Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Epicenter.bg
√ АИКБ подкрепя идеята за повече български стоки в големите вериги магазини
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя идеята за повече български стоки в големите вериги
магазини. Това заяви за NOVA Теодор Дечев от асоциацията.
„Това не е идея, която се е появила вчера. Това са въпроси, които се обсъждат от години. Тези мерки трябва да се
прилагат и в мирно време, защото някои казват, че икономиката е като във военно време. Това са неща, които не могат
да продължат само до края на извънредното положение. Мерките трябва да бъдат дългосрочни, а някои - почти вечни",
допълни Дечев.
По думите му, някои от предлаганите мерки се прилагат и в други държави от години. Той допълни, че с предложението
за повече български стоки в магазините може да се спекулира и да се твърди, че потиска пазарните механизми.
„Тук не се иска забрана да се продават стоки от небългарски произход. Тук просто се иска определена гаранция за
българските производители. Има цял отрасъл, който е пропуснат в постановлението – риба, аквакултури и т. н.", каза още
Дечев.
Според председателя на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров, ако един оператор иска да работи в
определена държава, той трябва да се съобразява с нейното законодателство. „Млечният бранш, като никога, е повече
от единен и поздравяват министър Танева за нейната позиция“, каза още Зоров. Той определи животновъдният бранш
като "болен пациент, който е сложен на обдишване и ще умре, ако не му бъде оказана помощ до дни".
Бойко Синапов от Обединени български животновъди обясни, че той и колегите му от бранша не са съгласни да
предлагат стоките си по паркингите на магазините. „Може би сега е моментът да защитим българския производител. По
този начин ще защитим и българския потребител“, категоричен бе Синапов. Той благодари на министър Танева за
твърдата ѝ позиция.
"От 10 години ние искаме да има обособени щандове за българско производство по веригите. Всеки производител да
излезе на пазара с неговото лого, а не в един кашон. За да знаят потребителите от кого точно да си купят", заяви Атанаска
Бялкова от Сдружението на оранжерийните производители. Тя също е категорична, че големите търговски вериги трябва
да започнат да пазаруват от всички български производители.
Dnes.bg
√ Ще видим ли повече българска продукция в магазините?
Според АИКБ мерките трябва да са дългосрочни
През последните дни възникна спор между хранителните вериги и държавата, която поиска да се продава повече
българска продукция и да бъдат отделени специални щандове. Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ) подкрепя идеята за повече български стоки в големите вериги магазини.
"Това не е идея, която се е появила вчера. Това са въпроси, които се обсъждат от години. Тези мерки трябва да се
прилагат и в мирно време, защото някои казват, че икономиката е като във военно време. Това са неща, които не могат
да продължат само до края на извънредното положение. Мерките трябва да бъдат дългосрочни, а някои - почти вечни",
каза Теодор Дечев от АИКБ.
По думите му някои от предлаганите мерки се прилагат и в други държави от години. Той допълни, че с предложението
за повече български стоки в магазините може да се спекулира и да се твърди, че потиска пазарните механизми.
"Тук не се иска забрана да се продават стоки от небългарски произход. Тук просто се иска определена гаранция за
българските. Има цял отрасъл, който е пропуснат в постановлението – риба, аквакултури и т.н.", каза още Дечев.
Според председателя на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров, ако един оператор иска да работи в
определена държава, той трябва да се съобразява с нейното законодателство.
"Млечният бранш като никога е повече от единен и поздравяват министър Танева за нейната позиция", каза Зоров и
определи животновъдният бранш като болен пациент, който е сложен на обдишване и ще умре, ако не му бъде оказана
помощ до дни.
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News.bg
√ Гарантирано място на пазара и след извънредното положение искат производителите
Мерките за повече българска стока в магазините трябва да се прилагат и в мирно време, т.е. след приключване на
извънредното положение. Абсолютно категорично това са неща, които трябва да бъдат дългосрочни и вечни, а не само в
извънредно положение.
Около това мнение се обединиха Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Димитър
Зоров от Асоциацията на млекопроизводителите в сутрешния блок на Нова телевизия.
Теодор Дечев припомни, че опитът като мярка да се иска да има повече български стоки по магазините, не е от днес, а
мерките не трябва да са обвързани със ситуацията на пандемия. Той призна, че може да се спекулира с тезата за натиск
над пазарните механизми, но няма и забрана да не се продават стоки с небългарски стоки. Нужно е обаче да има
гаранция за стоките с български произход, настоя Теодор Дечев.
Проблемът, според него, не е нито в Европейския съюз, нито и законодателството, а в практиките за купуване на родното
в отделните държави.
В подкрепа на инициативата на Министерството на земеделието се изказа и председателят на Асоциацията на
млекопроизводителите Димитър Зоров. Според него министър Десислава Танева с позицията си е успяла да бръкне
в кутията на Пандора. В момента млечният бранш е в изключително тежко състояние и настоява 90% от всички млечни
продукти на пазара да са произведени в България и от истинско мляко.
Бойко Синапов от Обединени български животновъди посочи, че преработвателите са притискани от големите търговски
вериги. "Ние (българските производители - б.р.) също искаме да бъдат защитени българските интереси - не може в чужд
дом веригите да поставят условия", подчерта Синапов.
Министерство на земеделието и храните защитава постановлението, предложено за съгласуване в Министерски съвет.
Вчера министър Десислава Танева заяви, че много от твърденията в отвореното писмо на Сдружението за модерна
търговия са манипулативни. Подкрепа постановлението получи и от съюз "Произведено в България", АИКБ и
много асоциации на български производители.
Вчера от МЗХ обявиха, че търговските вериги са предложили алтернативен вариант да не отделят площи в обектите си,
а да се сформират пазари на паркингите, където има такива
Дарик
√ Ще има ли повече български продукти в големите магазини
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя идеята за повече български стоки в големите вериги
магазини. Това заяви в предаването "Здравей, България" по NOVA Теодор Дечев от асоциацията.
„Това не е идея, която се е появила вчера. Това са въпроси, които се обсъждат от години. Тези мерки трябва да се
прилагат и в мирно време, защото някои казват, че икономиката е като във военно време. Това са неща, които не могат
да продължат само до края на извънредното положение. Мерките трябва да бъдат дългосрочни, а някои - почти вечни",
допълни Дечев.
По думите му някои от предлаганите мерки се прилагат и в други държави от години. Той допълни, че с предложението
за повече български стоки в магазините може да се спекулира и да се твърди, че потиска пазарните механизми.
„Тук не се иска забрана да се продават стоки от небългарски произход. Тук просто се иска определена гаранция за
българските. Има цял отрасъл, който е пропуснат в постановлението – риба, аквакултури и т. н.", каза още Дечев.
Според председателя на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров, ако един оператор иска да работи в
определена държава, той трябва да се съобразява с нейното законодателство.
„Млечният бранш, като никога, е повече от единен и поздравява министър Танева за нейната позиция“, каза още Зоров.
Той определи животновъдният бранш като "болен пациент, който е сложен на обдишване и ще умре, ако не му бъде
оказана помощ до дни".
Бойко Синапов от Обединени български животновъди обясни, че той и колегите му от бранша не са съгласни да
предлагат стоките си по паркингите на магазините. „Може би сега е моментът да защитим българския производител. По
този начин ще защитим и българския потребител“, категоричен бе Синапов.
"От 10 години ние искаме да има обособени щандове за българско производство по веригите. Всеки производител да
излезе на пазара с неговото лого, а не в един кашон. За да знаят потребителите от кого точно да си купят", заяви Атанаска
Бялкова от Сдружението на оранжерийните производители.
Тя също е категорична, че големите търговски вериги трябва да започнат да пазаруват от всички български
производители.
Profit.bg
√ Ще има ли повече български продукти в големите магазини?
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя идеята за повече български стоки в големите вериги
магазини. Това заяви по Нова телевизия Теодор Дечев от асоциацията.
„Това не е идея, която се е появила вчера. Това са въпроси, които се обсъждат от години. Тези мерки трябва да се
прилагат и в мирно време, защото някои казват, че икономиката е като във военно време. Това са неща, които не могат
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да продължат само до края на извънредното положение. Мерките трябва да бъдат дългосрочни, а някои - почти вечни",
допълни Дечев.
По думите му някои от предлаганите мерки се прилагат и в други държави от години. Той допълни, че с предложението
за повече български стоки в магазините може да се спекулира и да се твърди, че потиска пазарните механизми.
„Тук не се иска забрана да се продават стоки от небългарски произход. Тук просто се иска определена гаранция за
българските. Има цял отрасъл, който е пропуснат в постановлението – риба, аквакултури и т. н.", каза още Дечев.
Според председателя на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров, ако един оператор иска да работи в
определена държава, той трябва да се съобразява с нейното законодателство.
„Млечният бранш, като никога, е повече от единен и поздравява министър Танева за нейната позиция“, каза още Зоров.
Той определи животновъдният бранш като "болен пациент, който е сложен на обдишване и ще умре, ако не му бъде
оказана помощ до дни".
Бойко Синапов от Обединени български животновъди обясни, че той и колегите му от бранша не са съгласни да
предлагат стоките си по паркингите на магазините.
„Може би сега е моментът да защитим българския производител. По този начин ще защитим и българския потребител“,
категоричен беше Синапов.
"От 10 години ние искаме да има обособени щандове за българско производство по веригите. Всеки производител да
излезе на пазара с неговото лого, а не в един кашон. За да знаят потребителите от кого точно да си купят", заяви Атанаска
Бялкова от Сдружението на оранжерийните производители.
Тя също е категорична, че големите търговски вериги трябва да започнат да пазаруват от всички български
производители.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Борисов свиква извънредно дистанционно заседание на правителството
Извънредно дистанционно заседание на правителството свиква днес премиерът Бойко Борисов.
Министрите трябва да одобрят договора за доставка на 1 милион тестове за COVID-19 от Южна Корея.
Министърът на културата Боил Банов ще даде брифинг, за да представи правителствените решения и мерките в
подкрепа на културния и творческия сектор на национално ниво.
БНТ ще излъчи брифинга на живо.
√ МС пуска официален сайт за борба с коронавируса
Красимир Божанов, директор на Дирекция "Модернизация на администрацията" към МС представи информационния
портал на правителството за борба с коронавируса.
Порталът е koronavirus.bg и стартира днес.
Там ще се предоставя навременна и точна официална информация за всички мерки и дейности, предприети от
изпълнителната власт, както и издадени документи.
Целта е да се улеснят гражданите и бизнеса, като се събере информацията на едно място. Сайтът е динамичен и
непрекъснато ще се обновява.
Сайтът е създаден безвъзмездно от "Информацинно обслужване" АД.
√ Българската банка за развитие е с нов изпълнителен директор
Поетапно ще бъдат сменени и останалите двама изпълнителни директори на институцията, включително Стоян
Мавродиев
Бившият финансов директор на Първа инвестиционна банка Живко Тодоров е одобрен за изпълнителен директор на
Българската банка за развитие.
Това съобщиха пред "По света и у нас" от Министерството на икономиката. До вчера те са чакали одобрение от
Българската народна банка. Кандидатурата на Тодоров е съгласувана и с Министерството на финансите.
До този момент ББР има по управленска структура трима изпълнителни директори - Стоян Мавродиев, който е и главен
изпълнителен директор на банката, Румен Митров и Николай Димитров.
В началото на месеца, след решение на правителството за предоставяне на допълнителни 700 млн. лева на кредитната
институция за подпомагане на бизнеса във връзка с пандемията от коронавирус, е взето решение и за укрепване на
административния капацитет на банката. Тогава именно е предложен Живко Тодоров.
Преди два дни обаче премиерът Бойко Борисов поиска оставката на ръководството на Българската банка за развитие,
след като в медийното пространство излезе информация, че кредитната институция е отпуснала заем от 75 млн. лева на
колекторска фирма със скромен оборот. В отговор главният изпълнителен директор на банката Стоян Мавродиев
коментира, че премиерът е бил подведен и че заемът е изгоден за банката.
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На пресконференция в Министерския съвет, Борисов отрече информацията, че е бил подведен и обясни, че заем в
подобен размер е трябвало да бъде съгласуван или с него, или с финансовия министър, с оглед на икономическата
ситуация, свързана с пандемията от коронавирус.
От Министерството на икономиката обясниха още пред БНТ, че до дни се чака лиценз за изпълнителен директор да
получи още един банкер. А след това ще бъде сменен и третият директор. Ще се запази обаче надзорният съвет на
банката в състав - зам.-министърът Лъчезар Борисов, Митко Симеонов и Велина Бурска.
Именно този надзорен съвет ще избери и новия управителен съвет.
Към момента Стоян Мавродиев, Румен Митров и Николай Димитров продължават да фигурират като изп.-директори на
държавната банка в Търговския регистър.
√ Изплатени са още 18 млн. лева по мярка 10 „Агроекология и климат"
Държавен фонд „Земеделие“ преведе още близо 18 млн. лв. (17 988 138 лв.) по мярка 10 „Агроекология и климат” от
ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане получиха 702 земеделски стопани.
Изплатените средства по мярката за Кампания 2019 са за кандидати с поети ангажимент по направления „Поддържане
на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение
(ВПС-4.1)“ и „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с
орнитологично значение (ВПС-4.2)“, както и комбинация между различните направления от мярката, които към момента
не бяха получили подпомагане.
Заедно с преведените до момента субсидии по отделните направления от мярка 10, общо изплатената сума за
агроекология и климат за Кампания 2019 достигна 61 млн. лв. (61 204 134 лв.).
Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) и 25% - от националния бюджет.
Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба №
7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 година.
√ Одобрено е разработването на ваксина на БАН срещу COVID-19
Институтът "Пастьор" ще финансира проект на български учени за създаването на ваксина срещу COVID-19.
Идеята на учените от БАН и Медицинския университет в София е да намерят онези участъци от вируса, които ще бъдат
най-добре разпознати от балканските народи.
Учените започват работа веднага, но техният прототип може да бъде готов до една година. За целите на клиничните
проучвания ще се използват ГМО лабораторни мишки с човешки рецептори.
Освен цялата генетична информация, вече се знаят и всички протеини, които новият вирус синтезира и ролята им.
Още повече - вече е ясна посоката и скоростта на техните промени - резултат на адаптацията на вируса към човек. И чак
сега си струва учените да заложат своите капани. От института "Пастьор" изглежда са харесали идеята на нашите учени.
Доц. Андрей Чорбанов - Лаборатория по експериментална имунология към БАН: Нашата идея е да намерим такива
участъци от коронавируса, които са идентични с участъци от предишни коронавируси. Открита е много голяма хомология
между този вирус и предишните които вече минаха като пандемии.
Или онези участъци от вируса, които не се променят, за да може разработената ваксина да е актуална по-дълго време. На
това търсене са посветени всички учени, но за разлика от останалите, ние няма да се целим в най-видимата част шипчетата или както още ги наричат спайковете на вируса.
Доц. Андрей Чорбанов - Лаборатория по експериментална имунология към БАН: Всички се хвърлят на спайк протеина,
защото той действително е най-голямата мишена, обаче пък той най-много мутира.
Екипът ще търси структурни протеини от вътрешността на вируса. Хем търпят по слаб мутационен натиск, хем имат
достатъчен потенциал да събудят имунен отговор.
Доц. Андрей Чорбанов - Лаборатория по експериментална имунология към БАН: Защо когато вирусът проникне в
клетката, клетката буквално го смила и го представя на имунната система като отделни негови компоненти. Така че дори
да бъде във вътрешността на вируса този протеин, той ще бъде представен във вътрешността на иммунната система.
Разработката на учените е ценна и заради втората важна селекция - да бъде добре възприемана от балканската
популация.
Доц. Андрей Чорбанов - Лаборатория по експериментална имунология към БАН: Иначе казано, всяко население има
една генетична предпоставка, която в много голяма степен отговаря за индивидуалния имунен отговор. Така че, ние
търсим такъв компонент на вируса, който ще бъде разпознат от нашето население.
Сега първата стъпка ще е на химиците от медицинския университет в София, които ще впрегнат всички налични данни за
вирусните протеини в софтуерен алгоритъм.
Той трябва да даде най-успешните молекули, които от дигиталния свят ще бъдат синтезирани в реалния. Те ще се тестват
първо върху клетки, а после и върху специални ГМО мишки, които имат гени за човешките рецептори, мишените на
вируса.
Ще отнеме може би година, когато е вероятно дори да сме забравили за тази епидемия. Но със сигурност проектът им
ще ни даде възможност да реагираме по-светкавично на следващия ковид.
√ Финансовите министри от ЕС договориха спасителен план за 500 млрд. Евро
Финансовите министри на държавите от ЕС излязоха с обща стратегия за излизане от кризата, предизвикана от
пандемията с Covid -19.
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След цял маратон от преговори беше договорен спасителен план на стойност 500 милиарда евро, идеята за т.нар. корона
облигации беше изоставена.
Основният елемент от плана е създаването на европейски механизъм за стабилност, чието финансово изражение ще
бъде 240 милиарда евро. Те ще гарантират плащанията на държавите в нужда. Предвижда се и специална помощ за
малките и средни предприятия.
По инициатива на Европейската инвестиционна банка и ЕК ще бъдат отпуснати заеми на стойност 200 милиарда евро.
Около 100 милиарда евро ще бъдат заделени за програми за краткосрочна заетост. Общо досега в борбата срещу
пандемията Брюксел е мобилизирал рекордните 3.2 трилиона евро.
През последните дни по света се наблюдава спад в заболеваемостта от коронавирусна инфекция и това дава поводи за
оптимизъм. Редица държави вече обмислят стратегии за облекчаване и поетапно премахване на строгите ограничения.
√ Турция отново пуска български тирове през границата
Турските власти са издали разпореждане, с което освобождават българските шофьори на тирове от 14-дневна карантина
при влизане в Турция.
Решението идва, след като няколко дни влизането на български камиони в южната ни съседка беше ограничавано. За
проблема алармираха собственици на големи транспортни компании в Сутрешния блок на БНТ.
По информация на Генералното ни консулство в Одрин, според нови указания на Министерството на вътрешните работи
на Република Турция от късния следобед днес, българските шофьори ще могат да влизат в страната след съответен
медицински преглед и дезинфекция на превозните средства.
През последните няколко дни над 100 български камиона не бяха допуснати на турска територия с мотива, че шофьорите
трябва да минат задължителната двуседмична карантина, въпреки че те изпълняват курсове само между двете страни.
Това доведе до струпване на тирове, както и невъзможност да се доставят навреме храни, дезинфектанти и други стоки
от първа необходимост. След поредица от разговори на най-високо ниво проблемът вече има своето решение от преди
няколко часа.
Доскоро българските шофьори бяха сред малкото, които безпроблемно минаваха на турска територия особено след
срещата на премиера Бойко Борисов с валията на Одрин в края на март. Когато идвали от рискови европейски държави,
нашите транспортни фирми сменяли шофьора с нов на територията на България и така камионите преминаваха в Турция
без необходимост от карантина.
Петко Ангелов, собственик на транспортна фирма: От понеделник сутринта има коли на границата, които шофьорите
стоят в кабините и не знаем какво се случва и какво се прави. Да обърнат малко внимание властите и с който трябва да се
свърже или другия вариант турските камиони да стоят извън България и те 14 дни, защото ние не сме равнопоставени.
Ангел Траков, председател на УС на Съюза на международните превозвачи: Защото все пак става въпрос за хората,
караме наистина важни стоки - дезифенктанти, храни и т.н. безумно е да се затвори границата за нас.
Временно решение на проблема беше намерено вчера. От "Автомобилна администрация" съвместно с МВР трябваше да
се издават удостоверения, че шофьорът не е пребивавал през последните 14 дни на територията на рискова държава или
е прекарал карантината. От бранша обаче изразиха мнение, че това ще бави шофьорите.
Йордан Арабаджиев, изп. директор на Съюза на международните превозвачи: Не е вариант, представете си на
Свиленград има бюро за обслужване на превозвачите, там ще отидат 100 шофьора, това означава бавене. Вариант, при
който шофьор да ходи в бюро в Разград, за да взема удостоверения, не е актуален.
Маршрутът на превозвачите на турска територията ще бъде определян от митническите власти. В случай, че преминават
транзит, те ще имат 24 часа да напуснат страната или 36 часа, когато изходът от нея е в най-отдалечения граничен пункт.
Investor.bg
√ Оборотите на търговците у нас се връщат към ръст през февруари
Продажбите на дребно чрез поръчки по телефона и интернет обаче намаляват с 3,5% на месечна база, отчита НСИ
След като продажбите на дребно у нас започнаха годината със спад, през февруари записват увеличение на годишна и
на месечна база. Търговските обороти през месеца са стимулирани от ускорените продажби на облекло, стоки за бита,
онлайн покупки, става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ).
Оборотът в търговията на дребно, въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 5,5% в сравнение със същия
месец на предходната година.
Спрямо предходния месец оборотите в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по
съпоставими цени нарастват с 0,9% по предварителни сезонно изгладени данни.
През февруари на годишна база оборотът нараства при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с
автомобилни горива и смазочни материали (с 10,2%) и при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и
тютюневи изделия (с 2,4%). Намаление е отчетено при продажбите на дребно с автомобилни горива и смазочни
материали (с 0,9%).
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По-значителен ръст при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни
материали, е регистриран при: продажбите на текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 17,3%, битова техника,
мебели и други стоки за бита - с 14,8%, на с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности с 10,7%, и в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 9,4%.
Спрямо януари се наблюдава увеличение на оборота при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи
изделия - с 3.3%, и в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни
материали - с 0,5%. Намаление на оборота е регистрирано в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни
материали - с 0,3%.
При продажбите на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е
отчетено нарастване при търговията с компютърна и комуникационна техника - с 1.7%, с фармацевтични и медицински
стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 1,5%, и при търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с
0,4%.
По-съществено намаление на оборота е отчетено при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или
интернет - с 3,5%.
БНР
√ Поли Карастоянова: Най-засегнати от пандемията са туризмът и авиацията
"Необходими са антикризисни мерки в подкрепа на българската туристическа индустрия в два аспекта. Единият е
свързан с преоценка на визовата политика. Вторият - пакет от мерки по отношение на авиопревозвачите". Това каза пред
БНР Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, като коментира писмо на НБТ до
премиера и министрите на външните работи, на туризма и на транспорта. Тя посочи, че трябва да се преразгледа
визовата политика на страната ни към два ключови за туризма на България пазари - Русия и Турция.
По думите ѝ двата икономически сектора, които са най-засегнати от пандемията от коронавируса, са туристическият и
авиационният. Според нея това са секторите, които се нуждаят от целенасочени мерки, за да бъдат бързо рестартирани
след изтичането на извънредното положение и световната криза, породена от Covid-19.
"Т.нар. държавна помощ, доскоро определяна от ЕК като финансово нарушение и нещо неприемливо, сега с едно свое
решение ЕК промени тези правила и даде възможност на отделните правителства, в рамките на бюджетните си
възможности, да подкрепят ключови сектори за националната си икономика - директно. Затова казваме, че е подходящо
време за преосмисляне и преоценка на визовата ни политика към Русия за туристи. Говорим за стимулиране на руските
туристи, като обявим възможност те да посещават България без визи", обясни Карастоянова.
Тя уточни, че турските туристи са друга важна тема, защото те имат добър стандарт и могат да бъдат привлечени.
Най-важният въпрос е какъв план има българската икономика в първия ден, когато тази криза отмине, коментира тя.
√ ВСС реши да прекрати договора за системата за случайно разпредeление на делата
След седемчасово заседание, основната част от което беше закрито за медиите, Висшият съдебен съвет реши да
прекрати договора за поддръжка на системата за случайно разпределение на делата с фирмата „Смарт системс“.
Съдебните кадровици ще търсят специалисти, които да отстранят уязвимостите в системата, открити при проверка от
външни експерти.
По думите на представляващия Съвета Боян Магдалинчев откритите уязвимости са 23:
"Единадесет са с висок риск, два са със среден, девет - с нисък. Одиторите са категорични, че през 2016 е имало външен
опит за влизане в системата, който обаче не е бил успешен."
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За проблеми в системата за случайно разпределение на делата стана ясно миналия петък, когато от прокуратурата
обявиха, че е образувано досъдебно производство за компютърно престъпление.
След продължителен процедурен спор мнозинството във Висшия съдебен съвет реши одитният доклад за сигурността на
случайното разпределение на делата да се обсъжда на закрито заседание.
Един от аргументите в полза на това решение беше, че докладът е послужил за образуване на досъдебно производство и
е станал част от доказателствата по делото.
В рамките на двучасовата открита част на заседанието на няколко пъти съдебните кадровици си отправиха и лични
нападки.
Реплики си размениха председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов и главният прокурор Иван Гешев:
“Най-важното нещо, което е какво ще е след този доклад – какво ще се случва, дали ще се ъпгрейдва системата, дали ще
се преминава към нов доставчик, дали ще бъде модул в новата система – това са основните въпроси“, каза Панов.
“Вторият проблем обаче, който по важност стои, е какво се е случило тези пет години, как са разпределени делата през
този период, как е въведена тази система – дали е въведена под политически натиск на един министър на правосъдието,
мисля че се казваше Христо Иванов. Възникват и много други въпроси, но предполагам, че никой няма да ми отговори на
тези въпроси“, коментира Гешев.
Два часа членовете на Висшия съдебен съвет спориха дали обсъждането на одитния доклад за Системата за случайно
разпределение на делата да се проведе в открито заседание.
Според мнозинството съдебните кадровици, тъй като докладът е послужил като основание за образуване на досъдебно
производство, обсъждането му не може да публично.
Противниците на закритото заседание пък се мотивираха с високия обществен интерес към темата за случайното
разпределение на делата.
Освен дали заседанието да е публично или закрито съдебните кадровици спориха и дали да се изслушат авторите на
системата за случайно разпределение на делата.
Част от аргументите в посока на публичността бяха интервюта на членове на ВСС, в който се коментират констатации от
доклада. Аргумент за закритост на дебата беше, че няма разрешение на наблюдаващия прокурор.
И още един аргумент, огласен от главния прокурор Иван Гешев - публичността би извадила наяве къде точно са
уязвимостите на системата за случайно разпределение на делата:
„Нашата работа не е да обучаваме цяла България по какъв начин може да се влезе в Централизираната система за
разпределение на делата. А това, което виждам в доклада е, че всеки с някакви елементарни компютърни умения седми или осми клас, може да го направи елементарно, ако разполага с квалифициран електронен подпис“.
„Не е вярно и е уронващо престижа на съдебната власт да се твърди, че непрекъснато е прониквано в тази система, че
непрекъснато е манипулиран случайният подбор. Тежко уронващо престижа на съдебната власт е подобно изявление!" така опонира на Гешев, позовавайки се на изводи в одитния доклад членът на ВСС Атанаска Дишева.
News.bg
√ БАБХ публикува списък на български производители за онлайн търговия
От Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува списък с български производители и преработвателни
предприятия, които извършват онлайн търговия. Целта на инициативата е да улесни потребителите, като се дава
възможност за директна доставка на пресни български продукти до адрес.
В списъка са включени производители, регистрирани по Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни
доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Те произвеждат мляко и млечни продукти
(кисело и прясно мляко, сирене, кашкавал, извара и масло), яйца, мед и обект за преработка на птиче, телешко и свинско
месо.
В списъка са преработвателите, които обработват основни суровини от животински произход - кланици,
месопреработватели, млекопреработватели и пакетажни за яйца.
Третата група производители предлагат плодове и зеленчуци, както и посевен и посадъчен материал. Всички
селскостопански производители и преработватели, които вече са включени в списъка имат изискуемите регистрации по
Закона за храните (ЗХ), където е приложимо - по Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Закона за защита
на растенията (ЗЗР).
Бизнес операторите, които искат да бъдат включени в списъка също трябва да имат регистрация по Закона за храните и
Закона за ветеринорномедицинска дейност. Производителите на посевен и посадъчен материал трябва да са
регистрирани като производители или търговци по ЗЗР.
От БАБХ публикуват и координати за връзка на желаещите да се включат в списъка. Необходимо е да бъдат посочени име
на фирмата, телефон, електронна поща, линк към сайта си (ако разполагат с такъв) и асортимент за потребителите.
Имейл адресът е: a_popnikolova@bfsa.bg. Задължително е да бъде отбелязан регистрационният номер на обекта.
В. Монитор
√ ЕК предлага държавите да могат да рекапитализират дружества
Европейската комисия предложи да бъдат разширени временните възможности за предоставяне на държавна помощ,
докато трае епидемията от коронавирус. Комисията предлага временно държавите в ЕС да получат правото да
рекапитализат нуждаещите се дружества.
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Тъй като подобна намеса може да окаже значително въздействие върху конкуренцията на единния пазар, тя следва бъде
използвана като последна възможност, се отбелязва в съобщение на ЕК. Такава мярка трябва да бъде предприемана при
ясни условия за намеса и оттегляне на държавата от съответните дружества, със строги правила за управление и
подходящи мерки за ограничаване на възможното отражение на конкуренцията. Държавите имат възможност да
направят предварителна оценка на това предложение. Комисията уточнява, че се стреми новите временни промени да
бъдат подготвени до следващата седмица. ЕК отбелязва, че много дружества са пострадали от мерките, които държавите
се принудиха да предприемат заради епидемията. Загубите от значителното намаляване на търсенето могат да
предизвикат спад на собствения капитал и да влошат способността на дружествата да теглят заеми. Целенасочената
държавна помощ за рекапитализация на нуждаещите се дружества може да ограничи опасностите пред икономиката в
ЕС, пояснява комисията. Допълва се, че държавната помощ за рекапитализация на някои дружества може силно да
наруши конкуренцията на единния пазар. Комисията затова предлага условия за предоставяне на държавна помощ,
както и за пазарното поведение и управлението на дружествата получатели. ЕК добавя, че съвместният подход в ЕС е в
общ интерес, ограничава възможните отрицателни последици за пазара и необходимостта от по-строги условия за
предоставяне на държавна помощ. Предлаганите допълнения във временните правила се прибавят към възможността
държавите да купуват съществуващи акции на дружества на пазарна цена или като частни акционери, което не попада в
обхвата на наблюдаваната от ЕС държавна помощ. Това може да бъде особено важно при държавна намеса за
предотвратяване на "враждебни поглъщания" на стратегически дружества от чуждестранни купувачи. ЕК отбелязва, че
така се улеснява целта на ЕС за оценка на чуждестранните инвестиции във време на епидемия и икономическа
несигурност.
Дневник
√ Президентът: Здравните мерки бяха навременни, но икономическите закъсняват
Президентът Румен Радев оцени мерките, които правителството взе за социална изолация заради коронавируса, като
навременни и ясни, но заяви, че има драстично изоставане с въвеждането на реални, ефективни социални и
икономически мерки. Държавният глава даде интервю за Би Ти Ви.
В него той поиска безвъзмездна помощ за най-уязвимите, ваучери за храна, както и масово тестване за коронавирус. "В
момента, в който излезем, поради факта, че закъсняваме с подкрепата на хората в нужда, на домакинствата и малкия и
среден бизнес, други държави, които го направиха, ще бъдат далече пред нас във възстановяването", каза още
държавният глава. Според него забавянето във възстановяването може да доведе до рецесия и масова емиграция. "Това
е за мен най-лошият сценарий", заяви Радев.
Държавният глава направи оценка на решенията от последните седмици на правителството и Народното събрание, но
коментира и още редица теми като отношенията му с премиера Бойко Борисов, записа, разпространен от прокуратурата,
на който се чува гласът му, заема, който Българската банка за развитие отпусна на колекторска фирма.
Какво точно каза Румен Радев пред Би Ти Ви гледайте във видеото.
√ Караниколов: Спорният кредит е одобрен по правилата, но новото ръководство ще го провери
Спорният кредит, заради който премиерът Бойко Борисов поиска смяна на цялото ръководство на Българската банка за
развитие е одобрен от цялата администрация на банката и е приет като допустим, каза в четвъртък (9 април) пред Би Ти
Ви министърът на икономиката Емил Караниколов, който е принципал на финансовата институция. В отговор на въпрос,
той уточни, че се е запознал със случая преди ден, защото не е работа на министъра да определя кой ще получи кредит и
кой не.
"Нашата работа е да следим, дали не се прави нещо, което да вреди на банката", поясни Караниколов. Той обясни, че
вчера е изискал преписката и ще поиска от новия управителен съвет да я провери. Условията по кредита и дали той носи
вреда, или полза на ББР, щели да се разгледат и от банковия надзор.
Смяна на Управителния съвет
Караниколов каза, че вече има избран един човек за нов член на управителния съвет на банката и предстои БНБ да му
издаде лиценз. Има и втора номинация, която е на фаза съгласуване. Министърът уточни, че управителният съвет се
състои от минимум трима и максимум петима души изпълнителни директори и между тях ще се избере главен
изпълнителен директор, който реално ще смени Стоян Мавродиев. Карниколов каза, че както и досега, съветът ще е от
трима души.
Коментирайки промените в ръководството на ББР и назначаването за изпълнителен директор на Живко Тодоров в
началото на тази седмица (за това стана ясно по-рано в четвъртък), Караниколов каза, че това е направено в изпълнение
на желанието на финансовия министър да се засили административният капацитет, предвид ролята на банката в
правителствените мерки за подпомагане на бизнеса. Както е известно капиталът на ББР беше увеличен със 700 млн. лева,
с които да се гарантират кредити за бизнеса.
Икономическият министър определи Тодоров като изключителен професионалист, идващ от българска банка и работил
по стрестестовете на банките. Процедурата по назначаването е започнала преди 2-3 седмици, каза Караниколов. Тодоров
доскоро беше главен финансов директор на ПИБ. Информацията за назначаването му тези дни, предизвика въпроси дали
по-сериозни рокади в ръководството на банката не са подготвяни преди публикациите за кредита, предизвикал
скандала. (Повече за назначението - тук)
Мавродиев щял да напусне доброволно
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Министърът каза, че докато бъдат избрани новите членове на управителния съвет, старите ще продължат да работят.
Попитан дали на тях ще им се дължат обезщетения, министърът прогнозира, че те ще напуснат доброволно. "Вече имах
такъв разговор с Мавродиев, който е загрижен за имиджа на ББР", каза министърът. (Бел.ред. членовете на УС на банката
вземат високи заплати, а тази на Мавродиев е най-високата на служител на държавна длъжност - над 36 000 лева
месечно.)
Човекът на Караниколов остава
Караниколов обяви, че има 100% доверие на представителя на държавата в ръководството на банката Лъчезар Борисов,
който е част от надзорния съвет. Борисов е заместник на Караниколов. В защитата си за кредита - Мавродиев обясни, че в
правителството би трябвало да са знаели за него, защото е одобрен и от зам.-министъра на икономиката.
"Неговата работа се съобразява с документите от цялата администрация на ББР, а за този креди няма нито един отказ да
бъде отпуснат", допълни министърът.
Реакцията на президента Радев
Ситуацията в банката коментира и президентът Румен Радев. Пред Би Ти Ви той обяви, че уволненията нямат значение,
след като заемът вече е бил одобрен. "Това правосъдие в ефир е прах в очите на хората. Проблемът е, че едрият бизнес
отдавна е приоритет на тази банка, създадена да кредитира малкия и среден бизнес", допълни той.
Реакцията на Бойко Борисов - тук.
Мнението на Стоян Мавродиев за кредита - тук.
Как Стоян Мавродиев борави с фактите - четете тук.
√ Как ви засягат промените в закона за извънредното положение
Намаляване на санкции за неспазване на противоепидемичните мерки, поемане на част от осигуровките от страна на
държавата по т.нар. схема за подпомага на бизнеса 60/40, дистанционни заседания на държавни и местни органи и
съдилищата - това са част от промените в закона за извънредното положение, които бяха обнародвани в Държавен
вестник в четвъртък (9 април). По решение на Народното събрание то ще продължи до 13 май. (Повече четете тук и тук.)
Промените, които касаят всички, са намалените глоби за неспазване на мерките, въведени със заповед на здравния
министър, актовете на който вече подлежат на предварително изпълнение. Единствено санкцията за неспазване на
карантината остава 5000 лв. Глобата за нарушаване на останалите ограничения, в т.ч. и за разходка в парка, става от 300
до 1000 лв. за първо нарушение и от 1000 до 2000 лв. - при повторно. Имуществената санкция от 15 хил. лв. за неспазване
на мерките от страна на едноличен търговец или юридическо лице се редуцира до размер от 500 до 2000 лв., а при
повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.
Друга важна промяна е уточняване на случаите, в които не се прилагат последици при забава на плащания между
частноправните субекти. За да се предотврати спиране на плащания между фирмите, текстът бе прецизиран и вече не се
прилагат негативните последици от забава само на плащания по договори за кредит и лизинг.
По мярката за подпомагане на засегнатите бизнеси 60/40 държавата вече няма да поема само 60 на сто от заплатите, но
и същият процент от осигуровките. Останалата част е за сметка на работодателите. (Още от министъра на социалната
политика за прилагане на схемата - тук.)
С промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс несеквестируемият трудов доход бе увеличен от 250 лв. на
610 лв.
Съдебната ваканция през т.г. е отменена, а вече има изключения за дела, сроковете по които текат и по време на
извънредното положение. Става въпрос за 21 вида наказателни, 7 вида граждански и търговски и 16 вида
административни дела (вижте списък в приложението на закона). Иначе остава общото правило, че до края на
извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебните, арбитражните и изпълнителните
производства. Отпадна правилото, че в този период не текат сроковете за изпълнение на указания, дадени от
административен орган на страни или участници в производства. Сроковете по обществени поръчки също вече ще текат.
Съдилищата, както и държавни и местни органи, различни комитети, фондове и комисии ще могат да провеждат
заседания от разстояние по време на извънредното положение. Заемащите висши държавни постове получават месец
отсрочка, за да подадат имуществени декларации. Партиите няма да получават субсидии по време на извънредното
положение. Държавните и местните органи могат да освободят наемателите на техни обекти от плащането на вноски до
края на извънредното положение, ако то налага преустановяването на дейност.
Законът дава две опции за обезщетение при провалени заради коронавируса пътувания - туроператорите ще могат да
дадат ваучер за ново пътуване в срок до 24 месеца или да възстановят средствата до един месец.
Още за схемата 60/40 - тук.
Ако сте загубили работата си - какво да правите - тук.
√ Започва най-тежкият икономически срив след Голямата депресия, обяви МВФ
Сегашната пандемия рязко ще свие глобалната икономика и това ще е най-лошата криза от времето на Голямата
депресия. Такава прогноза очертава директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, предаде
"Ройтерс".
При това икономическото възстановяване през 2021 г. ще е едва частично и ще е възможно, ако пандемията отшуми
през втората половина на тази година, а най-силно засегнати ще са развиващите се страни и нововъзникващите пазари,
които ще се нуждаят от стотици милиарди долари чуждестранна помощ.
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Между 1929 г., когато започва Голямата депресия, и 1932 г. световният брутен вътрешен продукт се срива с около 15% (за
сравнение през 2008 и 2009 г. спадът е 1%). Ефектите от кризата пък се усещат през по-голямата част от следващото
десетилетие.
"Само преди три месеца очаквахме положителен растеж на доходите на глава от населението в 160 от нашите членки
през 2020 г.", смята Георгиева (в МВФ членуват общо 189 държави). "Днес числото се обърна нагоре с краката: днес
прогнозата ни е, че над 170 държави ще имат отрицателен доход на глава от населението тази година."
Това е много по-мрачна картина от представената от ръководителя на МВФ преди три седмици, когато бе първата
тревожна прогноза, броени дни след оценката от края на февруари за спад с едва 0.1 пункта на глобалния икономически
растеж, очакван преди COVID-19 (3.3%). В края на март пък тя каза във видеообръщение, че светът вече е в рецесия и тя
ще е толкова лоша или по-тежка от тази от 2009 г.
Капацитетът за спешни заеми вече е $100 млрд.
Според Георгиева, чиито разпространени от "Ройтерс" коментари са част от реч, подготвена за пролетната среща на
институцията ѝ и Световната банка другата седмица, вече предприетите от редица правителства мерки за фискални
стимули на стойност 8 трлн. долара може и да не са достатъчни и да са нужни още. Необходими са координирани
стимули, но и спешни мерки за укрепване на здравните системи, но при това трябва да се избягва контролът на износа на
важни медицински продукти и храни.
Макар пандемията да засяга и богати, и бедни държави, е по-голям рискът за много от жителите на Африка, Азия и
Латинска Америка заради качеството на здравните им системи и трудното увеличаване на социалната дистанция в
бедняшките квартали, казва още Георгиева.
МВФ е създаден за времена като тези и има възможност да отпусне заеми до 1 трлн. долара, одобрено е и удвояване на
средствата, отпускани спешно при кризи, до 100 млрд. долара, за да бъдат разгледани молбите от над 90 държави,
продължава Георгиева.
√ "Кофас" очаква рязко увеличение на фалитите
Разпространението на коронавируса удря все повече индустрии по света, като вече стои въпросът не кои ще бъдат
засегнати, а кои ще бъдат пощадени. Влошаването на паричните потоци и маржовете на компаниите са очакван развой
след рязката промяна и спирането на производството и потреблението. В резултат на това вероятно ще станем свидетели
на рязко увеличение от 25% на компаниите в несъстоятелност и такива с ликвидни проблеми. Това прогнозират експерти
на "Кофас" и допълват, че подобен скок на фалитите ще е най-големият след кризата през 2009 г., когато те са се
покачили с 29%.
Тази тенденция на ръст в несъстоятелностите ще засегне САЩ (с 33% очаквано повишение), както и повечето икономики
от Западна Европа - Германия (11%), Франция (15%), Великобритания (33%), Италия (18%) и Испания (22%).

© Кофас
Специалистите от кредитния застраховател също така предвиждат, че
световната икономика ще преживее първата си рецесия след 2009 г.
Очаква се намаление на БВП в света с 1.3%, докато за изминалата 2019 г. той е бил +2.5%, а обемът на световната
търговия ще спадне с 4.3%.
"Кредитният риск при компаниите както по света, така и в страна ни ще нарасне съществено дори при възможно найдобрия сценарий, при който икономическата активност постепенно се възстановява през третото тримесечие на

10

годината, при условие че няма втора вълна на епидемията през второто полугодие. За страната ни рисковете също
остават високи", коментира Пламен Димитров, управител на "Кофас България", цитиран от компанията.
Според анализа й в дългосрочен план,
резкият спад ще причини последствия за голям брой индустрии
в цял свят. Сектори като туризма, хотелиерството, развлекателната индустрия и транспорта вече са силно засегнати, както
и почти всички специализирани дистрибуционни канали и част от производствени сектори. Спад ще претърпи и
търсенето поради отслабването на доверието от страна на домакинствата. Други услуги като телекомуникации и
водоснабдяване ще бъдат много по-леко засегнати.
Потреблението на дълготрайни продукти, като превозни средства например, вероятно ще бъде сред най-потърпевшите.
Разходи за текстил и дрехи, както и електроника, също ще бъдат сведени до минимум. От друга страна, засилената
консумация на хранителни и фармацевтични продукти ще даде нов тласък за компаниите в съответните индустрии, тъй
като те не само няма да изгубят позиции на пазара, но и могат да извлекат ползи от ситуацията.
Освен мащабните икономически последици от пандемията се очакват и политически.
В краткосрочен план най-очевидно е изострянето на съществуващите геополитически напрежения. Не е изключен риск от
въвеждане на нова вълна от защитни мерки, отнесени към ключовите сектори на новата икономическа и здравна
ситуация. Продължаването на "търговската война" между САЩ и Китай, насочена към стратегическите сектори, поспециално електрониката, също остава възможно.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Световната банка: България ще потъне в рецесия през 2020 г. със спад от 3.7% на БВП
Банката ще осигури до 160 млрд. долара финансова подкрепа през следващите 15 месеца за страните и бизнесите в
затруднение
След като постигна по-висок от очаквания ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2019 г., българската икономика,
в синхрон с останалите страни от ЕС, ще потъне в рецесия през 2020 г. в резултат от пандемията от COVID-19 и нейното
отражение върху износа и вътрешната активност. Очаква се спадът на БВП да достигне 3,7% през 2020 г., според
пролетната икономическа прогноза на Световната банка за регион Европа и Централна Азия.
В допълнение на прогнозите за региона, в редовния икономически доклад се настоява за решителни политически мерки,
които дават приоритет на инвестициите в здравни системи и осигуряват социална защита за населението и особено за
най-уязвимите, за да се смекчи въздействието на пандемията COVID-19 (Coronavirus) в региона на Европа и Централна
Азия.
Прогнозите за икономическите последици от COVID-19 се основават на множество неизвестни и значителна несигурност.
Предвид това, докладът включва симулации, имащи за цел да илюстрират част от последиците върху растежа, които
могат да се реализират в резултат на пандемията.* Сценариите предполагат, че регионът ще изпадне в рецесия през
2020 г. като спадът на икономиката ще бъде между -4.4 и -2.8% заради последиците от пандемията, преди да се
възстанови отново възходящият тренд през 2021 г., в резултат на предприетите мерки, постепенно възстановяване на
световните цени на суровините и засилване на търговията. Прогнозата на 2021 г. за България е растежът да достигне
3,9%.
„През тези изключително трудни времена е наложително политиците да действат решително“, казва Сирил Мюлер,
вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна Азия. „Това означава бързи мерки за укрепване на здравните
системи и мрежите за социална сигурност, подкрепяйки частния сектор и запазвайки финансова стабилност и доверие всичко това е от решаващо значение за опазване живота на хората.“
Според Фабрицио Дзарконе, Постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия
„сега повече от всякога е необходимо да се обърне внимание на бедните, тъй като те са най-уязвимата група от
населението при здравни кризи и е много по-вероятно те първи да пострадат от загуба на доходи в резултат от
карантината и нарушената икономическа активност в страната“.
В доклада се настоява за мерки в подкрепа на уязвимите групи и сектори, като например парични помощи или субсидии
за здравеопазване, както и временни кредити и данъчни облекчения за бизнеса, които ще имат решаваща роля за
намаляване на икономическия спад и запазване на работните места.
Световната банка предприема мащабни и бързи действия, за да помогне на развиващите се страни да се справят с
болестта, да подобрят здравните мерки и да помогнат на частния сектор да продължи да работи и поддържа работните
места. Световната банка ще осигури до 160 милиарда долара финансова подкрепа през следващите 15 месеца, за да
помогне на страните да защитят бедните и уязвимите, да подкрепят бизнеса и да засилят икономическото
възстановяване.
√ За Ердоган единственият въпрос остава кое икономическо табу ще разбие
Само за първите три месеца на годината изтичането на чуждестранни капитали в резултат на разпродажби на
акции и облигации от турския пазар достигна рекордните 6.4 млрд. долара
Само до преди няколко месеца изглеждаше напълно невъзможно за турския президент Реджеп Тайип Ердоган страната
да изтегли заем, докато в момента Турция се намира в ситуация на опасно намаляване на чуждестранните валутни
резерви, а икономиката е на път да навлезе в рецесия на фона на пандемията от коронавирус, пише Bloomberg.
Проправителствен местен вестник разширява възможността за теглене на заем от Международния валутен фонд,
помагайки да се даде лигитимност на тази идея.
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И въпреки проблемите с инфлацията на Турция икономистите вече споменават като възможност и печатането на пари, за
да се подпомогнат стимулите, които би трябвало да донесат ускоряване на растежа. И този път изглежда все по-вероятен
в момента, като се има предвид, че централната банка заяви, че може да увеличи мащаба на изкупувания на облигации.
След като Турция изразходва голяма част от арсенала си от възможности за реакция по време на криза, сега и двата
вариантd – заем от МВФ и печатане на пари, може да се окаже, че няма да бъдат анатемосани. Страната може и да няма
много други варианти предвид това, че светът се изправя пред най-дълбоката рецесия в мирно време след 30-те години
на миналия век.
„Анкара трябва да измисли нов начин за спасяване на икономиката без да предизвика криза с платежния баланс“, се
посочва в анализ на Global Source Partners. Според икономистите обаче страната не може да направи това самостоятелно
и единственото практическо решение може да бъде програма на МВФ.
„Цената на това да не се направи нищо е твърде висока. Ако властите източат твърде много резервите, те вече няма да
могат да защитят лирата, а Турция би била изложена на риск от обезценка на валутата, която би могла да повреди
особено компаниите, зависими от външно финансиране, заяви Хенрик Гулберг, стратег от Coex Partners Ltd в Лондон.
Само за първите три месеца на годината изтичането на чуждестранни капитали в резултат на разпродажби на акции и
облигации от турския пазар достигна рекордните 6.4 млрд. долара.
От турска страна обаче няма данни да са се обърнали за помощ към МВФ, а и политиците в страната като цяло не виждат
нужда от сделка с фонда. Все пак има сигнали, че се поставят основите за осигуряване на спасителна линия.
Проблемът става още по-голям, след като Турската централна банка изчерпва своите наличности. Брутните резерви са
намалели с почти 11 милиарда долара от началото на годината до 94.5 милиарда долара.
Турция има и над 170 млрд. долара външен дълг. В знак на повишена тревожност на инвеститорите разходите за
застраховане на турския дълг срещу неизпълнение тази година нараснаха с над 300 базисни пункта, докосвайки в
понеделник най-високото ниво от 2008 г.
Като предимство за страната се смята сравнително ниската тежест на публичния дълг и според някои икономисти това е
сред причините, поради които на настоящия етап правителството не се нуждае от финансова помощ.
Последният път, когато МВФ спаси Турция беше през 2001 г., като тогавашната финансова криза унищожи цяло
поколение политически лидери в Турция и проправи пътя за изкачването на Ердоган към властта.
И все пак може и да наближава времето за по-сериозни действия, тъй като стотици предприятия вече са затворени
заради разпространението на коронавируса, а на карта е заложена и съдбата на туристическия сектор в страната на
стойност 34.5 млрд. долара.
√ ВУЗФ организира уебинар за моделите на фискална политика на страната
Гост лектор ще бъде Любомир Дацов – бивш зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет на Република
България
На 14 април, от 11.00 часа, предстои вторият от поредицата уебинари, които Висшето училище по застраховане и
финанси (ВУЗФ) организира. Той ще бъде посветен на промените във фискалната политика в България през последните
години, както и на нейните изменения след кризата с COVID-19. По покана на ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов,
лектор на безплатния уебинар ще бъде Любомир Дацов - член на Фискалния съвет на Република България.
Финансовият експерт завършва планиране и прогнозиране на икономическите системи в УНСС, а от 1992 година работи и
трупа богат опит като експерт, началник отдел и съветник по фискалните въпроси на министъра на финансите. Бил е и
бивш заместник-министър на финансите. По време на едночасовата лекция участниците ще разгледат в дълбочина
особеностите на фискалната политика.
Финансистът Любомир Дацов ще отговори на въпросите провеждана ли е системна политика в икономическата сфера
през последните 15 г. в България и кои са факторите, които влияят върху взимането на решения за това. С примери от
практиката той ще посочи и кога през този период е имало антициклично действие на фискалната политика, довело до
редуциране на ефекта от кризата. За да запознае участниците с тънкостите на фискалната политика, финансовият експерт
ще представи моделите на бюджетна консолидация и управление на бюджета през разглеждания период. За финал,
Любомир Дацов ще разкрие и какви ще бъдат планираните модели на фискална политика след сегашната криза.
Местата за едночасовия уебинар на тема: “Прилики и разлики на фискалната политика на България за последните 15
години. Модели на фискална политика след кризата с коронавируса” са ограничени, а регистрацията става с
предварително записване до 13-ти април на е-мейл адрес: marketing@vuzf.bg.
Във вторник, 31 март, се проведе първият от поредицата уебинари, които университетът организира. Заради
разпространението на COVID-19 и мерките на здравните власти, всички събития и занятия на ВУЗФ, включително и
кандидатстудентската кампанията, провеждането на изпити и приемът, се провеждат вече онлайн.
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В унисон с мисията си да бъде полезен на обществеността, ВУЗФ дават своя принос и за подобряване на ситуцията в
страната. Научният екип на Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab към университета разработи пакет
от антикризисни мерки, с които да помогне на държвата да се справи с предстоящата криза в икономиката на страната.
Пакетът от мерки е предаден на държавните власти, като предстои да се обсъди. Изготвянето му е част от мисията на
ВУЗФ паралелно с изграждането на новите бизнес лидери в страната, да подпомогне и развитието на икономиката.
Мениджър
√ Актуализацията на бюджета обнародвана, мярката 60/40 влиза в сила
В извънреден брой на Държавен вестник вчера бяха обнародвани актуализацията на бюджета и измененията в Закона за
мерките и действията по време на извънредното положение, предаде БГНЕС.
Актуализацията на бюджета беше гласувана на второ четене в началото на тази седмица. Тя бе необходима заради
предвидените мерки в подкрепа на бизнеса и хората, останали без работа заради противоепидемичните мерки, сред
които е и прословутата вече схема 60/40. Според гласуваните в крайна сметка изменения държавата временно поема
както 60 на сто от възнагражденията на работещи в засегнати от кризата фирми, така и плащането на осигуровките им.
Редът за кандидатстване по схемата можете да видите тук:
Кой може да кандидатства по схемата 60/40 и как става самото кандидатстване
С актуализацията на бюджета беше одобрено и вдигането на лимита за нов държавен дълг през тази година да се
увеличава до 10 милиарда лева. Предвидени са 700 милиона лева за капитализация на Българската банка за развитие,
чието управление обаче е неясно към момента след като премиерът настоя цялото ръководство на банката да бъде
освободено заради отпуснат кредит от 75 млн. лв. на колекторска фирма. До момента няма оповестено решение дали
нареждането на Борисов е изпълнено.
Обнародвани са и промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено на 13
март и продължаващо до 13 май. За разходка в парка нарушителите ще бъдат глобявани с 300 лева, вместо с досегашния
размер на санкцията – 5000 лева. При повторно нарушения обаче глобата скача на 1000 лева.
Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, което е било отменено
поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият
не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и
пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното
положение, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.
В рамките на три поредни месеца пък лицата в неплатен отпуск или самоосигуряващи се ще могат да получат безлихвен
кредит до 1500 лв. месечно, като срокът на гратисния период за погасяване ще бъде най-малко от 3 до 5 години, а срокът
за погасяване – 10 години.
До края на извънредното положение всички хора, които са на борсата и получават обезщетение, ще могат да работят по
трудови договори при селскостопанските производители при облекчен режим и то без да губят своите обезщетения от
фонд „Безработица“.
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С обнароддването на закона вече е официално, че до отмяна на извънредното положение партиите ще останат без
държавна субсидия.
√ Интерактивна карта показва "зелените коридори" през България
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува интерактивна карта на маршрутите на "зелените коридори" за доставка на
стоки, по които транзитният трафик преминава през територията на България. На нея шофьорите могат да видят какви
условия предлагат местата за отдих и почивка на своя маршрут. Там са отбелязани и брой места за спиране, санитарен
възел, възможност за купуване на храна, наличие на интернет, автомивка, осветление и видеоконтрол на паркинга. На
картата са посочени и възможностите за зареждане на гориво, най-близка спешна помощ, брой места за зареждане на
хладилни превозни средства и др.
Основните трасета на "зелените коридори" преминават по маршрутите, част от европейската транспортна мрежа, и
свързват ГКПП "Калотина" с ГКПП "Капитан Андреево" и с ГКПП "Капитан Петко войвода", ГКПП "Дунав мост 2" при Видин
с ГКПП "Кулата", ГКПП "Дунав мост 1" при Русе с ГКПП "Капитан Андреево" и с ГКПП "Капитан Петко войвода".
От Сърбия към Турция и Гърция "зеленият маршрут" тръгва от граничния пункт "Калотина" по път I-8 към София, от там
по Северната скоростна тангента към АМ "Тракия" и АМ "Марица" до ГКПП "Капитан Андреево" или по второкласния път
II-80 към ГКПП "Капитан Петко войвода" на гръцката граница.
При ГКПП "Калотина" ТИР-овете могат да изчакат на паркинг с 30 места, при Сливница е осигурено място за отдих с 50
места, преди Божурище - с 40. На Източната дъга на Софийския околовръстен път, в участъка Кривина - Казичене, има 3
големи паркинга с общо 150 места.
На АМ "Тракия" при мотел "Ихтиман" две зони за отдих в двете посоки осигуряват общо 50 места, а в района на пътен
възел "Пазарджик" са 4 зони за отдих за общо 50 ТИР-а. На АМ "Марица" в района на Любимец са разположени три
паркинга със 100 места. При отбивката за ГКПП "Капитан Петко войвода" има две зони за отдих с терен за 100 ТИР-а, в
района на Генералово и Капитан Андреево има 4 паркинга със 75 места общо.
"Зеленият коридор" от Румъния към Гърция от ГКПП "Дунав мост 2" е по път I-1 (E-79) Видин - Ботевград, от там по
околовръстния път на Ботевград II-17, след това по АМ "Хемус" към Северната скоростна тангента, по Западната дъга на
Софийския околовръстен път към АМ "Струма" и път I-1 до ГКПП "Кулата".
По направлението по-големите паркинги са в Северната промишлена зона на Видин със съответно 180 и 65 места, при
изхода на Дунавци в посока Видин - с 80 места. На АМ "Хемус" има две големи площадки за отдих - при Жерково с 50
места и при Елешница с 60 места. При Струмяни има паркинг с 40 места, в района на Драката в посока Сандански са
осигурени 85 места, при Кулата - 130 места.
Маршрутът от Румъния към Турция или Гърция от "Дунав мост 1" е по път I-5 Русе - Велико Търново, през Прохода на
Републиката към Гурково, след това по Подбалканския път I-6 Николаево - Мъглиж. Връща се на път I-5 Тулово - Стара
Загора - Димитровград и по АМ "Марица" към ГКПП "Капитан Андреево" на турската граница или продължава по
второкласния път II-80 към ГКПП "Капитан Петко войвода" на гръцката граница.
В района на "Дунав мост 1" има 4 паркинга със 105 места общо, а най-големият паркинг по направлението е на бул.
"България в Русе" със 150 места. При изхода на Русе в посока Бяла има още три паркинга с общо 100 места.
В с. Волово има два паркинга с 65 места, а в района на гара Бяла - 6 зони за отдих със 145 места. При Гурково има два
паркинга с общо 80 места.
От Северна Македония към Турция "зеленият маршрут" тръгва от ГКПП "Гюешево" по път I-6 към Кюстендил,
продължава по АМ "Струма", Западната дъга на СОП, Северната скоростна тангента, Източната дъга на СОП и от там към
АМ "Тракия" и АМ "Марица".
"Зелени коридори" за доставка на стоки бяха въведени от Европейската комисия с цел ограничение на
разпространението на COVID-19. Правителството определи граничните пунктове на българска територия, през които ще
се осигурява безпрепятственото преминаване на стоки - "Кулата" и "Капитан Петко войвода" на границата с Гърция,
пунктовете при Видин и Русе на границата с Румъния, ГКПП "Калотина" на границата със Сърбия, ГКПП "Капитан
Андреево към Турция, а към Северна Македония е ГКПП "Гюешево".
Преминаването през тези гранични пунктове на "зелени коридори", включително всякакви проверки и здравни прегледи
на транспортните работници, не бива да надвишава 15 минути по вътрешните сухопътни граници. Граничните преходи на
"зелени коридори" трябва да бъдат отворени за всички товарни автомобили, превозващи всякакъв тип стоки.
Картата е в бутон "Зелени коридори" на www.api.bg и на сайта www.bgtoll.bg - бутон "Зелени коридори за преминаване
през републиканската пътна мрежа".
Интерактивната карта на Зелените коридори, преминаващи през страната ни, може да разгледате ТУК.
√ Луфтханза губи 1 млн. евро на час. Ще търси държавна помощ
Най-голямата авиационна група в Европа, германската "Луфтханза" (Lufthansa), губи около 1 милион евро на час заради
коронавируса и ще има нужда от държавна помощ, обяви във видеосъобщение до служителите нейният ръководител
Карстен Шпор, цитиран от Франс прес.
"Няма да можем да преодолем тази все по-продължителна и по-продължителна криза без подкрепа от държавата",
изтъкна той.
Групата "Луфтханза", която обединява едноименната германска компания, "Остриън еърланс" (AЛуфтханза" губи 1 млн.
евро на часustrian Airlines), "Суис" (Swiss), "Брасълс еърлайнс" (Brussels Airlines) и нискотарифния авиопревозвач
"Юроуингс" (Eurowings), отчете оборот от 36 милиарда евро праз 2019 година, предава БТА.
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Заради пандемията от коронавирус сега тя превозва дневно по-малко от 3000 пътници спрямо 350 000 в обикновено
време, което е намаление с 99 на сто, обясни Шпор.
Броят на предлаганите места е намален до 5 процента и 700 от самолетите на групата от общо 763 не летят, като
повечето от тях са в хангари на летищата и на една от пистите за приземяване във Франкфурт. По-рано през седмицата
авиокомпанията обяви драстичен план за преструктуриране, който предвижда трайно заземяване на сериозна част от
флотилията, както и закриване на нискотарифното подразделение Germanwings.
Групата обаче отчита увеличено търсене на транспортни самолети.
√ Близо 650 000 компании в Германия са поискали частична безработица за служителите си
Близо 650 000 германски компании са подали заявление за частична безработица (Kurzarbait) до 6 април, обяви
германската Агенция по заетостта, цитирана от Франс прес.
Броят на компаниите значително нараства: на 27 март подалите заявления за частична безработица компании бяха 470
000, което означава, че са се увеличили с 40 процента за по-малко от седмица.
На този етап не е възможно да се уточни броят на засегнатите служители, тъй като работодателите все още не са
предоставили окончателните списъци.
Германското правителство очаква над 2 милиона частично безработни, а според националната агенцията по заетостта
става дума за много по-голям брой частично безработни, отколкото по време на кризата през 2009 година.
В момента заявления за частична безработица идват от всички браншове и най-вече от търговията и ресторантьорството.
Германската разпоредба за частична безработица предвижда държавата да преведе от 60 до 67 процента от заплатите
на служителите. Берлин използва този подход по време на финансовата криза и така избегна вълна от съкращения,
припомня БТА.
Към разпоредбата прибегнаха и най-големите компании: Volkswagen включи 80 000 служители в тази схема, а Lufthansa,
която извършва минимална част от полетите си, остави в частична безработица 62 000 от служителите си в Германия.
Германската икономика ще се свие с 9, 8 процента на годишна основа през второто тримесечие на тази година заради
пандемията от коронавируса, което е прецедент в най-новата история на страната. Това сочат общите прогнози на
основните икономически институти, публикувани вчера.
√ 80 от най-големите компании в Европа спряха изплащането на дивиденти. Пестят пари
80 от 600-те най-големи компании в Европа са спрели изплащането на дивиденти за периода между 24 февруари и 8
април, за да спестят пари, показа проучване на Ройтерс.
Това е един от отговорите на компаниите към финансовия хаос, причинен от разпространението на коронавируса COVID19.
Карантината в големите градове смазва бизнеса, прекъсвайки паричните потоци, докато банките и националните
правителства се втурнаха да регулират финансовите институции и държавните компании.
Сред последните, които са спрели изплащането на дивиденти са френската компания за производство аерокосмически и
отбранителни продукти Thales, както и шведската компания за инструменти за рязане на метали и производство на
минни съоръжения Sandvik.
Компаниите, регистрирани в Обединеното кралство, биха могли да прекратят изплащането на дивиденти за около 60
милиарда долара тази година, сочи доклад на аналитичната компания Link Group.
√ Световните фондови борси отново се оцветиха в зелено
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа са на път да запишат четвърти пореден ден на ръст, след като
започнаха ранната търговия в четвъртък с повишения на фона на надеждите, че пандемията от коранавирус е близо до
своя пик, пише Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,72 пункта, или 0,22%, до 327,39 пункта. Бенчмаркът е напреднал с
повече от 5% от началото на седмицата, възстановявайки пазарни загуби на стойност около 1,7 трилиона долара, след
като достигна близо 8-годишно дъно през март. Той обаче остава на 24% под февруарския си връх.
Немският измерител DAX напредна с 84,52 пункта, или 0,82%, до 10 417,41 пункта. Водещият индекс на Лондонската
борса FTSE 100 отчете ръст от 25,53 пункта, или 0,45%, до 5 703,26 пункта. Френският измерител CAC 40 се оцвети в
червено, след като започна търговията с повишение. Той падна с 11,06 пункта, или 0,25%, до 4 431,69 пункта.
Подиндексите, в които влизат компаниите от минно-добивния сектор (SXPP), автомобилни сектор (SXAP) и
туристическият сектор (SXTP) се повишиха съответно 0,66%, 0,91% и 3,11%.
Вниманието на инвеститорите продължава да е насочено към разговорите между финансовите министри на страните от
ЕС, които опитват да се договорят за спасителен пакет от мерки за стимулиране на икономиката. Надеждите са, че
финансовите министри ще успеят да се договорят за финансова подкрепа в размер на 500 млрд. евро по време на
днешната си среща, след като по-рано през седмицата не постигнаха консенсус.
Под вниманието на инвеститорите са и данните за заявленията за помощ при безработица в САЩ, които се очаква да
скочат с още около 5 млн., достигайки общо 15 милиона за последните 3 седмици. Американски икономисти очакват
общият им брой за април да е до 20 млн.
„Настроението на пазарите продължава да е като йо-йо - от една крайност на друга, но данните, че разпространението
на короанвируса започва да се забавя в най-засегнатите страни са много позитивни“, казва Стивън Инес от AxiCorp.
Междувременно акциите на SAP поскъпнаха с 2,21%, въпреки че най-голямата технологична компания в Европа понижи
прогнозата си за 10-процентов ръст на печалба през 2020 г. до спад в диапазона от 1% до 6%.
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Ръст в САЩ след отпадането на Бърни Сандърс от президентската надпревара
Американските борсови индекси записаха силни повишения в сряда, след като сенаторът от Върмонт Бърни Сандърс се
отказа от надпреварата за номинацията на Демократическата партия за президентските избори в САЩ, предаде Си Ен Би
Си.
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 779,71 пункта, или 3,44%, до 23 433,57 пункта. Широкообхватният индекс
Standard & Poor's 500 отчете ръст от 90,57 пункта, или 3,41%, до 2 749,98 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq напредна с 203,64 пункта, или 2,58%, до 8 090,9 пункта.
Някои от предложенията на Сандърс, включително идеята за здравно осигуряване за всички и за безплатно
университетско образование, предизвикаха опасения у редица инвеститори и собственици на бизнеси, които се
страхуваха от рязък скок на данъците по време на неговото потенциално президентство. Оттеглянето на сенатора от
Върмонт разчиства пътя на бившия вицепрезидент Джо Байдън, считан от Уолстрийт за по-благоприятен за пазарите
кандидат, към номинацията на демократите.
„Отеглянето на Сандърс директно премахва риска от някои нежелани от пазарите политики и поставя фокус върху
сблъсъка Байдън срещу Тръмп“, коментира Ед Милс, анализатор от Raymond James.
„Политиките на Байдън ще бъдат подложени под лупа, след като той вече е предполагаемият кандидат на демократите.
Истината е, че пазарът ще гледа към Вашингтон за подкрепа на икономиката и че повечето от необходимите мерки са
част от платформата на Байдън“, добавя той.
Акциите на някои от най-тежко засегнатите от кризата компании също поскъпнаха. Книжата на операторът на круизни
кораби Carnival поскъпнаха с 6,11%, докато тези на хотелиерите MGM Resorts и Wynn Resort напреднаха с 10,05% и
13,51%. Акциите на авиопревозвачите United, American и Delta Airlines поскъпнаха съответно 12,38%, 10,86% и 4,40%.
„Пазарът е обсебен от ситуацията с коронавируса и то не само от броят на новите заразени, но и от признаците за
нормализиране на икономическата активност“, коментира Джефри Клайнтоп, главен световен инвестиционен стратег в
Charles Schwab. Той посочи, че данните от Китай са се подобрили и че някои страни показват готовност за смекчаване на
ограничителните мерки.
След ралито в сряда Dow е напреднал с 29% в сравнение с последното си дъно, докато Nasdaq вече е само на 10% под
стойността, с която започна годината.
Повишения и в Азия
Повечето от водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха сесията в сряда в зеления сектор,
следвайки печалбите на Уолстрийт.
Единственото изключение дойде от Япония, където водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете
минимален спад от 7,47 пункта, или 0,04%, до 19 345,77 пункта, след като председателят на Японската центлрана банка
заяви, че икономиката на страната е изправена пред „изключително висока“ несигурност заради кризата с COVID-19.
„Рисковите активи продължават своето рали на фона на надеждите, че глобалната икономика ще започне да се
активизира по-бързо от очакваното“, коментира Стивън Инес от AxiCorp.
На пазарите се отразяват положително и сигналите, че Саудитска Арабия и Русия може да постигнат споразумение за
намаляване на добива на петрол на насрочената за днес среща на ОПЕК+.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 10,53 пункта, или 0,37%, до 2 825,9 пункта, докато помалкият Shenzhen Composite напредна с 14,72 пункта, или 0,85%, достигайки ниво от 24 300,33 пункта, като акциите на
технологичните гиганти Tencent и Alibaba поскъпнаха съответно с 1,66% и 0,84%.
На борсата в Сеул индексът Kospi се повиши с 29,07 пункта, или 1,61%, до 1 836,21 пункта, като книжата на втомобилния
концерн Hyundai Motor поскъпнаха с 7,89%.
В Австралия ASX 200 отчете най-голям ръст в процентно изражение – 3,46%, или 180,4 пункта, до 5 387,3 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете
ръст от 4,93 пункта, или 1,13%, до 440,48 пункта. BGBX40 се повиши с 0,78 пункта, или 0,85%, до 92,90 пункта. BGTR30
добави 4,01 пункта към стойността си, или 0,89%, достигайки до ниво от 452,09 пунта. BGREIT напредна с 0,73 пункта, или
0,57%, до 127,89 пункта.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Коронавирусът - последна информация от Щаба на живо;
Правосъдие и скандал - министър Данаил Кирилов;
Колко близо е науката до ваксина срещу коронавируса? - доц. Пенка Петрова от БАН;
Как да различим настинка, алергия и COVID-19? - д-р Александър Симидчиев;
Нова телевизия - „Здравей, България"
Роми под карантина играят хоро в Петрич. Ще бъдат ли наказани?
81-годишен пенсиониран фелдшер дари цялата си пенсия за борба с коронавируса.
В навечерието на Цветница и Великден: митрополит Гаврил за мерките за безопасност в църквите и
манастирите.
50% от заведенията са пред фалит. Какъв пакет от мерки предлагат от бранша за справяне с кризата?
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√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Първите жилища за бедни от контейнери готови през юли
в. 24 часа - Преводачът на Борисов и Тръмп патентова бърз тест, дарява го на България
в. Монитор - Църквата раздава маски за Великден
в. Телеграф - Църквата дарява 30 000 лв. от огъня за Великден
в. Труд - Доц. Д-р Aтанас Mангъров пред „Tруд": За лечението на Covid-19 няма доказателства
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - След срещата на премиера с владиците от Светия синод: Църквите няма да раздават върба на Цветница, но
остават отворени за Великден
в. 24 часа - Идеята е съседът фермер да е в съседния магазин на голямата верига, а не на паркинга
в. 24 часа - Радев: С Борисов не сме минавали границата в отношенията си
в. 24 часа - ВСС спешно търси кой да защити от пробив системата за делата
в. Монитор - Спасяват туроператорите с кредитна линия
в. Монитор - Агнешкото и яйцата идват по нета
в. Труд - Данъчни облекчения или субсидии за бизнеса: Прогнозират рецесия на икономиката на България и 3,7% спад на
БВП
в. Труд - Търсят кой да прави оглед на язовирите
Водещи интервюта
в. 24 часа - Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: С други държави
настояваме пред ЕК за финансов инструмент от свежи пари за транспорта
в. Монитор - Проф. Мира Кожухарова, епидемиолог, университетски преподавател: COVID-19 не се пренася с вестници и
книги
в. Телеграф - Проф. Йонко Мермерски: Тестът ми за COVID-19 е най-бързият
в. Труд - Проф. Марияна Божинова, ректор на Стопанската академия в Свищов пред „Труд": Създадохме дистанционни
курсове по 1790 учебни дисциплини.
Водещи анализи
в. 24 часа - Всеки трети се страхува да не изгуби работата си, 43% - че доходите им силно ще намалеят
в. Сега - Финансова реанимация
в. Сега - Стига с тоя вирус, че работа ни чака
в. Сега - Какво да правим с новата армия безработни
в. Сега - Държавата се държи като слон в крехката българска икономика
в. Телеграф - Църквата е за народа, а не народът за църквата
в. Труд - Ударът срещу ББР рикошира върху банковата ни система
в. Труд - Замяната на лекарства: защо, кога u как?
√ Вицепремиерът Каракачанов със спешни мерки за земеделците
Вицепремиерът Каракачанов със спешни мерки за земеделците - забрана за внос на чужди продукти в сезона до
изчерпване на българската продукция; безпрепятствено придвижване на работниците до обработваемите земи; достъп
на хората със земеделска земи до тях; разширяване на мярката 60 на 40
Четири спешни мерки за подпомагане на част от български земеделски сектор внесе в Министерски съвет
вицепремиерът по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов вчера, 9 април 2020 г.
Предложенията са изработени след редица проведени срещи и разговори с производители на плодове, зеленчуци,
маслодайна роза и др. и със специалния принос на аграрния експерт и производител Красимир Кумчев.
Ето какво предлага Каракачанов:
1. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев да внесе промени в издадените заповеди за извънредното
положение, с което да бъде осигурен безпрепятствен достъп на транспортните средства, превозващи сезонни
земеделски работници до обработваемите селскостопански площи. Транспортните средства да бъдат дезинфекцирани
от населените места, от които тръгват, а работодателите да осигурят лични предпазни средства - ръкавици и маски.
Промените да влязат в сила от 15 април 2020 г.
Водачите на транспортните средства със сезонни работници да се легитимират със служебни бележки, съдържащи
маршрута и списък на пътниците, издадени от юридически лица със съответния предмет на дейност или от регистрирани
земеделски стопани.
2. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев да внесе промени в издадените заповеди за извънредното
положение, с които да се осигури безпрепятствен достъп на хората, притежаващи и обработващи дворни места до тях с
цел насърчаване на производството на плодове и зеленчуци за лично ползване.
Пропускът през контролно-пропускателните пунктове да става със служебна бележка, издадена от кметството или
общината, в които се намира съответния личен имот - като по този начин може да се контролира маршрутът на
придвижване и да се избягнат евентуални злоупотреби.
3. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева да разшири обхвата на мярката „60 на 40" в помощ на
малкия и средния бизнес, като тази мярка изрично да се прилага за сезонните работници от земеделския сектор и срещу
предоставяне на трудов договор от страна на работодателя държавата да поема 60% от трудовото възнаграждение на
работника плюс социалните осигуровки.
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4. МС задължава министърът на икономиката Емил Караниколов по предложение на МЗХГ временно да спира вноса и
продажбата на плодове и зеленчуци във времето на сезона на прибиране на българските плодове и зеленчуци до
тяхното изчерпване на вътрешния пазар.
Целта на промените е да подпомогне засаждането, отглеждането и прибирането на земеделската продукция,
осигуряваща прехраната на българското население в условията на обявената пандемия от COVID-19.
√ Българските шофьори спасяват хиляди животи в Белгия, Холандия, Германия и Франция
В момента българските шофьори спасяват хиляди животи в Белгия, Холандия, Германия и Франция, защото само източни
камиони, най-вече български, доставят лекарства, маски, медикаменти. 70% от белгийските шофьори са хвърлили
ключовете и са на борсата. Това заяви в Сутрешния блок на БНТ евродепутатът от ВМРО Ангел Джамбазки.
По думите му сега български шофьори са принудени да изкарат 14-дневна карантина в кабината, защото ако се върнат в
България, няма да могат да спасяват граждани на изброените западноевропейски държави.
На този фон приемат пакета „Мобилност", което ще остави на улицата 200 000 българи, заяви Джамбазки. Той разказа и
за кампанията #ИзбирамБългарското, която има за цел да насърчи предлагането на български стоки в търговските
вериги.
Ще имаме нужда от подкрепа на българското производство, дълги години ще бъдат засегнати границите. Затова
започнахме и кампания #ИзбирамБългарското. От големите вериги има известна съпротива, търсим варианти тя да бъде
преодоляна. Събираме всички български производители, това са дни, в които българите традиционно пазаруват повече.
И в Петричко, Сандански и Сливен има много производители, които нямат достъп до големите вериги, въпреки че са
готови с ранната продукция, коментира още Ангел Джамбазки.
По думите му във Франция действа правило, пресните зеленчуци трябва да са произведени на 40-50 км от магазина, а
интересът на българския потребител е да има достъп до пресни зеленчуци, българско производство.
ЕК закъсня тежко да затвори външните граници на съюза, затова отделните държави затвориха границите си, допълни
още Ангел Джамбазки.
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