Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БНР
√ Ощетени ли са хората, които ще получат втора пенсия?
Първите жени, които ще се пенсионират през 2021 година, ще навършат изискуемата възраст през август. Предвид
изискването на възраст за пенсиониране, първите които ще навършат необходимата възраст, родени след януари 1960
година, от септември 2021 година пенсионните дружества ще започнат да им изплащат първите пенсии. Разчетите
показват, че това ще са около 17 000 жени.
"Не знам как стоят нещата. Нямам доверие на тази държава, по- добре да е в частния фонд... Бюджетът на НОИ не стига и
за половината пенсия. Всичко друго е от бюджета на държавата. След 15 години, когато се пенсионирам, дали ще има кой
да работи, за да внася в тези бюджети... Според мен от държавата е по- редно да се взима цялата пенсия... Аз бих искала
да си я взема директно от частния фонд, цялата сума. Съпругът ми има да издърпа 4 800 и не може да ги издърпа...
Информацията, която имам е, че повечето от нас клонят да си остане само към НОИ...", смятат видинчани.
Текущото законодателство казва, че може да решиш да се откажеш от универсалния си фонд, не по- късно от 5 години
преди пенсиониране. За жените, които август 2021 година ще трябва да се пенсионират тази възможност е приключила
август 2016 година.
"Нямаме съмнение, че на жените, които са пропуснали тази възможност, ще се даде това право. Въпросът е, че имаме
различия, в конкретния случай с министерството на труда, по отношение как това право трябва да бъде дадено.
Становището на пенсионните дружества е, че това ограничение за не по- късно от 5 години преди пенсиониране е
безсмислено и на практика поставя хората в неизгодна ситуация. Т.е. не трябва да има срок. Всеки трябва да може да го
направи дори в момента, в който подаде документи за пенсиониране. 5 години преди възрастта за пенсиониране човек
не знае, евентуално, каква ще е пенсията от НОИ, не знае каква ще му е пенсията от универсалния фонд. Той не знае дали
ще събере необходимия стаж, който се изисква за пенсията от НОИ, защото освен възраст, там трябва да отговаря и на
условия за минимален осигурителен стаж. Министерството предлага да се отвори прозорец, което означава да остане
ограничението 5 години по- рано, но за тези, които са изпуснали срока да има един 3-месечен прозорец, в който те трябва
да бързат и отново набързо и без цялата необходима информация да направят този избор. Нашето предложение е да няма
срок, т.е. да се промени този текст в кодекса", каза Владислав Русев- изп. директор на пенсионно осигурително дружество
"Алианц"- България.
Първите пенсионери, които ще получават пенсия освен от Националния осигурителен институт и от частните пенсионно
осигурителни дружества, са силно ощетени от държавата. Това е становището на Асоциацията на индустриалния капитал
в България /АИКБ/.
"Коефициентът на редукция на първите пенсии у нас е несправедливо голям. Тези наши сънародници, които са родени
след 1 януари 1960 година се осигуряват за пенсия на две места. В капиталов стълб в пенсионен фонд и в солидарен стълб
в НОИ. Но това те го правят от 2002 година, преди това такава възможност нямаше. Оттогава възникват пенсионните
фондове. Т.е. половината от осигурителния си стаж, те са се осигурявали, като и по- възрастните, само на една място- в
солидарния стълб в НОИ. Коефициентът на редукция, който ще им намали първата пенсия от НОИ е от порядъка на 20% в
момента, защото не отчита този факт- че половината от времето те са се осигурявали само в НОИ, а не и в пенсионен фонд.
Съгласно тълкуването на разпоредбата в закона тези 5%, които се внасят в момента в пенсионен фонд, отнесени към 19,8%
в пенсионната осигуровка за тези, които само в първи стълб се осигуряват, т.е. родените 1959 година и надолу, във времето
тези 5% са били по- малко и се получава така, че този коефициент на редукция е 20%. Той трябва да бъде два пъти помалък", каза Васил Велев- председател на АИКБ.
От министерството на труда и социалната политика отговориха писмено: " Министерството на труда и социалната политика
работи по финализирането на проект за промени на Кодекса за социално осигуряване за усъвършенстване на фазата на
изплащане на пенсии от допълнителното задължително пенсионно осигуряване, който предстои да бъде публикуван за
обществено обсъждане. Всички промени ще бъдат обсъдени със социалните партньори и всички заинтересовани страни.
Целта на новите разпоредби е да гарантират най-добрият баланс между интересите на осигурените и всички страни, за
които ще възникнат права и задължения във връзка с предстоящите законови промени."
Още по темата може да чуете в звуковия файл.
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√ Социалните партньори: Запазваме подкрепата за ангажиментите за ERM II
В отворено писмо до ръководството на държавата представителите на работодателите и служителите са
притеснени от нарастващото обществено-политическо напрежение
Ще продължим да оказваме пълната си подкрепа за всички необходими стъпки в изпълнение на договорените
ангажименти както във връзка с членството ни във валутно-обменния механизъм ERM II, така и по пътя на приемането на
България в еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР.
В това уверяват в писмото до президента, председателя на парламента, премиера, управителя на БНБ и финансовия
министър социалните партньори.
От АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП, КНСБ, КТ „Подкрепа“ припомнят, че присъединяването към ERM II и впоследствие - към
еврозоната е първата от общо 46 важни мерки, програми и реформи, залегнали в двугодишното Национално тристранно
споразумение, подписано на 17 юни между Министерския съвет, синдикати и работодатели.
Още в становище още от декември 2017 г. Икономическият и социален съвет отбелязва очакваните многобройни ползи от
присъединяването към еврозоната, пише в позицията на социалните партньори. В нея се подчертава, че „ускоряването на
подготовката и осигуряването на външнополитическа подкрепа за присъединяване на България към еврозоната
придобива значението на непосредствена национална цел и задача на външната и икономическата политика с най-висок
приоритет“.
Представителите на работодателите и синдикатите обаче са притеснени, че новината за присъединяването на България
към ERM II идва на фона на нарастващо обществено-политическо напрежение.
„В името на доброто на страната ни апелираме към всички страни за недопускане на каквито и да е форми на насилие,
независимо от обстоятелствата. Настояваме политическите сили, президентската институция, изпълнителната,
законодателната, съдебната власт и правоохранителните органи да се държат отговорно и в рамките на конституционните
си правомощия, за да се избегне нагнетяване на общественото напрежение. В същото време сме категорични, че борбата
с корупцията по високите етажи на всички власти трябва да е приоритет, който да се следва безкомпромисно", се посочва
в писмото.
Социалните партньори настояват да не се погазват принципите на правовата държава, разделението на властите,
презумпцията за невиновност и неприкосновеността на частната собственост.
В световен план се разраства безпрецедентна здравна, социална и икономическа криза. На този фон България се нуждае
от целенасочени усилия за преодоляване на новите предизвикателства. Апелираме в този труден момент за отговорност
и държавническо поведение, пише в писмото, подписано от председателя на АИКБ Васил Велев, председателите на БСК и
БТПП Радосвет Радев и Цветан Симеонов, и президентите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ Пламен Димитров и Димитър Манолов.
В. Стандарт
√ Работодатели и синдикати искат намаляване на напрежението
Апел за недопускане на каквото и да е насилие в страната отправиха работодатели и синдикати. Те се обърнаха към
властите у нас с призив за намаляване на обществено-политическото напрежение.
Работодатели и синдикати изпратиха писмо, адресирано до премиера, президента, министъра на финансите,
председателя на Народното събрание и управителя на БНБ по повод приемането на България в чакалнята на еврозоната.
Писмото е подписано от четирите работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, както и от двете синдикални
структури – КНСБ и „Подкрепа”.
Ето писмото на работодатели и синдикати:
„По повод значимия за държавата факт, че от 13 юли България става част от валутно-обменния механизъм ERM II с курс
1.95583 лева за 1 евро бихме искали да Ви поздравим и да изразим удовлетворението на национално представителните
организации на работниците и служителите и на работодателите в България от това, че успяхте да осъществите
националния приоритет – приемането на страната ни в ERM II.
Това се посочва в писмо от национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите
в България във връзка с влизането на България в ERM II, адресирано до президента Румен Радев, премиерът Бойко
Борисов, председателят на парламента Цвета Караянчева, председателят на БНБ Димитър Радев и министърът на
финансите Владислав Горанов.
Социалните партньори и Икономическият и социален съвет на България многократно са настоявали по недвусмислен
начин за ускорена подготовка и присъединяване към ERM II и впоследствие - към Еврозоната. По тези въпроси сме
изразявали своите категорични общи позиции, включително през ноември 2014 г.; в приетото становище на
Икономическия и социален съвет от декември 2017 г.; в свое писмо от 14.06.2018 г., както и в двете декларации от
февруари и април 2020 г.
В становище още от декември 2017 г. ИСС отбелязва очакваните многобройни ползи от присъединяването към Еврозоната
и подчертава, че "ускоряването на подготовката и осигуряването на външнополитическа подкрепа за присъединяване на
България към еврозоната придобива значението на непосредствена национална цел и задача на външната и
икономическата политика с най-висок приоритет.
Както изтъкнахме в декларацията на национално представителните организации на работниците и служителите и на
работодателите в България от 13 април 2020 г. "с присъединяване на България към механизма на обменните курсове (ERM
ІІ) ще бъде ускорена пълната интеграция на България към ЕС, ще бъде улеснен изходът от рецесията, предизвикана от
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глобалното разпространение на COVID 19, и отключено действието на многобройни позитивни фактори за икономическото
и социално развитие в дългосрочен план", посочват още национално представителните организации.
Бихме искали да Ви уверим, че ще продължим да оказваме пълната си подкрепа за всички необходими стъпки в
изпълнение на договорените ангажименти както във връзка с членството ни във валутно-обменния механизъм ERM II, така
и по пътя на приемането на България в Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР. Припомняме, че това е първата от
общо 46 важни мерки, програми и реформи, залегнали в двугодишното Национално тристранно споразумение, подписано
на 17.06.2020 г. между Министерския съвет, синдикати и работодатели, пише още в писмото.
С тревога отбелязваме, че новината за присъединяването на България към ERM II дойде на фона на нарастващо
обществено-политическо напрежение. В името на доброто на страната ни апелираме към всички страни за недопускане
на каквито и да е форми на насилие, независимо от обстоятелствата. Настояваме политическите сили, президентската
институция, изпълнителната, законодателната, съдебната власт и правоохранителните органи да се държат отговорно и в
рамките на конституционните си правомощия, за да се избегне нагнетяване на общественото напрежение. В същото време
сме категорични, че борбата с корупцията по високите етажи на всички власти трябва да е приоритет, който да се следва
безкомпромисно. Без да се погазват принципите на правовата държава, разделението на властите, презумпцията за
невиновност и неприкосновеността на частната собственост.
В световен план се разраства безпрецедентна здравна, социална и икономическа криза. На този фон България се нуждае
от целенасочени усилия за преодоляване на новите предизвикателства. Апелираме в този труден момент за отговорност
и държавническо поведение.”

Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ Лагард от ЕЦБ поздрави Борисов за приемането на страната ни в чакалнята на еврозоната
Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с председателя на Европейската централна банка
(ЕЦБ) Кристин Лагард по повод приемането на България в чакалнята на еврозоната.
Участието във Валутния механизъм II и Банковия съюз свързва икономиките на участващите държави в една обща система,
която дава ползи от политическо и икономическо естество.
С присъединяването към банковия съюз страната ни участва пряко в процеса на взимане на решения относно бъдещата
финансова архитектура на еврозоната и Европейския съюз, което в много по-голяма степен ще увеличи тежестта на
България при защитата на националния интерес, посочва правителственият пресцентър.
Кристин Лагард изрази своите поздравления лично към премиера Борисов и правителството за приемането в чакалнята
на еврозоната.
„Това е голяма стъпка по пътя на България към еврозоната“, отбеляза председателят на ЕЦБ и добави, че европейската
валута свързва повече от 340 милиона души в Европа. Лагард поздрави българския министър-председател за водената от
правителството фискална политика. „Проведохте множество последователни политики във финансовата и икономическата
сфера, благодарение на които България се доближава до приемането на единната европейска валута“, заяви още Кристин
Лагард.
„Приемането ни в чакалнята на еврозоната е голям успех за България. Уверен съм, че сме на прав път“, заяви от своя страна
премиерът Бойко Борисов и добави, че това ще донесе съществени ползи за икономиката ни и за българските граждани.
Премиерът Борисов посочи, че тази стъпка е от значение за утвърждаването на авторитета на България в международен
план, което е важно за кредитния рейтинг на държавата и за инвеститорския интерес. Същевременно приемането ни в
Банковия съюз е допълнителен гарант за устойчивостта на българската банкова система.
Осигурена е и възможността за достъп, при необходимост, до Единния фонд за преструктуриране (ЕФП) с целево равнище
от над 55 млрд. eвро – фонд, който предлага възможности за финансиране на преструктурирането, многократно
надхвърлящи възможностите на редица национални фондове за преструктуриране.
Премиерът Бойко Борисов благодари на председателя на ЕЦБ за сътрудничеството, като напомни, че едно от предимствата
на членството във Валутния механизъм II бе постигнато преди около два месеца. Тогава бе установена суапова линия
между ЕЦБ и БНБ, което дава възможност на България при необходимост да смени левове за евро в размер до 2 млрд.
евро, без това да се отрази в намаляване валутния резерв на страната.
В рамките на разговора министър-председателят Бойко Борисов потвърди, че страната ни ще продължи да води, както и
досега, благоразумна икономическа политика с цел запазване на икономическата и финансовата стабилност. Премиерът
беше категоричен, че България продължава целенасочената работа по пътя й към еврозоната. Министър-председателят
отбеляза и тежката ситуацията в цял свят заради пандемията от COVID-19.
„Изправени сме пред голямо предизвикателство, но съм сигурен, че с всеобщи усилия ще се справим“, изтъкна още
Борисов в разговора си с председателя на ЕЦБ.
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√ ЕЦБ: Хърватия и България имат много работа, преди да се присъединят към еврото
България и Хърватия имат още много работа, за да оправят техните икономики и за подобряване на техните институции,
преди да се присъединят към еврото, заяви в понеделник членът на борда на Европейската централна банка Фабио Панета.
Речта му по случай присъединяването на българския лев и хърватската куна към ERM II и банковия съюз е публикувана на
сайта на институцията.
Правната рамка и качеството на институциите са две от ключовите сфери, в които България и Хърватия трябва да отбележат
сериозен напредък, коментира Фабио Панета във Франкфрут.
Още в съобщенията, с които в петък от Европейската централна банка оповестиха присъединяването на София и Загреб
към ERM II и банковия съюз, се посочват слабостите, по които все още е нужен сериозен напредък.
За България се отбелязват и проблемите в правосъдната система, по-ефективната борба с корупцията, както и проблемите
при управлението на държавните предприятия.
Според Фабио Панета реформите, проведени от двете държави, няма да оправят всички дисбаланси и уязвимости, пред
които са изправени, като е необходим по-голям напредък за подобряване на управлението, тяхната правна рамка и
цялостното качество на институциите.
В петък бе оповестено присъединяването на валутите на двете държави към т.нар. "чакалня" за еврозоната и могат да се
присъединят към единния валутен съюз най-рано през 2023 година.
Тази сутрин преди отварянето на европейските пазари Европейската централна банка определи и диапазонът на
отклонение на валутния курс на двете местни валути спрямо еврото. За България това е формалност, тъй като левът е
фиксиран към еврото и курсът няма да се промени до въвеждането на единната европейска валута у нас.
√ ББР: Одобрените от търговските банки безлихвени кредити за физически лица са за близо 50 млн. лева
Близо 50 милиона лева е сумата на одобрените от търговските банки безлихвени кредити за физически лица, чиито доходи
са сериозно засегнати от кризата с Covid-19. Това сочат данните на Българската банка за развитие, която е гарант по
програмата. Срокът на програмата е до края на годината, а в момента 10 банки приемат заявления по нея. Безлихвените
кредити до 4 500 лева са предназначени за хора на трудов договор или самоосигуряващи се лица.
Към търговските банки, партньори по програмата, са постъпили 20 677 искания за кредити, от които потвърдени са 11 986,
а обработващи се - 1701. Средната стойност на заемите е 4200 лв. Две трети от исканията са на лица на трудов договор, а
останалата една трета са на самоосигуряващи се.
Срокът за кандидатстване по програмата за безлихвено кредитиране е до края на 2020 година, посочва ББР.
Партньори по програмата са общо 12 търговски банки. В момента 10 от тях приемат заявления на кандидатите. Това са
Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Търговска банка
Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк. Интернешънъл Асет Банк и Общинска банка първи усвоиха
финансовия си ресурс по програмата и не приемат нови искания за заеми.
ББР отбелязва, че целта на мярката е да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които
са прекъснали дейност вследствие на пандемията от Covid-19.
Те имат възможността да получат заем до 4 500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1500 лева.
Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са
освободени от такси, комисиони и неустойки.
В края на юни с решение на Министерския съвет условията по тази програма бяха променени, за да имат възможност
повече хора да участват по нея. Служителите, кандидатстващи за безлихвен заем, вече не е нужно да са в неплатен отпуск
в момента на подаване на искането за кредит.
Самоосигурените лица може да декларират 20 на сто спад в доходите не само за първото, но и за следващи тримесечия от
2020 г. Промени има и по отношение на осигурителните вноски - достатъчно е те да са декларирани за период от 6 месеца
назад. Промените влизат в сила поетапно във всяка от търговските банки, като очакванията са до началото следващата
седмица всички банки да са извършили нужните юридически и технически промени.
Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми
в издадената портфейлна гаранция, се казва в информацията на ББР.
√ ЕК одобри държавната помощ от 3,4 млрд. евро за авиопревозвача KLM
Европейската комисия даде разрешение на Нидерландия да отпусне държавна помощ от 3,4 млрд. евро на националния
авиопревозвач KLM, за да може да се справи с последиците от кризата с коронавируса, съобщава Франс прес.
Помощта под формата на кредити се отпуска, след като в началото на месец май ЕК одобри и френската държавна помощ
за "Ер Франс" (Air France) в размер на 7 млрд.евро. Двете авиокомпании участват в алианса Air France-KLM.
Общата финансова помощ за 3,4 млрд. евро включва заем от 2,4 млрд. евро от 11 банки, три от които нидерландски,
гарантиран на 90 процента от държавата, както и директен държавен кредит за KLM от 1 милиард евро.
Заместник-председателката на ЕК Маргрете Вестагер изтъква в съобщението, че Нидерландия е наложила някои условия
за отпускането на помощта що се отнася до разпределянето на печалбите и условията на труд в компанията.
KLM е вторият по големина частен работодател в Нидерландия със своите 36 600 служители, припомнят от комисията.
Франция и Нидерландия притежават по 14 процента в алианса Air France-KLM.

4

Investor.bg
√ ЕЦБ определи задължителните интервенционни курсове за българския лев
Определени са и интервенционните курсове за хърватската куна
Европейската централна банка (ЕЦБ) е определила задължителните интервенционни курсове за българския лев и
хърватската куна, след като двете страни бяха допуснати до валутния механизъм ERM II, известен като „чакалнята“ за
еврозоната, съобщават от ЕЦБ.
Интервенционните курсове влизат в сила от вчера, 13 юли 2020 г.

ЕЦБ посочва, че най-ниският обменен курс на лева може да е 1,66246 лева за 1 евро, а най-високият - 2,24920. В момента
левът е фиксиран на ниво от 1,95583 лева за 1 евро.
Задължителните ставки за интервенция са договорени по общо съгласие между ЕЦБ и Българската народна банка (БНБ) и
Хърватската народна банка в съответствие с член 1.2 от Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните
централни банки на държавите членки на ЕС извън еврозоната. То определя оперативните процедури за механизъм на
обменния курс на третия етап от Икономическия и валутен съюз.
Централните курсове в евро и ставките за задължителна интервенция за датската крона остават непроменени, допълват
от ЕЦБ.
√ Дефицитът в търговията за пет месеца намалява наполовина до 1,660 млрд. лева
Само за май външнотърговското салдо е на минус с 305,5 млн. лева, докато преди година беше на отрицателна
територия с 887,7 млрд. лева, показват данните на НСИ
Дефицитът във външната търговия на България през първите пет месеца на тази година възлезе на 1,660 млрд. лева. За
сравнение в периода от януари до май миналата година външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) беше на минус с
3,134 млрд. лева, показват предварителните данни на Националния статистически институт. Това е намаление с 53%.
Само за май 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 305,5 млн.
лева, преди година то беше на минус с 887,7 млрд. лева, което е намаление с близо 35%.
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През първите пет месеца на тази година изнесените български стоки на стойност 21,747 млрд. лв., което е с 8,1% по-малко
в сравнение със същия период на 2019 година. Само през май експортът възлиза на 3,744 млрд. лв. и намалява с 21,4% в
сравнение с година по-рано.
Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България през периода 2019 - 2020 година (Спрямо
същия месец на предходната година)

От януари до май в страната са внесени стоки на стойност 23,407 млрд. лв. (по цени CIF), което е с 12,7% по-малко в
сравнение с година по-рано. През май импортът намалява с 28,4% спрямо същия месец на предходната година и възлиза
на 4,049 млрд. лева.
Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България през периода 2019 - 2020 година (Спрямо
същия месец на предходната година)

Търговия с трети страни
В НСИ изчисляват, че външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през първите пет месеца
на тази година е на минус с 1,626 млрд. лева. Само през май то също е отрицателно и е на стойност 387,5 млн. лева.
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Статистиката отчита, че през периода януари - май износът на стоки от България за трети страни намалява с 8,9% в
сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 7, 511 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са
Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна
Македония, които формират 53,2% от износа за трети страни.
Само през май експортът на български стоки за страни извън ЕС спада с 27,7% на годишна база и е в размер на 1,209 млрд.
лева.
Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за трети страни през периода 2019 2020 година (Спрямо същия месец на предходната година)

През първите пет месеца на тази година българският износ за трети страни, разпределен според Стандартната
външнотърговска класификация, е най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. в секторите „Храни и живи
животни“ (40,5%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (30,2%). Най-голям спад се
наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (46,7%).
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - май намалява с 11,9% в сравнение с година по-рано и е
на стойност 9,137 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация,
Турция, Китай и Сърбия.
През май вносът спада с 28,2% в сравнение с година по-рано и е в размер на 1,596 млрд. лeвa.
При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода
януари - май най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите „Необработени (сурови)
материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (55,9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен
произход“ (35,3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (46,8%).
Стокообмен с ЕС
Предварителните данни на НСИ показват, че външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода
януари - април е на минус със 116,2 млн. лева.
Износът на български стоки към европейските партньори намалява с 5,1% за първите четири месеца на годината спрямо
същия период на 2019 г. и е в размер на 11,700 млрд. лева. Основни търговски партньори на нашата страна са Германия,
Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 70,7% от износа за държавите - членки на ЕС.
През април експортът за ЕС намалява с 20,2% на годишна база и е в размер на 2,432 млрд. лева.
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Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България за ЕС през периода 2019 - 2020
година (Спрямо същия месец на предходната година)

При експорта за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2020
г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и
алкохолни напитки и тютюн“ (42,3%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (42,3%). Найголям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (27,8%).
Вносът от ЕС през периода януари - април спада с 9,1% спрямо същия период на 2019 г. и достига 11,816 млрд. лева (по
цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.
През април вносът от държавите - членки на ЕС, намалява с 32,4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер
на 2,295 млрд. лева.
При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2020 г.
в сравнение със същия период на 2019 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци
от животински и растителен произход“ (24,7%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови)
материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (54,1%).
√ Източна Европа може да привлече нови производства на фона на коронакризата
България остава доста под нивото на разходите за труд в Китай за производствени операции, според 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.
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
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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.
Фабриките в Централна и Източна Европа първоначално бяха фокусирани върху стоки, включващи производствени
процеси с ниска сложност, но това също се променя постепенно с времето: стоки с по-висока добавена стойност и потехнологично сложни процеси сега заемат много по-висок дял в производствения сектор в региона спрямо периода
отпреди десетилетие, подчертава се още в доклада.
Иновациите обаче остават Ахилесовата пета в региона, посочва се в доклада. Централна и Източна Европа е далеч зад
Германия в показателите за конкурентоспособност на Световния икономически форум. Страните в региона обаче успяха
да преодолеят значително разликата през последните няколко десетилетия по отношение на инфраструктурата и
институционалното качество.
Сега
√ КФН неправомерно е ограничила наследяването на втора пенсия
Висшият адвокатски съвет настоява за корекция на инструкцията, по която се изплащат партиди в частните
фондове на наследниците
От години Комисията за финансов надзор ограничава правата на наследниците на хора, осигурени във фондовете за
допълнително пенсионно осигуряване. Това е станало чрез инструкция на надзорния орган, която противоречи на кодекса
за социално подпомагане и закона за наследството. Това твърди Висшият адвокатски съвет в свое становище до комисията,
изпратено в края на юни. От КФН все още не са коментирали проблема.
Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са няколко вида, но основно в универсалните фондове се осигуряват
всички родени след 1959 г. за т.нар. втора пенсия, а има и професионални и доброволни фондове. В тях вече са натрупани
над 15.8 млрд. лв. по последни данни към 30 юни. Фазата на изплащане на допълнителна пенсия все още не е
регламентирана, а първото по-масово плащане се очаква да бъде през есента на 2021 г., но при смърт на осигуреното лице
натрупаното в партидата се изплаща на наследниците.
Според Кодекса за социално осигуряване, в такъв случай "на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или
възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се
спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството".
КФН обаче пропуска да препрати към закона за наследството и третира посочения кръг от наследници в кодекса като
изчерпателен. Така според комисията наследници са само преживелият съпруг/а и роднините по права низходяща и права
възходяща линия. "Това законово разрешение изключва определени кръгове от наследници – съребрените роднини и
наследниците по завещание и предвижда средствата на починалото осигурено лице да преминат само в имуществената
сфера на най–близките членове на семейството", пише в инструкцията. В закона обаче не са предвидени такива
ограничения, посочват адвокатите.
"Двусмислието, неразбираемостта и практическата неприложимост на тълкуването в указанията, се дължи и на факта, че
чрез него са изключени братята и сестрите от кръга на наследниците, които могат да получават средствата по
индивидуалната партида на наследодателя", допълват от Висшия адвокатски съвет. В указанията липсва и възможност да
се оставя наследство чрез завещание, въпреки че тя е предвидена в закона.
Не е известно колко партиди са останали неизплатени на наследниците заради тези указания.
ПЪРВА ПЕНСИЯ
Въпреки че е пожизнена, основната пенсия от държавното обществено осигуряване също може частично да се наследява.
Право на наследствена пенсия имат деца до навършване на 18-годишна възраст, а ако учат - и до навършване на 26 г., но
само за срока на обучението. Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години преди да изпълни възраст
за пенсиониране, а може да получи и по-рано, ако е неработоспособен.
Размерът на наследствената пенсия е 50% от личната, ако наследникът е един, 75%, ако са двама, и 100% при трима и
повече наследници. Сумата обаче е обща за всички и се дели поравно.
ВТОРА ПЕНСИЯ
С наследяването са свързани и някои спорове за фазата на изплащане на допълнителна пенсия. В обсъжданите до момента
варианти универсалните фондове ще изплащат пенсия по три начина, като изборът между тях е ограничен от размера на
средствата в партидата. Първоначално правото на наследяване бе по-ограничено, но в последния публично представен
вариант тези проблеми бяха туширани. Така според него, наследяване няма да има само ако човек избере да получава
пожизнена допълнителна пенсия. Предлагаше се хората да могат да заменят пожизнената пенсия с гарантиран период на
изплащане, при който вече става възможно наследяването. То бе предвидено и при разсрочено плащане на партидата.
√ Общата погасителна давност е 5 години
Правилата за погасителната давност са основно в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Именно там е записано, че
с изтичане на 5-годишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. По стар обичай
обаче веднага следват изключенията. Така в чл.111 от ЗЗД е определено, че с изтичане на тригодишна давност се
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погасяват вземанията за възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност, както и вземанията за
обезщетения и неустойки от неизпълнен договор и тези за наем, за лихви и за други периодични плащания.
Точно последните - периодични плащания, са много важно нещо, защото при тях са например масовите сметки за ток,
парно, вода и т.н.
ЗЗД определя, че "давността почва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо". Това означава от деня, в който
е трябвало да бъде извършено съответното плащане. Това е основното правило, най-често срещаният случай.
Има обаче и няколко други хипотези. Така например в ЗЗД е записано, че ако е уговорено, че вземането става изискуемо
след покана, то давността започва да тече от деня, в който задължението е възникнало, определя още законът. За вземания
от непозволено увреждане пък давността почва да тече от откриването на дееца. И накрая - при искове за неустойка за
забава давностният срок започва да тече от последния ден, за който се начислява неустойката.
Важно е да се знае, че законът счита за недействително съглашение, с което се скъсяват или удължават установените
давностни срокове, както и отказа от давност, преди тя да е изтекла.
Необходимо е да се разгледа и кога давността се прекъсва, защото това има често много важно значение. Прекъсване има
с признаване на вземането от длъжника. Същото е положението и при предявяване на иск или възражение, или на искане
за почване на помирително производство. Ако обаче искът или възражението, или искането за почване на помирително
производство не бъдат уважени, давността не се смята прекъсната. Прекъсване има и с предприемане на действия за
принудително изпълнение. От всяко прекъсване на давността почва да тече нова давност.
Ако едно вземане е установено със съдебно решение, срокът на новата давност е всякога пет години.
Необходимо е да се отбележи и че ако длъжникът изпълни задължението си след изтичането на давността, то той няма
право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла. С погасяването
на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания, макар давността за тях да не е изтекла,
разпорежда още законът.
Важно е да се знае, че например при публичните вземания - вземанията на държавата, има също 5-годишна давност, но и
т.нар. абсолютна давност от 10 години. Става дума за давност след изтичането, на която по никакъв начин не могат да се
търсят съответните публични вземания, сред които са например данъците. Тази давност е отбелязана в Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
БНТ
√ Тристранният съвет обсъжда промени в Кодекса на труда
Тристранният съвет се събира на редовно заседание днес, за да обсъди предложенията за промени в Кодекса на труда,
които бяха внесени от социалния министър.
Според направените предложения има възможност да се договарят до 300 часа извънреден труд вместо досегашните 150
на година. Предвидени са по-високи санкции за работодателите при системни нарушения на законодателството. Глобата
може да достигне до 30 000 лв.
Предлага се и от 8 на 4 месеца да се намали изискваният стаж, за да се ползва платен годишен отпуск за работниците,
които за първи път постъпват на работа.
√ Бизнесът: Кризата е и възможност
Пандемията се е отразила на бизнеса много зле и много сложно, обясни в студиото на Сутрешния блок на БНТ бизнесменът
Мартин Иванов. Според него пандемията дава огромен шанс на българския бизнес и на българските предприятия с много
кратки стъпки да изпреварят това, за което не са имали шансове.
Според Иванов всички български предприятия са много модерни, с модерна техника и уникални машини. Българският
инвеститор трябва да поеме отговорността си, смята той. По негово мнение, ако се излезе на международните пазари
много бързо може да се увеличат работните заплати и работещите хора. Свиването на пазарите той определи като
"перфектно".
"България е малка, красиви фабрики, светът е голям, ще ни лапне."
Бойко Таков от Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия обясни, че се работи в посока
експортно подпомагане на българските пазари. Организират се търговски мисии, изложения, панаири, които в момента се
провеждат онлайн. Направен е експортен хъб в България, който поради пандемията не може да стартира реалната си
дейност. Планирани са и много обучителни програми.
"В условията на тази криза това, което ще спаси компаниите е да бъдат находчиви, адаптивни, иновативни и наистина да
успеят да се напаснат към новата реалност", обясни Таков.
√ Австрия забрани пътническите полети от България и още 9 страни
Австрийските власти забраняват пътническите полети от България и още 9 страни от 15 до 31 юли заради
разпространението на коронавируса.
Забраняват се още полетите от Египет, Сърбия, Косово, Черна гора, Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина,
Румъния и Молдова.
Удължава се забраната за още 8 страни, сред които Русия, Великобритания и Китай.
Извадена е обаче италианската провинция Ломбардия. Постановлението не се отнася до товарните полети.
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Само месец по-рано - през юни, Австрия обяви отварянето на границите си за 32 европейски страни и възобновяването на
въздушните връзки. Новите мерки се налагат заради увеличаващия се брой заразени в страната, които надхвърлят 100
дневно.
√ Франция отбелязва националния си празник със скромна военна церемония
Франция отбелязва днес националния си празник без обичайния мащабен военен парад по Шанз- Елизе заради рисковете
от коронавируса.
По-скромна военна церемония е предвидена на Площад Конкорд в Париж, където ще бъде отдадено признание на
приноса на медиците в борбата с пандемията.
Ще участват около 2000 военни - два пъти по-малко, отколкото миналата година. Над френската столица ще прелетят
десетки самолети и хеликоптери, включително две британски машини "Тайфун" и германски А400 Ем. Германия помогна
за евакуация на болни от Източна Франция - един от центровете на заразата.
Ще има и фойерверки при Айфеловата кула, но посетители няма да се допускат в подножието на туристическата
забележителност. Предстои и реч на държавния глава Макрон, който снощи призова страната да остане бдителна пред
патогена.
Френското правителство и синдикатите се споразумяха за отпускане на повече от 8 милиард евро за повишаване доходите
на здравните работници. От тях 7,5 милиарда са за сестри и санитари, на човек средно се пада месечно увеличение от 183
евро.
АИКБ
√ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УНСС И АДВИБ
На 13.07.2020 г. Ректорът на Университета на национално и световно стопанство (УНСС) проф. д-р Димитър Димитров и
Даниела Пеева, председател на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България
(АДВИБ), подписаха рамков договор за сътрудничество между двете институции. Документът беше подписан и от проф. др Румен Брусарски, декан на Финансово-счетоводния факултет, който ще представлява УНСС за изпълнението на договора.
В рамковия договор се предвижда сътрудничество и обмен на информация и публикации за научни, учебни и други
събития на УНСС и АДВИБ по теми, свързани с дейността на публичните компании и другите емитенти на ценни книжа,
както и дейността на директорите за връзки с инвеститорите.
Двете страни ще си партнират и в организирането на семинари, конференции, срещи и други събития с цел запознаване и
популяризиране сред студентите на дейността на публичните компании и другите емитенти на ценни книжа. УНСС и АДВИБ
ще сътрудничат също в организирането и провеждането на IR Junior Class и др. образователни инициативи, провеждането
на студентски практики и стажове, както и в провеждането на съвместни изследователски дейности и образователни
проекти.
Координатор по рамковия договор за сътрудничество от страна на УНСС е доц. д-р Атанаска Филипова – Сланчева от
катедра „Счетоводство и анализ“.
На подписването на присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество,
проф. д-р Силвия Трифонова, зам.-декан на ФСФ, проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и
анализ“, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедрата, и г-жа Анелия Петкова – Тумбeва, член на УС АДВИБ
Клуб Z
√ Стратегия за обновяване на сградния фонд: инвестиции от 27 млрд. лв. до 2050 г.
Преките ползи - по-висок БВП, работни места и повече конкурентноспособност
27 млрд. лв. до 2050 година. Толкова ще са нужни, за да бъде изпълнена програмата за нова национална стратегия за
обновяването на сградния фонд в България до 2050 година. Това показвапубликуваната за обществено обсъждане чернова
на документа, който предвижда санирането на повече от половината частни жилища в страната, както и на малко под 20%
от обществените сгради, съобщи по-рано "Капитал". Проверка на Клуб Z потвърди информацията.
Представеният план е огромен по своя обем - цели 154 страници и в него са представени всевъзможни разбивки и
изчисления за това кои сгради, как, с какво и защо трябва да се обновят. Изброени са десетки положителни ефекти,
отчетено е възможно увеличение на БВП на страната, заради програмата и са разписани разходите по години.
Разработката е на няколко държавни ведомства - регионалното и енергийното министерства, както и на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие.
Планът предвижда да бъде създадена нова структура - Национален фонд за декарбонизация, който да поеме
управлението на стратегията. Важно е да се отбележи, че по-голямата част от финансирането трябва да дойде от
европейските фондове по линия на новата "Зелена сделка", но ще има и съфинансиране от бюджета. Фондът ще управлява
три направления - публичен сектор, търговски дружества и жилищни сгради, и ще отпуска средства, ще предлага
финансови инструменти, кредити и грантове. Изрично е посочено, че Фондът ще има право да емитира "зелени облигации"
или други дългови инструменти, тоест - ще може да взима кредити. Позволява се и участието на частен капитал, но не е
ясно под каква форма. Държавата ще бъде представена във Фонда от Министерството на финансите.
Разбивката на инвестициите по години показва, че в периода от следващата до 2025 г. ще са нужни 1,5 млрд. лв. До 2030
г. ще се изхарчат нови 3 млрд. лв., а от 2030 г. до 2040 г. - 10,5 млрд. лв. Последното десетилетие от плана ще "изяде" 11,7
млрд. лв.
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"Необходимите инвестиции, посочени в таблицата по-горе са само за мерките за енергийната ефективност. Много от
мерките, особено по сградната обвивка са съпроводени със съпътстващи дейности, които са необходими за гарантиране
качеството и живота на самите мерки за енергийна ефективност. По направена оценка от най-мащабната до момента
програма за обновяване на жилищният фонд този вид разходи достига размер до 30% от инвестицията за ЕСМ. Това
означава, че при структуриране на финансовите инструменти е необходимо да се имат предвид и тези разходи", пише още
обаче в стратегията.
Тоест - сумата ще е доста по-висока.
В проектът е записано, че от обновяването ще се видят множество подобрения на средата като например - по-висока
конкурентноспособност; нови работни места - около 17 000; сериозен ефект върху БВП с близо 600 млн. лв. отгоре;
повишаване на стойността на сградите; намаляване на зависимостта от внос на енергия.
√ Сделката между ББР и ПИБ е вече в КЗК
Комисията ще проверява за концентрация на сила на пазара и ще се произнесе с решение
Комисията за защита на конкуренцията започва очакваната проверка за концентрация на сделката, с която държавната
Българска банка за развитие придоби миноритарен пакет акции за почти 20% в Първа инвестиционна банка.
Уведомлението е дошло, както е по закон, от ББР.
Самото производство е образувано на 10 юли, тоест още в края на миналата седмица. В посоченото съобщение от КЗК се
казва директно, че сделката се очаква да окаже въздействие върху банковия пазар в страната.
От Комисията обясняват, че ще се произнесат след извършване на цялостна оценка на нотифицираната сделка. Към
момента няма основание да се смята, че КЗК може да спре сделката.
Припомняме, че на 12 юни стана ясно, че ББР влиза в ПИБ, за да може емисията по увеличаването на капитала на банката
да бъде успешна и да бъдат събрани нужните 200 милиона лева. Това беше едно от последните условия, които стояха пред
България за влизането й в чакалнята на еврозоната. Именно с такъв аргумент беше оправдана и сделката. А дупката в ПИБ
беше открита от ЕЦБ преди година, когато стрес-тест на системата показа, че са нужни още над 260 милиона евро, за се
вмести в банковите правила на валутния съюз.
Оттогава ръководството на ПИБ направи няколко постъпления в тази посока, като с няколко особени счетоводни действия
дупката намаля. По-късно бяха продадени и пакети с лоши кредити за над 500 милиона лева. Със записването на новата
емисия условието ще бъде изпълнено.
В края на миналата седмица Европейската централна банка обяви официално, че България е приета в чакалнята на
еврозоната и продължава своя път към еврозоната. Минималното време, което можем да прекараме в ERM II е две години.
Българската банка за развитие ще бъде допълнително капитализирана със 140 млн. лв.
Освен проверката в КЗК обаче, сделката по придобиването отива и на съд. Жалба срещу нея подадоха преди две седмици
съпредседателят на "Зелено движение" Владислав Панев и адвокат Албена Белянова. Според тях държавата ще загуби
цели 70 млн. лв. заради завишената емисионна цена на акциите на ПИБ. Делото ще се гледа от Върховния
административен съд.
√ Фирмите, пострадали от кризата, може да не плащат част от такса смет
Предложението е на Менда Стоянова и група
Отделните общини да могат да освобождават компании, които са прекъснали работа за известен период по време на
извънредното положение заради коронавируса, от таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване. Това е новото предложение на депутатите от ГЕРБ начело с председателката на бюджетната комисия
Менда Стоянова. Идеята е записана в проект за промяна на Закона за местните данъци и такси и вече е внесена в
Народното събрание.
Поправката ще засяга всички фирми, които могат документално - чрез финансови и други документи, да докажат, че са
преустановили временно работа в периода от след 13 март 2020 г. Интересното в предложението е, че текстът не е от
задължителен характер за общинските съвети, а просто им дава тази възможност. Тоест всички общини ще могат да решат
дали да направят отстъпката за бизнеса.
В текстовете обаче не е записано как и дали ще има възможност да се връщат парите на фирми, които вече са платили
данъка. Припомняме, че заради кризата беше дадена възможност за отлагане на плащането до 30 юни, а ако се ползва
разсрочено разплащане, крайната дата е 30 ноември. Който плати до края на юни обаче, може да ползва отстъпка от 5% и
много фирми вече са го направили.
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В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта пък се прави промяна на Закона за движение по пътищата.
Според нея всеки купувач на МПС, което вече е било регистрирано в страната, трябва да предаде пред КАТ нов издаден
или заверен от общината документ за платен данък по придобиването. Целта на упражнението е да се стопират опитите
за заобикаляне на плащане на местен данък. Схемата е популярна в цялата страна и се ползва най-вече от собствениците
на луксозни автомобили - преди продажбата се прекратява регистрацията, а при новата - не се плаща данък.
Ако предложението бъде прието, то ще доведе и до друга промяна - премахва се задължението да се представи в
общината удостоверение за предаване на разкомплектоване на превозно средство след прекратяване на регистрацията
му.
√ ЕК: Още има мониторинг над България, очите ни не са широко затворени
От Комисията коментират думите на Румен Радев по адрес на Европа
Очите на Европа не са широко затворени, тъй като все още технически съществува Механизъм за сътрудничество и
проверка над България по отношение на върховенството на закона.
Така отговори на въпрос на Клуб Z говорителят на Еврокомисията Ерик Мамер.
Попитахме го какво е мнението на ЕК за събитията в България, както и за казаните от президента Румен Радев през уикенда
думи, че „Европа няма право да гледа България с широко затворени очи“.
„Както знаете, няма да коментираме специфичните събития, които стават в България“, отговори на първата част Мамер.
А на втората част отговорът му бе следният:
„Колкото да цялостния подход на ЕС и Комисията по отношение на върховенството на закона в България и другите страни,
както знаете, имаме задействан процес – този на Механизма за сътрудничество и проверка. Това е нашият инструмент за
следене на ситуацията с върховенството на закона, по-специално в България. Нищо не се е променило. Така че със
сигурност очите ни не са широко затворени.“
На молбата ни да уточни какво точно има предвид, Мамер бе категоричен, че става дума за все още технически
съществуващия мониторинг над България.
През октомври 2019 г. Еврокомисията реши да свали МСП за страната ни, но ще изчака мнението на Европарламента и
Съвета на ЕС. Два месеца по-късно евродепутатите дадоха зелена светлина. Остава да се произнесат само страните членки.
Преди два месеца огласеният доклад по пролетния пакет за Европейския семестър предизвика смут у нас със
заключенията, че не сме изпълнили изцяло препоръките за борба с корупцията по високите етажи на властта. Някои медии
съобщиха, че мониторингът остава. От ЕК тогава уточниха, че него наистина все още го има, но само технически. Нов доклад
по напредъка на страната ни няма да има.
√ ЕС срещу Турция заради „Света София“
Външните министри се събраха в Брюксел за първи път след пандемията
Върховният представител на ЕС за външната политика Жозеп Борел заклейми решението на турския съд да отвори път за
превръщането на „Света София“ в действаща джамия.
Това стана на вчерашния съвет „Външни работи“ в Брюксел с участието на първите дипломати на страните членки.
„Решението неизбежно ще засили недоверието, ще доведе до нови разделения между религиозните общности и ще
подкопае усилията ни за диалог и сътрудничество. Имаше широка подкрепа за призив към турските власти незабавно да
преосмислят и обърнат посоката на това решение“, каза Борел.
На въпрос за евентуално налагане на санкции срещу Турция, включително заради незаконните сондажи в източното
Средиземноморие, той отговори, че те винаги са инструмент за постигане на определена цел, но не са политика сами по
себе си. Съветът на ЕС залага на преговорите и на диалога.
Потвърдена бе солидарността с Кипър и министрите изтъкнаха, че ситуацията там съответства на очакванията на Съюза
спрямо съюзник в НАТО и ключов партньор.
Съветът този път бе във вид на физическа среща. За първи път от началото на пандемията от коронавирус дипломатите от
страните от ЕС се събраха в Брюксел. България бе представена от външния министър Екатерина Захариева.
Обсъдени бяха и редица други въпроси.
ЕС иска да засили санкционния режим срещу Либия в съответствие с приетата резолюция на ООН, каза Борел. Причина са
постоянните нарушения от всички страни на оръжейното ембарго.
Министрите потвърдиха оценката, че приетият от Китай Закон за защита на националната сигурност ще възпрепятства
високото ниво на автономия на Хонконг.
Изразена бе загриженост заради оценката на Световната здравна организация (СЗО), че Латинска Америка и Карибският
басейн са новият епицентър на заразата с COVID-19. България подкрепя трайния ангажимент на ЕС към региона, се казва в
съобщение на Министерството на външните работи в София. Страната ни подкрепя и пакета "Екип Европа", който е част от
глобалния отговор на Брюксел на пандемията.
√ Китай обяви санкции срещу САЩ
Те са в отговор на американски санкции, наложени заради репресии над мюсюлманско малцинство
Китай обяви санкции срещу американски висши представители в отговор на санкции, наложени от Вашингтон на Пекин
заради репресии над мюсюлманско малцинство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Говорителка на китайското външно министерство обяви "съответни санкции" срещу сенаторите Тед Круз и Марко Рубио,
конгресмена Крис Смит и посланика на САЩ по въпросите на международната религиозна свобода Сам Браунбек. Пекин
налага санкции и на комисия към Конгреса на САЩ, която наблюдава състоянието на човешките права и спазването на
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върховенството на закона в Китай и представя годишен доклад със заключенията си пред президента Доналд Тръмп и
Конгреса.
Американските санкции са сериозна намеса във вътрешните работи на Китай, те нарушават сериозно основните норми в
международните отношения и вредят на китайско-американските отношения, заяви говорителката на брифинг с
журналисти. Китай ще предприеми и други ответни действия в зависимост от развоя на ситуацията, допълни тя, без да
конкретизира.
Миналата седмица САЩ наложиха санкции на няколко високопоставени китайски представители, които според тях са
свързани с тежки нарушения на човешки права на уйгурското малцинство в автономния район Синцзян.
√ Коронавирусната криза ще добави още $1 трилион към корпоративния дълг
Коронавирусът отвори нов балон, който не спира да се пълни с въздух
Световните компании ще поемат рекорден нов дълг от над 1 трилион долара през 2020 година, докато се опитват да
увеличат своите финанси с оглед на коронавирусната криза, показва проучване сред 900 топ фирми, цитирано от Ройтерс
и БНР.
Шокиращото покачаване на показателя ще доведе до ръст на общия глобален корпоративен дълг с 12% до около 9,3 трлн.
долара.
На практика това е втора поредна година на рязко увеличение, след като през миналата бе отчетен скок от 8% на
корпоративните дългове в резултат на серия сливания и придобивания на компании, както и от фирми, емитиращи нов
дълг за финансиране на обратно изкупуване на техни акции и за раздаване на дивиденти.
Тазгодишният ръст обаче се дължи на друга причината - съхраняване на компаниите, тъй като COVID-19 удари силно
техните печалби.
"COVID-19 промени всичко", посочи Сет Майер, портфейлен мениджър в Janus Henderson - фирмата, която съставя този
анализ за индекса на нов корпоративен дълг. "Сега става въпрос за запазване на капитала и укрепване на финансовите
баланси."
Според данните на Майер компаниите са пуснали на пазара нови облигации за 384 млрд. долара между януари и май,
като през последните седмици е поставен нов рекорд при емитиране на дълг от по-рискови "високодоходни" фирми с пониски кредитни рейтинги.
Резултатите от спешните изследвания показват, че фирмите, включени в новия индекс на дълга на фирмата Janus
Henderson, вече дължат почти 40% повече, отколкото през 2014 г., а ръстът на дълга изпревари значително повишаването
на техните печалби.
В същото време печалбите преди данъчно облагане за същата група от 900 компании са нараснали с общо 9,1% до 2,3
трилиона долара. Отношението на дълга спрямо акционерното финансиране пък достигна рекордните 59% през 2019 г.,
докато делът на печалбата, отпусната за обслужване на лихвени плащания, също се повиши до нов връх.
Както и в предходните години американските компании дължат почти половината от корпоративния дълг в света на
стойност от 3,9 трилиона долара и отбелязаха най-бързото увеличаване на дълга през последните пет години спрямо
останалите най-мощни икономики с изключение на Швейцария, където обаче имаше вълна от големи сделки за сливане
и поглъщане на компании.
Следва Германия, чиито корпоративен дълг надвишава 760 млрд. долара. Тя също така притежава и три от найзадлъжнелите фирми в света, включително и най-задлъжнялата в лицето на автомобилния гигант "Фолксваген", който със
192 млрд. долара дълг се нарежда до дълга на държави като Южна Африка или Унгария.
√ Икономиката през 2020 г.: упражнения в прогнозиране
Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика
Европейската комисия публикува лятната си икономическа прогноза (виж тук), която потвърждава и дори усилва
песимистичните очаквания за дълбочината на срива, които вече бяха по-подробно представени в редовната пролетна
прогноза.
Според последната прогноза БВП в страните по света извън ЕС ще се свие на годишна база с 3,9% в реално изражение през
2020 г., докато в анализа от началото на май оценката за спада сочеше 2,9%. Очакването за спад на БВП в еврозоната е
ревизирано от 7,7 до 8,7%, а за целия ЕС – от 7,4 до 8,3%. Запазва се основната хипотеза за бързо възстановяване през 2021
г., но прогнозираният ръст за следващата година е коригиран леко от 6,3% в майския документ до 6,1%.
Международният валутен фонд дава още по-мрачни прогнози за глобалната икономика през юни (виж тук) – спад на БВП
в световната икономика с 4,9%, а в еврозоната – с 10,2%. Няма изненади в предположенията кои ще са най-тежко
засегнатите страни – Испания, Франция, Хърватска и Италия са с двуцифрен спад, следват Португалия, Белгия и Словакия.
Германия според анализаторите ще изпита по-скромен срив, като основни фактори за по-бързото възстановяване са както
по-бързото „разхлабване“ на ограничителните мерки и като цяло по-ефективното справяне с епидемията, така и ръстът на
публичните инвестиции и вътрешното потребление, подкрепяни от голям пакет фискални стимули.
Прогнозата, разбира се, трябва да се приема с голяма доза условност. Авторите директно са посочили, че тя се базира на
допускане, че пикът на епидемията в Европа е преминал, a в глобален план обстановката поне няма да се влошава. Като
пряко следствие се очаква ограничителните мерки постепенно да бъдат премахнати, а негативни въздействия да има
единствено в резултат на промяната в нагласите на хората към физическото дистанциране, което безспорно влияе върху
широк кръг услуги. Едновременно с това се очаква, че мерките на публичния сектор – монетарни и фискални – за
смекчаване на ефекта от кризата ще се задействат.
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Извън общата несигурност на прогнози по време на такъв безпрецедентен обществен и стопански шок кризата е трудна за
измерване и разбиране и заради още поне две разлики с предходни рецесии. От една страна, заради безпрецедентни
монетарни решения на ЕЦБ и координирани бързи решения за допускане на предоговаряне на кредитите в банковата
система на практика в ЕС нямаме дълбока финансова криза (засега), а това не позволява да ползваме стандартни парични
и кредитни индикатори, за да следим, измерим и опишем очертанията и дълбочината на срива в стопанската активност.
От друга страна, почти идентичните схеми за запазване на заетостта действително сработиха, което означава, че дори във
временно спрели предприятия или такива, които безспорно трябва да започват сериозна трансформация, заетостта почти
не се променя. Това води до статистическите абсурди – ако използвахме аналитичния апарат от всички досегашни кризи –
на намаляваща безработица през май 2020 г. спрямо май 2019 г. и запазване на нивата почти непроменени през
последните три месеца. Заедно с това заради забраните за дейност и излизане от дома в Италия коефициентът на
безработица дори спада през април – в такава ситуация никой не търси работа и следователно попада в групата на
„неактивните“ лица на пазара на труда, а не на „безработните“.
Какво все пак е видно към момента? Данните дават все по-убедителни свидетелства, че април е най-слабият месец за
почти всички европейски икономики, а от май започва плахо възстановяване на стопанската активност. Продажбите на
дребно в ЕС нарастват с 16,4% през май спрямо април, а на годишна основа спадът е 4,2%, при спад от 18% през април и
7,2% през март. Ако разглеждаме само нехранителните стоки, ръстът е близо 35% спрямо предходния месец, а на годишна
основа спадът е „едва“ 6,9% след срив от 28,7%. В Германия – най-голямата икономика в ЕС и основен търговски партньор
на България – износът отбелязва ръст през май спрямо април от 9%, докато на годишна основа (спрямо съответните месеци
на 2019 г.) спадът през май е 29,7 при 32% през април. Индустриалното производство нараства със 7,8% през май спрямо
април, а на годишна основа спадът е 19,3 при 25% в предходния месец. В Италия индустрията също „отвори“ през май,
като увеличението на продукцията спрямо април е с 42%. Автомобилната промишленост и в двете страни обаче
продължава да страда сериозно въпреки рестарта на заводите.
Прогнозата за България остава почти непроменена – спад от 7,1% за 2020 г. при предвиден в пролетната прогноза от 7,2%.
За 2021 г. се очаква възстановяване, сходно с тренда в цялата европейска икономика. В анализа е посочено, че основни
фактори, които влияят негативно на растежа в момента, са ограниченията за пътуване, потискащи туризма, и влошената
външна конюнктура, намаляваща външните поръчки за експортноориентираните предприятия. За инвестициите
хипотезата е, че ще започнат да растат на тримесечна основа едва през 2021 г., докато износът може да започне
възстановяване още през втората половина на тази година.
Доколкото в първите дни на май имахме ограничени данни за случващото се в стопанския живот, два месеца по-късно
щрихите на стопанския пейзаж постепенно стават по-отчетливи. Не е изненада, че индустрията в България е тясно свързана
с външните пазари, и затова очаквано най-тежкият месец също беше април със спад в преработващата промишленост на
годишна основа от 18,8%, като през май той е 16,9%, а спрямо предходния месец дори се отчита минимален ръст от 1,1%.
Износът през април регистрира почти идентичен спад спрямо 2019 г. – 19,5%. Най-тежко продължават да са ударени
автомобилната индустрия, производството на електрически съоръжения и машиностроенето. Металургията на практика
остава незасегната от кризата. При търговията на дребно спадът на годишна основа през май е малко по-висок от този през
април – 20,4 при 19,9% за предходния месец, като най-тежък е спадът при продажбите на дрехи, горива и електроника.
Данните за пазара на труда, както стана дума, трябва да се ползват с голяма доза условност заради ефекта на мярката
60/40, още повече че обхватът на субсидираната заетост се разшири с нови решения от началото на юли. Все пак знаем, че
нетният брой безработни лица се повиши с около 100 хиляди до началото на юни, но почти изцяло това се случи март и
април, докато през май увеличението е с „едва“ около 6000. През юни безработните намаляват с над 9000 основно заради
нови назначения в морските области.
Засега бюджетът за периода януари-май е с излишък, като спадът в приходите в известна степен се компенсира с
ограничения в разходите. Изглежда, правителството към момента се придържа към две политики: задържане и отлагане
на разходи и пренасочване на средства от оперативните програми за финансиране на допълнителните разходи по
антикризисните мерки. Няма индикации, че ще има голяма нова емисия външен дълг, a и до момента спешна потребност
от финансиране няма - през юни фискалният резерв даже нараства минимално. Още повече че правителството се опитва
да получи заем от 1 млрд. лева от фонда SURE, който да покрие разходите по мерките за субсидирана заетост – ако това
стане, то до голяма степен ще разреши бюджетното уравнение за тази година.
В краткосрочен план кризата в България може да е по-кратка, ако европейската индустрия по-бързо върне предкризисната
натовареност, ако домакинствата възстановяват потреблението, а фискалните стимули за вътрешни инвестиции започнат
да се материализират още през есента. Това ще позволи бърз рестарт и растеж на експортноориентираните български
предприятия и същевременно ще създаде отново работни места в развитите икономики за българи, които пращат
значителен ресурс за издръжка на семейства и роднини. От друга страна, все повече изглежда, че летният организиран
туризъм е изправен пред огромен срив – дори след отварянето от 15 юни на голяма част от границите пътниците във
въздушния транспорт в Европа са с 90% по-малко от същия период на 2019 г. За част от българския бизнес по веригата на
доставките и свързаните производства, както и през намалелите доходи на заетите, ще даде вероятно силно отражение за
растежа през третото тримесечие.
Не трябва да забравяме, че към момента всички дискусии са насочени единствено към непосредствените ефекти от
пандемията и ограничителните мерки, на практика блокирали социалния живот и стопанската активност.
Неблагоприятните последици, неизбежно съпътстващи преструктурирането на икономиката, тепърва ще се проявяват.
Някои дейности ще се свият, други ще изчезнат – вече започнаха първите корпоративни съобщения за закриване на заводи
и съкращения на десетки хиляди служители в браншове, за които предстои средносрочна и дългосрочна адаптация.
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За съжаление въпреки безспорните социални ползи и създаването на краткосрочен буфер срещу хаотичен шок на пазара
на труда мерките за субсидирана заетост, освен че маскират проблемите, забавят нужните процеси на съзидателно
рушене. Казано иначе, след първите няколко месеца на подкрепа все повече изглежда логично част от хората да бъдат
освободени от сектори и предприятия, които нямат перспективи за възстановяване, и да бъдат насърчени да намерят
заетост в нови растящи бизнеси, които могат да са доказано успешни в новата пазарна ситуация.
Мениджър
√ COVID-19 стигна и до Президентството
COVID-19 стигна и до Президентството. През изминалите почивни дни служител на президентската институция е дал
положителен тест за коронавирус, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Във връзка с това са направени тестове на президента и непосредствено работилите с него, които са отрицателни.
Предприети са мерки за нормалното функциониране на президентската институция.
Междувременно, вчера стана ясно, че секретарят на Изпълнителното бюро на БСП Вяра Емилова е с положителен резултат
за COVID-19. Цялото Изпълнително бюро и всички, били в контакт с нея, ще бъдат тествани.
Припомняме, че това ще е поредното масово тестване в Левицата, след като преди няколко седмици се наложи да бъдат
изследвани всички в централата на социалистите заради положителни проби на Янаки Стоилов.
√ Реалният БВП на страните от ЕС ще се върне на нивото от 2019 година едва през 2022 година
Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на страните от Европейския съюз ще се върне на нивото от 2019 година едва през
2022 година, но след това ще бъдат необходими значителни структурни реформи на самата икономика. Това се посочва в
статия на директора на европейския департамент на Международния валутен фонд (МВФ) Пол Томсен, публикувана вчера
и цитирана от ТАСС.
Сега се очаква реалният БВП на ЕС да се свие с 9,3 процента през 2020 година, а след това да се увеличи с 5,7 процента
през 2021 г. и да се върне на нивото от миналата година едва през 2022-а, посочва Томсен.
По думите му ако бъде намерено ефективно лечение за COVID-19, възстановяването на икономиката може да бъде побързо, предава БТА.. Важи обаче и обратното при нови мащабни вълни на инфекцията.
Томсен призовава политиците да осъзнаят, че посткризисната икономика вероятно изобщо няма да прилича на модела от
2019 година.
Става все по-ясно, че преживяваме радикални промени и те са ни необходими, подчертава експертът.
Властите трябва да са готови за ситуация, при която пандемията продължава няколко години, а след нея могат да
последват и други пандемии, посочва той.
Европа трябва да се стреми към нова, по-екологична икономика, която може да функционира ефективно дори при попродължителни мерки за социална дистанция, призовава Томсен.
МВФ прогнозира спад от близо 5 процента на световната икономика, която обаче ще се възстанови с 5,4 процента
догодина, припомня ТАСС.
√ Австрия постави условията си за възстановителия фонд на ЕС
Австрийският канцлер Себастиан Курц огласи публично условията от името на правителството, срещу които Австрия би
дала одобрение за плана на ЕС за възстановяване след пандемията, предаде ДПА. Условията повтарят много от исканията
на т. нар. пестелива четворка (Нидерландия, Австрия, Дания и Швеция).
"Ако вече харчим много държавни пари, то тогава би трябвало поне да гарантираме, че те се вливат в правилните сектори",
каза Курц пред неделното издание на в. "Франкфуртер алгемайне".
"Най-вече това са повече изследователска и развойна дейност, насочени към дигитална инфраструктура, включително при
технологичния преход, необходим за по-добра защита на климата", уточни австрийският лидер.
В края на седмицата, на 17 и 18 юли ще се проведе среща на върха на ЕС, на която се възлагат големи надежди да бъде
постигнато споразумение по предложения от Европейската комисия възстановителен план за 750 млрд. евро, включващ
500 млрд. евро грантове и 250 млрд. евро заеми, които да помогнат на европейските страни да възстановят икономиките
си, припомня БТА.
Австрия предпочита да се дават заеми вместо грантове, както и отпускането на парите да бъде свързано със задължение
за икономически реформи.
√ Три четвърти от британските компании не са готови за Брекзит
Три четвърти от британските компании не са готови за Брекзит, сочи проучване, публикувано от асоциацията Институт на
директорите. Половината от анкетираните близо 1000 ръководители на компании твърдят, че в момента не могат да се
подготвят за Брекзит в резултат на сътресенията, причинени от пандемията от коронавируса и необходимостта от повече
подробности за напускането на ЕС от Обединеното кралство след края на преходния период в края на декември. Една
четвърт от анкетираните, най-вече от финансовия сектор, заявяват, че са готови за Брекзит.
Институтът на директорите призовава за постепенно прилагане в интерес на всички на промените, произтичащи от
Брекзит, както и за помощи, за да могат малките и средни предприятия да имат достъп до специалисти и да се подготвят
по-добре. Великобритания обяви пакет от 750 милиона британски лири (768 милиона евро), предназначени за укрепване
на границите на страната, за да бъде готова за края на преходния период след Брекзит в края на годината, припомня БТА.
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Министърът на британския кабинет Майкъл Гоув подчерта в интервю за пред Би Би Си през уикенда, че Великобритания
ще бъде извън общия пазар и митническия съюз, независимо дали Лондон и Брюксел ще постигнат споразумение за
Брекзит или не. Той намекна за напредък в преговорите въпреки различията, които остават, обяснявайки, че иска да е
оптимист, без да е прекомерно ентусиазиран. Правителството ще започне тази седмица мащабна информационна
кампания, за да насърчи компании и хора да сграбчат възможностите, които според него ще се появят благодарение на
излизането на Обединеното кралство от ЕС. То бе гласувано на референдум през юни 2016 година. Нов кръг преговори с
ЕС ще се проведе в Лондон през седмицата, която започва на 20 юли, припомня АФП.
√ СЗО: Пандемията ще става по-лоша и по-лоша, и по-лоша
Бушуващата пандемия от COVID-19 има потенциал да се влоши още повече, ако нациите не се придържат към основните
предпазни мерки. За това предупреди по време на виртуален брифинг Тедрос Гебрейесус, генералният директор на
Световната здравна организация, цитиран от „Ройтерс“.
Според него много държави се насочват в грешната посока по отношение на рестрикциите, които вземат в отговор на
вируса, докато той продължава да бъде „обществен враг номер едно“. „Ако не се спазват основните правила, единственият
път, по който ще върви тази пандемия, ще бъде по-лош и по-лош, и по-лош. Но, не трябва да е така.“, посочи Гебрейесус.
Вчера броят на заразените в световен мащаб надмина 13 млн. души, като само за последните 5 дена са регистрирани 1
млн. нови случая според преброяване на агенция „Ройтерс“, цитирано от БТА. Така беше премината нова граница в
разпространението на заболяването, което за седем месеца е причинило смъртта на над половин милион души.
Първият случай беше регистриран в началото на януари в Китай, а за достигането на 1 милион случая бяха необходими три
месеца. За изкачването от 12 млн. до 13 млн. случая обаче бяха необходими само пет дни - това стана в интервала от 8
юли, когато беше съобщено, че случаите са станали 12 милиона до днес.
Общият брой на заразените надвишава приблизително три пъти този на тежките случаи на грип, които се отчитат ежегодно
според Световната здравна организация. Дотук има над 568 500 смъртни случая, свързани с коронавируса, което е в същия
диапазон, в който върви годишната бройка на регистрираните всяка година смъртни случаи от грип. Първият смъртен
случай беше регистриран на 10 януари в китайския град Ухан, след което числото на инфекциите и леталните изходи се
увеличи в Европа, а после и в САЩ.
Много от тежко засегнатите страни облекчават карантинните мерки, които бяха въвели, за да забавят разпространението
на COVID-19. На някои места обаче като например в австралийския град Мелбърн карантинните мерки бяха върнати.
Преброяването на „Ройтерс“, което се основава на данните на отделни правителства, показва, че разпространението на
заболяването се ускорява с най-бързи темпове в Южна Америка. Общо в двете Америки са концентрирани над половината
от световните инфекции и половината от смъртните случаи. На 10 юли САЩ поставиха световен рекорд за регистриран нов
брой случаи за денонощие - 69 070. В Бразилия 1.86 млн. души са дали положителен тест, включително президентът Жаир
Болсонаро, а над 72 000 души са починали.
От началото на юли Индия, която е трета в света по брой на инфекциите, се бори със средно по 23 000 нови инфекции на
ден. В страни с ограничени възможности за тестване броят на случаите отразява само част от общия брой инфекции.
Според експерти официалните данни като цяло вероятно не представят пълната картина както за броя на инфекциите, така
и за броя на смъртните случаи.
√ Световните борси започват седмицата с оптимизъм
Водещите европейски фондови борси откриват търговската седмица с ръст на фона на надеждите на инвеститорите, че
започващият тази седмица сезон на корпоративните отчети и предстоящите преговори за икономически стимули в Европа
ще насърчат възстановяването, пише Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 напредна с 1,83 пункта, или 0,5%, до 368,66 пункта. Индексът на суровинните
компании SXPP, автомобилният индекс SXAP, банковият SX7P и туристическият SXTP се повишиха съответно с 1,81%, 0,81%,
0,40% и 1,42%.
Немският DAX отчете ръст от 114,77 пункта, или 0,91%, до 12 748,48 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE
100 напредна с 57,42 пункта, или 0,94%, до 6 152,83 пункта. Френският показател CAC 40 се повиши с 31,4 пункта, или 0,63%,
до 5 001,88 пункта.
Нагласите на международните инвеститори са позитивни в началото на седмицата, даваща начало на сезона на
корпоративните отчети за тримесечието в САЩ и Европа. Тази седмица ще се проведе и заседание на Европейската
централна банка и среща на върха на ЕС.
„Изглежда има някакъв оптимизъм, че прогнозите за финансовите отчети са били свалени толкова ниско, че компаниите
няма да имат проблем да прескочат тези летви и да надминат очакванията“, коментира инвестиционният директор на AJ
Bell Ръс Молд
Aнализаторите прогнозират компаниите в STOXX600 да отчетат 53,9-процентов спад на печалбата през второто
тримесечие, сочат данни на Refinitiv.
Макар че не се очаква ЕЦБ да промени политиката си или да предприеме нови мерки за стимул по време на предстоящото
си заседание, инвеститорите очакват повече от срещата на лидерите на ЕС на 17-18 юли, по време на която ще бъдат
обсъден пакетът за възстановяване на европейската икономика за 750 млрд. евро.
„Нашите икономисти гледат с оптимизъм на възможността да бъде постигнато споразумение по европейския фонд за
възстановяване на икономиката, но има съмнения дали това ще се случи в рамките на срещата“, се казва в бележка на
анализатори от RBC.
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Финансовите пазари се успокоиха на фона на икономическите стимули за трилиони долари, приети от правителства и
централни банки по цял свят, и надеждите за откриване на лекарство срещу COVID-19, макар че Световната здравна
организация отчете рекордно дневно увеличение на заразените с коронавирус в неделя – над 230 хил. нови случая по цял
свят.
Акциите на френската компания за разработка на видеоигри Ubisoft поевтиняха с 9,42%, след като няколко души напуснаха
екипа й на фона на вътрешно разследване по обвинения за неправомерно поведение . Обвиненията са със сексуален
характер.
Оптимизъм на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в петък, след като новината за потенциално
лекарство за COVID-19 поднови надеждите за икономическо възстановяване, предаде Си Ен Би Си. Технологичните акции
също продължиха силното си представяне.
Промишленият индекс Dow Jones записа ръст от 369,21 пункта, или 1,44%, до 26 075,3 пункта. Широкообхватният индекс
Standard & Poor’s 500 се повиши с 32,99 пункта, или 1,05%, до 3 185,04 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq напредна с 69,69 пункта, или 0,66%, до 10 617,44 пункта., достигайки нов исторически връх.
В петък от Gilead Sciences съобщиха, че лекарството им ремдесивир е показало добри резултати в продължаващите
клинични тестове, като сред пациентите с COVID-19, третирани с медикамента, се наблюдава 62% по-малък риск от
смъртност в сравнение със стандартите лечения. Акциите на компанията поскъпнаха с 2,16%.
Книжата на компаниите, които са пряко зависими от отварянето на икономиката, също се представиха добре. Акциите на
авиопревозвачите American, Delta и United Airlines поскъпнаха с 6,80%, 5,61% и 8,29%. Книжата на оператора на куризни
кораби Carnival поскъпнаха с 10,84%, след като компанията заяви, че може паричният и приток може излезе на нулата при
работа на корабите с капацитет между 30% и 50%.
Акциите на Netflix скочиха с 8,70% до нов рекорден връх, след като Goldman Sachs обяви, че очаква рали на книжата на
фирмата от 30% през следващите 12 месеца,. Акциите на Amazon поскъпнаха с 0,55%, след като Citigroup повиши таргета
си за цената на книжата до 3 550 долара за акция.
Същевременно с това книжата на банките JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo поскъпнаха съответно с 5,37%,
4,44%, 6,47%, 5,95%.
За седмицата Dow напредна с 0,9%, докато S&P 500 и Nasdaq се повишиха с 1,7% и 4%. От началото на годината Dow и S&P
500 са надолу с 8,6% и 1,4%, докато Nasdaq отчита ръст от над 18%.
Ръст в Азия
Основните индекси на борсите в азиатско-тихоокеанския регион завършиха търговската сесия в понеделник в зеления
сектор, докато инвеститорите чакат с умерен оптимизъм данните за китайската икономика в периода април-юни, пише
Маркетоуч.
Макар че инвеститорите се надяват на подобрение на перспективи след отварянето на китайската икономика, цената на
книжата в региона продължава да е много по-висока, отколкото икономическите данни предполагат, коментира Стивън
Инес от Axicorp.
„Не мисля, че едно катастрофално второ тримесечие би могло да бъде представен по позитивен начин. Въпреки това, не
съм сигурен колко значими ще бъдат тези данни като се има предвид, че инвеститорите плащат премиум за
технологичните акции въз основа на очаквано възстановяване на печалбата през 2021 г.“, коментира Инес.
На този фон бенчмакрът в континентален Китай Shanghai Composite се повиши с 59,96 пункта, или 1,7§%, до 3 443,29 пункта,
докато по-малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 78,39 пункта, или 3,48%, до 2 329,4 пункта. Индексът Hang
Seng в Хонконг отчете ръст от 44,71 пункта, или 0,17%, до 25 772,12 пункта.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се напредна с 493,93 пункта, или 2,22%, до 22 784,74 пункта.
Южнокорейският показател Kospi регистрира ръст от 35,81 пункта, или 1,67%, до 2 186,06 пункта, докато в Австралия ASX
200 се повиши с 58,3 пункта, или 0,98%, до 5 977,5 пункта.
У нас
Повечето индекси на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс
SOFIX отчете ръст от 0,34 пункта, или 0,08%, до 444,57 пункта. BGBX40 напредна с 0,04 пункта, или 0,04%, до 95,15 пункта.
BGTR30 добави 0,45 пункта, или 0,10%, до 460,30 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 130,99 пункта.
Банкеръ
√ КФН: Промените в ЗППЦК напълно транспонират европейската директива за защита правата на акционерите
Седем държави от Европейския съюз са съобщили частично (това са България, Гърция, Румъния и Испания) или са
пропуснали да съобщят (Кипър, Португалия и Словения) какви мерки са предприети, за да упражняват акционерите
пълноценно правата си във фирмите, в които имат акции. Страните е трябвало да включат и да приложат част от
европейските правила в националните си законодателства до 10 юни 2019 г. и да съобщят на Европейската комисия какво
точно са направили.
Още през юли миналата година Европейската комисия е изпратила официални писма до тези държави, които не са въвели
правилата в националното си законодателство. България, Румъния, Гърция и Испания тогава са съобщили тогава, че са
предприели някои мерки и са обявили въвеждането на промените частично, докато Кипър, Португалия и Словения все
още не информират за никакви мерки в тази посока.
Сега тези седем държави разполагат с три месеца, за да предприемат очакваните действия. В противен случай
проблемът може да бъде отправен към Съда на ЕС, се посочва в съобщението от Европейската комисия.
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За повече информация по този казус в. "БАНКЕРЪ" се обърна към Комисията за финансов надзор. Ето отговорите на нашите
въпроси.
За какво става въпрос в писмото от Европейската комисия? Дали промените в ЗППЦК от март 2020 г. отговорят на
тези изисквания?
Промените в ЗППЦК от март 2020 г. са приети с цел транспониране в националното законодателство изисквания за
улесняване на упражняването на акционерните права в публичните дружества. Също така направените изменения и
допълнения в подзаконовите нормативни актове по прилагането на ЗППЦК напълно транспонират европейската директива
в тази област.
Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на
насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите (Директива (ЕС) 2017/828) въвежда изисквания по
отношение на улесняване упражняването на някои права на акционерите с право на глас в дружества, чието седалище се
намира в държава членка и чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз (ЕС). Тези
акционерни права са свързани с правото на информация и на глас при провеждане на общо събрание на дружествата със
седалище в държава членка, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар в ЕС, улесняване на получаването
на дивидент и други. Същевременно с цел насърчаване на дългосрочната ангажираност на акционерите в тези дружества
се въвеждат разпоредби, улесняващи възможностите за комуникация между акционерите и дружествата, както и се
въвеждат изисквания за прозрачност на институционалните инвеститори, управителите на активи и упълномощените
съветници, възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружествата и сделките между
свързани лица.
Изготвянето на проект на изменения, които се налагат в националното законодателство във връзка с транспониране на
изискванията на Директива (ЕС) 2017/828, е възложено на работната група, която е сформирана със заповед на Министъра
на правосъдието. Представители на Министерство на финансите и Комисията за финансов надзор бяха поканени и взеха
участие като членове във тази работната група.
Работната група изготви проектозакон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа,
с който се въвеждат голяма част от изискванията на Директива (ЕС) 2017/828, както и предложения за изменения на
подзаконовата нормативна уредба във връзка с неговото прилагане. Вносител на законопроекта е Министерство на
правосъдието с оглед разпределението на компетенциите на национално ниво. Законът за изменение и допълнение на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа е обнародван в Държавен вестник бр. 26 от 22 март 2020 г.
За постигане на пълно транспониране на директивата се наложиха изменения и допълнения в подзаконовите нормативни
актове по прилагането на ЗППЦК. Основните промени, които се направиха бяха в Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за
изискванията към възнагражденията. На 30.06.2020 г. Комисията за финансов надзор прие на второ четене Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 48, която е обнародвана в днешния брой на Държавен вестник (бр. 61/10.07.2020
г.).
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=031D8481EC4C494F437BD87C664BA3B4?idMat=149610
С НИД на Наредба No 48 се доразвиват елементите, заложени в политиката за възнагражденията. По този начин се
насърчава дългосрочната ангажираност на акционерите. Комисията за финансов надзор изразява своята увереност, че с
приемането на измененията и допълненията в подзаконовата нормативна уредба по прилагането на ЗППЦК ще се постигне
пълно транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2017/828, което е основание за прекратяване на стартиралата
срещу Република България наказателна процедура.
Кой трябва да отговори на това становище на ЕК - дали КФН или Министерството на финансите?
Позицията на Република България по мотивираното становище ще бъде подготвена и изпратена на Европейската комисия
по реда на чл. 18 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на
Европейския съюз. Комисията за финансов надзор, като част от работната група, ангажирана с транспониране на
изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 в националното законодателство, ще участва при изготвянето и съгласуването на
позицията.
√ По 4 стотинки на литър е помощта за кризисно съхранение на вино
Ограничителните мерки, въведени от Народното събрание през март, затвориха ХоРеКа сектора и това доведе до свиване
на потреблението. В тази критична ситуация и в магазините намаляха продажбите. В несигурната ситуация и неясното
бъдеще, тези които купуват, посягат по-често към по-евтиното вино и Bag-in-box разфасовките. А това остави в складовете
част от произведеното вино. И при затворените граници износът не намаля, но трудно ще може да компенсира свиването
на пазара у нас. Мерките за безопасни условия на работа естествено добавиха още разходи за фирмите, но без това да се
отрази на цените на напитката, отбелязват от бранша. Очакват се и конкретни числа за размерът на загубите в сектора.
От днес до 24 юли ще може да се кандидатства по мярка „Кризисно съхранение на вино“. Това е петата мярка от
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., по която Държавен фонд
„Земеделие“ отваря прием от началото на 2020 година. Мярката ще се прилага само през финансова 2020 г., съобщават от
Министерството на земеделието. С нея се прави опит за преодоляване на смущенията на пазара в лозаро-винарския
сектор, породени от пандемията от COVID-19.
По мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подпомагат произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара до
постепенното възвръщане на неговата икономическа жизнеспособност. Съхранението на вино ще се извършва в складове
или собствени помещения за съхранение в обекти за производство на вино. За финансова помощ в тази ситуация могат да
кандидатстват винарски предприятия, които са вписани в лозарския регистър като винопроизводители съгласно Закона за

19

виното и спиртните напитки. Други допустими кандидати са още организации на производители, асоциации на
организации на производители, групи производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.
Допустимият период за подпомагане на складирани количества вино по мярката е от 4 май до 20 септември тази година.
Размерът на финансовата помощ е фиксиран на 0.04 лв. за един литър вино, складирано за период от един месец, или
еквивалентната/преизчислената стойност на ден. Максималният размер на съфинансирането от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието по мярката е 100% от стойността на допустимите разходи.
√ Владимир Путин и Реджеп Ердоган обсъдиха промяната на статута на "Света София"
Президентите на Русия и Турция - Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган, са обсъдили ситуацията около промяната на
статута на храма "Света София"в Истанбул от музей в джамия, предаде ТАСС, като се позовава на съобщение на
пресслужбата на Кремъл след телефонен разговор между двамата лидери, състоял се по инициатива на турската страна.
Владимир Путин е обърнал внимание на Реджеп Тайип Ердоган на значителния обществен отзвук, който е предизвикало
в Русия решението за промяна на статута на храма "Света София" в Истанбул.
Турският президент е дал съответни пояснения, отбелязвайки, че достъпът до този уникален паметник на световната
цивилизация ще бъде гарантиран за всички желаещи, включително чуждестранни граждани, и ще бъде осигурено
съхраняване на християнските светини, се посочва в съобщението.
Германското правителство съжалява за решението на Анкара да превърне "Света София" в Истанбул от музей в джамия,
заяви на брифинг днес правителственият говорител Щефен Зайберт, цитиран от ТАСС.
"Правителството на Германия прие със съжаление решението на Турция. Храмът "Света София" има голямо културноисторическо и религиозно значение - както за християнството, така и за исляма", заяви Зайберт. "Сега трябва да се види
какви ще бъдат по-нататъшните решения за използването и оформлението", добави той.
По думите му статутът на "Света София" на музей е гарантирал свободния достъп до храма за всеки желаещ да го види,
независимо от вероизповеданието му.
От своя страна министърът на външните работи на Люксембург Жан Аселборн също осъди решението на Турция, като
заяви, че то е крачка назад в отношенията й с ЕС, както и въобще по отношение на мястото й в света, предаде ДПА.
"Това е удар срещу Алианса на цивилизациите", посочи Аселборн.
Подкрепяният от ООН Алианс на цивилизациите беше основан през 2005 г. по инициатива на тогавашния испански
премиер Хосе Луис Сапатеро и турския му колега Реджеп Тайип Ердоган, за да засили междурелигиозния диалог и да
сближи Изтока и Запада.
"С този ход Турция заличи това развитие", изтъкна още Аселборн преди среща на външните министри на ЕС в Брюксел.
На 10 юли Държавният съвет /висшият административен съд на Турция/ отмени правителствено решение от 1934 г. за
превръщане на "Света София" от джамия в музей. След това президентът Ердоган подписа указ, съгласно който "Света
София" се отваря за мюсюлманско богослужение.
Cross.bg
√ „Вашингтон пост“: Тръмп излъгал над 20 000 пъти от 2017 г.
Средно това прави по 12 лъжи на ден. На 9 юли държавният глава прекрачи прага от 20 000 лъжи или изявления, които не
отговарят на реалността. Това означава по 23 лъжи на ден в продължение на повече от 14 месеца. Този период съвпада с
процеса на импийчмънт, пандемията от коронавируса, която опустоши икономиката, и протестите след смъртта на
афроамериканеца Джордж Флойд. Данните бяха публикувани от в. "Вашингтон пост", който многократно е обвиняван от
Тръмп в разпространение на лъжливи новини.
Вестникът се позовава на базата данни за проверка на фактите Https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trumpclaims-database/?itid=lk_inline_manual_2
Само за няколко месеца, по време на пандемията, Тръмп излъга почти 1000 пъти. Той е лъгал почти 1200 пъти за събитията
около процеса на импийчмънт.
Предположението, че Тръмп ще излъже повече от 20 000 пъти преди края на първия си мандат, изглеждаше безумно,
когато проектът започна през първите 100 дни от неговото президентство, отбелязва вестникът. Тогава Тръмп правеше
средно под пет неверни изявления на ден, което би означавало около 7000 за целия мандат. Към 9 юли американският
президент беше регистрирал резултат от 20 055 лъжи за 1267 дни.
Най-повтаряната лъжа на Тръмп по време на неговото президентство - 360 пъти - е, че „днес американската икономика е
най-добрата в историята". Той започна да се хвали с това през юни 2018 г. и бързо го превърна в една от любимите си
фрази.
„Вашингтон пост" отбелязва, че по отношение на пандемията на коронавируса американската икономика не се справи така
добре, както при президентите Дуайт Айзенхауер, Линдън Джонсън, Бил Клинтън и други. Тръмп повтаря "най-добрата
икономика" повече от 100 пъти от началото на пандемията. Втората най-повтаряна лъжа на Тръмп - 216 пъти - е, че е
изградена граничната му стена.
Американският лидер повтори 210 пъти, че е направил най-големите намаления на данъци в историята на САЩ - по-големи
от тези на Роналд Рейгън през 1981 година. Но това не е така. При Рейгън данъчните облекчения представляват 2,9
процента от БВП на страната, а по времето на Тръмп 0,9 процента от БВП.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
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Сценарии по време на криза - какво следва?
Синдикати и протест - президентът на КНСБ Пламен Димитров;
След тежката катастрофа на магистрала "Тракия" - колко опасен е този участък?
Тема: COVID-19 и ние - какъв е изходът от кризата според СЗО?
БТВ, "Тази сутрин"
След трагедията на магистрала „Тракия" - какво е било състоянието на пътя и мантинелата в участъка на
катастрофата?;
Има ли опит на нови и стари политически фигури да оглавят протеста? Гост Мая Манолова;
Възможни ли са предсрочни избори? Коментар на Кънчо Стойчев и Димитър Ганев;
Какъв е отзвукът в християнския свят, след като Ердоган реши „Света София" отново да е действаща джамия?;
Накъде тръгва Северна Македония след изборите?
Нова телевизия, „Здравей България"
Адвокати настояват за оставката на Гешев. Прокурори с плътна подкрепа за главния прокурор. Двете позиции в
студиото.
След катастрофата с 5 жертви на АМ "Тракия". Заради старите мантинели ли се стигна до тежкия инцидент?
Сбъркан алгоритъм или претоварване на системата? След обикаляне в две болници Милен Керемедчиев
разбира, че е заразен първо от частна лаборатория.
Убиецът от Сотиря обжалва присъдата си. На живо - близки на 6-годишната Кристин излизат на протест.
Дръжте крадеца - как мним търговец на алкохол обра касата на заведение.
„Огън". Миро за песента, родена в сън.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Идея: от парното да поемат санирането, после да изравнят сметките;
в. Труд - Пресмятат пенсии по нови правила;
в. Телеграф - Гръцките магазини с карантина за българи;
в. Монитор - Седмокласници от страната превзеха столичните гимназии;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - МВР министърът е новата цел за отстрелване. Защо?;
в. 24 часа - Христо Иванов и "Възраждане" пробвали фронта срещу Борисов още на местния вот във Варна;
в. Труд - Според доклад до временната комисия в парламента, с който "Труд" разполага: Хвърлихме 95 млн. лв. срещу
коронавируса;
в. Труд - Представляващият ВСС Боян Магдалинчев: Няма основание за прекратяване на мандата на Гешев;
в. Телеграф - Фалшиви новини палят протестърите;
в. Телеграф - Олигархът Прокопиев овладява държавата на принципа "имам човек";
в. Монитор - Момиченце на 2 г. бере душа след удара на АМ "Тракия";
в. Монитор - Компании в състезание за грантове до 150 000 лв.;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Д-р Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз: Да позволим лекарите да работят на половин
щат в отдалечен район - иначе ще останем без болници там;
в. Труд - Икономистът проф. Боян Дуранкев пред "Труд": Носталгията към лева ще се обърне срещу оптимизма на еврото;
в. Телеграф - Инж. Георги Лапчев, кмет на Царево: Необходими са рестриктивни мерки за дивото къмпингуване;
в. Монитор - Доц. Стойчо Стойчев, политолог: Радев да е наясно, че който "протест вади, от протест си тръгва";
Водещи анализи
в. 24 часа - Играта на Ердоган със "Света София";
в. Труд - Нинова сама ще си тръгне;
в. Телеграф - Расте, но дали хубавее;
в. Монитор - "Изгубено" поколение разби митовете в образованието.
√ Предстоящи събития в страната на 14 юли
София
От 11.00 ч., в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет ще проведе редовно заседание Националният
съвет за тристранно сътрудничество.
От 9.30 часа в сградата на ВСС на ул. „Екзарх Йосиф" 12 ще се проведе заседание на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет.
От 10.30 часа в Централното фоайе на Националния студентски дом на пл. „Народно събрание" 10 ще се проведе
дискусията „Новата програма Еразъм - очаквания".
От 11.00 часа в Националния военноисторически музей ще бъде открита изложбата „Армията във време на
промени".
От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе дискусия на тема „Подготовка и организация на провеждане на
демократични избори", организирана от ПП АБВ.
От 16.00 часа в Нов театър на НДК ще се проведе пресконференция по повод откриването на лятната сцена на
театъра. От 21.00 часа театърът ще представи постановката „Поручик Бенц".

21

***
Асеновград
От 10.00 часа в зала 305 на Общината ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проекта
„Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград - I етап".
***
Варна
От 18.00 часа в Градска художествена галерия „Борис Георгиев" ще бъде открита изложбата „Летящи корени".
***
Добрич
От 20.30 часа в Летния театър ще бъде представен спектакълът „Нашата голяма френска сватба" от Жан Жак
Брикер и Морис Ласег.
***
Пловдив
От 11.00 часа в Областната администрация областният управител и директорът на РИОСВ - Пловдив инициират
среща с представители на всички отговорни институции по проблемите с дейността на биоцентралата в село
Труд, общ. Марица и миризмите в населеното място.
От 19.00 часа в ДК „Борис Христов" ще се състои концерт-рецитал на талантите на Франция близнаците
"Jessandwest".
***
Стара Загора
Oт 11.00 часа при 160-тия километър на автомагистрала „Тракия" ще бъде извършен оглед на мястото, където на
12 юли възникна тежко пътнотранспортно произшествие. В огледа ще участват инж. Иван Досев, член на
Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура", и представители на Държавната агенция „Безопасност
на движението по пътищата" и на Института по пътища и мостове.
От 15.00 часа на площадката на старото депо в местността Мандра баир ще бъде направена символична първа
копка за стартиране на проект за „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на
община Стара Загора" .
***
Търговище
От 18.00 часа на сцената до шадравана на площад „Свобода" ще се състои инициативата „Лятна вечер с „Нови
гласове".
Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите на
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966
В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен архив на изданията от 2011 г. до
2019 г.
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