Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

ТВ Европа
√ АИКБ: Бизнесът чака реакция от кабинета за мерките за подкрепа
Добре е, че кабинетът променя дизайна на мярката 60/40 и тя вече ще може да се прилага за по-широк кръг от фирми.
Това е наложително, защото последните данни за безработицата в Европа за април показват средно увеличение с 0,2 %
за Съюза, а за България с 1,2 на сто, каза за ТВ Европа председателят на АИКБ Васил Велев. За съжаление все още няма
реакция на изпратените от синдикати и работодатели 54 мерки за излизане от кризата, обясни Велев.
Васил Велев – АИКБ:
„Това, за което сега трябва да говорим, е цялостна програма за излизане от икономическата криза, за възстановяване, за
модернизация. Трябва да говорим как най-добре да се инвестират тези 15 милиарда евро в следващите 4 години, които
са в плюс, част от 750 милиарда евро заем, който ще вземе на капиталовите пазари ЕС“.
Според Васил Велев, оповестените от кабинета мерки за икономическа подкрепа на бизнеса не са стартирали на
практика.
Васил Велев – АИКБ:
„До момента нямаме никаква реална подкрепа. Тази мярка за микро и малки предприятия от 3 до 10 хиляди лева –
подадени са 26 хиляди документи за 212 милиона лева при бюджет 173 милиона лева, но с темпото, с което се оценяват,
ще се оценяват 6 месеца. Кредитите, които са с гаранции на Българската банка за развитие всъщност още са недостъпни
и виждате, че предприятията всъщност нямат никаква реална подкрепа до момента, нито лев, на 4-тия месец от кризата“.
Работодателските организации подкрепят съществуващата данъчна система и не смятат за разумно точно в този момент
да се води спор за промяната й. Свалянето на ДДС за ресторантите е антикризисна мярка и ще остане такава, категоричен
беше Васил Велев.
За повече информация вижте видеото.
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√ Бюджетната комисия подкрепи създаването на „Държавна петролна компания“
Опозицията продължава да пита с какви пари ще се финансира новият холдинг
Без особени дебати депутатите от парламентарната Комисия по бюджет и финанси подкрепиха на първо четене
създаването на "Държавна петролна компания". Вчера това направи и водещата за проекта комисия по икономика, а
преди нея – и енергийната.
Отново обаче не стана ясно с какви средства и по какъв точно начин ще се финансира компанията.
“Къде са ви числата на вас? Моля ви, госпожо председател, не допускайте тука в бюджетна комисия есета, разкази връщайте ги. Вие не предлагате нещо, което звучи добре, ама ни стряскате. Колко пари ще струва? Колко склада ще има?
Какъв пазарен дял? Бензиностанции - колко? Искате да ви подпишем празен чек. Бийте ни печата - пък ние после ще
видим. Това си е чист пиар. Няма да гласувам есета, това първи курс да ми дойде студент с такова нещо - ще го върна.
Няма числа - ставайте и си отивайте", ядоса се по време на заседанието депутатът от БСП Румен Гечев.
Припомняме, че преди около месец Министерството на финансите предложи създаването на държавно предприятие
„Държавна петролна компания“ към министъра на икономиката, което да изпълнява всички функции на държавния
резерв за съхранение и обновяване на резервите на петролни енергийни продукти.
По този начин ще се оптимизира управлението на задължителните резерви и ще се гарантира постигането им и
устойчивото им поддържане в изпълнение на изискванията на европейското законодателство.
Като допълнителна дейност, компанията ще изгради в следващата една година бензиностанции на територията на
цялата страна в населените места и на основните пътни артерии. Бензиностанциите на държавната компания ще
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осигуряват възможност за зареждане и на електромобили, като част от стратегията за нисковъглеродна икономика и
опазване на околната среда.
С цел гарантиране на максимална конкуренция на пазара на горива, лицензираните складодържатели няма да могат да
отказват съхранението на горива на други вложители. Предвижда се и държавната компания да разполага със складови
бази, в които да се съхраняват горива и на други вложители.
Говори се за около 100 бензиностанции, които според различни изчисления ще струват между 200 и 500 милиона
лева. Самите те пък ще се строят с банкови заеми, по думите на икономическия министър Емил Карниколов.
√ НСИ потвърди 5-годишното дъно на ръста на БВП от 2,4%
Пандемията от коронавирус не повлия сериозно на икономическите резултати през януари и февруари, но през март
се усети забавяне
Икономиката на България нарасна с 2,4% през първото тримесечие на 2020 г. на годишна база и брутният вътрешен
продукт възлиза на 25,575 млрд. лева. С това сезонно изгладените данни за БВП потвърдиха предварителните данни на
Националния статистически институт.
Пандемията от коронавирус не повлия сериозно на икономическите резултати през януари и февруари, но през март
вече се усети забавянето на икономическата активност в глобален мащаб. Това се отрази и на резултатите през първото
тримесечие на 2020 г., става ясно от първоначалните данни на НСИ. Това е най-бавният темп на увеличение на БВП от
третото тримесечие на 2014 г.
На тримесечна база икономиката расте с 0,3 процента - най-малкото увеличение от първото тримесечие на 2014 г., в
сравнение с ръст от 0,8 процента в сравнение с периода октомври – декември на миналата година. През четвъртото
тримесечие на 2019 г. ръстът беше 3,1%.
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност в периода януари - март е 21,956 млрд.
лв. по текущи цени.
През първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката
увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0,1 процентни пункта.
Приносът на индустриалния сектор е с увеличение с 0,1 процентни пункта до 27,6%.
Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, обаче намалява до ниво от
70,2% при 70,4% през първото тримесечие на миналата година.
Относителен дял на брутната добавена стойност по икономически сектори през първото тримесечие на 2019 и
2020 година

Тримесечни изменения
В НСИ пресмятат, че през първото тримесечие на 2020 г. БВП нараства на годишна база с 0,3%, а брутната добавена
стойност в икономиката се увеличава с 0,1%.
Компоненти на използвания БВП през първото тримесечие на 2019 и 2020 година
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По предварителни данни, в края на март крайното потребление намалява с 0,1%, а бруто образуването в основен капитал
с 1,5% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г.
Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо края на декември 2019 с 0,9%, а вносът на стоки и услуги - с
1,5%.
Годишна промяна
При икономически ръст от 2,4% през първото тримесечие на 2020 г. спрямо година по-рано, брутната добавена стойност
също се увеличава с 2,3%.
БВП по тримесечия за периода 2005 - 2020 г. по средногодишни цени на 2015 година

Този ръст се дължи на увеличението при: Финансови и застрахователни дейности – 4,2%, Строителство – 3,7%, Операции
с недвижими имоти – 3,3%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности
- 3%.
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По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж
имат колективното крайно потребление - с ръст от 4,1%, индивидуалното потребление - с ръст от 3,7%, и бруто
образуването в основен капитал - с ръст от 1,2%.
Износът на стоки и услуги нараства с 1,9%, а вносът на стоки и услуги - с 1,2%.
√ Р. Желязков: Необходима е ясна европейска финансова подкрепа за товарния транспорт
Според транспортния министър възстановяването на икономиката от кризата с COVID-19 трябва да върви в
паралел със зеления преход
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков представи българската
позиция по време на днешното неформално заседание на министрите на транспорта на Европейския съюз (ЕС).
Видеоконферентната среща на тема „Устойчиво и цифрово възстановяване на транспортния сектор“ разглежда
последиците от COVID–19 върху транспорта по сектори, съобщават от пресслужбата на ресорното министерство.
В областта на сухопътния транспорт Желязков заяви, че българската страна насърчава усилията на Европейската комисия
(ЕК) в подкрепа на железопътния сектор и подготовка на законодателно предложение за таксите за достъп до
железопътната инфраструктура. Той изрази подкрепа и относно съвместни инициативи за зелен и цифров железопътен
международен транспорт, както и предложението за обявяването на 2021 г. за година на железопътния транспорт.
„Необходимо е да се обърне внимание на развитието и насърчаването на комбинирания транспорт, който в условията на
пандемия доказа своята добавена стойност“, изтъкна Желязков.
По отношение на развитието на устойчив международен товарен автомобилен транспорт министърът отбеляза, че се
изисква целенасочена европейска финансова подкрепа, тъй като този вид транспорт е гръбнакът на Единния вътрешен
пазар.
„Възстановяването и развитието на устойчива транспортна услуга в областта на автомобилния транспорт е свързана и с
необходимата правна сигурност за сектора. Призоваваме при крайпътните проверки да се взема под внимание
комплексното прилагане на разнородните правила и дерогации в държавите членки, в периода на извънредна
ситуация“, посочи Росен Желязков. Той допълни, че възстановяването на икономиката от кризата с COVID-19 трябва да
върви в паралел със зеления преход. „В тази връзка е необходимо преосмисляне на част от законодателните
инициативи. Разпоредби като връщане на превозните средства на определена честота в държавата по установяване биха
довели до значително повишаване на вредните въглеродни емисии от автомобилния транспорт. Това е в разрез със
заложените цели в Зелената сделка. Тези разпоредби следва ясно да бъдат отчетени като несъвместими с европейските
политики и възпрепятстващи успешното укрепване на сектора след кризата“, категоричен бе Желязков.
Във въздушния транспорт беше изразено мнение, че ситуацията е сериозна и е необходимо спешно финансово
подпомагане на сектора. По отношение на доставчиците на аеронавигационно обслужване, министърът призова ЕК да
осигури балансиран и справедлив подход при прилагането на схемата за ефективност за третия референтен период.
Доставчиците на аеронавигационно обслужване трябва да имат възможност да възстановят разходите си за 2020/2021 г.
Министърът посочи, че е необходим всеобхватен пакет от регулаторни мерки на равнище ЕС за устойчив растеж в
авиацията.
По отношение на морския транспорт България има сериозен напредък в дигитализацията на информацията и
внедряването на цифрови системи за управление на корабния трафик и информационно обслужване, което допринася за
справянето с последствията от кризата. Благодарение на това са избегнати значителни затруднения, които биха довели
до загуби във всяко отношение – време, средства, конкурентоспособност.
До средата на 2022 г. българската държава планира да разшири обхвата на цифровизацията, като включи и обработката
на товарите в пристанищата. Така ще се създадат благоприятни условия за по-нататъшното развитие на мултимодалния
транспорт. Предстои изграждане на системата за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port
Community System), чието внедряване ще подобри значително ефективността на морския транспорт, особено при
обстоятелства, сходни с тези на настоящата криза.
„Необходимо е предприемането на спешни мерки за бързото възстановяване на морския сектор и минимизиране на
загубите. Предложението на българската страна е да бъдат одобрени схеми за помощ, целящи осигуряване на
ликвидност и достъп до финансиране, както и мерки за запазване заетостта в бранша, включително и предоставяне на
финансова помощ на засегнатите в отрасъла компании“, заяви Желязков.
„Облекчаването режима на държавните помощи може да има голяма роля за успешната стабилизация и възстановяване
на транспортния сектор в краткосрочен план. Това ще позволи активизация на жизнеспособните предприятия. В подългосрочен план от изключително значение е осигуряването на необходимите инвестиции. Важен фактор в това
отношение е осигуряването на достатъчно по обем финансиране от инструментите на ниво ЕС, които ще гарантират
подкрепата за транспортния сектор по устойчив, ефективен и интелигентен начин“, отбеляза в заключение транспортният
министър.
√ На второ четене в комисия: 9% ДДС за пелени, книги и храни в ресторантите
По-ниската ставка за заведенията се оказа недостатъчна за бранша, поискаха намаление и за бирата
9% ставка за ДДС за ресторантьорски и кетъринг услуги се оказа недостатъчно за бранша. Те поискаха с по-ниска ставка
да се облагат и нискоалкохолните напитки като виното и бирата. Това стана ясно по време на обсъждането на второ
четене в ресорната парламентарна Комисия по бюджет и финанси на промените в Закона за ДДС.
Предложението за по-ниско ДДС за виното и бирата направи Валери Симеонов, зам.-председател на парламента и лидер
на НФСБ, но то бе отхвърлено. Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова направи устно предложение, с
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което от текстовете за диференцираната 9-процента ставка бяха изключени алкохолните напитки, които ще продължат да
се облагат с 20% ДДС.
„Едно барче, което сервира фреш, безалкохолни, кафе, капучино, ядки и т.н., ще си ползва намалената ставка.
Единствено само за алкохолните напитки, които са и акцизни стоки, ще е 20%", каза Менда Стоянова. Тя отказа да се
съгласи с мотивите на бизнеса, че с новата по-ниска ставка ще се облагат само 20% от оборота на заведенията и това на
практика „не е никаква помощ за бранша“, след като собствениците на заведенията се съгласиха да бъде увеличен
минималният осигурителен праг за заетите в сектора.
След близо час дебати бюджетната комисия реши още ДДС за бебешките храни и санитарни материали също да се
понижи на 9%. Предложението е на ДПС. По-ниската ставка ще се прилага и за книгите.
Намалението на косвения налог ще бъде с временно действие – до края на 2021 г. На призив на БСП срокът поне за
книгите да бъде премахнат и понижението да е безсрочно, Менда Стоянова обясни, че до края на следващата година
вероятно в залата ще бъде друг парламент, с друг състав, който ще прецени дали да остави или да махне тази мярка.
По време на дебатите тя няколко пъти подчерта, че не подкрепя намалените ставки и ще гласува „въздържал се“.
Депутатите гласуваха още въвеждането на минимален осигурителен праг от 610 лв. за неквалифицирания персонал в
заведенията. За останалите служители той трябва да бъде минимум 800 лв. Предложението е на ГЕРБ.
Предстои текстовете да бъдат гласувани окончателно и в пленарна зала, преди да бъдат обнародвани в Държавен
вестник.
√ България се изкачва в класацията за риска от социално напрежение
Страната ни обаче остава зад повечето държави от региона на Централна и Източна Европа, коментират от Euler
Hermеs
България е на 46-то място в международна класация, която отчита степента на риск от социално напрежение в 102
държави от цял свят. Индексът на социален риск (Allianz Social Risk Index) се изчислява от Euler Hermеs, съобщават от
компанията.
Въпреки че България е в горната половина на класацията и се изкачва с три места спрямо предходното издание от 2015
година, тя остава зад повечето държави от региона на Централна и Източна Европа. “Отличникът” в групата е Словения –
на 15-то място, а с високо ниво на стабилност са и Чехия, Хърватска, Полша, Унгария и Словакия. Съседните Гърция и
Сърбия също изглеждат по-устойчиви на социален риск, като ни изпреварват съответно с 10 и 4 позиции. В зоната на
съществен риск обаче попадат Румъния и Турция, съответно на 55-то и 87-мо място.
Новата класация е направена, за да отчете нивото на социален риск в контекста на пандемията с COVID-19, която доведе
и до най-голямата икономическа рецесия след Втората световна война. Тя дава перспектива за период от около 18
месеца напред. Държавите са класирани от 1-во до 102-ро място, като в челните позиции са тези с най-нисък риск. Това
са Дания, Финландия и Швеция. В топ 10 съответно на пета и девета позиция попадат и Германия и Франция. С найвисоко ниво на опасност пък са Нигерия, Венецуела и Ангола.
При оценката* се взимат предвид различни фактори, които показват степента на публична чувствителност към
институциите и социалната рамка, както и икономическата устойчивост. Така се определя нивото на риск от протести
срещу правителствата, гражданско неподчинение и други прояви на напрежение, които могат да се отразят както на
държавното управление, така и на перспективите за развитие на бизнеса и инвестициите.
*Индексът на социален риск (Allianz Social Risk Index) се изчислява по скалата от 0 до 100, където 0 е най-високият, а
100 е най-ниският риск. Взимат се предвид 12 параметъра (икономически, социални и политически), които се
оценяват индивидуално от 0 до 100, а след това се изчислява средната оценка за държавата.
БНР
√ "Надзор на пазара" проверява стоки под мотото “Безопасно лято - 2020“
Инспектори от Главна дирекция "Надзор на пазара" към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
започват поредната сезонна кампания за проверки на предлаганите на пазара стоки под мотото "Безопасно лято - 2020".
Кампанията започна през първата седмица на юни и ще продължи три месеца. Инспекторите ще проверяват стоките,
които се използват от потребителите най-често през летния сезон.
Сред тях слънчеви очила, надуваеми детски играчки и туристически газови бутилки. Инициативата цели да провери дали
търговците спазват законодателството за предлагане на тези стоки на пазара.
Първи на прицел на инспекторите ще попаднат слънчевите очила.
От агенцията припомнят, че през миналата година проверките са установили несъответствие при 170 модела очила.
На нарушителите са съставени актове и са издадени заповеди за спиране от продажби.
√ 14-дневна карантина за пристигащите у нас от Северна Македония
Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-314/04.06.2020 г., с която въвежда 14-дневна задължителна
карантина за лица, пристигащи у нас от Република Северна Македония. Изключенията можете да видите в текста на
заповедта.
Със същата заповед отпада 14-дневната карантина за граждани, пристигащи от Босна и Херцеговина и от Черна гора.
Двете промени са предложени от главния държавен здравен инспектор след оценка на епидемиологичната обстановка и
риска от разпространение на Covid-19 у нас.
Заповед № РД-01-314/04.06.2020 г. отменя Заповед № РД-01-288/01.06.2020 г.
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Новата заповед можете да видите тук
По-рано през деня Скопие възстанови временно полицейския час заради многото нови случаи на коронавирус в
страната. В Северна Македония през последното денонощие са регистрирани 120 нови заразени с Covid-19.
√ София се включва в отбелязването на Деня на околната среда
Мобилен пункт в София ще събира опасни отпадъци
По повод Международния ден на околната среда в София ще се събират опасни отпадъци от мобилен пункт на улица
„Париж“ 5. Инициативите на Столичния инспекторат предвиждат и почистване на града, както и засаждане на цветя.
Инспекторите днес ще вършат работата си без да ползват автомобили, ще се придвижват пеша или с велосипеди,
информира директорът на Инспектората Веска Георгиева:
„Всеки, който иска да се възползва, да предаде своите опасни отпадъци, като бои, лакове, лекарства, които не трябва да
ги смесва с битовите отпадъци, да заповяда. Всеки районен инспекторат е предвидил да отдели няколко часа и да
облагороди в своя район предварително набелязано място, което е замърсено - да се изчисти, да се посадят цветя“.
„Ако гражданите решат да отделят от времето си, за да почистят или облагородят определено пространство, могат да
получат от нас консумативи: чували, ръкавици... Може да им дадем и бои, четки. Могат да ни намерят и като позвънят на
телефон 02 987 5555“, посочи Георгиева.
В почистването на София днес ще се включат и деца с увреждания, а учениците от 6 -и и 7-и клас на столичното 120
училище ще пишат есе на тема „Как аз пазя природата“.
√ Каракачанов: Време е да мислим за още 8 самолета Ф-16
Министърът на отбраната предлага дебат за продажбата на част от МиГ-29
Време е да се мисли за сделка за вторите осем самолета Ф-16. Това припомни пред парламентарната военна комисия
министърът на отбраната Красимир Каракачанов.
Той обяви, че след преминаването на изцяло нова платформа е възможно част от МиГ-29 да бъдат продадени.
Напомнянето на министър Каракачанов за нови осем самолета става на фона на очакваните да бъдат произведени и
доставени до 2024 година първи осем бройки. За тях България плати накуп два милиарда и двеста милиона лева и то с
емитиране на вътрешен дълг.
„Нека не прозвучи много, дори нахално, но не е ли време да помислим за подготовка на втората част от проекта – за
следващите осем, да започнем да го готвим. Казвам нахално от гледна точка на икономическата ситуация“, каза
Каракачанов.
Депутатът от ГЕРБ и бивш военноморски командир Пламен Манушев определи това като нахално по отношение на
останалите видове войски.
Министър Каракачанов увери, че по сделката за два нови патрулни кораба може до няколко седмици да започнат
преговори с германската „Люрсен“. А договорът, който е на стойност около милиард лева, да бъде подписан до края на
годината.
Министърът не беше конкретен по проекта за машини на пехотата. Въпреки че депутатът от ГЕРБ Валентин Радев
припомни, че това може да повиши интереса към Сухопътните войски, където недостигът на хора е до 26 процента.
Красимир Каракачанов предложи да започне дебат за продажбата на част от МиГ-29, за да има пари за новите Ф-16.
„Някаква реализация на част от тези самолети овреме, преди 2029-2030 г., за да може държавата да реализира някакъв
приход като компенсация на разходи, които ще прави по инфраструктура на летищата за Ф-16 и т.н.“, каза министърът на
отбраната.
Наскоро министерството информира, че за ремонт на миговете за 14 години с руската РСК-МиГ са сключени договори за
275 милиона лева без ДДС. А машините се очаква да служат и след 2026 г., ако се забави придобиването на вторите осем
самолета Ф-16.
√ ЕЦБ увеличи размера на пандемичната програма за покупки на активи до 1,35 трлн. евро
Централната банка удължи действието на програмата до юни 2021 г.
Европейската централна банка реши да остави основните си лихвени ставки непроменени, но увеличи както размера,
така и продължителността на т.нар. "Пандемична програма за извънредни покупки" (PEPP), позната и като пандемична
програма за "количествени облекчения"), оказвайки по този начин допълнителна подкрепа за възстановяване на
еврозоната от коронавирусната криза.
На днешното си редовно заседание ЕЦБ запази без промяна основната лихва по операциите за рефинансиране (т.нар.
"репо лихва") на ниво от 0,00% и заемната си лихва на ниво от 0,25%. Тя остави без промяна депозитната лихва от -0,5%,
след като тя беше понижена с 10 базисни пункта през миналия септември. Това означава, че на свободните резерви на
търговските банки от еврозоната ще продължи да бъде налагана "наказателна" лихва от 0,5 на сто.
ЕЦБ обаче увеличи с 600 млрд. евро размера на одобрената през март "Пандемична програма за извънредни покупки на
активи", по-известна като "пандемични количествени облекчения" до общо 1,35 трилиона евро, като в същото време
удължи и срока на нейното действие поне до юни 2021 година спрямо досегашната крайна дата на 31-ви декември тази
година.
Банката посочи, че ще извършва покупки на активи чрез програмата PEPP по гъвкав начин и ще реинвестира средствата
по падежиращите облигации в своята PEPP програма най-малко до края на 2022 година.
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Централната банка също така ще продължи нетните си покупки и по стандартната до преди коронавирусната пандемия
програма за закупуване на активи (APP) с месечен темп от 20 милиарда евро, както и покупките според допълнителния
временен пакет от 120 милиарда евро" до края на 2020 година".
Тя също така отбеляза, че лихвените проценти ще останат на сегашните или на по-ниски нива, докато в еврозоната не
бъде достигната целева инфлация от малко под 2 на сто.
ЕЦБ отново потвърди, че е готов да коригира всички налични финансови инструменти според тяхната необходимост.
Банката очаква програмите за "количествени улеснения" да действат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се
подсили въздействието на настоящата стимулираща лихвена политика.
По-рано тази година ЕЦБ се ангажира да закупи еврооблигации на обща стойност от 1,1 трилиона евро до края на 2020 г.
по двете си програми (PEPP и APP). Но дори и тези рекордни по размер покупки не успяха да доведат до по-значително
намаляване на доходността на държавните облигации, емитирани от страни от периферията на 19-членния блок на
общата валута (до намаление на цената на обслужване на държавния им дълг), особено що се отнася за Италия, която
беше една от най-силното засегнатите от коронавируса страни и която още преди тази криза се бореше с прекомерната
дългова тежест.
Според редица икономисти и анализатори обаче ЕЦБ е на път да изчерпи квотата си за закупуване на еврооблигации още
до тази есен, което поражда някои съмнения относно нейния капацитет или желание за закупуването на определен
размер на облигации, който е необходимо за поддържане на по-ниска доходност на съответните държавни ценни книжа.
Сега вниманието на финансовите пазари се насочва към пресконференцията на управителя на ЕЦБ Кристин Лагард от
15:30ч. българско време, на която ще бъдат представени и най-новите икономически прогнози за еврозоната.
Очаква се също така г-жа Лагард да бъде изправена пред въпроси относно по-нататъшните мерки, които централната
банка може да предприеме, както и нейни коментари относно неотдавнашното решение на Конституционния съд на
Германия относно правомощията на ЕЦБ по отношение на покупките на еврооблигации.
√ Германия обяви 130 млрд. евро пакет от стимули за икономиката
130 милиарда евро държавни средства трябва да извадят германската икономика от коронакризата. За това се
договориха трите управляващи партии в Берлин, които поднесоха изненадата, че намаляват ДДС за шест месеца.
Година преди парламентарните избори дъжд от държавни пари заваля в Германия след двудневни мъчителни
преговори между консервативния блок на канцлера Ангела Меркел и социалдемократите на финансовия министър Олаф
Шолц.
Договорените 130 милиарда евро са най-големият спасителен пакет в следвоенната история на Германия.
„Можем да си позволим тези мерки, защото през последните години сме работили добре и сме натрупали достатъчно
резерви. В началото на годината, когато ни застигна пандемията, увеличихме бюджета. Тези средства също са на
разположение“, припомни финансовият министър Олаф Шолц за приетото увеличение на бюджета за тази година с 156
милиарда евро.
Спасителният пакет е предвиден за тази и следващата година и включва както еднократна помощ за семействата с деца,
така и целева помощ за финансово затруднените общини.
И най-голямата изненада - за следващите шест месеца ДДС се намалява с три процента.
Всъщност това решение се възприема като отговор на най-спорния между коалиционните партньори въпрос за бонус при
покупката на нов автомобил, с което трябваше да се подкрепи силната автомобилна индустрия в Германия. Тъй като
бонусът се отнасяше не само за електроавтомобили, а и за дизелови и бензинови, социалдемократите категорично
отказваха да подкрепят такава мярка.
Така в крайна сметка в спасителния пакет са предвидени 50 милиарда евро за насърчаване на производството на
електроавтомобили.
„Ако искаме да осигурим бъдещето на следващите поколения, трябва да инвестираме в бъдещето още днес.
Ръководихме се от този принцип“, коментира канцлерът Ангела Меркел, наричана някога „зеленият канцлер на
Германия“.
А лидерът на ХСС и министър-председател на Бавария Маркус Зьодер обобщи:
„Най-доброто на този спасителен пакет е, че не изпаднахме в партийни боричкания. Това може да послужи за пример в
Европа. Загърбихме опорните точки и изработихме обща концепция“.
Съгласно широкообхватните мерки, описани в документ от 15 страници, семействата ще получават по 300 евро за всяко
дете, докато тези, които купуват електрически автомобили, ще получат правителствена отстъпка до 6000 евро.
Основната ставка на ДДС ще бъде понижена от 19 на 16 процента - от 1 юли до 31 декември тази година. Намалената
ставка за определени стоки и услуги от 7% се понижава до 5%.
Новата програма е над мащабния спасителен пакет от 1,1 трилиона евро, вече договорен през март, включващ гаранции
за заемите, субсидии и подобрена програма за по-кратки работни часове, за да се избегнат съкращения на работни
места.
Договорените мерките на стойност 130 милиарда евро далеч надминават първоначалните очаквания за 80 млрд. евро.
Economic.bg
√ Полетите между Турция и България се подновяват от 10 юни
След 15 юни се рестартират полети и до някои азиатски страни
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Турция ще поднови полетите си до България от 10 юни, съобщи турският министър на транспорта Адил Караисмаилоглу,
цитиран от Reuters. От думите на транспортния министър на страната, стана ясно, че Турция постепенно започва да
възобновява полетите си през юни до 40 страни.
От 10 юни, освен до България, започват полети и до Гърция, Бахрейн, като и до Катар. След 15- ти пък постепенно
започват да се подновяват полетите от Турция и до други европейски страни, както и до някои азиатски, сред които са
Германия, Швейцария, Австрия, Гърция, Катар, Южна Корея, Норвегия.
Министър Караисмаилоглу коментира, че с 15 страни вече са постигнати предварителни споразумения за подновяването
на въздушния трафик. С още 92 пък се водят преговори тъй като карантинните мерки вече в по-голямата част от страните
в света са облекчени и продължават да се облекчават.
Турция прекрати всички международни полети на 28 март на фона на ограниченията за пътуване, свързани с COVID-19 по
целия свят. Страната затвори своите граници като част от мерките за овладяване на пандемията на коронавирус.
Вътрешните полети се възобновиха в понеделник до някои провинции, тъй като Анкара облекчи ограниченията след
значителен спад в процента на заразяване.
√ Борисов заплаши да смени ръководството на КЕВР
Премиерът е недоволен от плановете на регулатора да вдигне цената на топлоенергията с над 20% от 1 юли
въпреки много по-евтиния газ
Ще обсъдя с колегите, и без това им е изтекъл мандатът, смяна на КЕВР. Такива глупости не може през седмица-две да се
говорят за такива неща. Така премиерът Бойко Борисов коментира пред журналисти вчерашния доклад на регулатора, от
който се вижда, че са одобрени по-високи цени на топлоенергията в цялата страна от 1 юли, като за София е предвидено
22% поскъпване. КЕВР обоснова това поскъпване, въпреки намалената с над 40% цена на руския газ, с евентуално
бъдещо поскъпване на суровината.
„Говорят за бъдеще време, ако станело нещо, еди-какво си. Те излизат и казват: ще вдигнем с 20% цената на
„Топлофикация“. Да, през годините топлофикациите са задлъжнели много ,защото не вдигаха, и при Орешарски не
вдигаха цената, и като всеки един продукт – това се плаща. Или ще влязат в час да говорят това, което реално имат, а не
да ми правят прогнози и след няколко дни да опровергават, днес сега ще го опровергават“, допълни министърпредседателят, цитиран от „Фокус“.
„Още днес ще се опровергае прогнозата за 20% увеличение на парното“, каза още премиерът, като визира насрочената
за по-късно днес пресконференция на регулатора, на която се очаква той да опровергае доклада си и да обяви, че цената
за топлинна енергия няма да се вдига.
Припомняме, че по закон КЕВР е независим регулаторен орган, чийто председател и членове се назначават от Народното
събрание. Председател от април 2015 г. е Иван Иванов, който беше част от ДСБ. Според разпоредбите в Закона за
енергетиката мандатът на членовете на Комисията е 5-годишен, с право на два последователни мандата.
News.bg
√ НАП няма да запечатва обекти за маловажни нарушения
От Националната агенция за приходите (НАП) смекчават принудителните си наказания към търговците след среща с
бизнеса, съобщиха от Националната агенция по приходите (НАП). актуализира указание към служителите си за налагане
на принудителната административна мярка "запечатване на търговски обект".
Преди наложените противоепидемични мерки много заведения бяха запечатани заради липса на реквизити във
фискалните бонове, несъхраняването в търговските обекти на паспорт на касовите апарати или проблеми във връзката
при предаване на данни към НАП.
Сега подобни констатации няма автоматично да водят до незабавно запечатване на търговския обект, е записано в
указанието. Мярката ще бъде налагана след изследване не само на конкретното констатирано при проверката
нарушение, но и на цялостното данъчно поведение на дадения търговец и само в случаите на доказана
недобросъвестност.
От НАП предлагат конкретни критерии, с които данъчните да се съобразят преди запечатването на обекти и определяне
колко дълго да продължи запечатването.
Данъчните ще съобразяват повторение на нарушението, типа и големината на търговския обект, установена значителна
разлика в касовата наличност и др. Освен това, в акта, постановяващ разпореждане на предварително изпълнение на
мярката, трябва да са изложени съответните мотиви за всеки конкретен случай.
Незабавно ще се запечатват обектите, които имат сезонна или временна дейност (панаир, изложба, концерт) или нямат
фискално устройство в обекта.
Основният довод за това е, че при предварително изпълнение следва да се търси баланс между държавния интерес и
интереса на търговеца. Промяната на указанието е в резултат на обществен дебат с участието на експертите на НАП и
най-големите браншови организации в страната.
В. Монитор
√ Австрия отвори границите си към съседите си без Италия
Считано от 4 юни 2020 г., Австрия отваря своите граници към всички съседни страни с изключение на Италия, съобщи
МВнР във Фейсбук.
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Всички въведени в резултат на пандемията от коронавирус гранични и здравни проверки по отношение на Германия,
Лихтенщайн, Швейцария, Словакия, Словения, Чешката република и Унгария се преустановяват. Това означава, че при
влизане в Австрия от съседните страни не са необходими нито представяне на тест за наличие на COVID 19, нито
пътниците от тези държави ще подлежат на задължителна карантина в страната.
Границата с Италия ще остане затворена, докато ситуацията в страната не се подобри значително и отделни региони като
Южен Тирол покажат добри статистически данни за заболелите от COVID 19.
√ Главният прокурор на САЩ: Чужди интереси и екстремистки агитатори се възползват от протестите
Чужди интереси и "екстремистки агитатори", свързани с лявото движение "Антифа", се опитват да се възползват от
протестите, обхванали САЩ след смъртта на чернокож мъж при полицейски арест. Това заяви главният прокурор на САЩ
Уилям Бар, цитиран от Ройтерс.
„Видяхме доказателства, че „Антифа“ и други подобни екстремистки групи, както и дейци с различни политически
убеждения, са били замесени в подклаждането и участието в насилствени действия“, изтъкна Бар на пресконференция
във Вашингтон.
Както допълни японската телевизия Ен Ейч Кей, главният прокурор на САЩ е заявил: „На някои демонстрации има
екстремистки агитатори, които „похищават“ протестите, за да преследват своите собствени отделни и насилствени цели“.
Той също така е споменал, че чуждестранни „актьори“ манипулират и двете страни, за да изострят насилието.
Директорът на ФБР Кристофър Рей също говори на пресконференцията. Той разкри, че ФБР разследва „анархистки
екстремисти“, които се опитват да извършват насилствени, престъпни деяния, и застъпват идеология, подобна на тази на
„Антифа“.
БНТ
√ Премиерът инспектира строежа на обходния път на Габрово
До края на юни трябва да бъде избран изпълнител за строежа на тунела под Шипка. Това обяви премиерът Бойко
Борисов по време на посещението си в Габрово вчера, където инспектира новооткритият обходен път на града. 23километровото трасе ще стига до бъдещия тунел, а с него ще бъде облекчен и трафика между Северна и Южна България.
Строителството на оходния път на Габрово започна през 2013 година. За изграждането му са инвестирани около 93 млн.
лева от републиканския бюджет и от Европа. От днес, 23 - километровото трасе, което е ще стига до бъдещия тунел под
Шипка е в екслоатация, примерът Бойко Борисов присгна на място, за да го инспектира.
Бойко Борисов: Днес пускаме обхода на Габрово с това лишаваме габровци от по-мръсен въздух, лишаваме ги от шум,
облекчаваме трафика с около 20-30 мин. Минаване през града и се надявам, лишаваме ги от пътно-транспортни
произшествия.
В отсечката е най-голямото изграждано досега у нас стоманобетоново мостово съоръжение. В новоизграденият обходен
път на Габрово се намира и тунелът под Бакойския баир, построен по нов австрийски метод.Веднага след изтичането на
процедурата по избор на изпълнител може да започне и работата по втория етап от проекта, която включва
изграждането на тунела под Шипка.
Бойко Борисов: До края на месеца за следващия етап трябва за изберем изпълнител, до края на месеца, ако е избран
изпълнител, след това обжалвания, имаме готовност веднага да влезем в следващия тунел.
Георги Терзийски - директор АПИ: В момента знаете, че процедурата се провежда под условия, така че се търси вариант
да финансиране.
Премиерът подчерта още че въпреки пандемията от COVID - 19 не спира изграждането на нито един от важните
инфраструктурни проекти за страната.
√ Границите в Европа се отварят с отпадането на мерки срещу COVID-19
Европа се отърсва от строгата карантина в много страни. Отварят се все повече граници между държавите, които се
готвят за туристическия сезон.
Франция обаче все пак отмени прочутия парад по случай Деня на Бастилията - 14 юли, а властите в Северна Македония
наложиха отново вечерен час, заради 120 заразени там само за денонощие. В страната се заговори за нов бум на
коронавирус.
Границите се отварят постепенно и това дава усещане, че страните от европейската общност се връщат към нормалните
времена. Австрия обяви, че се отваря към всички съседи, с изключение на Италия. На границата с Чехия обаче има
проверки.
Възстановено е и свободното движение между Чехия и Словакия.
Вълнение предизвика отварянето на спешното отделение в болницата в Кодоньо - италианското градче, където откриха
първия заразен от коронавируса в страната.
Масимо Ломбардо - генерален директор на болницата в Кодоньо: Ние сме малка провинциална болница. Беше
сериозно изпитание, но най-сетне отваряме - след 104 дни.
Възстановяването изисква средства. Германското правителство определи пакет от 130 милиарда евро като стимули за
рестартиране на икономиката. Предвиждат се и още мерки.
Ангела Меркел - канцлер на Германия: За възстановяване на икономиката решихме да намалим основната ставка на ДДС
от 19 на 16 процента - от 1 юли до 31 декември. За същия период сваляме от 7 на 5% процента ставката за някои стоки и
услуги.
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Най-голямата хотелска верига в Португалия се кани да отваря постепенно обектите си. От ръководството признават, че са
загрижени, но не отчаяни. След 180 млн. евро печалба миналата година, сега ще се радват ако завършат годината на
нулата.
√ От 8 юни задължителна 14-дневна карантина за всички пристигащи във Великобритания
Великобритания въвежда задължителна 14-дневна карантина за всички пристигащи в страната пътници от 8 юни във
връзка с пандемията от COVID-19. Наличието на отрицателен тест за коронавирус не е основание за избягване на
карантината.
Най-рано 48 часа преди датата на пристигане във Великобритания пътуващите трябва да попълнят електронен
формуляр. В него те трябва да предоставят данни за контакт, пътен план и адрес, където ще прекарат карантината.
Формулярът е публикуван на следния адрес: https://www.gov.uk/uk-border-control. Разпечатано на хартия или запазено в
телефона копие на попълнения формуляр трябва да бъде показано при пристигане на границата на
Великобритания. Гражданите, които влизат на територията на страната и отказват да попълнят формуляра, може да
бъдат глобени със 100 британски лири, както и да не бъдат допуснати в страната.
Ако пристигащият не може да посочи конкретен адрес, на който ще прекара 14-дневната карантина, ще му бъде
осигурено настаняване за негова сметка в жилище, осигурено от британското правителство. Властите ще извършват
проверки на посочените в електронните формуляри адреси за спазване на карантината.
Ако такова нарушение бъде установено на територията на Англия, на нарушителите ще бъде налагана глоба от 1000
лири. Шотландия, Уелс и Северна Ирландия имат възможност да въведат индивидуален подход спрямо неспазващи
карантината. Срещу гражданите, отказали да заплатят глобата, може да бъде заведено съдебно дело и да им бъде
постановявана неограничена по размер санкция.
Задължителната 14-дневна карантина предвижда изключения за пристигащи във Великобритания медицински
специалисти, които имат отношение към лекуването на коронавирус; шофьори на тежкотоварни превозни средства и
автобуси; пътници, пристигащи от Общата зона за пътуване, обхващаща Ирландия, остров Ман, Нормандските
острови; сезонни работници, които ще трябва да се самоизолират на работните си места, където обикновено са
разположени и техните жилища.
Карантината не се отнася и за гражданите, които пътуват транзит през Великобритания и не преминават граничен
контрол. Ако транзитното пътуване предполага пренощуване, то пътниците могат да прекъснат карантината, за да
напуснат страната.
Пълен списък на изключенията е публикуван на портала на британското правителство:
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
Британските власти са публикували и препоръки за спазването на задължителната 14-дневна карантина при пристигане в
страната. Пристигащите трябва директно да се отправят към мястото, на което ще прекарат карантината. Придвижването
може да става с личен транспорт, включително и с превозни средства на близки или приятели. Препоръчва се
използването на обществен транспорт да става само при крайна необходимост. При използване на обществен транспорт,
пътниците трябва да бъдат с покрити нос и уста и да спазват дистанция от 2 метра.
По време на 14-дневната карантина гражданите могат да напускат мястото, в което са настанени, само при нужда от
спешно лечение, при нужда от използване на социални услуги, за купуване на храни и лекарства, за присъствие на
погребални церемонни или в случай на извънредна ситуация, например пожар.
По време на 14-дневната карантина гражданите не могат да бъдат посещавани от близки и роднини, освен ако не
полагат грижи за тях. Ако карантината се прекарва в жилище на близък или роднина, властите препоръчват ограничаване
на времето за контакт с домакина. Ако карантината се прекарва в хотел или къща за гости, не могат да бъдат използвани
общите части като барове, ресторанти, фитнес-центрове. Винаги трябва да се спазва дистанция от 2 метра.
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството ни в Лондон на следните
телефони: +44 20 7581 3144; +44 20 7584 9400, както и на дежурните телефони в извънработно време: + 44 20 7581 3144;
+ 44 20 7584 9400.
Банкеръ
√ България може да получи още 692 млн. еврофинансиране през есента
При положение, че многогодишната финансова рамка на ЕС- 2021-2027, бъде приета до края на годината, България
може да получи до 692 милиона еврофинансиране. Целият пакет финансиране по многогодишната финансова рамка,
който се коментира за България, без новото финансиране, е в размер на 16 милиарда 717 милиона лева. Това включва
средства от кохезионната политика, директни плащания, Фондът за справедлив преход, който трябва да финансира
политиките по декарбонизация, средства по Програмата за развитие на селските райони, миграция и сигурност. Това
обяви вицепремиерът Томислав Дончев след редовното заседание на правителството, предаде репортер на "Банкеръ".
"Скъсяването на срока да приемането на многогодишната финансова рамка на ЕС, би позволило на България може да
получи до 692 милиона еврофинансиране още тази есен", коментира Дончев и уточни, новото предложение е в размер
на 12 милиарда 845 милиона. Това е предложението, от което 9 милиарда 717 милиона е безвъзмездно финансиране и
възможност за достъп до кредити за близо 3 милиарда 128 милиона", уточни Томислав Дончев.
Според него огромните по обем средства почти ще удвоят парите, които би използвала България. Те биха достигнали
сума от порядъка на 30 милиарда. Това обаче в никакъв случай не означава безразборно харчене и безусловно
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финансиране, защото акцентът трябва да падне върху справянето с икономическите последици от пандемията на първи
план, а сред това дигитална трансформация и стабилизирането на икономиките.
Към момента не ясно как ще се разпределят парите, но позицията на България е, че то трябва да бъде сходно начина, по
който се разпределя към момента.
Междувременно Европейският парламент обяви, че здравната криза и борбата с икономическите последици от нея са
основен приоритет в работата на ЕС, но мерките за възстановяване предвиждат трансформацията на Европа в
екологична посока.
Предложението на Комисията за фонд от 750 млрд. евро за икономическо стимулиране в допълнение към промененото
предложение за бюджета на ЕС за 2021-2027 г. отговарят на призивите на Парламента за мащабен пакет за
реконструкция на Европа, в който централно място следва да играе борбата срещу климатичните промени.
Фондът за възстановяване, представен в пленарна зала от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен с
названието "Ново поколение ЕС", цели да намали ефекта от кризата и да създаде предпоставки за устойчиво развитие
след нея. Предложението за бюджета на ЕС за 2021-2027 г. предвижда заделянето на 25% от финансовите средства за
мерки, свързани с климата.
√ На 30 юни изтича срокът за плащане на данък "сгради" с отстъпка
Удълженият срок за първата вноска за такса "смет", както и за 5% отстъпка при плащане в пълен размер на данък
"сгради" и "МПС" изтича на 30 юни, напомниха от Столичната община.
Независимо дали внасяте на части или наведнъж местните си задължения, най-удобният начин за плащане е през
портала на общината: https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf , подчертаха от дирекция "Общински
приходи".
Данъците и таксите могат да се внесат и във всеки от 23-те районни отдела на "Общински приходи", независимо от
адреса на имота, както и по банков път или чрез финансови посредници.
От данък "сгради" през миналия месец в общинския бюджет са постъпили 6,9 млн. лв., което е с 1,2 млн. лв. повече от
май 2019 г., а от данък "МПС" - 7,2 млн. лв., или с 280 хил. лв. над постъпленията за същия месец на миналата година.
Приходите от "такса битови" отпадъци за този период са 12,3 млн. лв., или с 2,1 млн. лв. повече.
√ Световната банка очаква пандемията да остави "трайни белези" върху развиващите се страни
Световната банкa очаква коронавирусът и произтичащите от него рецесии да оставят "трайни белези" в развиващите се
страни и пазари, като най-тежките щети ще понесат износителите на петрол и тези страни, които преживяват финансови
кризи. Това се посочва в предварителния доклад на международния кредитор.
"Глобалната икономика търпи опустошителен удар от пандемията COVID-19, която заплашва да тласне в крайна бедност
през тази година над 60 милиона души", предупреди президентът на Световната банка Дейвид Малпас.
Международната институция определя "крайната бедност" като такава, когато човек разполага с по-малко от 1,90
долара на ден, съобщава "Ройтерс".
В обръщение към пресата по повод новия доклад "Глобални икономически перспективи" на Световната банка, Малпас
заяви, че развиващите се страни са изправени пред безпрецедентна здравна и икономическа криза, която застрашава
постигнатото развитие за десетилетия напред. Според доклада нововъзникващите пазари, претърпели финансова криза
заради коронавируса, могат да отбележат икономически спад от 8% за петгодишен период, докато загубата при
развиващите държави, които са и петролни износители може да достигне до 11 на сто.
"Дълбоките рецесии вероятно ще оставят трайни белези по множество канали - спад в инвестициите и по-малко
иновации, ерозия на човешкия капитал и оттегляне от световните търговски вериги и вериги за доставки", се казва в
доклада. Тези ефекти, според документа, могат да намалят потенциалния растеж и производителността на труда в
дългосрочен план. "Дългосрочните щети ще бъдат особено тежки в икономиките, които претърпяват финансови кризи,
както и при износителите на петрол, поради спада на цените", отбелязват анализаторите на банката.
Въпреки многобройните предизвикателства, президентът на Световната банка заяви, че някои от най-големите опасения
все още не са се изпълнили. Малпас обаче увери, че институцията ще работи за ограничаване на вредите и ще помогне
на страните да се подготвят за възстановяване, за да могат да излязат от кризата по-добри и по-силни от преди. "Поголямата прозрачност на дълга за привличане на нови инвестиции, по-бързият напредък в цифровата свързаност и
значителното разширяване на мрежите за парична безопасност за бедните ще помогнат за ограничаване на щетите и ще
спомогнат да се изгради по-силно възстановяване", каза той.
Президентът на Световната банка отбеляза също, че финансирането и изграждането на производствена инфраструктура
са сред най-трудните за решаване предизвикателства. "Държавите ще трябва правилно да разпределят капитала си към
сектори, които са продуктивни в новите пост-пандемични структури, като използват системи, които да могат да
изграждат и запазват човешкия и физическия капитал по време на възстановяването", заключи Дейвид Малпас.
Очаква се пълният доклад на Световната банка да бъде публикуван на 8 юни.
Мениджър
√ Българският лев става на 140 години
На вчерашната дата, преди 140 години България добавя още един важен символ към националната си идентичност собствена парична единица. На 4 юни 1880 г. е обнародван и влиза в сила Законът за правото на рязане на монети в
Княжество България. С него се създава националната парична единица „лев“, разделен на сто части – „стотинки“, и се
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определят теглото, металното съдържание и изображенията на българските монети. Името на националната ни валута,
която днес отбелязва почти век и половина съществуване, идва от левъ – остаряла форма на думата „лъв“, употребявана
през 19 век.
От деня на обнародване на закона всички правителствени и общински институции в България, както и частните лица, са
задължени да приемат левове и стотинки и да издават документи за парични операции със суми в левове и стотинки.
Факсимиле на обнародвания Закон за правото на рязане на монети в Княжество България може да бъде видяно тук.
Първите монети на Княжество България са медните от 2, 5 и 10 стотинки, отсечени през 1881 г. През 1882 г. са отсечени
сребърни български монети от 1 и 2 лв., а през 1894 г. са отсечени златни монети от 10, 20 и 100 лв. До края на
Балканската война са отсечени монети от злато, сребро и медни сплави, в това число първите български възпоменателни
монети от 1894 г. – златните 20 и 100 лв. Започват да се секат и разменни монети от неблагородни метали и сплави – в
обращение през 1917 г. навлизат цинкови, а по-късно и алуминиеви монети. В навечерието на Втората световна война се
секат железни монети. По време на Втората световна война се секат 10 вида разменни монети.
До 1952 г. всички български монети се секат в чужбина. През 1951 г. се създава българският Монетен двор и през 1952 г.
в него България за първи път сама отсича монети. В българския Монетен двор и до днес се секат разменните и
възпоменателните монети на България. Възпоменателните монети са предимно от сплави, мед, сребро и злато и са
посветени на различни теми – събития и личности от българската история, постижения в спорта, технологиите и на
природна тематика. Пълен каталог на българските монети от 1881 г. до днес може да се види тук.
Първата българска банкнота, със сериен номер №000001 пък се появява на 1 август, 1885 г. Малко преди това е приет
закон, който предоставя на БНБ монополно право да издава банкноти в страната.

Първата българска банкнота - лице. Оригиналът се съхранява в Историческия музей на гр. Габрово. Изображение:
Уикипедия
Според същия закон всички държавни учреждения са задължени да приемат българските банкноти. Първите български
банкноти са със златно покритие в размер 1/3 от номинала, като в това съотношение БНБ е задължена да приема тяхната
обмяна. Първите български банкноти от 20 и 50 лв са отпечатани през 1885 г.
През 1891 г. е приет закон, позволяващ на БНБ да издава и банкноти със сребърно покритие в размер 1/3 от номинала.
След балканските войни и Първата световна война, в началото на 1919 г. закон преустановява обменяемостта на левове
срещу злато и сребро. Златното покритие на българския лев се възстановява със закон през 1924 г., но същият закон
отменя правото на БНБ да издава банкноти със сребърно покритие.
България за първи път сама отпечатва банкноти през 30-те години на ХХ век. Това са отпечатаните в Държавната
печатница в София банкноти от 5000 лв., емисия 1924 г., и 20 лв., емисия 1925 г.
Когато след 1989 г. в България започва преходът към пазарно стопанство, новоприетият Закон за БНБ възстановява
двустепенната банкова система, състояща се от търговски банки и централна банка, и потвърждава монополното право
на БНБ да емитира българските монети и банкноти. През 1994 г. е създадена Печатницата на БНБ. Всички български
банкноти, емитирани в периода от 1999 г. до 2013 г., са отпечатани в Печатницата на БНБ, а от 2014 г. до днес – в
съвместното дружество на Печатницата на БНБ и „François-Charles Oberthur International“ SAS, Франция. През 1997 г. в
страната е въведен Валутният борд и курсът на лева е фиксиран първоначално към германската марка, а след това към
еврото.
През 2005 г. БНБ емитира първата българска възпоменателна банкнота. Тя е с номинална стойност 20 лв. и е върху нея
поместена реплика на първата българска банкнота с номинална стойност 20 лева, емисия 1885 г. Тази българска
възпоменателна банкнота първа вгражда полимерен прозорец в хартията – защитен елемент, който по-късно е
използван и в други банкноти по света, включително в новата серия евробанкноти.
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От 2018 г. БНБ пуска в обращение нова серия банкноти. Промените в банкнотите от новата серия произтичат основно от
въвеждането на нови защитни елементи. Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се
запазват без съществени изменения спрямо банкнотите от емисиите в периода 1999 г. – 2009 г., които остават в
обращение.
Първата банкнота от новата серия е с номинална стойност 100 лева, емисия 2018 г. Тази българска банкнота спечели
престижна международна награда, като бе избрана за банкнота на 2019 година по време на конференцията „Висока
сигурност при печатните технологии (High Security Printing EMEA)“ от 25 до 27 март 2019 г. в Малта. Втората банкнота от
новата серия е с номинална стойност 50 лева, емисия 2019 г., и е в обращение от 1 ноември 2019 г. Третата банкнота от
новата серия е с номинална стойност 20 лева, емисия 2020 г., и е в обращение от 20 март 2020 г. Четвъртата банкнота от
новата серия е с номинална стойност 10 лева, емисия 2020 г., и е в обращение от 12 юни 2020 г. Последната, пета,
банкнота от новата серия е с номинална стойност 5 лева, емисия 2020 г., и ще бъде пусната в обращение през есента на
2020 г.
Със своите номинали, дизайн и стилистика българските парични знаци отразяват различните периоди в развитието на
държавата, състоянието и промените в нейното политическо устройство, икономика, култура и различни обществени
сфери. Българските монети и банкноти са част от символиката на държавността и по уникален начин съхраняват и
пренасят за бъдещите поколения историческата и културната памет на нацията.
Пълен каталог на българските банкноти от 1885 г. досега, включително нециркулирали банкноти и държавни съкровищни
билети, може да се види тук.
√ Твърденията на КЕВР за поевтиняване на топлинната енергия са шикалкавения, смята експерт
Цената на топлинната енергия и топлата вода, която ще плащаме от юли, е по-висока с 22% от цената, която сме плащали
през май и април. Тази по-висока цена ние ще плащаме понеже е прогнозна до края на юни следващата година.
Всякакви шикалкавения са ненужни и излишни“. Това заяви пред bTV енергийният експерт Еленко Божков по повод
скандала около сметките за парно и топла вода от последните дни.
По думите му това е следствие от промяната в наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, която беше
направена на 26 май. Според Божков тази наредба трябва веднага да бъде отменена, тъй като тя е наредба на самия
КЕВР.
„Те си правят наредбата, почват да изчисляват по друг начин цената на природния газ и оттам следва тази прогнозна
цена на топлинната енергия“, коментира Божков.
„Цената е прогнозна, но тя ще се плаща. Те я наричат прогнозна, защото след това тя се сравнява с истинската цена, която
КЕВР определя всеки месец. Получава се един абсурд“, добавя той.
Според експертът трябва всеки месец или поне на тримесечие да се определя цената.
„Това, че цената е по-ниска от миналогодишната, няма никакво значение. Хората, ще плащат повече от това, което са
плащали досега. Няма какво повече да се обяснява“, каза още Божков.
Премиерът Бойко Борисов е съвсем прав, колкото и бързо да уволни Иван Иванов (председател на КЕВР) и Теменужка
Петкова (министър на енергетиката), която го защитава, все ще е късно, коментира експертът.
„Сега плащаме по прогнозно потребление, а сега ще плащаме и по прогнозна цена. Ние в момента кредитираме
топлофикациите чрез това прогнозно плащане, сега още веднъж ще ги кредитиране, като плащаме по прогнозна цена.
Така кредитираме Христо Ковачки, защото от 12 топлофикации осем са негова собственост, а на тази в София
оперативното ръководство е на Ковачки“, каза още той.
√ Търговията между САЩ и Китай върви към двойно по-ниски нива
През последните месеци редовно ставаме свидетели на нажежаване на отношенията между САЩ и Китай. Търговската
война) между двете държави и кризата, причинена от пандемията са довели до спад с над 45% при стокооборота между
тях през последните 7 месеца, съобщава LearnBonds.
През март 2020 г. стойността на американската търговия на стоки с Китай възлиза на около 27,78 милиарда долара,
формирана от внос на обща стойност 19,81 милиарда долара и износ от 7,97 милиарда долара. През август миналата
година общата търговска стойност възлиза на 50,62 милиарда долара, като вносът е за 41,19 милиарда долара, а износът
за 9,43 милиарда долара.
Между януари и март тази година общата търговска стойност на стоки е спаднала с около 32,09%. На годишна база
за март миналата година (41,6 милиарда долара) и март тази година (27,78 милиарда долара) общата търговска стойност
на стоки между двете страни е спаднала с 33,2%.
Спадът на търговската стойност от внос и износ между двете държави е пряко обвързан с продължаващата търговска
война. И двете страни въведоха твърди тарифи за внос на стоки. Търговската война възникна, след като президентът на
САЩ Доналд Тръмп обвини на Китай за участие в нелоялни търговски практики и кражба на интелектуална собственост.
Освен това Вашингтон обвини Китай в насилствено придобиване на американска технология. От друга страна, Китай
обвинява САЩ, че се опитват да саботират неговото издигане като глобална икономическа централа.
Цените на Вашингтон имат за цел да насърчат американците да консумират местно произведени стоки, като правят
вносните стоки по-скъпи. Това обяснява защо стойността на американския внос намалява през последната година.
Дори преди пандемията, от началото на годината, търговията между Китай и САЩ бележеше сериозни признаци на
влошаване. С настъпването на кризата, което доведе и до прекъсвания на веригите на доставки, намаля и търсенето на
стоки - другият основен фактор след търговската война за спада във вноса и износа на стоки между двете държави.
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Графика на Learnbonds
√ Понижения на борсите в Европа преди заседанието на ЕЦБ
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха леки понижения в ранната търговия в четвъртък,
докато инвеститорите насочиха вниманието си към предстоящото днес заседание на Европейската централна банка, по
време на което се очаква да бъда обявена нов пакет от стимули за икономиката на Еврозоната, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,21 пункта, или 0,6%, до 366,71 пункта. Немският индекс DAX се
понижи с 90,11 пункта, или 0,72%, до 12 397,25 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 22,26
пункта от стойността си, или 0,35%, достигайки до ниво от 6 360,15 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с
34,97 пункта, или 0,7%, до 4 987,41 пункта.
Европейският банков индекс SX7P и общият автомобилен индекс SXAP се понижиха с 1,81% и 2,24%.
Фондовите пазари отчитат силни резултати през тази седмица, като на Уолстрийт технологичният индекс Nasdaq се
приближава до рекордните си нива. Това се дължи до голяма степен на сигналите за възстановяване на икономическата
активност по света и надеждите за намиране на ваксина за COVID-19.
Инвеститорите се надяват, че ЕЦБ ще увеличи спасителна програма за изкупуването на ценни книжа с още 500 млрд.
евро, като единственият въпрос е дали управителният съвет на централната банка ще предприеме действие още днес,
или ще изчака до юли, за да види дали предложеният от Европейската комисия фонд за възстановяване на икономика в
размер на 750 млрд. евро. ще бъде одобрен от 27-те страни членки на ЕС“
„Фондовите пазари са в лека фаза на консолидация преди днешната среща на ЕЦБ и предстоящото заседание на Фед“,
коментира Себастиен Гали от Nordea Asset Management
„Очакваме малко волатилност около срещата, но позитивното развитие за кредитирането трябва да подкрепи
европейските акции, особено във финансовия сектор“, добавя той.
Междувременно коалиционните партньори в германското правителство договориха пакет от 130 млрд. евро за
стимулиране на икономиката на страната. Акциите на Daimler, BMW и Volkswagen обаче поевтиняха съответно с 3,91%,
1,45% и 1,68%
, след като стана ясно, че подкрепата за автомобилостроителен сектор насочена към покупка на електрически и
хибридни коли.
Книжата на Remy Cointreau скочиха с 7,51%, след като френската група за алкохолни напитки прогнозира силно
възстановяване на търсенето през втората половина на годината, особено в Китай и САЩ.
Книжата на германският производител на спортни стоки Adidas поскъпнаха с 0,92%, след като компанията съобщи, че се
продажбите в района на Китай, Хонконг, Макао и Тайван са се завърнали към ръст по-бързо от очакваното.
Ръст отвъд океана
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Основните индекси на Нюйоркската фондова борса завършиха сесията в сряда с повишения на фона на по-добрите от
очакваното икономически данни за пазара на труда и оптимизма около възобновяването на икономическата активност,
предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 527,24 пункта, или 2,05%, до 26 269,89 пункта. Широкообхватният индекс
Standard & Poor's 500 напредна с 42,05 пункта, или 1,36%, до 3 122,87 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq се повиши с 74,54 пункта, или 0,78%, до 9 682,91 пункта.
Това е третата поредна сесия на ръст за Dow и четвъртата за S&P 500, за който това е най-дългата серия на печалби от
началото за февруари.
„Днес отново виждаме апетит към рисковата търговия“, коментира Райън Нюмън, пазарен стратег от Informa Financial
Intelligence. „Това да голяма степен се дължи на данните. Пазарът мисли, че най-лошото е отминало и че икономиката
върви към възстановяване”, добавя той.
Пазарите бяха окуражени и от данните за пазара на труда, след като анализ на ADP и Moody’s Analytics установи, че
частните компании в САЩ са закрили 2,76 млн. работни места през месец май. Този резултат е значително по-нисък от
прогнозираните 8,75 млн. изгубени работни места.
Същевременно с това индексът на Института за управление на доставките (Institute for Supply Management - ISM) за
активността в сектора на услугите се повиши до 45,4 пункта през май от 41,8 пункта през април, когато активността се сви
за първи път от 11 г. Границата от 50 пункта разделя растежа от спада.
От началото на месеца S&P 500 е напреднал с над 2%, като той се е повишил с 40% в сравнение с дъното, регистрирано
през март.
Акциите на компаниите, които могат да спечелят най-много от отварянето на щатите, записаха нови печалби. Книжата на
American, Delta и United Airlines с 5,61%, 7,80% и 12,50%. Книжата на банките JP Morgan Chase, Wells Fargo и Bank of
America поскъпнаха съответно с 5,40%, 5,22% и 4,63%.
Повишения в Азиатско-тихоокеанския регион
Борсите в Азия регистрираха основно повишения в четвъртък, следвайки оптимизма на Уолстрийт, пише Маркетоуч.
„Засега продължават да идват не толкова лоши нови, което подсилва надеждите за икономическо възстановяване след
отварянето на страните“, коментира Джинги Пан от IG.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 81,98 пункта, или 0,36%, до 22 695,74 пункта.
В континентален Китай индексът Shanghai Composite отчете спад от 4,12 пункта, или 0,14%, до 2 919,25 пункта, докато помалкият измерител Shenzhen Composite напредна с 5,16 пункта, или 0,28%, до 1 852,54 пункта. Хонконгският индекс Hang
Seng добави 40,68 пункта към стойността си, или 0,17%, достигайки ниво от 24 366,3 пункта.
В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 4,18 пункта, или 0,19%, до 2 151,18 пункта
Австралийският измерител ASX 200 напредна с 50,2 пункта, или 0,84%, до 5 991,8 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати. Основният индекс SOFIX отчете спад от 1,40
пункта, или 0,31%, до 457,47 пункта. BGBX40 се повиши с 0,08 пункта,и ли 0,08%, до 97,49 пункта. BGTR30 напредна с 2,52
пункта, или 0,54%, до 472,13 пункта. BGREIT е без промяна при ниво от 133,57 пункта.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Без реформа в енергийния сектор икономиката ни ще изпадне в структурен колапс
Проф. Ганчо Ганчев, икономист, преподавател в ЮЗУ, Светът е бизнес, 04.06.2020
Противно на някои очаквания коронавирусната пандемия не забави амбициите на Европейския съюз, свързани със
Зелената сделка, а дори ги ускори. Ако България не използва средствата от спасителния фонд на блока за
преструктуриране на енегрийния сектор, икономиката ѝ ще се окаже в структурен колапс. Това мнение изрази проф.
Ганчо Ганчев, икономист, преподавател в ЮЗУ, в предаването “Светът е бизнес” с водещ Ивайло Лаков.
Ганчев припомни, че средствата от спасителния пакет на ЕС ще дойдат у нас срещу ясна програма за модернизация на
икономиката с приоритет нейната декарбонизация.
Според него докато кризата от 2007-2008 г. беше свързана със значителен спад и преминаване към по-ниски темпове на
растеж, то тази криза няма да промени дългосрочно темпа на растеж.
"Възстановяването у нас зависи от това с какъв темп ще се справят партньорите на страната в еврозоната и
ядрото на ЕС".
“Ще се появят негативни вторични процеси във финансовия сектор, които ще забавят излизането от кризата”, смята още
икономистът.
Гостът очаква пандемията да ускори някои процеси, включително дигитализацията и роботизацията. “По отношение на
дигитализацията България изостава много съществено както в частния, така и в публичния сектор”, отбеляза Ганчев.
Относно намаляването на ДДС за рестораньорите Ганчев посочи, че ниското данъчно облагане не привлича автоматично
чужди инвестиции, затова е необходима комплексна среда и практиката го показа.
"Преосмислянето на данъчната система у нас е необходимо, но не и в настоящия момент".
√ ЧЕЗ Трейд внедри система за управление на енергията
Новият стандарт гарантира ефективно и устойчиво използване на ресурсите
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„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, един от водещите търговци на пазара на електрическа енергия в България, получи
европейски сертификат за управление на енергията ISO 50001:2018. Това е поредното доказателство за усилията на
компанията непрекъснато да повишава качеството на своята дейност.
Международният стандарт ISO 50001 позволява на компаниите да намаляват енергийното потребление, да понижават
въглеродния отпечатък и да съкращават разходите за енергия чрез насърчаване на устойчиво използване на
ресурсите. Прилагането му гарантира, че ЧЕЗ Трейд е ангажирана с принципите за опазване на околната среда, чрез
вземане на решения, които са базирани на данни за потреблението. Действащата система за управление на енергията
осигурява по-голяма информираност, участие и ангажираност на служителите с принципите на енергийната ефективност.
Сертификатът гарантира ефективно и прозрачно управление на ресурсите.
„Стандартът ISO 50001 е най-новият международен стандарт за управление на енергийната ефективност. Като отговорна
компания към обществото и нашите клиенти, ние решихме да покрием изискванията му, за да потвърдим ангажимента
си към устойчиво управление на енергията“, каза Владимир Дичев, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД.
Новият екологичен стандарт е напълно интегриран с другите три системи за управление, по които ЧЕЗ Трейд е
сертифицирана: ISO 9001:2015 - система за управление на качеството; BS OHSAS 18001:2007 - система за управление на
здравето и безопасност при работа; и ISO 14001:2015 - система за управление на околната среда.
√ ЕЦБ драстично намали прогнозите си за БВП и инфлацията за тази година
Централната банка очаква възстановяване през 2021 г.
Европейската централна банка намали драстично прогнозите си за икономиката и инфлацията за тази година.
Актулизираните очаквания сочат, че икономиката на еврозоната ще се свие с 8.7% през тази година, преди да се
възстанови и да отчете растеж от 5.2% през 2021 г. и 3.3% през 2022 г., съобщава Bloomberg.
Очакванията на ЕЦБ бяха ревизирани в посока надолу спрямо предишните прогнози от март, когато прогнозирания спад
на БВП през 2020 г. беше от 0.8%.
Централната банка посочи още, че се очаква инфлацията през 2020 г. да бъде 0.3% и да се ускори до 0.8% през 2021 г. и
до 1.3% през 2022 г. Това е много под предходната прогноза от 1,1% за тази година и далеч от целта от почти 2%.
Гуверньорът на ЕЦБ Кристин Лагард обясни, че прогнозите на банката зависят от продължителността на пандемията и
ефективността на предприетите политики в региона.
Икономиката на еврозоната преживява безпрецедентно свиване. Има рязък спад в икономическата активност в резултат
на пандемията на коронавирус", каза Лагард по време на пресконференцията след днешното заседание на УС на
банката. Според управителя на ЕЦБ докато основната инфлация е потисната от по-ниските цени на енергията, очаква се
ценовият натиск да остане понижен поради резкия спад на реалния БВП и свързаното с това значително увеличение на
икономическия застой.
"Очаква се активността на еврозоната да се възстанови през третото тримесечие, тъй като ограничителните мерки се
разхлабват, а и са на лице благоприятни условия за финансиране, разширяваща се фискална позиция и възобновяване на
глобалната активност, въпреки че общата скорост и мащабът на възстановяването остава силно несигурна", обясни
Лагард.
Въпреки че има зараждащи се сигнали за оттласкване от дъното, “подобрението до момента беше много ограничено”,
заяви Лагард в рамките на пресконференцията. “Трябваше да се предприемат действия”, добави тя.
По-рано днес ЕЦБ увеличи обхвата на спешната програма за покупки на облигации с 600 млрд. евро до общо 1.350 трлн.
евро.
Програмата ще продължи поне до края на юни 2021 г. Във всеки случай Управителният съвет ще извършва нетни покупки
на активи, докато не прецени, че фазата на коронавирусната криза е приключила.
Основните лихвени проценти на институцията бяха оставени непроменени съответно 0,00%, 0,25% и -0,50%.
Cross.bg
√ Половината кабинет на парламентарен контрол
Вицепремиер и 11 министри от правителството ще вземат участие в петъчния парламентарен контрол.
Първа на трибуната ще се качи Марияна Николова, която, като ресорен вицепремиер, ще отговаря за демографската
политика на страната ни.
Веднага след нея излиза регионалният министър Петя Аврамова, която са отправени най-много депутатски въпроси.
Голямата част от тях са свързани със състоянието на републиканската пътна инфраструктура, а други – с Националната
програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради и Интегрираната система за обмен на
информация между Агенция „Пътна инфраструктура“, МВР и митниците.
Запазването на заетостта на работниците по време на извънредното положение и договорите за студентските бригади –
за това се отнасят питанията, адресирани до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева.
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще трябва да поясни как върви съвместната дейност между
Консорциум „Метеорологични системи и екипировки“ и Националния институт по метеорология и хидрология.
На 5 въпроса от народни представители ще отговаря министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Те са свързани с
финансовата компенсация на българските медици, медицинските специалисти в детското здравеопазване,
реимбурсираните медикаменти от НЗОК и строежа на национална детска болница.
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Съхраняване на творческото наследство от художника Светлин Русев, средствата за сценичните изкуства и безопасността
при възвръщането към нормален режим на работа в артистичните среди – с това са свързани отговорите, които ще дава
министърът на културата Боил Банов.
Веднага след това министърът на икономиката ще обяснява как върви отпускането на безлихвени кредити до 1500 лева,
а екоминистърът Емил Димитров – за случаите с откритите нелегални контейнери с италиански боклук.
За двойния стандарт при храните в ЕС и още няколко въпроса от нейния ресор ще говори земеделският министър
Десислава Танева.
Спортният министър Красен Кралев ще поясни какво е финансовото подпомагане за дейността на спортните клубове, а
министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще даде информация на депутатите по процедурата за избор на
стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене“.
Последен на трибуна излиза министърът на правосъдието Данаил Кирилов, който трябва даде отговори за одобрената от
Министерския съвет Концепция за наказателна политика 2020 – 2025 и влиянието ѝ върху законодателния процес.
√ Меркел: Няма да се кандидатирам за пети мандат, решението ми е твърдо
Канцлерът на Германия Ангела Меркел категорично отхвърли възможността да се кандидатира за пети мандат,
независимо от високия ѝ рейтинг във връзка с действията на правителството срещу коронавирусната епидемия.
"Решението ми е твърдо", заяви Меркел пред телевизия ZDF. 65-годишният канцлер планира да се оттегли от поста си в
края на идната година. Според допитване по поръчка на другата обществена телевизия - ARD, резултатите от което бяха
обявени вчера, 71% от германците одобряват работата на правителството.
Вероятният нов канцлер при победа на ХДС на федералните избори през август 2021 г. ще стане известен в края на тази
година - при избора на нов лидер на партията.
Пред ZDF Меркел каза още, че обявеното вчера намаление на ставката на ДДС в Германия от 19 на 16 на сто ще е в сила
само до края на годината. Тя обясни, че с намаляването на данъка се цели да се даде само краткосрочен импулс на
икономиката, предава БНР.
Канцлерът коментира и социалното напрежение в Съединените щати след смъртта в Минеаполис на чернокожия
Джордж Флойд: "Не пожелавам на САЩ да им се случва разделение на обществото. Надявам се вместо това там да се
случи обединение. Убийството на Джордж Флойд е ужасно - това е расизъм! И тук имаме расизъм и имаме още много да
работим срещу това, но аз вярвам в силата на демокрацията на САЩ и че тя ще се справи с тази трудна ситуация“.
√ Масова забрана за излизане от домовете в Турция заради вируса
Нова забрана за излизане от домовете през събота и неделя. Това обяви изненадващо турското вътрешно министерство,
въпреки разхлабването на мерките в страната преди дни.
Забраната ще важи за 15 области на страната, включително и в трите най-големи града - Истанбул, Измир и
Анкара. Ограничението влиза в сила в полунощ в петък срещу събота и ще трае до полунощ в неделя срещу понеделник.
Магазините за хранителни стоки, за плодове и зеленчуци ще могат да работят до 23 часа в петък, както и между 10 и 17
часа в събота. Ресторантите и пекарните ще предлагат доставки на храна по домовете. Първата забрана за напускане на
домовете предизвика струпване на големи групи хора, които се запасяваха с продукти в последния момент.
Заболелите от Ковид-19 в Турция са 167 хиляди, като за последното денонощие потвърдените инфектирани са 988.
Смъртните случаи са над 4600. В света броят на инфектираните надмина 6,4 млн. Оздравелите са 383 хиляди.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Политика и отбрана - вицепремиерът Красимир Каракачанов;
Въпроси към Националната служба за охрана - началникът ген. Красимир Станчев;
Битките и бъдещето - гост Мая Манолова;
Колко ще плащат потребителите за парно през следващия сезон?;
БТВ, "Тази сутрин"
Бетон на плажа. Брегоукрепване или нова сграда на пясъка? На живо от Созопол и позицията на Камарата на
геодезистите;
Скандал с цената на парното. Поскъпва или поевтинява от есента?;
На живо: Ще бъде ли затворена болницата-огнище на коронавирус в Сливен?;
За ситуацията в Съединените щати и лавината от протести в света. Разговор с американски преподаватели,
живеещи у нас;
Как откраднаха домашният любимец на дует Ритон?;
На живо от Казанлък: "Царица Роза" в края на пандемията;
Нова телевизия, „Здравей България"
Имотите на властта - Кой какво декларира и какво не? Защо Сотир Цацаров предлага промени?;
Когато болницата стане твой дом. Историята на двама хасковски лекари, които 30 дни живяха в COVID
отделение;
За смъртта, която разтърси света. Разказ на българка - полицай в Щатите;
Благой Георгиев с обръщение към бъдещите футболисти;
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√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Гневът на Борисов не стопли КЕВР: парното по-евтино с 14%, сравнено с юли 2019 г. Но е по-скъпо с 22%
спрямо май 2020-а;
в. Труд - Цената на парното пада средно с 14%;
в. Телеграф - Пандемия от страхови неврози заради коронавируса;
в. Монитор - Бебешките храни и пелени с 9% ДДС;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. Сега - Али Баба открехна пещерата;
в. Сега - ВМРО поиска Министерство на истината;
в. 24 часа - За превръзка и инжекция вече не на доктор, а при сестра в собствен кабинет;
в. 24 часа - "Корона, чао": премиер и генерал закриха брифингите на 100-ия ден;
в. Труд - Мед. сестри и акушерки със свои кабинети;
в. Труд - Пуснаха най-големия мост в България;
в. Телеграф - Ф-16 кацат по план у нас;
в. Телеграф - Огнян Донев шиканира делото за неплатени над 62 млн. лв. данъци;
в. Монитор - Борисов: Строим ударно въпреки CОVID-19;
в. Монитор - Главният прокурор Иван Гешев: Божков и Василев имат интерес от слаба държава и прокуратура;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Доц. Владислав Миланов, езиковед: И езикът ни преболедува, "хвана" нови думи: карантинираме,
температурираме, вкъществуваме;
в. Труд - Д-р Станислав Бачев, историк и политолог, пред "Труд": Тръмп е авангарден и рисков играч, а ЕС се показа
нестабилен;
в. Телеграф - Йордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи: Не пипайте тол системата, преди да свърши
кризата;
в. Монитор - Емил Радев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ: Въпреки пандемията мигрантският натиск остава сериозно
предизвикателство;
Водещи анализи
в. Сега - Чистката наближава Пеевски;
в. Сега - Г-0 дойде след много спорове в Г-7;
в. 24 часа - Страхът ни спаси от COVID-19;
в. Труд - Да убиваш жени заради честта;
в. Телеграф - В клас до обяд, история и география онлайн;
в. Монитор - Голямата победа;
√ Предстоящи събития в страната на 05 юни
София
От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа общинският съветник Васко Тодоров и представители на ръководството на организацията на БСП в
„Люлин“ ще проведат среща с граждани на тема: „Има ли решение проблема с недостига на места в детските
заведения в района“.
От 17.00 часа пред Американското посолство ще се състои събитие в подкрепа на опитите за възстановяване на
гражданския и етническия мир в САЩ.
***
Благоевград
От 10.00 часа от Посетителски-информационен център – Благоевград Дирекция „Национален парк „Рила“ ще
излъчи онлайн представяне на уникалното биологично разнообразие на защитената територия по повод
Световния ден на околната среда, което ще бъде достъпно на страницата на парка във „Фейсбук“.
***
Бургас
От 13.00 часа Бургаският свободен университет организира Международната научна конференция „Дигитални
трансформации, медии и обществено включване“ под формата на уебинар.
От 18.00 часа в галерия „Георги Баев“ на бул. „Демокрация“ № 6 ще се проведе среща на независимия културен
сектор в Бургас „Нека поговорим“ – област „Изобразителни изкуства“.
***
Казанлък
Пред сградата на Общината ще се състои тържествен ритуал по издигане на знамето на Казанлък, с което ще
започнат официалните прояви за отбелязване на празника на града.
***
Пловдив
От 18.45 часа на стадион „Локомотив” министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще посети първия мач
при подновяването на футболното първенство в Първа лига между отборите на „Локомотив” - Пловдив и „Етър”
– Велико Търново.
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***
Търговище
От 10.30 часа на сцената на пл. „Свобода“ ще се състои концерт на открито на Духовия оркестър към Община
Търговище.
***
Шумен
От 14.00 часа в зала 203 на Общината ще се проведе заседание на Постоянна комисия „Младежки дейности и
спорт“.
***
Ямбол
От 17.30 часа в галерия „Стойчев“ ще бъде представена изложба, посветена на 11-та годишнина от създаването
на Арт галерия „Стойчев“ и на Деня на Ямбол – Свети Дух.
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