предприятие", обясни Ваня Григорова. Работодателите коментираха, че Европейското 
законодателство защитават правата на работниците. 
"Не може да допуснем, че ееропейското законодателство, което прилагат другите страни и другите предприятия наши 
конкуренти, е направено в ущърб на хората. За да надграждаме в България допълнителни ограничения", коментира Васил 
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Социалният министър Деница Сачева обясни: 
"По отношение на сумираното изчисляване на работното време и на извънредния труд. Смятаме отново, че сме 
предложили максимално балансирани предложения, които да обслужват интересите и на двете страни". 
Предвижда се разрешеният извънреден труд да се увеличи от 150 на 300 часа годишно, но само ако шефът и синдикатите 
в предприятието са се договорили. Хората, които започват работа за първи път ще имат право на платен отпуск след 4, а 
не след 8 месеца стаж, както е в момента. Предвижда се завишаване на санкциите за некоректни работодатели. Очаква се 
кабинетът да гласува промените на 22 юли. 
 
Дневник 
 
√ Синдикати и управляващи остават на различни позиции за корекции в Кодекса на труда  
Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна принципна подкрепа за предложените от Министерството на 
труда и социалната политика промени в Кодекса на труда. Това съобщи пред журналисти в Министерския съвет 
председателят на съвета и вицепремиер Марияна Николова след заседанието на тристранния съвет, предава БТА. 
Предложеният закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда е плод на усилията и работата на всички социални 
партньори и на експертите от Министерството на труда и социалната политика, каза социалният министър Деница Сачева. 
Според нея той представлява балансирано предложение на интересите на всички страни. 
Всички социални партньори приемат ограничаването на възможността за една и съща работа между един и същ работник 
и работодател да се сключва трудов договор за работа през определени дни в месеца. По-голямата част от социалните 
партньори, без КТ "Подкрепа", приемат включването на тютюнопроизводителите в обхвата на лицата, които имат 
възможност да сключват еднодневни трудови договори. 
Подкрепя се и от всички гарантирането на възможността трудовите договори на осигуряващите се в Учителския пенсионен 
фонд да не бъдат прекратявани едностранно от работодателя до момента, до който не придобият право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст при общите условия, както и признаване за трудов стаж за времето, през което 
трудоустроеният или бременната работничка или служителка не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от 
работодателя съгласно предписанията на здравните органи. 
Постигнало се е и общо споразумение за разпростиране на колективния трудов договор след съгласие от всички 
национално представителни организации на работодателите и синдикатите, каза министър Сачева. По отношение на 
сумираното изчисляване на работното време и синдикати, и работодатели имат възражения, но според министъра 
предложението на министерството е балансирано. 
Вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов посочи, че според изискванията на Международната организация на труда 
сумираното изчисляване на работното време трябва да е само за непрекъсваеми производства и е наложително 
законодателството да се приведе в съответствие с това изискване. 
Икономическият съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова припомни, че темата за промени в Кодекса на труда и 
генералната му реформа беше поставена миналата година, като всички социални партньори са дали много предложения. 
"Финалният резултат днес е избор на Министерството на труда и социалната политика, всички предложения са част от 
различни предложения на синдикати и работодатели, но какво да остане сега е решение на министерството", каза Ваня 
Григорова. 
Според нея промените ще дадат още по-голяма възможност за полагане на извънреден труд, който не се заплаща като 
извънреден, а като редовен. Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов смята, че алтернативата е цената на 
извънредния труд да се увеличи четири пъти, така че да бъде неизгодно на работодателя да избира този начин за 
ръководство на предприятието. "Извънредният труд е забранен, може да се полага само в извънредни случаи и в никакъв 
случай не би трябвало да се счита за част от нормалния трудов процес, същото е и за сумираното изчисляване на работното 
време", заяви Ваня Григорова. По думите й работодателските примери, че в България работят хора с държави и партньори 
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от други части по света, не означава, че трябва да се работи повече от 8 часа, а че трябва да се планират в удобно време 
смените, което не трябва да значи работа от сутринта от 8 до през нощта в два. 
Ваня Григорова посочи, че позицията на КТ "Подкрепа" е последователно против еднодневните трудови договори, защото 
според синдиката те не само не изсветляват сектора, а дават възможност на работодателите спешно да подпишат трудов 
договор при проверка на ГИТ, което се е видяло при брането на черешите. 
"Законопроектът изчиства много дефекти, но това не означава, че трябва да се допускат допълнителни дефекти", обобщи 
Ваня Григорова позицията на КТ "Подкрепа". 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев посочи, че с общо съгласие е отстранена дебелата 
линия, която работодателите нито могат, нито искат да преминават - социалният министър Деница Сачева е поела 
ангажимент да промени разпоредбата за разпростиране на колективните трудови договори. Проектът създаваше 
възможност за корупционни практики - подписан браншови колективен договор между две от многото организации в 
бранша, да бъде разпрострян без съгласието на всички останали в бранша, каза Велев. Ще може да бъде разпростиран 
само след съгласие на всички представителни организации на работниците и на работодателите. АИКБ иска условията в 
България по отношение на сумираното изчисляване на работното време и на извънредния труд да не са по-лоши от тези в 
другите държави в ЕС, посочи Велев. 
По думите му европейското законодателство е в грижа за човека и в България не трябва да се правят допълнителни 
ограничения. "Решенията трябва да се взимат в предприятията, ако и работници, и работодатели са съгласни с дадено 
действие, не трябва някой чиновник от жълтите плочки да им забранява да работят и да получават по-малко", заяви Велев. 
Димитър Бранков от Българската стопанска камара посочи, че организацията отдавна настоява за отпадане на генералната 
забрана за полагане на извънреден труд. Ние не откриваме такъв аналог в нито една държава - членка на ЕС, отбеляза 
Бранков. По думите му тази забрана пречи и на работодатели, и на работници. Той даде пример и с бюджетната сфера - 
извънредната заетост на МВР и на служителите в здравеопазването в настоящата криза. 
Според проектопромените е предвидена възможност чрез колективно трудово договаряне синдикатите и работодателите 
на браншово и отраслово равнище да договарят по-голяма продължителност на извънредния труд на работник или 
служител, но не повече от 300 часа в рамките на една календарна година. 
 
Novini.bg 
 
√ НСТС постигна принципна подкрепа за важни промени на Кодекса на труда  
Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна принципна подкрепа за предложените от Министерството на 
труда и социалната политика промени в Кодекса на труда. Това съобщи пред журналисти в Министерски съвет 
председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество вицепремиерът Марияна Николова след заседанието 
на тристранния съвет. 
Предложеният закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда е плод на усилията и работата на всички социални 
партньори и на експертите от Министерството на труда и социалната политика, каза социалният министър Деница Сачева. 
Според нея той представлява балансирано предложение на интересите на всички страни. 
Всички социални партньори приемат ограничаването на възможността за една и съща работа между един и същи работник 
и работодател да се сключва трудов договор за работа през определени дни в месеца. По-голямата част от социалните 
партньори, без КТ "Подкрепа", приемат включването на тютюнопроизводителите в обхвата на лицата, които имат 
възможност да сключват еднодневни трудови договори. 
Подкрепя се и от всички гарантирането на възможността трудовите договори на осигуряващите се в Учителския пенсионен 
фонд да не бъдат прекратявани едностранно от работодателя до момента, до който не придобият право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст при общите условия, както и признаване за трудов стаж за времето, през което 
трудоустроеният или бременната работничка или служителка не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от 
работодателя съгласно предписанията на здравните органи. 
Постигнало се е и общо споразумение за разпростиране на КТД след съгласие от всички национално представителни 
организации на работодателите и синдикатите, каза министър Сачева. По отношение на сумираното изчисляване на 
работното време и синдикати, и работодатели имат възражения, но според министъра предложението на министерството 
е балансирано. 
Вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов посочи, че според изискванията на МОТ сумираното изчисляване на работното 
време трябва да е само за непрекъсваеми производства и е наложително законодателството да се приведе в съответствие 
с това изискване. 
Икономическият съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова припомни, че темата Кодекс на труда и генералната му 
реформа беше поставена миналата година, като всички социални партньори са дали много предложения. "Финалният 
резултат днес е избор на Министерството на труда и социалната политика, всички предложения са част от различни 
предложения на синдикати и работодатели, но какво да остане сега е решение на министерството", каза Ваня Григорова. 
Според нея промените ще дадат още по-голяма възможност за полагане на извънреден труд, който не се заплаща като 
извънреден, а като редовен. Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов смята, че алтернативата е цената на 
извънредния труд да се увеличи четири пъти, така че да бъде неизгодно на работодателя да избира този начин за 
ръководство на предприятието. "Извънредният труд е забранен, може да се полага само в извънредни случаи и в никакъв 
случай не би трябвало да се счита за част от нормалния трудов процес, същото е и за сумираното изчисляване на работното 
време", заяви Ваня Григорова. По думите й работодателските примери, че в България работят хора с държави и партньори 

https://novini.bg/profile/358
https://novini.bg/profile/395
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от други части по света, не означава, че трябва да се работи повече от 8 часа, а че трябва да се планират в удобно време 
смените, което не трябва да значи работа от сутринта от 8 до през нощта в два. 
Ваня Григорова посочи, че позицията на КТ "Подкрепа" е последователно против еднодневните трудови договори, защото 
според синдиката те не само не изсветляват сектора, а дават възможност на работодателите спешно да подпишат трудов 
договор при проверка на ГИТ, което се е видяло при брането на черешите. "Законопроектът изчиства много дефекти, но 
това не означава, че трябва да се допускат допълнителни дефекти", обобщи Ваня Григорова позицията на КТ "Подкрепа". 
Председателят на АИКБ Васил Велев посочи, че с общо съгласие е отстранена дебелата линия, която работодателите нито 
могат, нито искат да преминават - социалният министър Деница Сачева е поела ангажимент да промени разпоредбата за 
разпростиране на колективните трудови договори. Проектът създаваше възможност за корупционни практики - подписан 
браншови колективен договор между две от многото организации в бранша, да бъде разпрострян без съгласието на всички 
останали в бранша, каза Велев. Ще може да бъде разпростиран само след съгласие на всички представителни организации 
на работниците и на работодателите. АИКБ иска условията в България по отношение на сумираното изчисляване на 
работното време и на извънредния труд да не са по-лоши от тези в другите държави в ЕС, посочи Велев. По думите му 
европейското законодателство е в грижа за човека и в България не трябва да се правят допълнителни ограничения. 
"Решенията трябва да се взимат в предприятията, ако и работници, и работодатели са съгласни с дадено действие, не 
трябва някой чиновник от жълтите плочки да им забранява да работят и да получават по-малко", заяви Велев. 
Димитър Бранков от БСК посочи, че БСК отдавна настоява за отпадане на генералната забрана за полагане на извънреден 
труд. Ние не откриваме такъв аналог в нито една държава членка на ЕС, отбеляза Бранков. По думите му тази забрана 
пречи и на работодатели, и на работници. Той даде пример и с бюджетната сфера - извънредната заетост на МВР и на 
служителите в здравеопазването в настоящата криза. 
Според проектопромените е предвидена възможност чрез колективно трудово договаряне синдикатите и работодателите 
на браншово и отраслово равнище да договарят по-голяма продължителност на извънредния труд на работник или 
служител, но не повече от 300 часа в рамките на една календарна година. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Социалната комисия обсъжда промени в Закона за социалните услуги  
Парламентарната социална комисия ще обсъди два проекта за промени в Закона за социалните услуги. 
Те са внесени от "Обединените патриоти" и от ГЕРБ. 
Заседанието ще се проведе само ден след като Конституционният съд единодушно обяви за противоконституционни три 
разпоредби от закона за социалните услуги, който влезе в сила на 1 юли 2020 година. 
Предстои депутатите да съобразят поправките в нормативния акт и с това решение. 
 
√ От днес пътуваме до Гърция само с отрицателен PCR тест 
От 6.00 ч. тази сутрин желаещите да почиват в Гърция български граждани ще трябва да представят отрицателен резултат 
от актуален PCR тест на английски език, като формулярът трябва да съдържа трите имена и номера на паспорта или личната 
карта на пътника. 
В България има 36 оторизирани лаборатории за PCR тестове. Според управителя на една от големите вериги лаборатории 
в страната д-р Росен Михайлов желаещите да пътуват за Гърция няма да имат проблеми с бързината и качеството на 
тестовете и изготвянето на документите: 
"Ние още от началото на март, когато започнахме да работим PCR за коронавирус, на хората, които желаят, даваме резултат 
на английски език. ЕГН-то е вътре. Не е проблем да се вкарат и данни от личната карта. Ние работим на 7-8 работни места, 
така че едновременно 7-8 пациенти минават. Работим с удължено работно време - от 7.30 ч. до 19 ч. Не се е случвало да 
има върнати пациенти. По-скоро някой ако види опашка, може да се откаже, но тя върви доста бързо." 
Цената на PCR теста е 100 лева. 
 
√ Интерактивна карта представя актуална информация за пътуването по света 
На официалния сайт на Министерството на външните работи (МВнР) от вчера функционира интерактивна карта, която 
предоставя структурирана информация за начина на преминаване на граници и условията за влизане в държавите по света 
във връзка с пандемията от Covid-19. 
Картата e достъпна по два начина – от начална страница в червения банер „Коронавирусът – как ще пътуваме“, както и от 
всяка една друга страница от структурата на сайта – горе в дясно, под иконата „Дипломатически представителства“. 
Картата може да откриете и ТУК 
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√ Леко отслабване на експертните икономически нагласи в Германия през юли 
Нагласите на германските анализатори и инвеститори относно перспективите пред водещата европейска икономика се 
влошиха слабо през юли, което сякаш потвърждава очакванията за сдържана икономическа експанзия през втората 
половина на годината след брутален спад през първите две тримесечия в резултат на коронавирусната криза. 
Това показват резултат от последно проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew. 
Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, се понижи през юли до 59,3 пункта от 63,4 пункта през юни и при осреднена 
прогноза на финансовите пазари за индекс на ниво от 60,0 пункта. 
В същото време индексът, 
определящ оценките на 
инвеститорите за текущите 
икономически условия в 
Германия, се подобри слабо 
през настоящия месец до -
80,9 пункта от -83,1 пункта 
през юни и спрямо рекордно 
дъно през май от -93,5 пункта. 
"Прогнозата за германската 
икономика до голяма степен 
остава непроменена“, заяви 
президентът на института ZEW 
Ахим Вамбах. "След много 
лошо второ тримесечие 
експертите очакват 
постепенно нарастване на 
брутния вътрешен продукт 
през втората половина на 
годината и в началото на 2021 
г.", допълни той. 
Нагласите на финансовите експерти относно икономическото развитие в цялата еврозона през следващите месеци се 
подобри за четвърти пореден месец, като съответният показател се повиши през юли до 59,6 пункта от 58,6 пункта през 
юни. 
Zew индексът на текущата икономическа ситуация в еврозоната също нарасна през юли до -88,7 пункта от -89,6 пункта през 
юни. 
 
Investor.bg 
 
√ Домбровскис: България и Хърватия могат да влязат в еврозоната през януари 2024 г. 
Това може да стане и през 2023 г., но традицията по отношение на еврото е валутата да бъде приета януари, посочи 
заместник-председателят на ЕК  
България и Хърватия могат да се присъединят към еврозоната през януари 2024 г., заяви еврокомисарят с ресор 
„Икономика в интерес на хората“ и заместник-председател на Европейската комисия (ЕК) Валдис Домбровскис, цитиран 
от Bloomberg. 
Двете страни членки на Европейския съюз (ЕС) бяха приети миналата седмица в ERM II, където Домбровскис посочи, че 
очаква те да останат минимум две години, докато изпълнят критериите от Маастрихт.  
Може да са готови през 2023 г., но „традицията е еврото да бъде въведено през януари, което ни води до 1 януари 2024 
г.“, заяви Домбровскис в онлайн дискусия с журналисти по-рано днес. 
„Самото членство ще помогне за увеличаване на доверието между международните инвеститори и ще направи и двете 
страни по-привлекателни за инвестиции,“ каза още еврокомисарят от кабинета на председателя на ЕК Урсула фон дер 
Лайен. 
Европейската централна банка (ЕЦБ) заяви в петък (10 юли), че двете балкански държави отговарят на критериите за 
последната стъпка преди приемането в еврозоната. Банката също така определи базови лихвени проценти за техните 
валути, които ще могат да се изменят в диапазон плюс или минус 15% спрямо еврото. 
Домбровскис заяви, че планираното разширяване на валутната зона свидетелства за продължаващата привлекателност на 
еврото и засилва международната му роля. 
По повод препоръките за още работа по отношение върховенството на закона и борбата с корупцията и организираната 
престъпност Домбровскис заяви, че ЕК ще следи внимателно техното изпълнение. 
„Ние от Комисията възнамеряваме да наблюдаваме изпълнението на тези препоръки чрез хоризонталния механизъм на 
върховенството на закона, който ще бъде въведен по-късно през тази година. Същевременно България пое специфичен 
ангажимент след присъединяването си към ЕС, който също ще наблюдаваме“, посочи Домбровскис. 
Той уточни, че ангажиментът е в застрахователния сектор, рамката за платежоспособността, както и допълнителното 
затягане на рамката за борбата с прането на пари. 
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√ БНБ удължава срока за искане на отсрочки по кредитите до 30 септември 
Новите срокове се отнасят само за експозиции, за които не е искано преструктуриране преди 22 юни 2020 г. 
Българската народна банка (БНБ) удължава срока, в който клиентите на банките могат да поискат отсрочка за плащане на 
задължения, до 30 септември т.г., съобщават от централната банка. 
Крайният срок, до който клиентите на банките ще могат да получат отсрочка за задължения, също се удължава – до 31 
март 2021 г. 
Удължените срокове се отнасят само за експозиции, за които не е искано преструктуриране преди 22 юни 2020 г., уточняват 
от БНБ. 
Централната банка припомня в съобщението си, че на 9 юли (четвъртък) взе решение да спазва гласуваните от Европейския 
банков орган (ЕБО) изменения в насоките за законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, 
прилагани с оглед на кризата, предизвикана от коронавируса COVID-19. С промените в насоките се удължава с три месеца 
- от 30 юни 2020 г. на 30 септември 2020 г., крайният срок за прилагане на мораториум върху плащанията. 
В тази връзка БНБ утвърждава предложено от Асоциацията на банките в България удължаване на срокове във вече приетия 
„Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции 
във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от 
COVID-19”, посочва се в съобщението. 
БНБ освен това ще започне да публикува ежемесечно агрегирана информация във връзка с постъпилите и одобрени 
искания до банките за отсрочване на задълженията по настоящия ред. Информация за април, май и юни 2020 г. ще бъде 
публикувана на 31 юли 2020 г. За последващите месеци от действието на утвърдения ред месечна информация ще се 
публикува в края на последния работен ден на месеца, следващ отчетния период. 
В края на март т.г. БНБ и Асоциацията на банките в България обявиха, че се подготвят мерки в подкрепа на 
кредитополучателите, които ще са съобразени с инструкциите на Европейския банков орган (ЕБО). ЕБО публикува насоките 
си за облекчаването на плащанията по кредитите в условията на коронакризата дни по-късно, на 2 април. Те предвиждат 
банките да предлагат облекчения на широк кръг клиенти при едни и същи условия, но по експозиции, които не са 
просрочени преди кризата. 
 
√ Каракачанов и Горанов също потвърдиха, че правителството няма да подава оставка 
Левицата в момента не е в кондиция да има претенции за управлението на държавата, коментира финансовият 
министър 
Към днешна дата правителството няма намерение да подава оставка, каза вицепремиерът Красимир Каракачанов, 
цитиран от БНР. 
Подобно изказване направи в Пловдив и министърът на финансите Владислав Горанов. Според него оставка на 
правителството не е на дневен ред. Той е убеден, че исканият от БСП вот на недоверие няма да успее. 
"Със сигурност това няма да е успешен вот, тъй като партньорите, подкрепящи правителството, са консолидирани по това, 
че има още много какво да свършим и ще отхвърлим този вот на недоверие, когато бъде внесен, тъй като още не сме 
запознати с мотивите. Но левицата в момента, според мен, не е в кондиция да има претенции за управлението на 
държавата", е мнението на Горанов. 
„Не обмисляме оставка на кабинета”, заяви вицепремиерът Томислав Дончев във връзка с протестите от последните дни 
срещу правителството „Борисов 3“.  
„Легитимното българско правителство може да бъде сменено само с легитимни избори“, посочи финансовият министър 
Владислав Горанов, цитиран от БНТ. 
Горанов коментира и твърденията на Васил Божков, че му е давал пари в пликове като неверни и отрече да е получавал 
каквито и да било пратки от хазартния бос. 
Investor.bg припомня, че вчера, за пети пореден ден в София и в други градове имаше протести с искане за оставка на 
правителството и на главния прокурор. Заявено е намерение за такива демонстрации и днес. 
Снощи, в разгара на поредния ден от протести, посолството на САЩ в нашата страна публикува във Facebook профила си 
съобщение, чиято основа беше следната: "Всяка нация заслужава съдебна система, която е надпартийна и подвластна на 
върховенството на закона. Ние подкрепяме българския народ в стремежа му за повишаване на доверието в 
демократичната система и насърчаване на върховенството на закона в България. Никой не е над закона." 
Като "достатъчно балансирано" определи посланието на американското посолство вицепремиерът Красимир 
Каракачанов. 
"Фактът, че различни части на обществото го четат по различен начин показва, че посланието е ясно. И едните имат право 
да протестират и трябва да бъде уважено това право, но трябва да се спазва и законът и да има върховенство на закона", 
посочи военният министър. 
Вчера Прокуратурата обяви нови доказателства, събрани със СРС-та, по разследване срещу бизнесмена Васил Божков, в 
които се обсъждат протестите.  
Специализирана прокуратура образува ново досъдебно производство за престъпление, като отдели материали от 
досъдебното производство, водено срещу обвиняемия Васил Божков и други лица, за участие в организирана престъпна 
група и други престъпления. 
От съобщението на държавното обвинение става ясно, че доказателствата са 4 телефонни разговора на обвиняемия Васил 
Божков, спрямо когото са прилагани специални разузнавателни средства. 
Обществото има право да знае как обвиняемият Васил Божков и подсъдимият Цветан Василев си партнират с "честни" 
политици и "свободни" журналисти, заяви по-рано говорителят на главния прокурор Сийка Милева. 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/bankite-v-es-shte-predlagat-oblekcheniia-na-shirok-kryg-klienti-pri-ednakvi-usloviia-301732/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/bankite-v-es-shte-predlagat-oblekcheniia-na-shirok-kryg-klienti-pri-ednakvi-usloviia-301732/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vicepremieryt-donchev-ne-obmisliame-ostavka-na-kabineta-308092/
https://www.dnes.bg/temida/2020/07/14/prokuraturata-s-novo-razsledvane-razkri-razgovori-na-bojkov-ot-srs-ta.456569
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Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Членството на България в ERM II ще даде повече оптимизъм на българския бизнес 
Георги Ганев, икономист, Център за либерални стратегии, 13.07.2020 
Приемането на България във валутно-курсовия механизъм ERM II може да помогне по две линии. Първата линия е да 
направи някои потенциални чуждестранни инвеститори по-склонни да инвестират в България. Втората линия е да увеличи 
оптимизма на местния бизнес в страната, че той ще има по-добри дългосрочни перспективи с оглед на неговото 
финансиране. Това каза Георги Ганев, икономист от Центъра за либерални стратегии, в предаването "Светът е 
бизнес"  с водещ Ивайло Лаков.  
"В дългосрочен план българският бизнес ще види предимството от по-ниските лихви. Но в сегашната ситуация на 
глобално ниски лихви най-вероятно ефектът няма да е особено голям". 
Ганев коментира, че приемането на България в ERM II е голяма стъпка по пътя към интеграцията на страната в сърцевината 
на икономиката на Европа. 
"Със сигурност това събитие увенчава многогодишни усилия. Единствената забележка, която може да се отправи, е защо 
трябваше толкова дълго да се чака. През 2007 г. прозорецът бе широко отворен и тогава България не се възползва", уточни 
той.  
По думите му влизането в ERM II води до промяна само в страни, в които валутният курс е плаващ и този механизъм 
ограничава колебанието. 
"Замисълът на този критерий за членство в еврозоната е създаден за страни с плаващ валутен курс, а не за страни 
с фиксиран валутен курс. Изискването е в рамките на поне две години страната да демонстрира, че избраният 
паритетен курс не подлежи на напрежение нагоре или надолу". 
Според него влизането в ERM II е по-висока бариера от последващо евентуално влизане в еврозната. 
"Една страна може да влезе в еврозоната, ако квалифицирано мнозинство от страните членки на еврозоната са 
съгласни. Но в ERM II се влиза с пълно единодушие. В петък ни бе съобщено, че нито една страна от еврозоната няма 
против България да направи сериозна крачка към приемането на еврото".  
По думите му това е важно политическо съобщение, защото означава, че ще се гледа по-благосклонно на страната. 
Той коментира и числовите критерии. "Според тях трябва да има овладян бюджетен дефицит до 3% от БВП и да има 
овладян държавен дълг до 60%. През последните години България показа, че владее тези стъпки. Но България не стои 
добре по критерия за инфлацията", допълни Ганев.  
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ ЕЦБ: Банките от еврозоната ще затегнат достъпа до кредити през следващите три месеца 
Кредитните стандарти са като цяло непроменени за предприятия през второто тримесечие  
През второто тримесечие на годината банките от еврозоната са запазили сравнително улеснен достъпа до кредити с 
подкрепата на държавните гаранции, но вероятно ще затегнат кредитните стандарти през следващите три месеца, 
съобщиха от Европейската централна банка във вторник. 
Кредитните стандарти - т.е. вътрешните указания на банките или критериите за одобрение на заеми - са останали като 
цяло непроменени за заеми за предприятия, като същевременно са се затегнали допълнително за заемите на домакинства 
за закупуване на жилища, потребителски кредити и други заеми за домакинства през второто тримесечие, 
пише Investor.bg. 
С кризата, предизвикана от пандемия, която блокира голяма част от икономиката на еврозоната, компаниите прибягнаха 
до използването на банковите кредити, за да си гарантират ликвидност, а държавните гаранционни схеми предоставиха 
жизненоважна подкрепа за банките да поддържат паричните потоци. 
„През третото тримесечие на 2020 г. банките очакват значително нетно затягане на кредитните стандарти за заеми за 
предприятия, което е свързано с очаквания край на държавните гаранционни схеми в някои големи страни от еврозоната“, 
пише в доклад на  ЕЦБ за условията на кредитиране през второто тримесечие, публикуван на сайта на институцията. 
 
√ Макрон насочва още 100 млрд. евро за икономическото възстановяване 
Президентът обяви новите стимули навръх националния празник на Франция 
Френският президент Еманюел Макрон насочва още 100 милиарда евро (113 милиарда долара) за възстановяването на 
икономиката, съобщава Bloomberg.  
Средствата ще са насочени към “индустриалното, екологичното, местното, културното и образователното възстановяване”, 
заяви Макрон. “Убеден съм, че можем да създадем различна страна за 10 години”, добави той.  
Говорейки в рамките на церемонията по случай националния празник на Франция, френският президент представи 
икономическите стимули за вируса като възможност да се инвестира в секторите, които ще са от значение в бъдеще. Той 
не спомена дали ще се кандидатира на президентските избори в страната през 2022 г.  
Опасенията за младите  
По-рано Макрон заяви, че 460 милиарда евро ще бъдат насочени в подкрепа на икономиката по време на блокадите 
заради коронавируса, включително за подкрепа на заетостта, данъчни облекчения и предоставяне на заеми за бизнеса. 
"Нов дългосрочен план от стимули ще стартира в края на август", заяви финансовият министър Бруно льо Мер в 
понеделник. Той дабави, че мерките предвиждат свиване на данъците за компаниите.  

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/79833-chlenstvoto-na-balgariya-v-erm-ii-shte-dade-poveche-optimizam-na-balgarskiya-biznes
https://www.investor.bg/
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Тревогите във Франция нарастват и по отношение на младите хора, които трябва да навлязат на пазара на труда през 
септември. Компаниите, които назначават млади служители, ще могат да се възползват от данъчни намаления, а някои от 
младите, които не могат да намерят работно място, ще могат да продължат обучението си по-дълго.  
Отворената врата  
Въпреки че Макрон защити своите политики, той остави отворена вратата за отлагането на водещата си реформа на 
пенсионната система за след 2022 г. Той обаче отбеляза, че ще бъде необходимо преразглеждане на системата, което 
беше отложено по време на кризата. Макрон изключи възможността за повторното въвеждане на популярния данък върху 
богатството. 
Икономическата несигурност ще остане висока в следващите няколко месеца, докато Франция се подготвя за втора вълна 
на пандемията. Правителството очаква спад на брутния вътрешен продукт от 11% през тази година и загубата на поне 800 
хиляди работни места. За да се избегнат нови случаи на заразени с Covid-19, Макрон заяви, че подкрепя въвеждането на 
изискване за задължително носене на маски за лице в закритите публични места от август. 
 
√ ЕС трудно ще се справи с популисткия си проблем в източната част на блока 
Президентските избори в Полша затвърдиха статута ѝ на непослушна страна членка, заедно с Унгария 
Лидерите на Европейския съюз, които се борят за плана за възстановяване от коронавируса, имат нарастващ проблем в 
източната част на блока, за чието решение изглежда могат да направят малко, пише Bloomberg.  
Президентските избори от Полша от уикенда показаха разделението в страната относно отношенията ѝ с Брюксел, като 
действащият президент Анджей Дуда спечели вота с подкрепа от 51% срещу 49-процентна подкрепа за проевропейския 
кандидат Рафал Тшасковски. Въпреки че това не беше референдум за членството на Полша в ЕС, изборите показаха 
отношението на жителите на страната към демократичните страндарти на блока и желанието за по-дълбока интеграция.  
Очаква се във вторник Унгария да приеме резулюция, според която страната ще подкрепи бъдещия европейски бюджет 
само ако блокът преустанови разследването си относно спазването на демократичните правила в нея и оттегли заплахата 
си, свързана с условията, по които тя може да се възползва от средствата.  
„Процедурите за върховенство на закона на ЕС се превърнаха в идеологически политически лов на вещици“, посочва в 
законопроекта управляващата партия на Унгария. „Прекратяването им е необходимо условие за поемането на общ дълг и 
за вземането на общо решение за бъдещето на европейските нации“, посочват още от “Фидес”.  
Полша и Унгария отдавна са в противоречие с европейския мейнстрийм, като имат противоречия по всички теми - от 
независимостта на съдилищата и контрола на медиите до изменението на климата и имиграцията. Най-новите развития 
обаче идват в неудобно за континента време, тъй като той се опитва да събере политическата подкрепа за справяне с 
икономическите проблеми от пандемията. Предстои лидерите на ЕС да се срещнат в Брюксел в петък. 
Силата на ветото  
От страна на фискално консервативните страни има недоволство, като те настояват ЕС да има изисквания за начина, по 
който се предоставят средствата в 7-годишния му бюджет, за да се насърчи спазването на върховенството на закона.  
Анализатори заявиха, че не очакват големи промени след срещата на върха, когато трябва да бъде начертана рамката за 
бюджета до 2027 г. Във всеки случай решението трябва да бъде подкрепено от всички държавни ръководители на 27-те 
страни членки на блока, което включва полския премиер и неговите унгарски партньори.  
Гражданите на Полша получават повече средства от ЕС на нетна база, отколкото жителите на която и да е от останалите 
страни в блока, като стотиците милиарди евро помогнаха на страната да трансформира икономиката си през последните 
16 години. 
Сянката на Brexit  
Не само поведението на Полша е дилема за ЕС. Въпреки че политиците от блока настояват за зачитането на 
демократичните институции, те се опасяват да застанат против волята на електората. Притесненията са, че това може да 
доведе до оттеглянето на втора страна след Великобритания от ЕС.  
През последните пет години мерките на Дуда и управляващата партия “Право и справедловост” увеличиха тевогите на 
европейските лидери. С неговото мото “Полша над всичко” правителството във Варшава стартира кампания срещу 
независимите съдилища и натежа над свободата на публичните медии.  
За някои оттеглянето на Полша ще е пропиляна възможност, още повече, че сега страната е петата по големина  членка на 
блока.  
“След Brexit има място за по-активната роля на Полша в ЕС”, посочва експерт на Полската академия на науките.  
Непослушните страни на ЕС   
За момента няма нищо, което да предполага, че Полша или която и да е друга източна страна членка на ЕС планира да 
напусне блока. Членовете на “Право и справедливост” посочват, че са „еврореалисти“, а не „евроскептици“. Но подкрепата 
за Дуда, макар и много по-малка, отколкото очакваха проучванията преди пандемията, е още едно предупреждение за 
все по-фрагментирания блок по време на поредния тест за неговата сплотеност. 
През 2018 г. Дуда определи ЕС като „въображаема общност, от която не печелим много“, като изгради кампанията си върху 
полския национализъм. Това е в пълен контраст с идеята на неговия опонент Рафал Тшасковски, кметът на Варшава, който 
заяви, че основната му външнополитическа цел ще бъде възстановяването на тесни политически връзки с Париж и Берлин.  
Сега Полша затвърди ролята си на непослушна страна в ЕС, заедно с Унгария. За да подчертае значението на победата на 
Дуда, Найджъл Фараж, един от най-известните поддръжници на Brexit във Великобритания, изрази подкрепата си в 
Twitter.  
„Хубаво е да видите евроскептична победа в Полша“, коментира той. 
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√ Индустриалното производство в ЕС се повишава с 11,4% след разхлабването на мерките 
Нагласите на експертите относно икономическото развитие на еврозоната се подобряват за четвърти пореден 
месец 
Индустриалното производство в Европейския съюз нараства с 11,4% на месечна база през май, след като държавите 
членки започнаха да облекчават мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, съобщава Investor.bg. 
В еврозоната показателят отчита ръст от 12,4%, докато в България той се понижава с 0,1%. Това показват данните на 
Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, публикувани във вторник. 
На годишна база обаче промишленото производство намалява с 20,9% в еврозоната и с 20,5% в ЕС. 
Нагласите на експертите по финансовите пазари относно икономическото развитие на еврозоната се подобряват за 
четвърти пореден месец, като съответният показател се покачва с 1 пункт на месечна база през юли до сегашното му ниво 
от 59,6 пункта. 
Индикаторът за текущата икономическа ситуация в еврозоната се повишава с 0,9 пункта до ниво от минус 88,7 пункта. Това 
показва проучването на икономическите настроения на Центъра за европейски икономически изследвания ZEW, чиито 
данни бяха публикувани днес. 
От друга страна, индикаторът на ZEW за икономическите нагласи в Германия намалява през юли 2020 г. Очакванията вече 
са на ниво от 59,3 пункта или с 4,1 пункта по-ниско в сравнение с предходния месец.  
Оценката на текущата икономическа ситуация в Германия от своя страна се подобрява слабо за втори път след януари 2020 
г. Съответният показател в момента е на ниво от минус 80,9 пункта, увеличавайки се с 2,2 пункта спрямо юни. 
 
√ Източна Европа може да привлече нови производства в резултат от коронакризата 
Световната икономика търпи интензивни промени заради пандемията, което ще доведе до преместване на 
производства, сочи доклад  
Страните от Централна и Източна Европа могат да привлекат нов производствен капацитет, тъй като световната икономика 
претърпя големи промени в контекста на пандемията от коронавируса Covid-19, според нов доклад на Colliers International, 
разглеждащ регионалния индустриален пазар, съобщава Investor.bg. 
В частност Румъния се отбелязва в доклада като силно конкурентно място както по отношение на разходите, така и по 
отношение на значителното увеличение на промишленото производство в страната през последните години, пише онлайн 
изданието Emerging Europe. 
В доклада се отбелязва, че глобалната икономика претърпява период на интензивни промени в контекста на пандемията 
и се очаква отношенията между Европа и Китай да се променят значително в бъдеще. 
Все повече специалисти говорят за преместване на важни производствени мощности, експлоатирани в Азия от европейски 
компании, желаещи да контролират по-добре веригата на доставки. Доскоро обаче основна пречка биха били значително 
по-високите производствени разходи в Централна и Източна Европа в сравнение с Китай. 
Тъй като заплатите в Китай нараснаха значително през последните 10 години, тази промяна става все по-възможна, 
особено в контекста на пандемия, която оказва огромен натиск върху веригата на доставки. 
В развиващите се икономики в Европа се наблюдава един от най-високите темпове на икономически растеж в последното 
десетилетие, както и на индустриалното производство. Вероятно най-голямото предимство, което имат страните от този 
регион, е пазарът на труда, защото заплатите са няколко пъти по-ниски, отколкото в Западна Европа, а през последните 
години са изненадващо подобни на Китай, посочват в доклада си от Colliers International. 
„България остава доста под нивото на разходите за труд в Китай за производствени операции, Румъния е сравнима с Китай, 
а Полша и Унгария не са много по-скъпи“, казват от консултантската компания. 
„Има големи разлики от преди десетилетие и половина, когато източноевропейските страни или се готвеха да се 
присъединят към ЕС, или току-що бяха станали членове. Между 2004 и 2018 г. средните производствени разходи се 
увеличават 5,6 пъти в Китай, докато в региона на Централна и Източна Европа авансът е много по-нисък. И всичко това с 
производителност, която ясно поддържа темпото“, допълват анализаторите. 
По-конкретно, Чехия, Унгария, Полша, Словакия отбелязват увеличение на разходите за труд от 1,6 до 2,6 пъти от 2004 до 
2018 г., докато в България и Румъния е трикратно. За сравнение, разходите за труд в германския производствен сектор са 
около три пъти по-високи, отколкото в Чехия и Словакия, около четири пъти по-високи, отколкото в Унгария и Полша, почти 
шест пъти по-високи, отколкото в Румъния, и почти осем пъти по-високи, отколкото в България. 
 
БНТ 
 
√ КС реши: В Закона за социалните услуги – противоконституционни разпоредби  
Конституционният съд единодушно обяви за противоконституционни част от разпоредбите на Закона за социалните 
услуги. 
От съобщението на сайта на съда става ясно, че това са текстове от три члена на закона, които дават широки права на 
доставчиците да посещават и да получават лична информация за обслужваните лица и ограничават правата на родителите 
в случаите на ползване на социални услуги от непълнолетни лица. 
В останалата си част искането е отхвърлено като неоснователно. 
Припомняме ви, че делото в КС беше образувано по искане на 54 народни представители от БСП, а месеци наред 
родителски организации протестираха пред парламента заради закона, който влезе в сила от 1 юли, след като веднъж вече 
бе отложен с 6 месеца. 

https://www.investor.bg/novini/130/a/ikonomicheskite-naglasi-v-evrozonata-se-podobriavat-za-chetvyrti-poreden-mesec-308204/
https://www.investor.bg/
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Родители и НПО-та нееднократно обвиниха социалния министър Деница Сачева, че не е организирала нито една дискусия 
със заинтересованите страни, тъй като законът всъщност регламентира отнемането на деца от техните родители. 
 
√ С 40% са намалели добивите на пшеница в Русенско  
С 40 % по-малка реколта от пшеница отчетоха русенските зърнопроизводители след края на жътвата. На места в 
Североизточна България добивът е около 250 килограма от декар, вместо нормалните 550. 
Иван Караиванов отглежда над 6000 декара с пшеница. Въпреки грижите и усилията, които е положил, добивът е по-нисък 
- около 450 килограма за декар. 
Иван Караиванов: “Липсата на дъжд, с много трудната и суха зима, студена пролет, много слани и това се отрази на 
есенниците изключително пагубно и резултатите са незадоволителни. 
Заради слабата реколта много от стопаните няма да могат да покрият разходите, които са направили за заплати, семена, 
препарати, торове и плащането на ренти. Те са принудени да теглят кредити, за да се разплатят. 
Иван Караиванов: “За да получиш кредит трябва да има продукция, за да получиш кредит трябва да има основни средства 
- недвижими имоти, които да се заложат." 
От бранша твърдят, че по-ниските добиви на пшеница не би трябвало да повлияят на цената на хляба. Жито има достатъчно 
и с добро качество. Прогнозират, че пшеницата ще се търгува като миналата година - около 350 лева за тон. На 10 август 
стопаните започват да прибират слънчогледа и царевицата, но и там очакват по-слаба реколта. 
 
√ МОН с платформа за онлайн кандидатстване на българи от чужбина във ВУЗ-ове  
Платформа, предоставяща възможност за онлайн кандидатстване в български държавни университети, разработи 
Министерството на образованието и науката. 
Платформата ще е полезна за българи от чужбина и граждани на Северна Македония, които желаят да продължат 
обучението си в нашата страна, съобщиха от МОН. 
Заради пандемията от COVID-19 тази година няма да се провежда традиционният изпит - тест по български език, 
литература и история на България, с който се кандидатства по постановленията за образователна дейност сред българите 
в чужбина и за граждани на Северна Македония. 
За улеснение на кандидат-студентите в платформата са разработени регистрационна форма, форма за вход в системата и 
електронен формуляр с желанията на кандидата. 
Тази година класирането ще се извършва въз основа на средния успех и оценките по балообразуващите предмети от 
дипломата за завършено средно образование. 
Втори модул от платформата съдържа информация за всички български държавни висши училища и ще е полезен за 
младите хора да се запознаят с възможностите за обучение у нас. 
Платформата е публикувана на интернет страницата на МОН в рубриката "За българите зад граница", Кампания 2020/2021 
г. 
 
√ Платформата "Bulgaria wants you" ще връща българите от чужбина  
Вчера стартира нова онлайн платформа за привличане на българи от чужбина. "Bulgaria wants you" ще предлага 
информация за начина на живот в по-големите общини, както и ще събира предложения за работа. 
Основната цел на създателите на новата онлайн платформа е да покажат, че България е по-привлекателно място за 
живеене, отколкото е била преди 30 години, когато много млади хора са се отправили на запад в търсене на по-добър 
живот. 
Моника Иванчовска, мениджър на проекта: Проектът е отворен както за българите в България, така и за всеки един 
българин по света, който има нужда от промяна, има нужда от ново начало и е време да помисли за България, която да 
бъде сложена в плановете си, защото България предлага и достоен живот и възможност за кариера, въпреки всички 
промени, на които сме свидетели днес. 
Новата платформа разполага и с калкулатор, който позволява да се изчисли колко би ни струвал живота в конкретен 
български град. Така например, ако посочим, че живеем в София, а искаме да се преместим в Благоевград, то системата 
показва, че там живота ни би бил с 55% по-евтин. 
Моника Иванчовска: Столицата не е България, има прекрасни компании, които развиват своята дейност в останалите 
райони в страната, които са представени със собствени подстраници в нашата платформа. 
Освен общини и големи компании, платформата е подкрепена от неправителствени организации и министерството на 
външните работи. 
 
√ Нови ограничения за български граждани при пътуване заради COVID-19  
Все повече държави въвеждат ограничения при пътуване заради увеличаващия се брой заразени с COVID-19. 
Австрия забранява на територията й да кацат самолети от 10 държави, сред които е и България. Мярката влиза в сила от 
днес и ще важи до 31 юли. Засега ограничения по сухопътните граници не се предвиждат. 
Унгария въведе специално разделение на държавите, според броя на случаите на заразени. Страната ни попада в "жълтия 
списък", което означава медицински преглед на границата и задължителна 14-дневна карантина. Тя може да отпадне при 
наличието на два последователни отрицателни теста за коронавирус, направени през 48 часа в рамките на предходните 5 
дни. 
Белгия също извади България от списъка на сигурните държави. Страната ни попада в т.нар. "оранжев списък" - не е 
забранено да се пътува, но с повишено внимание. За влизащите в страната от България няма задължителна карантина. 

https://higher-edu.mon.bg/ap/home
https://higher-edu.mon.bg/ap/home
https://higher-edu.mon.bg/ap/home
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√ 74% от българите искат по-силна роля на ЕС в справянето с кризата  
Според ново проучване, възложено от Европейския парламент и проведено през втората половина на юни 2020 г., почти 
седем от десет респонденти (68%) искат по-силна роля на Европейския съюз в борбата с кризата. В България този дял е 
74%. Повече от половината (56%) от респондентите на общоевропейско ниво считат, че това изисква ЕС да разполага с 
повече финансови средства, които трябва да бъдат насочени основно за преодоляване на последиците от пандемията за 
секторите на здравеопазването и икономиката. В България делът им е 50%. 
Повече от половината запитани в ЕС (53%) продължават да са неудовлетворени от степента на проявената солидарност 
между държавите членки по време на пандемията, въпреки че сега повече хора я оценяват положително в сравнение с 
април (+5 процентни пункта). В България този дял е 57%. 
Коментирайки резултатите от последното проучване, председателят на ЕП Давид Сасоли заяви: „Резултатите от това 
проучване ясно показват, че гражданите на ЕС очакват ЕС да прояви по-голяма солидарност и да предприеме повече 
действия, за да подпомогне възстановяването. Те също признават необходимостта от по-голям бюджет на ЕС за борба с 
безпрецедентните последици от пандемията за икономиката и обществото ни. В контекста на настоящите бюджетни 
преговори, Парламентът подкрепя призива на гражданите за по-ефективен и амбициозен ЕС.“ 
Трима от всеки четирима европейски граждани (76%) са чували за различните мерки на ЕС, предложени с цел борба с 
последиците от пандемията от COVID-19. В България делът им 86%, като дели първото място с Италия. 36% от 
респондентите – или с три процентни пункта повече в сравнение с първото подобно проучване през април – знаят и какви 
са тези мерки. В България делът им отново е сред най-високите в ЕС – 49%. 
49% от хората, които са чували за мерките на ЕС срещу COVID-19, са удовлетворени от тях. Ясното увеличение на дяла на 
удовлетворените от мерките с почти 7 процентни пункта средно (в сравнение с 42% през април) потвърждава, че се 
увеличава обществената подкрепа за предложените мерки, много от които все още предстоят да бъдат реализирани. 
Удовлетвореността на българските граждани е под средната за ЕС, като остава на нивата от април – 42%. 
Малко над половината респонденти в ЕС (53%) не са удовлетворени от степента на проявената солидарност между 
държавите членки на ЕС по време на пандемията. Средно 39% от гражданите на ЕС изразяват удовлетвореност. Отчита се 
средно увеличение с 5 процентни пункта в сравнение с април 2020 г., като тенденцията е най-забележима в Португалия и 
Испания (+9 процентни пункта в двете държави), както и в Германия, Гърция, Румъния и Словакия (около +7 пункта в 
четирите държави). В България делът им е 57% (+1 процентен пункт). 
Около две трети от анкетираните (68%) са съгласни, че „ЕС следва да разполага с повече правомощия за справяне с кризи 
като пандемията от коронавируса“, като това мнение се подкрепя от абсолютно мнозинство в 26 държави членки. Най-
силна подкрепа за повече правомощия на ЕС изразяват респондентите в Португалия и Люксембург (по 87% в двете 
държави), Кипър (85%), Малта (84%), Естония (81%), Ирландия (79%), Италия и Гърция (по 78% в двете държави), Румъния 
(77%), Испания (75%) и България (74%). 
56% от европейците считат, че ЕС трябва да разполага с повече финансови средства, за да може да се справи с последиците 
от пандемията от коронавирус. В 15 държави – членки на ЕС, това твърдение се подкрепя от абсолютно мнозинство от 
анкетираните, като най-голям е процентът в Гърция (79%), Кипър (74%), Испания и Португалия (по 71% в двете държави). В 
България делът им е под средния за ЕС - 50%. 
Запитани в кои области на политиките трябва да се изразходва такъв увеличен бюджет на ЕС, европейските граждани 
посочват общественото здравеопазване като основен приоритет . 55% от респондентите определят разходите за 
общественото здравеопазване като най-важни, като те са поставени на първо място в 17 държави членки. В България делът 
им е малко под средния за ЕС – 53%, като здравеопазването е посочено като първостепенен приоритет. 
Като следващи по приоритетност са посочени икономическото възстановяване и новите възможности за предприятията 
(45%), заетостта и социалните въпроси (37%), както и борбата с изменението на климата (36%). В Италия (58%), Словения 
(55%) и Литва (54%) финансирането на икономическото възстановяване се посочва като главен приоритет. За България този 
приоритет е посочен на второ място с 50%. За гражданите в Австрия (48%) и Дания (45%)борбата с изменението на климата 
остава основен приоритет за ЕС, докато във Словакия (63%), Хърватия (58%) и Финландия (46%) отдават приоритет на 
заетостта и социалните въпроси. В България борбата с изменението на климата остава на по-заден план с 27%, като този 
приоритет е изпреварен от образованието и културата (42%) и заетостта и социалните въпроси (39%). 
Тревожното лично финансово положение на европейските граждани от началото на пандемията е ясен показател за това 
колко е важно възможно най-бързо да бъдат взети необходимите решения за пакета за възстановяване. Почти 
непроменен в сравнение с април остава делът на респондентите (57%), които казват, че са изпитали финансови 
затруднения в личния си живот. Най-често се споменава загубата на доходи (28%), посочена като ключов проблем в 21 
държави членки, с най-висок процент в Унгария и Испания (по 43% и в двете държави), България и Гърция (по 41% и в двете 
държави), както и Италия (37%). 
Значително развитие се наблюдава във връзка с усещанията на анкетираните по време на кризата. Гражданите от 15 
държави членки на ЕС, посочват усещането за „надежда“ (общо 41%), за да опишат най-добре своето настоящо 
емоционално състояние. България също попада в тази група с 43% от респондентите дали този отговор. Това усещане е на 
второ място със съвсем малка разлика след „несигурност“, посочена от 45% от респондентите, която бележи спад с 5 
процентни пункта в сравнение с април (50%). Като цяло негативните усещания намаляват: страх (17%, -5 п.п.), 
неудовлетвореност (23%, -4 п.п.), безпомощност (21%, -8 п.п), докато усещанията за увереност и готовност за помощ се 
увеличават, съответно с 3 процентни пункта до 24% и с 2 процентни пункта до 16% средно за ЕС. 
Проучването е проведено онлайн (и по телефона в Малта и Кипър) от Kantar между 11 и 29 юни 2020 г. сред 24 798 
респонденти в 27-те държави – членки на ЕС. Проучването е ограничено до респонденти на възраст между 16 и 64 години 
(16–54 г. в България, Чехия, Хърватия, Гърция, Унгария, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Словакия). 



13 

 

Представителността на национално ниво се осигурява от квоти за пол, възраст и регион. Общите средни резултати се 
получават според броя на населението на всяка анкетирана страна. 
 
Дневник 
 
√ Американският посланик след среща с Борисов: "никой не е над закона" се отнася за всички  
Премиерът Бойко Борисов се срещна с американския посланик в София Херо Мустафа, съобщи Би Ти Ви, като уточни, че за 
срещата е дошло потвърждение и от правителствената информационна служба. Официална информация за срещата не 
беше дадена. Ако се съди по престоя на автомобила на посланика пред Министерския съвет, срещата е продължила около 
половин час. 
Снощи на своята страница във "Фейсбук" от посолството написаха, че правото на мирно събиране е основна демократична 
ценност. "Ние подкрепяме българския народ в стремежа му за повишаване на доверието в демократичната система и 
насърчаване на върховенството на закона в България. Никой не е над закона", се казва още в публикацията. 
Не е моя работа да призовавам за оставки 
В писмен отговор до "Свободна Европа" Херо Мустаха казва, че е посетила премиера Борисов по негова покана. 
"Обсъдихме много теми, включително нашето изявление от миналата нощ, протестите в България, успехът на България в 
присъединяването към ERM-II", отбелязва тя. 
И допълва: "Не е моя работа да призовавам за оставка на което и да е длъжностно лице. Изявлението ми е относно 
ценностите, които ние в Съединените щати изповядваме. През последната година САЩ и България укрепихме нашето 
стратегическо партньорство, като издигнахме на ново ниво сътрудничеството си за благото на нашите два народа". 
Посланикът на САЩ допълва, че демонстрациите в България тази седмица и демонстрациите в Съединените щати в 
последните месеци показват силата на гражданското общество в двете страни. "Правото на мирно събиране е основно 
право във всяка една демокрация и ние искахме да заявим, че държим на това право в един важен период, както за 
Съединените щати, така и за България", подчертава тя. 
Според Херо Мустафа изявлението, че "никой не е над закона", е аксиома във всяка една демокрация. "Това се отнася 
еднакво до всички - бизнесмени, служители на държавата, членове на правоприлагащите институции, независимо от 
тяхното материално състояние или социален статус. Законът трябва да се прилага еднакво към всички", се казва в 
писмения отговор.До момента подкрепа за протестите дойде и от Европейската комисия.  
 
√ Министерството на правосъдието предлага кредиторите да контактуват само лично с длъжника  
Работната група, създадена със заповед на министъра на правосъдието Данаил Кирилов на 9 юни 2020 година, предложи 
правна рамка на дейността на т.нар. колекторски дружества, на кредитодателите, които работят извън регулациите на 
Българската народна банка, и на дружествата за предоставяне на бързи кредити. Това съобщи пресцентърът на 
Министерството на правосъдието. 
В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите се предлагат и разпоредби за 
регулиране на взиманията, които да не накърняват честта, достойнството и правото на личен живот на потребителите. 
В края на юни омбудсманът Диана Ковачева отчете скок на жалбите от длъжници на кредитни институции и колекторски 
фирми по време на извънредното положение заради коронавируса. "С 30% се увеличиха жалбите само за два месеца, 
наистина много рязко увеличение. Може би и защото мобилните телефони на нашите експерти са на сайта и хората имат 
бърза връзка, но и защото проблемите рязко нараснаха", коментира Ковачева пред Би Ти Ви. Омбудсманът изтъкна, че от 
всички страни в Европа само в България човек може да бъде длъжник до края на живота си. Според нея, за да се премахне 
"вечният длъжник", следва да се приеме предложеният от нея Закон за личния фалит или да се наложи абсолютна давност 
за събиране на вземанията, например 10 години. 
Законопроектът задължава кредиторите да контактуват само лично с длъжника, като се определи време и място за това. 
Предишният кредитор ще е задължен винаги да уведомява длъжника при прехвърлянето му. Проектът предвижда да не 
може да се прехвърля дори частично на един или на няколко кредитора дадено вземане. Така ще се прекрати практиката 
да се прехвърлят отделни лихви, разноски и главници. 
 
√ ЕС, САЩ, Русия и ООН изразиха безпокойство от напрежението между Армения и Азербайджан  
Специалният представител на Европейския съюз по въпросите на Южен Кавказ Тойво Клаар изрази загриженост от 
размяната на огън на арменско-азербайджанската граница, след като при гранични сблъсъци бяха убити и ранени 
войници, съобщи "Асошиейтед прес". 
При сблъсъците, за които двете страни взаимно се обвиняват, са загинали четирима азербайджански войници, а един е 
починал по-късно в болница, според информация от азербайджанското министерство на отбраната. Петима са ранени от 
азербайджанска страна. Арменското министерство на отбраната съобщи за общо петима ранени от страна на Армения. 
В "Туитър" Клаар написа, че е "важно за двете страни да проявят сдържаност и да използват всички канали за комуникация, 
както преки, така и услугите на съпредседателите на Минската група на ОССЕ". 
САЩ осъдиха насилието. "Призоваваме страните незабавно да спрат употребата на сила, да използват преките връзки за 
комуникация помежду си, за да избегнат по-нататъшна ескалация и да се придържат стриктно към примирието", заяви 
говорителката на Държавния департамент Морган Ортегас. 
Руското външно министерство изрази "сериозна загриженост" от избухналите боеве и предупреди да се избягва по-
нататъшна ескалация, която би могла да подкопае регионалната сигурност. 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2020/07/14/4090989_evrokomisiiata_podkrepia_mirnite_protesti/
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От своя страна Турция, която има близки етнически и културни връзки с Азербайджан, изрази подкрепа за Баку в 
конфликта. "Това, което направи Армения, е неприемливо. Тя трябва отново да се вразуми", каза турският външен 
министър Мевлют Чавушоглу пред турската държавна телевизия ТРТ. "Азербайджан не е сам. Република Турция и турският 
народ са с Азербайджан с всичките си възможности", допълни Чавушоглу. 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш се обърна към Армения и Азербайджан с призив да прекратят конфликта 
и за започнат деескалацията му, съобщи ТАСС. В изявление Гутериш изразява пълна подкрепа за действията на 
съпредседателите на Минската група на ОССЕ за "урегулиране на тази опасна ситуация и за търсене на мирно решение на 
продължителния нагорно-карабахски конфликт".  
 
Мениджър 
 
√ С 96 000 са се увеличили безработните заради Covid-19  
Новорегистрираните безработни достигнаха малко над 218 000 души за периода от 3-и февруари до 12-и юли. Това сочат 
най-актуалните данни на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта от специалното наблюдение на 
пазара на труда заради Covid-19. За същия период постъпилите на работа от регистрираните в бюрата по труда са близо 
122 000 души, информира БНР.  
Данните от специализираното ежемеседмично наблюдение показват, че продължава тенденцията, която за първи път се 
появи между 18 и 24 май, новорегистрираните безработни да са по-малко от постъпилите на работа. За последния до 
момента анализиран период - от 6 до 12 юли - те са съответно 6 884 срещу 7 559 души за цялата страна.  
Детайлният прочит обаче сочи, че в този период в половината от областите в страната, включително и в София, 
новорегистрираните в бюрата по труда са повече от устроените на работа. Седмица по рано тези области са били само 
девет. 
 
√ Патентното ведомство пусна електронен калкулатор за над 50 услуги  
Патентното ведомство пусна от днес в реална среда Електронен калкулатор за таксите на услугите. Той е достъпен в 
интернет сайта на ведомството, като функциите му обхващат автоматично изчисляване на дължимите такси за 
предоставяните по електронен път услуги. 
Калкулаторът обхваща не само таксите за заявяването на обектите на индустриална собственост, но също така и тези в 
производства по опозиции, вторични действия по обектите и други – общо 52 услуги. Патентно ведомство предвижда 
калкулаторът да обхване и всички останали такси за услугите, които за момента не се предлагат по електронен път. 
Освен това ще се включи и още един значим елемент от закрилата на обектите на индустриална собственост, а именно: 
проверка на дължими такси за поддържане действие на вече регистриран обект. Тези функционалности скоро ще бъдат 
поетапно добавени към калкулатора. 
 
√ Работата от вкъщи довела до спад от 33% на хакерските атаки  
Случаите на злонамерено източване на корпоративна информация чрез хакване са се понижили с 33% през първата 
половина на 2020 г., съобщи американският Identity Theft Resource Centre, цитиран от CNBC. Регистрираните от института 
случаи на хакване на корпоративни системи са били 540 за въпросния период. Според данните общият брой на хората, 
чиито данни са били източени в тези случаи е бил 163 млн., което е с цели 66% по-малко в сравнение със същия период на 
миналата година. 
Сред някои от най-мащабните атаки през първата половина на тази година е хакването на хотелската верига Marriott през 
март, по време на която бяха източени данни на 5 млн. потребителя, както и пробиването на системата на игралната 
платформа на Nintendo  през април, когато беше компрометирана сигурността на 300 000 потребителски акаунта. 
Какви са причините 
Според Ева Веласкес, изпълнителен директор на Identity Theft Resource Centre, винаги при динамиката в броя на 
злонамерените атаки причините са комплексни. Една от водещите причини е масовото работене от вкъщи по време на 
пандемията, което от своя страна е довело до изключително засилване на мерките за сигурност от страна на компаниите. 
„Организациите са в много по- висока степен на бдителност сега  и следят много зорко за сигнали за кибератаки“, 
коментира Веласкес. Направени са обучения срещу фишинг и други типични хакерски атаки на всички служители. 
Затварянето на офисите и работенето от вкъщи също означава, че вътрешни за компанията лица с користни цели са нямали 
толкова широк достъп до корпоративните системи, както когато работят в административната сграда. 
Състоянието на постоянна повишена бдителност, което е заменено от игнорирането на очевидни сигнали за кибератаки, 
докато сме в офиса е основната причина за значителния спад на успешните хаквания, добавя Веласкес. Според нея това не 
означава, че киберпрестъпленията ще изчезнат, защото хакерите вече може да имат голяма част от информацията, която 
им е нужна, за да извършват атаки.   
Секторите, в които има най-голям ръст на потреблението на онлайн услуги от началото на кризата - финанси и 
здравеопазване, обаче са подложени на допълнителен риск, тъй като се създават нови възможности пред 
киберпрестъпниците, предупредиха пак днес от българската IT компания Bulpros.   
 
√ Над 44% от населението на планетата ще използва социални мрежи през 2023 година  
В следващите 3 години потребителите на социалните мрежи ще нараснат приблизително до 44% или до 3.43 млрд. души 
от населението на планетата. Това сочат данните от проучване на британската платформа Buy Shares. 

https://bnr.bg/horizont/post/101309747/s-pochti-100-000-dushi-e-narastnala-bezraboticata-ot-fevruari-do-uli
https://www.bpo.bg/bg/elektronen-kalkulator
https://buyshares.co.uk/over-44-of-the-global-population-to-use-social-networks-by-2023/
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До 2023-та се очаква ръст от 11.36% на ползвателите на социалните приложения, като през последните 10 години тази 
цифра расте единствено нагоре, а първият милиард е достигнат през 2011-а с възхода на Facebook. 
 

 
 
Притежаваните от Facebook платформи доминират 
Към месец юни 2020 г. в магазина за приложения на Apple първите три позиции при социалните мрежи заемат WhatsApp 
Messenger със своите 8.62 млн. изтегляния, следван от Facebook с 6.86 млн. изтегляния и Messenger с 6.79 млн., правейки 
корпорацията водеща в сектора. Китайската WeChat имат 3.3 млн. изтегляния, а 5-ата позиция заема Telegram Messenger 
с 2.89 млн. изтегляния. 
Основната причина тези приложения да са толкова атрактивни е фактът, че са силно насочени към потребностите на 
аудиторията и са добре адаптирани за всички мобилни устройства. Освен това са лесни за управление и не изискват много 
познания за интернет. 
 

 
 
Социалните мрежи в следващото десетилетие 
В бъдеще най-интересно ще е дали и колко дълго ще запазят позициите си най-популярните и използвани социални 
мрежи. Смени на местата може да настъпят с възхода на платформата за видео споделяне TikTok, използвана от най-
младите потребители. Все още не е ясно обаче дали ще продължат да прекарват дълго време в същите приложения, или 
ще се насочат към други, когато възрастта им напредне. 
В следващото десетилетие социалните мрежи могат да се трансформират в посока предлагане на по-фрагментиран 
асортимент с по-нишови общности за различните демографии. Възможно е новосъздадените спечелят публиките на 
старите и напълно да ги изместят. 
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Скоростната еволюция на смарт технологиите също е важна за развитието на индустрията. Мобилните телефони вече са 
се превърнали в джобни компютри и социалните платформи ще продължат да се възползват от това. 
 
√ Сингапур влезе в рецесия. Икономиката се сви с рекордните 41,2%  
Икономиката на Сингапур навлезе в техническа рецесия, след като се сви с 41,2% през вторто тримесечие спрямо 
предходното, сочат предварителни данни на Министерството на търговията и индустрията, цитирани от Си Ен Би Си. 
Новата оценка на брутния вътрешен продукт, базираща се основно на данни от април и май, е по-лоша от прогнозите на 
анализаторите. Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха cвивaнe нa южнoaзиaтcĸaтa иĸoнoмиĸa с 37,4% на 
тримесечна база. 
Техническата рецесия представлява две поредни тримесечия на свиване. В първите три месеца на годината брутният 
вътрешен продукт на Сингапур се е понижил с 3,3% спрямо предходното тримесечие. 
На годишна база, икономиката на Сингапур се е свила с 12,6% през второто тримесечие. Този резултат също е по-лош от 
прогнозираният от анализатори спад от 10,5%. 
Икономическото представяне на града-държава се е влошило през второто тримесечие заради въвеждането на 
ограничителните мерки срещу разпространението на короанвируса. Мерките, които бяха въведени в началото на април, 
включваха затварянето на повечето бизнеси и училища. В началото на месец юни правителството на Сингапур започна да 
разхлабва някои от мерките. 
Ограниченията са нанесли щети върху бизнесите, зависими от вътрешното потребление, в момент, когато външното 
търсена на стоки от Сингапур също е било „слабо“, заради световният икономически спад, предизвикан от пандемията, 
коментират от министерството. 
През второто тримесечие производството е нараснало с 2,5% на годишна база, но строителството се е сринало с 54,7%, 
докато секторът на услугите се е свил с 13,6%. 
Правителството на Сингапур прогнозира свиване на икономиката с между 4% и 7% през 2020 г. До момента градът-държава 
е представил четири пакета за стимулиране на икономиката на обща стойност 100 млрд. сингапурски долара (70,4 млрд. 
щатски долара), които целят да подкрепят бизнеса и домакинствата. 
 
√ Южна Корея излиза от кризата със „зелени“ инвестиции за 95 млрд. долара  
Южна Корея планира да изхарчи 114.1 трлн. вона или 94.6 млрд. долара за създаването на 1.9 млн. нови работни места и 
стабилизирането на икономиката след пандемията от новия коронавирус, като средствата са предвидени основно за 
„зелени“ инвестиции, предаде „Ройтерс“. 
6-годишният план, наречен „Нова зелена сделка“, ще изгради дигитална инфраструктура и по-голяма сигурност у 
безработните, както и ще намали силната зависимост на страната от изкопаеми горива. „Пандемията от коронавирус още 
веднъж потвърди нуждата от отговор на климатичните промени“, коментира президентът Мун Дже-ин. 
Четвъртата по големина икономика в Азия предвижда инвестиции в интелигентни мрежи за по-ефективно управление на 
електроенергия, насърчаване на дистанционните медицински услуги, бизнес политика за работа от вкъщи, както и 
формирането на онлайн училища, базирани на безжични мрежи от новото пето поколение (5G), като същевременно се 
предоставят и данъчни облекчения на телекомите, с които се сключи сделка за инсталация на системите. 
Амбициозната цел е с тези мерки да се постигнат нулеви емисии до 2050 година. Предвижда се и въвеждане на 
въглероден данък. 
Очаква се до 2025-а по пътищата на Южна Корея вече да се движат 1.13 млн. електрически превозни средства, както и 200 
хил. водородни. 
Миналата седмица властите в столицата Сеул обявиха, че ще заделят 2.6 трлн. вона за своя собствена версия на „Нова 
зелена сделка“ с обещанието, че през следващите 6 години малко повече от половината автобуси от градския транспорт 
ще се захранват с ток и водород. За същия период се планира и изграждането на над 4 хил. станции за зареждане. 
 
√ Световните фондови борси се оцветиха в червено  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия във вторник, 
следвайки загубите на Уолстрийт и затихването на ралито в технологичния сектор, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 28,57 пункта, или 0,46%, до 6 147,62 пункта, като технологичният 
индекс SX8P се понижи с 3,41%. Немският DAX изтри 187,49 пункта от стойността си, или 1,46%, достигайки ниво от 12 612,48 
пункта. Френският CAC 40 се понижи с 84,14 пункта, или 1,66%, до 4 972,09 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 28,57 пункта от стойността си, или 0,46%, достигайки ниво от 6 
147,62 пункта, след като стана ясно, че британската икономика се е свила с 19,1% през последните три месеца. През месец 
май е отчетен ръст на БВП на обединеното кралство от 1,8%, докато анализаторите очакваха скок от 5,5%. 
Акциите на технологичните гиганти в САЩ поевтиняха, след като Калифорния затвори баровете и ресторантите на закрито 
заради ръст на новите случаи на COVID-19 в щата. 
 Негативно на пазарите се отрази и изказването на генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос 
Аданом Гебрейесус, който предупреди, че „твърде много страни вървят в грешната посока“ по отношение на 
коронавируса. 
„Ако не се следват основните правила, тази пандемия ще продължи по един-единствен начин - ще става все по-зле и по-
зле. Но това не бива да се случва", заяви той. 
Понижения в края на търговията на Уолстрийт 
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Американските борсови индекси завършиха търговската сесия в понеделник предимно с понижения, след като ралито в 
технологичния сектор загуби инерция, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете мининален ръст от 10,5 пункта, или 0,04%, до 26 085,8 пункта, като по-рано бе 
напреднал с 2,2%, или 563,79 пункта. 
Широкообхватният индекс Standard & Poor’s 500 се понижи с 29,82 пункта, или 0,94%, до 3 155,22 пункта. По-рано той се 
повиши с 1% за кратко отчете ръст от 0,1% за 2020 г. Това е първият случай от началото на юни, когато индексът се изкачи 
до позитивен резултат за годината. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq записа спад от 226,6 пункта, или 2,13%, до 10 390,84 пункта, след 
като по-рано напредна с 1,95%. 
Акциите на технологичните гиганти Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet поевтиняха съответно с 2,48%, 3%, 4,23% и 1,74%. 
Цената на книжата на Apple падна с 0,46%, а тази на Microsoft – с 3,09%. Именно това са компаниите, които водят ралитата 
от последните седмици, тъй като инвеститорите продължават да залагат, че те ще се представят добре по време на 
пандемията. 
Акциите на Tesla поевтиняха с 3,08%, след като по-рано бяха скочили с цели 16,2%. 
Тези резултати идват след две седмици на ръст за Dow и S&P 500, както и исторически рекорд и три седмици на повишение 
за Nasdaq. За месец юли Dow и S&P 500 са напреднали с 1% и 2,7%, а Nasdaq – с 10,7%. 
Вчера в САЩ бе открит и сезонът на отчетите, като PepsiCo представи по-добри от очакваното резултати за тримесечието. 
Компанията обяви спад на нетните приходи с 3% до 15,95 млрд. долара спрямо същия период на миналата година. Този 
резултат обаче е над очакваните от анализаторите приходи от 15,38 млрд. долара. Нетната печалба на компанията се 
понижила до 1,65 млрд. долара през трите месеца до 13 юни спрямо 2,04 млрд. за същия период на миналата година. 
Книжата на Pepsico поскъпнаха с 0,33%. 
Спад в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения във вторник, след като 
новата ескалация на напрежението между Вашингтон и Пекин сложи на пауза ралито на световните пазари. 
Вчера Белия дом отхвърли почти всички китайски претенции в Южнокитайско море, обвинявайки Пекин в тормоз над 
съседните страни. 
На този фон континенталният бенчмарк Shanghai Composite се понижи с 28,67 пункта, или 0,83%, до 3 414,62 пункта, докато 
Shenzhen Composite изтри 19,83 пункта от стойността си, или 0,85%, достигайки ниво от 2 309,56 пункта. Хонконгският 
индекс Hang Seng отчете спад от 294,23 пункта, или 1,14%, до 25 477,89 пункта. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 197,73 пункта, или 0,87%, до 22 587,01 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi отчете спад от 2,45 пункта, или 0,11%, до 2 183,61 пункта, докато австралийският индекс 
ASX 200 изтри 36,4 пункта от стойността си, или 0,61%, завършвайки сесията при ниво от 5 941,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Водещият бенчмарк 
SOFIX напредна с 0,30 пункта, или 0,07%, до 444,03 пункта. BGBX40 отчете ръст от 0,02 пункта, или 0,02%, до 95,04 пункта. 
BGTR30 се повиши с 0,31 пункта, или 0,07%, до 459,46. BGREIT остана без промяна при 131,13 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Протести, записи и реакции. Какво следва? 
- БСП между вота на недоверие и скандалите. В каква форма е левицата? 
- Инфекциозната клиника в Пловдив търси лекари и сестри; 
- В столицата - синя зона и в неделя. Какви са другите нови предложения за паркирането? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- След акцията на прокуратурата в президентството - как ще продължи войната между институциите? В студиото - 

правният съветник на президента Бойко Рашков. 
- Поредна порция записи с Васил Божков. Защо прокуратурата оповести нови разговори на обвиняемия 

бизнесмен? В студиото - бившият председател на етичната комисия на ВСС Ясен Тодоров. 
- На живо от Кулата: Ден първи от новите изисквания за преминаване в Гърция с код и PCR тест за коронавирус. 
- Симеон Сакскобургготски в специално интервю за bTV. 
- Ще има ли нови правила за еднодневните трудови договори и извънредния труд? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Нулеви сметки за топла вода през юни; 
в. Труд - Цената на PCR теста гони 200 лева; 
в. Телеграф - Кървавият Божков с позив за преврат; 
в. Монитор - Вадят 672 имота за продан от ЧСИ; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Божков в подслушан разговор от 10 юли: Мога да пратя 10 000 пред парламента, за да посрещнат Горанов; 
в. 24 часа - 5-и опит на БСП да свали Борисов - но чакат успех, събират 104 с помощ от ДПС; 
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в. Труд - Партията на Слави вече е вписана в регистъра; 
в. Труд - Сийка Милева, говорител на главния прокурор: Кампанията срещу прокуратурата се финансира с откраднати 
пари; 
в. Телеграф - Проверяват 70 фирми за трикове по 60/40; 
в. Телеграф - 3 г. уседналост дават предимство за детска градина; 
в. Монитор - Изгнила мантинела пусна тира убиец в насрещното; 
в. Монитор - Санирането носи над 550 млн. лв. ръст на БВП; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Д-р Скендер Сила, представител на СЗО и ръководител на офиса в България: Ако се създаде ваксина, аз ще си 
я поставя публично; 
в. Труд - Финансистът Любомир Дацов пред "Труд": Валутният борд пази курса на лева в ERM II; 
в. Телеграф - Финансистът Петър Чобанов: по-висок рейтинг и по-ниски лихви в чакалнята на еврото; 
в. Монитор - Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: Трагедията на "Тракия" щеше да се 
избегне, ако имаше бетонни огради; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Росен Плевнелиев, президент на Република България в периода 2012-2017 г., специално за "24 часа": Защо 
точно сега Радев иска абсолютна власт; 
в. Труд - Световни сценарии и чудовища, родени от пандемията; 
в. Телеграф - Съдът на олигархията скандално изпра черния лебед на Лозан Панов; 
в. Монитор - Машинен вот само при гаранция, че няма да се заразим. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 15 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 в сградата на ВСС ще се проведе Пленум на Висшия съдебен съвет. 
- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция по проект „Надграждане и развитие на 

държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление". 
- От 11.30 часа в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по външна политика. 
- От 14.00 часа в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по икономическа 

политика и туризъм. 
- От 14.30 часа ще се проведе заседание на Комисията по образованието и науката. 
- От 14.30 часа ще се проведе заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно 

самоуправление. 
*** 
Бургас 

- От 10.00 часа до 13.00 часа в Галерия „Георги Баев" на бул. „Демокрация" № 6, Арт градина ще се проведе арт 
ателие „ЦвЕтНо". 

- От 17.30 часа на Открита сцена „Охлюва", Приморски парк ще се проведе официално откриване на „Лятна 
академия за деца и ученици", организирана от НХА - Филиал Бургас. 

- От 18.00 часа на Сцена „Часовника" ще се проведе концерт „Акустично" на група „Горещ пясък". 
- От 18.30 часа в Експозиционен център „Флора", Зала 2, Приморски парк Държавен куклен театър представя: 

„Часът на куклите"- „Принцесите и змеят". 
- От 18.30 часа в Галерия „Георги Баев", бул. „Демокрация" № 6 ще се проведе „Wine Gogh" - ателие за рисуване и 

вино на тема „Лавандулово поле". 
- От 19.00 часа в КЦ „Морско казино", Зала „Георги Баев", ет. 0, ще бъде представена изложбата „Вярата и морето 

в нас" на Тошко и Галина Вачеви. 
- От 21.00 часа в Летен театър, Приморски парк ще бъде представена операта „Трубадур /Trovatore" 

*** 
Варна 

- От 18.00 часа в Галерия 8 ще бъде представена изложбата „Абстрактно". 
*** 
Добрич 

- От 11.00 часа в парк „Свети Георги" ще се състои концерт на Духов оркестър - Добрич. 
- От 20.30 часа в Летния театър ще бъде представен музикалният спектакъл „Титанично" с Милица Гладнишка. 

*** 
Русе 

- От 11.00 часа в зала 1 на Областната администрация ще се проведе пресконференция по повод финализирането 
на дейностите по проект за насърчаване участието на гражданското общество в ежедневната дейност на 
Областната управа. 

*** 
Сопот 

- От 17.30 часа на площада в града ще се проведе обществено обсъждане за съдбата на градската болница. 
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*** 
Стара Загора 

- От 10.00 часа в Регионалния исторически музей ще се състоят музейно-образователни занимания за деца на 
тема „Находчивостта на праисторическите хора". 

*** 
Шумен 

- От 15.00 часа в зала 363 на Общината ще се проведе обществено обсъждане на касовото зпълнение на бюджета 
на Община Шумен към 31 декември 2019. 

 
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

