Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

БТВ
√ Бизнес и синдикати: Икономиката на България ще се възстанови, след като заработи европейската
По думите на експертите, най-вероятно бизнесът ще поиска от държавата удължаване на мярката «60/40»
Какво ще стане с бизнеса, ако карантината не бъде вдигната скоро? На този въпрос се опитаха да отговорят в обзорното
предаване „Кризата COVID-19” Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Ваня Григорова от
КТ „Подкрепа“ и икономистът Лъчезар Богданов.
„Европа е много свързана икономически и надеждите една от страните да направи нещо, а другите да не го направят –
няма как да се случи. Ще има леко отваряне на част от бизнеса, но – част от българските заводи не работят, не защото е
забранено – а техните клиенти в Германия или Испания са затворени“, обясни Богданов.
По думите му фирмите ще заработят, но с по-бавни темпове. Ваня Григорова коментира, че Европа засега не показва, че
е единна.
„Многократно беше отказана и на Италия, и на Испания подкрепата, за която те настояваха. Не може да продължаваме
да налагаме само 10% корпоративен данък и да очакваме, че държавата ще функционира така, че да подкрепи
нуждаещите се граждани. Данъците са базата, на която трябва да се стъпи, за да може държавата да функционира“,
посочи още представителят на синдикатите.
Добрин Иванов заяви, че 60% от българския износ е за Европа, а голяма част от БВП е от предприятия, изнасящи за
Стария континент. „Това е действителността, трябва да се съобразим с това и много трудно може да преориентираме
икономиката си в кратки срокове. Освен това, не само Европа е засегната от кризата с коронавируса, а целият свят“,
допълни представителят на бизнеса.
Добрин Иванов посочи, че проблемите на бизнеса няма да приключат с края на извънредното положение, като найвероятно бизнесът ще поиска от държавата удължаване на мярката „60/40“.
„Всички мерки трябва да изглеждат като един мост. Икономиката трябва да се рестартира, а тя вече стартира в Китай. Ще
има няколко големи промени, вероятно международните пътувания и туризмът тази година ще бъдат надолу.
Ресторантите, баровете, дискотеките – вероятно скоро няма да отворят. Дори да отворят – няма да е пълно с хора,
защото част от тях ще загубят дохода си“, посочи Богданов.
По думите му хората ще преразгледат разходите си и ще почнат да харчат по-малко и по-разумно.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Цвета Караянчева изпрати поздравителен адрес до председателя на Великото национално събрание на Република
Турция
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева изпрати поздравителен адрес до председателя на Великото
национално събрание на Република Турция Мустафа Шентоп по повод отбелязването на 100-годишнината от
основаването на Великото национално събрание и Деня на националния суверенитет и на детето.
В приветствието си Караянчева отправя най-сърдечни поздравления от името на Народното събрание и изразява
удовлетворение от развитието на двустранните българо-турски отношения, които се основават на добросъседство,
взаимно уважение и равнопоставеност. Високото ниво на сътрудничество между нашите две страни в този момент на
криза е доказателство за това, подчертава председателят на парламента.
Вярвам, че ползотворната съвместна работа ще продължи и занапред, заявява още Цвета Караянчева. „Бих искала да
пожелая чрез Вас на целия турски народ бързо справяне с изпитанията, породени от пандемията на COVID-19. Уверена
съм, че с общи усилия ще постигнем по-бързо преодоляване на последствията, предизвикани от настоящите
предизвикателства“, пише в приветствието си председателят на Народното събрание.
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√ КЕВР обсъди цената на газа
Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди предложението на Булгаргаз за по-евтин природен газ с близо 7% от
1 май.
След споразумение между „Булгаргаз" и руския доставчик „Газпром" цената на синьото гориво вече се изчислява
ежемесечно на база цените на петрола и на газа на няколко европейски хъба. Очакванията са цените на газа да паднат и
от май един мегаватчас да струва около 24 лева без таксите и налозите. Регулаторът ще вземе окончателно решение на 1
май.
По - евтиният газ ще доведе и до по-ниски цени на парното и топлата вода.
Междувременно омбудсманът Диана Ковачева настоя в писмо до регулатора, столичани да платят мартенските си
сметки си за парно и топла вода едва след преизчисляването им. Причината според Ковачева са десетки жалби на
граждани за неоснователно завишени сметки за месец март, начислени от Топлофикация София.
√ Потребители към Ангелкова: Щетите от кризата не трябва да са за наша сметка
Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с председателя на Федерацията на потребителите в
България инж. Емил Георгиев, в която участва и председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър
Маргаритов, съобщиха от Министерството на туризма.
Обръщаме се към Вас и КЗП, защото туроператорите са безспорно важни за излизане на сектора от кризата с
коронавируса, но щетите от нея не бива да са изцяло за сметка на потребителите, подчерта инж. Георгиев.
Министър Ангелкова обърна внимание, че е запозната с мотивите на потребителските организации в защита на
клиентите на туристически услуги. В усилията да намерим бърз и гъвкав начин за преодоляване на негативните
последици от пандемията търсим баланса, който да удовлетворява всички заинтересовани страни, така че потребителите
да не бъдат ощетявани, каза тя. Правителството и министерството продължават активно да работят в подкрепа на
интересите им, защото именно потребителите остават без средства, когато икономиката не работи, коментира тя.
Министърът обърна специално внимание, че още в началото съвместно с КЗП бяха изготвени указания и препоръки по
отношение на сключени договори за туристически пакети, чието изпълнение е невъзможно при извънредното
положение. Тези насоки са публикувани на интернет страницата на министерството. Туристическата администрация е в
постоянен диалог с Генералната дирекция Потребители и правосъдие на Европейската комисия за прилагане на
Директивата за пакетните туристически пътувания в условия на COVID-19.
Позицията ни е трудна в момента, но нашата работа е свързана с това да се защитават интересите на потребителите и
всяко предложение от Вас би било добре дошло, поясни Димитър Маргаритов.
Инж. Георгиев увери, че организацията поддържа много активни връзки с Министерството на икономиката и така се
оформя един своеобразен триъгълник с обща позиция. Според него това партньорство ще помогне да се решат
ефективно проблемите на потребители, които сигнализират, че не могат да възстановят сумите си от платени вече
организирани екскурзии и почивки. Освен това като потребителска федерация няма как да не защитим правата и на
индивидуалните клиенти, заяви още той.
Министър Ангелкова и Димитър Маргаритов благодариха на представителите на неправителствения сектор за тяхното
съдействие. Нашата обща цел е да работим в защита на потребителите, като се спазват договорите и се предлага
качествен продукт. В съвместните ни планове е включена кампания за насърчаване на вътрешния туризъм с акцент върху
българските туристи и гостите от съседните ни страни. Предстои да бъде подписан и меморандум за сътрудничество, за
да може не само да бъдат възстановени позициите на туризма след кризата, но и да се гарантират изцяло правата на
потребителите, подчерта министър Ангелкова.
√ Заявяваме ПИК на НАП по имейл или с обаждане по телефона
Потребителите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, могат да го заявят с
обаждане на информационния телефон на приходната агенция, по имейл, по пощата, както и през системата за сигурно
електронно връчване, подържана от Държавна агенция „Електронно управление“, съобщиха от НАП.
В заявлението за издаване на ПИК е необходимо потребителят да посочи своите данни, задължително електронен адрес
за кореспонденция, както и предпочитан от него офис на НАП, в който ще получи издадения ПИК. Кодът се дава само
лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик, защото всички действия извършени с ПИК,
включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани.
Към момента близо 900 000 граждани имат активен ПИК, като от обявяването на извънредното положение на 13 март
2020 г. до момента издадените нови персонални идентификационни кодове са над 50 000. С ПИК на НАП могат да се
ползват както е-услугите на агенцията, така и е-услуги, предоставяни от други администрации, сред които НОИ,
Националната здравноосигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията, Министерство на земеделието,
60 общини, сред които и Столична и други.
Общият брой е-услуги на НАП, достъпни с ПИК надхвърля 35, припомнят от приходната агенция. Сред тях са подаване на
данъчни и осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане, включително и за местни
данъци и такси, справки за изплатени доходи, за осигурителен доход, за извършени плащания и погасени с тях
задължения, актуално състояния на трудови договори, подаване на заявления и получаване на удостоверения и други.
Над 300 000 декларации за облагане на доходите на физическите лица вече са подадени, седмица преди крайния срок 30
април, сочи справка на НАП. Над 80% от тях са изпратени по електронен път.
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√ Проф. Витанов: Загубихме битката, влизаме в неблагоприятния вариант
"Ние излязохме от пика и загубихме битката по Великден", коментира ситуацията със заразата от COVID-19 у нас в
студиото на сутрешния блок на БНТ математикът от БАН проф. Николай Витанов.
Когато заразата се появи у нас за пръв път беше казано да държим карантината три седмици и ще получим добри
новини. Тогава хората са били много дисциплинирани, държали са карантината и след три седмици е станало ясно, че
добрата новина е, че ще има пик около Великден.
Тогава проф. Витанов е предупредил, че има два варианта - благоприятен и неблагоприятен. В момента ние влизаме в
неблагоприятния вариант.
√ Възстановяват част от междуградските автобуси
От днес се възстановяват част от междуградските автобуси, които бяха спрени по време на Великденските празници като
мярка срещу разпространението на COVID-19. Влаковете вече също се движат по нормалното си разписания.
От началото на извънредното положение пътуващите с автобус са намалели с 90%, а от 70 фирми работят само 10. Днес е
първият ден след празниците, в който отново може да се пътува с междуградски автобус.
Иван Мирославов, изпълнителен директор, Централна Автогара-София: Явно фирмите превозвачи водени от това, че
има и социален ангажимент, че все пак има хора, които искат да пътуват до места където няма влак. Днес всъщност
имаме 21 курса заявени, които ще бъдат изпълнени от Централната автогара посока провинцията.
На автогарата имаше и хора, които се прибират от чужбина. Един от тях е Велин Димитров, идва от Лондон към
Златоград. Останал без работа.
Велин Димитров: Имам документ, че трябва да се прибера в Златоград, от летището са ми го дали, за 20 часа трябва да
напусна София и има автобус, прибирам се и толкова, оставам под карантина за 14 дена.
Шофьорите на атобусите имат отговорност да следят за спазването на всички противоепидемични мерки. Заради липсата
на клиенти повечето са с малки бусчета.
Александър Митков, шофьор на автобус: Дезинфекция на купето, декларации, телефонен номер на работодателя,
всичко спазваме, само че няма хора.
Влаковете продължаваха да се движат и по време на великденските празници, като единствевната разлика беше, че не
спираха на някои от гарите. Сега БДЖ продължава да работи по старому с 50% по-малко клиенти.
И при железопъния транспорт има строг контрол за пътуващите в условия на извънредно положение като усилена
дезинфекция на цялата гара, проверка на декларациите от полицията, както и допълнителни проверки на багажа с
помощта на кучета.
√ Дванайсетокласничка изпрати писмо до министър Вълчев за недостатъците на онлайн обучението
Дванайсетокласничка от Варна изпрати писмо до министъра на образованието Красимир Вълчев, в което изтъква
недостатъците на онлайн обучението и споделя притесненията си от предстоящите изпити. Причината - неяснотата дали
и кога ще се проведат те. Момичето и група нейни съученици настояват за виртуална среща с министър Вълчев, за да
разберат какво ще предприеме министерството в тази ситуация.
Неда Недева е възпитаничка на Математическата гимназия във Варна и е пълна отличничка. Занимава се с извънкласни
дейности и отговорностите не я плашат. Но твърди, че онлайн обучението подлага зрелостниците като нея на огромен
стрес. Това я мотивира да напише писмото.
Неда Недева - МГ "Д-р Петър Берон"-Варна: Много голяма тежест се струпа в един много кратък период, който пък от
своя страна е изкючително близко до самите изпити и това създава едно огромно натоварване.
Момичето споделя и неудобството от извънредното положение, в което всички членове на семейството са си у дома.
Така учениците нямат спокойна среда за подготовка, а онлайн обучението им отнема повече време от преди.
Неда Недева - МГ "Д-р Петър Берон"-Варна: Да стоя до 6 часа сутринта и да пиша есета по различни предмети не е найлюбимото ми нещо и със сигурност не ми се отразява особено добре на това да ставам след това в 8.30 и след училище
да трябва да преговарям.
Още в началото на онлайн обучението експертите заявиха, че децата не трябва да стоят пред компютрите повече от 4-5
часа на ден. На практика обаче е съвсем различно.
Неда Недева - МГ "Д-р Петър Берон"-Варна: Всеки един вид контакт е транспониран под онлайн форма, което не е найздравословното нещо в такава ситуация.
Писмото вече е стигнало до министъра и той се е чул с Неда. Още следващата седмица ще се срещнат виртуално и ще
обсъдят всички въпроси, които вълнуват зрелостниците.
√ Събарят ИПК "Родина" в неделя
В неделя, 26 април, между 9,30 и 10,00 ч., ще бъде взривена високата част на недостроената сграда на ИПК „Родина“ на
„Цариградско шосе” в София. За целта час по-рано движението по основния столичен булевард ще бъде спряно и
пренасочено.
Сградата се бъде разрушена поради нефункционалните й характеристики и конструктивни проблеми.
Конструкцията на сградата от 17 етажа ще бъде разрушена посредством взривно вещество чрез дистанционен
механизъм. Технологията е съвременна и се използва при взривяване на стоманенобетонни сгради в цял свят. Фирмата
подизпълнител, която отговаря за това има над 31 г. опит на българския пазар. Осигурена е и максимална безопасност на
периметъра около сградата.
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Периметърът около т. нар. „опасна зона“ ще бъде ограничен с цел безопасността на гражданите. Живущите са
предварително уведомени за деня на събаряне на сградата чрез уведомителни писма, разлепени на входове и изходи на
жилищни и административни сгради, спирките на градския транспорт, намиращи се в периметъра.
Сега
√ Коронавирусът пресуши парите по оперативните програми у нас
Кабинетът пренасочи ресурс от 870 млн. лв. към мерки, свързани с епидемията
Коронавирусът ще пресуши предсрочно голяма част от оперативните програми у нас. Пет оперативни програми остават
без никакъв свободен ресурс след пренасочването на средства за мерки, свързани с епидемията. С разместване между
програмите и вътре в тях кабинетът е успял да осигури ресурс от малко над 870 млн. лв., като по някои програми
преразпределението е много сериозно. Това означава, че предварително планираните дейности по тях няма да се
извършат.
Това става ясно от отговорите на екипа на вицепремиера Томислав Дончев по повод взетото миналата седмица решение
от правителство за размествания по програмите, с които да се насочи максимален ресурс в подкрепа на мерките срещу
вируса. Разместванията станаха възможни благодарение на извънредни правила за допускане на гъвкавост по
програмите, одобрени от Брюксел, които позволяват лесно местене на пари както вътре, така и между тях.
Кабинетът се е възползвал в пълна степен от тази гъвкавост, като е насочил към две оперативни програми - "Развитие на
човешките ресурси" и "Иновации и конкурентоспособност", целия наличен недоговорен ресурс от двата фонда, по които
се финансират те - Европейски социален фонд и Европейски фонд за регионално развитие. Към програмата "Развитие на
човешките ресурси" се пренасочват общо 133 790 504 лв. от други програми - 105 000 000 от оперативна програма
"Добро управление" и 28 790 504 от програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Както "Сега" писа, оперативна програма "Добро управление" е със сравнително ниско ниво на изпълнение с 62%
договорени средства и пренасочването на ресурс бе очаквано. Сумата, която сега се пренасочва за социални проекти,
представлява близо 20% от целия европейски бюджет по програмата. Парите по НОИР се осигуряват от единствената
приоритетна ос с недоговорен ресурс - "Образователна среда за активно социално включване".
100 274 642 лв. се пренасочват към програма "Иновации и конкурентоспособност" от три други програми - 49 453 000 от
програма "Околна среда", 48 666 000 от програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и 2 155 642 от парите за
наука по НОИР.
Големи размествания има и вътре в самите програми, по които ще се финансират мерки за борба с коронавируса. С
вътрешни размествания и използване на недоговорен ресурс по социалната програма са осигурени 226 млн. лева за
схеми за временна заетост по целите за насърчаване на устойчивата и качествена заетост, насърчаване на социалното
приобщаване и борба с бедността. 373 млн. лева са осигурени с размествания по програма "Иновации и
конкурентоспособност" за осигуряване на оборотен капитал и ликвидност за малки и средни предприятия. 40,4 млн. лв.
вече бяха пренасочени в рамките на оперативна програма "Регионално развитие" за осигуряване на болнично и
лабораторно оборудване; лично предпазно оборудване и облекла за болници и др.
Към края на май са възможни допълнителни размествания, защото се очаква да влязат в сила втора вълна
административни облекчения при управлението на програмите. Така по-сериозен ресурс за борба с вируса ще може да
се насочи и от Кохезионния фонд, който в момента финансира програмите "Околна среда" и "Транспорт и транспортна
инфраструктура".
КОНКРЕТНА ПОМОЩ
Управляващите органи на оперативните програми, по които се прехвърлят пари, вече обявиха конкретни мерки за
финансиране на проекти, свързани с вируса. Социалното министерство откри процедура за продължаване на програмата
за социален патронаж с нов бюджет от 45 млн. лв. По проектите общините ще могат да наемат персонал за предоставяне
на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация. Наетите служители ще доставят хранителни продукти,
лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, които са закупени със средства на ползвателите.
Договор за 60 млн. лв. по ПРЧР подписа и здравно министерство. С парите се планира да се финансират добавките от
1000 лв. на до 14 000 медици и обслужващ персонал на първа линия, ще се купуват и предпазни средства. Други 40,4
млн. лв. бяха пренасочени по програма "Региони в растеж" отново към здравното министерство за закупуване на
респиратони, защитни облекла и тестове. Процедура за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на
последиците от кризата откри и програма "Иновации и конкурентоспособност". Бюджетът ѝ е общо 173 млн. лв., като по
нея микро и малки предприятия ще получават безвъзмездна помощ в размер от 3000 до 10 000 лв.
√ Щабономика на сляпо
Ако извънредното положение не беше удължено до 13 май, щеше да се стигне до конфуза драмата да приключи,
преди мерките на правителството да тръгнат
Попитали 100 души – Кое е най-важното по време на пандемия? Почти всички отговори били предугадени от НОЩ, но не
и най-често срещаният – ПИК на НОИ. Безценният ПИК на НОИ дава безконтактен и противоепидемичен достъп до фонд
„Безработица” - обетованата земя за всеки работник, отнесен от социалното дистанциране. В тази безпрецедентна за
съвременния свят криза ясно се видя, че българската държава може бързо да отнема права – за да не се заразяваме, но е
безкрайно тромава в насрещните икономически мерки.
Най-ефективната институция в икономически план се оказа бюрото по труда.
А това не е добра новина.
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Извънредното положение в България беше обявено в петък, 13 март. Икономиката даде точно една седмица толеранс на
политиците – в седмицата след обявяването на извънредното положение бизнесът спря да наема кадри, но не тръгна
веднага към съкращения. Уволненията започнаха на 23 март и достигнаха своя пик на 6 април – над 9 хил. съкратени за
един ден. Пикът беше в началото на 4-тата седмица от извънредното положение, в която нито една мярка на
правителството не беше реално тръгнала.
На теория би трябвало изпълнителната власт да действа бързо – както затваря и отваря градове с една заповед, а
законодателната да губи време в обсъждания, гласувания и т.н. В икономически план обаче при нас се получи обратното.
Докато на изпълнителната власт й отнема седмици да измисли точния модел на механизма 60 на 40 или да тръгнат
мерките за ликвидна подкрепа през ББР,
законодателната успя да роди уникални гафове с неочаквана скорост
Още на 21 март, тоест в рамките на толеранса на бизнеса преди съкращенията, Народното събрание вече беше
замразило всички цени в държавата и на практика беше забранило икономиката, отменяйки всякакви последици от
забава за плащане на задължения на стопански субекти. Гафът със замразените цени беше замазан с ветото на
президента, а текстът, който отмени плащанията в икономиката, беше променен 10-на дни по-късно. Депутатите могат да
се похвалят със скорост, но тази скорост роди някои чутовни глупости.
В този период изпълнителната власт се луташе в мерките. Три пъти сменяха механизма 60 на 40, докато го налучкат.
Първо беше супер рестриктивно и само в чернова. После обхватът значително се разшири, но не се поемаха осигуровките
и работодателите нямаха интерес. В крайна сметка се стигна до приемлив трети вариант – обявен на 6 април и гласуван
финално от Министерски съвет на 15 април. Да, пикът на новорегистрираните безработни отмина в деня, в който по
мярката 60 на 40 бяха поети и осигуровките на засегнати работници. Механизмът можело и да работи, но защо го
мислихме над 30 дни?
В Германия дори не им се наложи да го мислят – там подобен механизъм е част от законодателството, не е антикризисна
мярка. Тук това го няма, най-вероятно липсва и капацитет за бърза реакция на институциите, но другата причина се крие
в Наръчника за поведение по време на криза – настолната книга на всеки „пазител на хазната” у нас. Принципите са
прости. Първо:
каквото и да кажеш, ще те псуват, затова играй остро
– наречи някоя група маргинали или феодални старци.
Второ: винаги ще искат повече – синдикати, работодатели и т.н., затова предложи нещо неработещо и постепенно
отстъпи до желаната позиция – по подобие на играта с 60 на 40. Може да ви се струва цинично, но превъртете
последните 15 г. и вижте дали винаги не е било така. Наръчникът не е шега работа.
Ако не беше удължено извънредното положение с един месец – до 13 май, щяхме да попаднем в конфузната ситуация
да приключи драмата, а нито една от широко прокламираните мерки на правителството да не е ефективно в действие.
Тук не визираме повечето средства за болнични заведения и социалния патронаж, а икономическите мерки, които имат
отношение към закъсалите бизнеси и съкратените работници. Тепърва тръгват и мерките през ББР, макар също да са
ясни от над 20 дни.
Красноречив е примерът с първите 200 млн. лв. през ББР, които са предназначени за безлихвени заеми на физически
лица. Такива най-вероятно ще бъдат достъпни за хората от началото на следващата седмица. Ако изгледате участието на
финансовия министър в „Панорама” от 27 март – с извинението към „маргиналите”, ще видите, че още тогава всичко по
тази мярка е ясно. Загатва се, че безлихвените заеми няма да са само за служителите в неплатен отпуск, но също така ще
бъдат отворени и за самоосигуряващите се лица. Прави се и бележка, че най-вероятно няма да са 1 500 лв., а по-скоро 4
500 лв., тоест покривайки период от 3 месеца. Мярката е измислена, има на пръв поглед широка подкрепа в обществото,
но въпреки това отнема близо месец преди да се доизговори и парите да достигнат до хората.
Липсата на скорост е една от големите критики към правителствените мерки
Някои биха казали, че и обезщетението от фонд „Безработица” също не идва веднага по сметките, но то е очаквано,
познато и гарантирано от модела. При него няма брифинги, тристранки и безкрайни обсъждания. Затова и бюрото беше
водеща дестинация в първите 2-3 седмици от извънредното положение – хората се обърнаха към това, което знаят, че
работи. Играта с публиката – по цитирания наръчник, в случая не опази толкова хазната, колкото изнерви хората.
Моделът на пълно ръчно управление на противоепидемичните мерки
може и да е подходящ за НОЩ и борбата с вируса, но по всичко личи, че не е подходящ по отношение икономиката на
страната. Дори и в лошите времена стопанските агенти разчитат на някаква предвидимост. Мисленето на мерки от нула,
постоянното пренаписване на правила и неизбежното очакване нещо някъде да тръгне трябва да са ни обеца на ухото.
Фактът, че щабономиката успява да се коригира – било то като отмени фиксирането на цените или разшири обхвата на
мярката 60 на 40, само показва, че целият хаос можеше да бъде избегнат.
√ След Европейския съвет Борисов намери добри думи само за себе си
Премиерът призна, че няма европейско съгласие за възстановителен фонд
Изявлението на премиера Бойко Борисов след заседанието на Европейския съвет се превърна в ода за невероятната
политика на българското правителство по време на кризата с коронавируса. Независимо какви въпроси бяха задавани,
премиерът намираше начин да ги извърти така, че да подчертая своя принос. По традиция това бе гарнирано с похвали
от европейски лидери, които са направени в частни разговори.
“Тече един спор, който винаги си е текъл - грантове или кредити. По-слабите държави искат грантове. Казват им: "ако
искате грантове, си направете данъците като нас. Нашите са 10%, а на други места са 40%. Говорихме за 540 млрд. евро
кредити. На 6 май ще имаме нова среща, когато пак ще преговаряме за многогодишната финансова рамка, към която ще
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се добави един фонд за възстановяване на икономиките след пандемията. Еврокомисията ще трябва да предложи как
това да стане. В своето изказване заявих, че не е хубаво да подвеждаме хората", каза Борисов. "Всичко е в бъдеще
време, още нямаме европейски бюджет, защото не можем да се разберем. Имам принцип в живота всичко да си правя
сам."
"Истински разбирам колко на хората им е тежко от ограниченията, макар че улиците на София са пълни. Ние не сме
забранили като в Гърция да не можеш да излизаш от вкъщи, без да уведомиш властите. А у нас можеш да излезеш десет
пъти през деня до магазина, аптеката, банката. Но ме е страх да махна ограниченията, защото медицинският персонал
няма да издържи", сравни Борисов положението в България и другите страни.
Други държави следят с мобилни приложения своите граждани, за да ограничат разпространението на
коронавируса. "Някой от вас да се чувства следен", запита риторично Борисов в отговор на критиките на БСП, че властта
готви масово подслушване на гражданите.
После той се похвали, че в у нас има нулева миграция, докато други държави "пищят кански за релокация на
мигрантите", които са приели.
От европейските програми сме взели 173 милиона грантове за подпомагане на фирмите. Това са малки предприятия,
които могат да кандидатстват по електронен път по опростена процедура. Ще има между 3000 и 10 000 лева за малки
фирми. Тази програма ще стартира до края на май, а после ще има помощ и за средни фирми. Суаповата сделка с
Европейската централна банка също бе широко рекламирана от премиера.
"Получихме похвала, че сме направили всичко необходимо за кандидатстването в ЕРМ-2 заедно с Хърватия през юли.
Много страни искаха, но не им дадоха", заяви Борисов, като обясни, че България е изрядна и затова получава такъв
жест. Той каза, че още не сме вземали заем въпреки отворената нова възможност. Суаповата сделка била нужна в
случай, че българите се втурнат на теглят или купуват евро и курсът внезапно се вдигне.
"За да не се случи това нещо, ние сме направили снощи суапова линия. Еропейската централна банка е казала - толкова
ви вярваме, че ако такова нещо стане, вие ни давайте левове. Вашият лев е като нашето евро, колкото искате, толкова
евра ще ви изпратим. Да не говорим, че печатницата за евро е в България, в София, няма и да ни ги пращат, направо ще
отидем да си вземем и ще им оставим левове", обясни премиерът. И видимо доволен разказа какво му казала снощи
Кристалина Георгиева: "Каза: Бойко, на мека пухена възглавничка сладък сън ще спиш - спокоен. Милиарди евра имаш,
си се вързал".
Борисов няколко пъти повтори, че за три дни правителството свършило това, което три месеца не успяло, за да бъде
България спешно поканена в чакалнята на еврозоната. Премиерът предпочита да не споменава факта, че именно той
преди кризата спря кандидатстването, докато “не се намери обществен консенсус” по въпроса.
Борисов отново нападна "бизнесмените", които още не слизат от ролс-ройсите, а се оплакват, че ще обеднеят в кризата.
Така обясни защо не се поддава на вопли, че ограниченията заради коронавируса пречат на бизнеса.
Накрая похвали журналистите, защото няма забележки към работата им. Подхвърли, че може да помисли за
подпомагане на медиите.
"Българинът ще издържи, надявам се", заключи той, като обясни, че в извънредното положение и самият той страда,
защото работи без заплата. "По ми е криво не за мен, не за министрите, защото го правя от сърце, но други изгоряха
покрай нас", продължи той. На въпрос от какво се издържа, той не отговори, а каза, че "ще издържиме". "Живи и здрави
да сме - ще се справим. Ще намерим пари, ще докараме още пари", обобщи той.
Борисов толкова се увлече в хвалбите, че провъзгласи: "Ваксината БЦЖ е българска" (Bacillus Calmette–Guérin - BCG). В
действителност тя е създадена от френски биолози в Института "Пастьор" и се прилага от 1921 г. в борбата с
туберкулозата. От обърканите му обяснения стана ясно, че БАН работи върху нещо за коронавируса, което още не било
готово.
На въпрос има ли резервна мярка срещу коронавируса, премиерът обяви: "Ще започнем да произвеждаме хлорхинина.
"Бул Био" и нашите химици, нашите учени в БАН правят много неща в момента, но аз обичам да покажа нещо, когато е
готово. Работят много активно хората в тази сфера. Съжалявам, че цялата тази индустрия е съсипана и сега я
възстановявам с много бързи темпове заедно с моите колеги министри, "Бул Био"... Осигуряваме конюшни, коне
съответно, за да може да се джурка и да се прави ваксината след това, за много други болести, за тиф, дизентерия - все
тежки, и България е била водеща, неслучайно и БЦЖ-то е българско. Имаме прекрасни учени, милиони сме дали вече в
научно-развойна дейност".
На въпрос дали е чувал за разработката на българи за молекула, която ще помогне в битката срещу коронавируса и за
която са нужни около 4 млн. евро, Борисов ядосано отсече: “Помните ли дебата за молекулите преди 3-4 години? И че
ние сме от малкото държави, които на година по 60-70-80 млн. даваме, може би най-много в Европа от всички
държави. Дали сме миналата година минимум 80 милиона. И сега изведнъж, ако имат молекула - дай ми още 4 млн! Ами
не е честно. Досега от тези молекули какъв ефект има години наред? Но ние даваме пари и развиваме тази дейност - така
че ако има, не 4, а 40 млн. евро ще им дадем. Но нека да докажат, че е тази молекула. Само за експерименти ние досега
даваме на година 60, 50, 80, и те са само чужди компании, не знам има ли български. Но тогава знам, че подскочиха
много чужди компании, защото искахме да спрем тези десетки милиони. Ако е вярно, не 4, 44 ще дадем, и Европа утре
ще ги даде, но само да е тази, която трябва".
ОЩЕ БИСЕРИ:
- Ми, кажете едно "благодаря", бе
- Още не съм видял от ролс-ройсите някой да си го продаде или заложи
- Ма, леле майко, някой щял да ги подслушва, да ги проследява
- Печатницата за еврото е в България, ние си ги печатаме. Няма да ходиме да си ги взимаме, те са тука
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- Ние не подслушваме, не проследяваме като БСП
- А, бе, като тиловак съм станал с тез облекла
- Тука можете да ходите по 46 пъти до магазина на ден
- Депутатите нито са безсмъртни, нито извънземни
- Като знам българите как обичат да пътуват, не можем да ги свалим от самолетите
- Давайте по-бързо с въпросите, хората искат да си гледат филмите
- Брюксел се поучи от нас
- Българинът ще издържи карантината
- Аз имам принцип в живота - всичко си правя сам. Затова сами си правим облеклата.
√ Горанов - единица за арогантност, умножена по 0
Докога финансовият министър ще се отнася с пренебрежение и ще обижда хилядите пострадали от кризата, които
пълнят с данъците си бюджета
Никой не харесва финансовите министри. Те са най-недолюбваните в което и да е правителство, където и да е. Защото
трябва да държат кесията здраво вързана и да отблъскват всякакви щения за харчене на общите пари. С това приключват
разумните обяснения защо Владислав Горанов се дърпа да отвори хазната след връхлетялата ни пандемия.
Но по никакъв начин не оправдава финансовия министър, който продължава да скандализира обществото с арогантното
си поведение. Дори и в тези тежки дни, в които стотици хиляди българи изгубиха работата и доходите си, а стотици
фирми бяха принудени да затворят, той не престава със саркастичен тон да се държи така, сякаш хората сами са виновни
за споходилата ги криза. Независимо че е с по-високо IQ от Цвета Караянчева, етичните му хоризонти не са по-широки от
нейните. Тя все още формално е председателка на Народното събрание, но политическата й кариера приключи със
знаменитото - вдигаме си заплатите, за да има какво да ви даряваме. Горанов обаче е в стихията си.
Изключително нагло прозвуча коментарът му
пред bTV: "Как си представят хората безвъзмездните пари - да вземем един от правителствените хеликоптери и да
минем да разхвърляме едни пари над жълтите павета?!".
Не, хората не си представят това. Те не искат да бъдат пращани да теглят поредни кредити, без да знаят дали в близките
месеци и дори години ще си намерят работа. "Маргиналите", пак по определение на Горанов, просто гледат каква
подкрепа получават гражданите в други държави и искат адекватна реакция и у нас.
От въведеното извънредно положение досега властта даде десетки пресконференции и брифинги, в които, с едно-две
изключения, оповестените спасителни мерки в коронакризата са все още обещания. Нещо повече - премиерът и
финансовият министър заблуждават обществеността, че 4.5 млрд. лв. потичат като финансова помощ към хората и
фирмите, изпаднали в затруднение.
Всъщност огромната част от тези милиарди са пари на банките,
които ще бъдат отпуснати като заеми. А участието на държавата в общата сума е около 20%. Това са 700-те милиона лева,
дадени на Българската банка за развитие за гаранции пред търговските банки, така че кредитите да са с по-ниски лихви и
гратисни периоди на изплащане.
Дори и парите, които Брюксел е одобрил като грантове (т.е. безвъзмездно) по различни европрограми, ще спасяват
пострадалите от коронавируса фирми под формата на кредити. Преди седмица т.нар. Фонд на фондовете, създаден
преди години с тази цел, обяви няколко програми за нисколихвено кредитиране за около 800 млн. лв.
Затова правителството няма защо да замеря обществото с пренебрежителни обвинения и да хвърля от хеликоптера
алабализми за милиарди, с които ще спасява икономиката.
Горанов неведнъж казва, че обезщетенията за безработица, които получават съкратените заради пандемията работници
и служители, са вид държавна помощ. Той най-добре би трябвало да знае, че за да получи един безработен обезщетение
в размер 60% от доходите, които е получавал, години наред се е осигурявал за този риск. Заедно с работодателя си е
правил вноски във фонд "Безработица" на НОИ и срещу тях има право на обезщетение в продължение на 6 до 12
месеца, независимо дали е изгубил работата си заради коронавируса или поради друга причина. Затова вместо да
представя помощта като благодеяние, Горанов по-добре да се заеме със случаите, в които работодатели принуждават
служителите си да напускат при взаимно съгласие, с което ги ощетяват с по-ниски обезщетения на трудовата борса.
Голямата гордост на правителството продължава да е схемата 60/40 за подкрепа на заетостта въпреки недоволството и
твърденията на огромната част от фирмите, че не им върши никаква работа. Определените 1.5 милиарда лева за тази
програма вероятно ще останат неусвоени. Към момента социалното министерство и НОИ са одобрили субсидиране на
60% от заплатите и осигуровките за едва 12 000 работещи в няма и 100 фирми. Числото е далеч под очакванията на
социалното министерство мярката да спаси от съкращения 280 000 работещи.
Горанов гръмко
обявява като антикризисна мярка и помощта за самотните родители,
принудени да излизат в неплатен отпуск, за да гледат децата си, които не ходят на детска градина или училище. Истината
е, че "огромната" подкрепа от 375 лв. по закон е предвидена в бюджета на Агенцията за социално подпомагане именно
за подобни неочаквани катаклизми и последици от природни бедствия.
Освен това финансовият министър твърди, че е отворена схема за малки и микропредприятия, които можели да получат
безвъзмездно между 3000 и 10 000 лв. Тази никому неизвестна до момента финансова подкрепа, се оказа, че е по
програмата "Конкурентоспобност" и тепърва е обявена за обществено обсъждане.
Докато я задействат, предприятията от микро, ще станат нано.
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Оказва се, че много граждани и предприемачи няма да могат да се възползват и от безлихвените кредити. Причината е,
че ББР и банките поставят условия, които трудно може да бъдат изпълнени. Самоосигуряващи се вече предупредиха, че
трудно ще докажат намалени доходи през първото тримесечие спрямо същото от миналата година, защото кризата
избухна след средата на март. Големите сривове в бизнеса се очакват от април нататък. Същото важи и за обещаните
необезпечени заеми за малките и средните предприятия. Едва в сряда пред bTV Горанов допусна, че е възможно да се
преразгледа отчетният период. Както и да потърси решение за хилядите работници, принудени да минат на половин
работен ден, с което също не покриват критериите за безлихвени заеми или друг, макар и символичен, начин на
подпомагане.
Към затруднените компании, задължняли и към бюджета, които се оплакаха, че не може да кандидатстват за заемите от
ББР, Горанов обаче е безкомпромисен: "Не може да толерираме тези, които са некоректни към бюджета. Тази помощ се
плаща от всички данъкоплатци".
Къде обаче бе финансовият министър,
когато държавната ББР е раздавала парите на данъкоплатците за спорни евтини заеми на политици и крупни
бизнесмени? Това той перфидно определи като казуистика въпроса имали ли са право олигарсите на огромни евтини
кредити? Но обеща, че вече няма да правят така.
Защо не жалеше за хвърлените над 2 милиарда лева за "безплатното" саниране на жилища, отново с парите на всички
данъкоплатци? Как допусна данъкоплатците да бъдат ощетени с милиони левове от занижени хазартни такси и завишени
партийни субсидии? Защо милиардни бюджетни излишъци потънаха за дни към фирми, близки до властта без
обществени поръчки? И защо продължава да живее в чуждо жилище без да плаща наем?
Ако това не са хеликоптерни пари, здраве му кажи. Но можем ли да очакваме друго от човек, който никога не е работил в
реалния бизнес. А само се е разпореждал с чужди пари. Преуспелият млад мъж Горанов е работил само като зам.министър и министър. И за кратко в банка, защото държавната заплата му се видя малка в един момент. Сега работи без
заплата, по решение на депутатите. Поне не плаща наем за чуждото жилище, което безплатно обитава от години.
Кризата умножи финансовия министър по 0.
√ Министър Караниколов: Бих се учудил, ако ОАЕ ни дадат дренки
"Фурмите са ни предоставени от производители на фурми. Проверете какво произвеждат в Дубай. Бих се учудил, ако
производител на фурми ни продаде дренки". Така коментира министърът на икономиката Емил Караниколов сделката,
при която България трябваше да получи медицински консумативи от ОАЕ срещу български храни, но се оказа, че
голямата част от пратката са фурми.
Доставката на тонове фурми от Обединените арабски емирства, представени невярно като медицински консумативи,
звучи като виц. Разследване на "Биволъ" показа, че медицинските стоки са само 3 тона, а останалото количество
са фурми, предадени на Българския червен кръст.
Новината за сделката бе обявена с апломб на 13 април. Началникът на националния оперативен щаб ген. Венцислав
Мутафчийски обяви, че по инициатива на две български фирми - "Интръст" и "Градус", е била извършена замяна на 32
тона храни за ОАЕ срещу 15 тона медицински консумативи. Той изтъкна, че количеството консумативи е много сериозно,
тъй като включва предпазни средства, маски, ръкавици и костюми, а всички разходи по бартера са били платени от
частните фирми.
Със сходно прессъобщение и видеокадри от предаването на товарите с личното участие на министъра на икономиката
Емил Караниколов минути по-късно излезе и правителствената пресслужба. В прессъобщението имената на фирмите
бяха спестени, но се отбелязваше, че доставката се организира от българското министерство на земеделието. Никъде не
се споменава за фурми, още по-малко в такива впечатляващи количества.
Разкритието на "Биволъ" ни най-малко не смути министъра на икономиката Емил Караниколов, който обясни, че
фурмите всъщност са питателна храна и ще бъдат раздадени на социалните домове. По-скандално в случая е впрягането
на цялата държавна машина около частна акция на две фирми, при това съвсем неслучайни. "Интръст" е собственост на
депутата от ДПС Делян Пеевски, а "Градус" е основана от Иван и Лука Ангелови. "Биволъ" откри връзка между Иван
Ангелов и земеделската министърка Десислава Танева - през 1998 г. двамата са били в управата на "Екарисаж-Тенево".
Така логично възниква въпросът какви цели са преследвали двете дружества със сделката и защо са мобилизирани две
министерства - на земеделието и икономиката, с мощна пиар подкрепа от кабинета, да им помагат. Залогът явно е бил
голям, защото заради безсмислената разходка до Абу Даби министър Караниколов трябваше да остане в 14-дневна
карантина
заради
коронавируса.
Пред БТВ министърът се опита да обясни странната си разходка до ОАЕ така: "Нека ви разкажа историята - преди две
години България и ОАЕ започнаха отношения, каквито досега не сме имали. Основен предмет на нашия стокообмен е
наши храни да стигнат на техния пазар, както и реципрочно - техни на нашия. Това, което се случи е, че две наши фирми и
техни фирми си предоставиха стоки, а моята работа беше да се срещна с колегата и да обсъдим епидемията от
коронавируса и да дадем ясен знак, че дори този вирус няма да спре този стокообмен."
Караниколов даже обясни, че първоначалната идея на бартера не е включвала въобще медицински консумативи. Но
когато в ОАЕ разбрали, че изпитваме недостиг на такива изделия, решили да помогнат. “И хората най-благородно
закупиха консумативи и ни ги дариха. Призовавам медиите да проверят дали ще стигнат до хората, които се нуждаят",
каза той.
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Клуб Z
√ Брифингдатурата изглежда все по-завършена
Когато няма парламентарен контрол, няма парламентарна република
Дори и при „извънредно положение“, когато се издават заповеди до „второ нареждане“, не бива да забравяме, че по
Конституция „България е република с парламентарно управление“. Към момента не е известно здравният министър
Кирил Ананиев да е издал заповед за отмяна на член 1 на основния закон. Но все повече изглежда обаче, че
извънредното положение се услажда на управляващите.
Започваме да живеем в брифингдатура, премиерът и управляващите от ГЕРБ отказват да отговарят на въпроси на
опозицията. От ранни зори, та чак до 23 часа ни заливат брифинги, едночасови пресконференции, в които се изнасят
тежки монолози, а темите се прескачат като бълхи. И последните 24 часа са красноречив пример за това, което
наблюдаваме от два месеца.
Час преди полунощ на понеделник срещу вторник Националният оперативен щаб (НОЩ) реши да информира на
извънреден брифинг, че радиационният гамафон в България бил нормален. Преди дни край Чернобил гореше гора. И
повод за „извънредната“ поява на ген. Мутафчийски, началника на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ главен комисар Николай Николов и проф. Христомир Брънзов, директор на НИМХ, бе „прословутият пожар
в Украйна“ (по думите на главен комисар Николов). И да се „отрекат публикации в социалните мрежи“.
Като е „прословут“ и г-н Николов го иронизира, защо трябва по нощите НОЩ да дават извънредни брифинги? Как смятат,
че едно такава медийна изява ще успокои хора, които са преживели манифестациите през 1986 г.? Толкова ли не можеха
да изчакат няколко часа и на редовния сутрешен брифинг в 8 часа да кажат каквото имат? Сами измислят конспирации,
свойски ги опровергават. Никакво въображение…
Часове след това ГЕРБ решиха да бойкотират изслушването на премиера Бойко Борисов в парламента за пандемията от
COVID-19 и ефективността на предприетите мерки. Отново на „извънреден брифинг“ Менда Стоянова, която в момента
ръководи групата на ГЕРБ в парламента, обясни, че това заседание, свикано от БСП, не е наложително. И разказа, че само
преди минути свършил друг брифинг в Министерския съвет с участието на премиера и на финансовия министър, където
те са отговаряли на всички въпроси на журналистите.
"Ние като парламентарна група няма да участваме в това, една лидерка на партия да използва парламента, за да си
прави пиар", коментира Стоянова. Така ГЕРБ не се регистрираха за началото на заседанието, кворумът се провали, и
депутатите на Бойко Борисов за пореден път го спасиха от въпросите на опозицията.
Трябва да се каже на глас, че когато няма парламентарен контрол, няма парламентарна република. Това не е
демокрацията, за която три десетилетия българските граждани се борят, излизат на площадите и се надяват все някога
да имат. Това, че премиерът Борисов от сутрин до вечер обикаля из страната и държи многочасови монолози от
джипката и през профила си във фейсбук, по никакъв начин не осигурява прозрачно управление.
Няколкото брифинги и отговори на дежурни журналистически въпроси по никакъв начин не могат да заменят ролята на
парламентарния контрол. Прозрачното управление не значи българските граждани във всеки един момент да знаят от
кой строителен участък ще изгрее Борисов.
Тук не става въпрос дали предложените от управляващите мерки за борба с коронавируса са правилни или не. А за това,
че дори и в извънредно положение всяка власт трябва да работи прозрачно, отчетно, публичните харчове да бъдат
аргументирани и обосновани, решенията предвидими, а не „предпоследни“ до „второ нареждане“.
Същото важи и за кадровата политика. Случайно ли е, че дори и ръководството на Българската банка за развитие, която в
следващите месеци ще управлява стотици милиони левове, бе сменено в извънредното положение? Нека да не си
правим илюзии, че подобни решения са случайно съвпадение.
Много бързо като общество започнахме да се отказваме от основни демократични свободи. Започнахме със свободата
на мисълта и правото на изразяване на мнение. Преследването на председателката на фармацевтичния съюз е само
един от примерите. Сега е демонтирана и институцията на парламентарния контрол. Брифингдатурата изглежда все позавършена.
√ ЕС вдига двойно бюджета си на годишна основа
Скокът е от 1,2 на 2% от брутния национален доход. Периодът - 2 или 3 години
Бюджетът на ЕС на годишна основа ще трябва да се увеличи почти двойно през следващите 2-3 години.
Това стана ясно от думите на председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Тя говори след
видеоконференция с участието на ръководителите на страните членки на ЕС вчера.
Причината за увеличението е стремежът към преодоляване на икономическите последици от коронавируса.
ЕК ще предложи увеличаване на годишния бюджет от 1,2 на 2 процента от брутния национален доход (БНД). Така ще
бъде запълнена празнината между съществуващия сега таван на Многогодишната финансова рамка, т. е. 7-годишния
бюджет на ЕС, и тавана на т. нар. Собствени ресурси, т. е. бюджетните приходи, събирани от данъци.
Благодарение на правната гаранция на страните членки на ЕС Комисията ще бъде в състояние да събере средства, които
след това ще бъдат насочени към тях чрез европейския бюджет. Това ще стане чрез програма за възстановяване.
„Сегашните ни оценки на нуждите ни карат да смятаме, че е необходим таван на собствените ресурси в размер на около
2 на сто от БНД за близо 2-3 години вместо сегашните 1,2 на сто“, каза Фон дер Лайен.
Противно на предварителни информации от днес тя обаче не обяви двойното увеличаване на Многогодишната
финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г. Очакваше се той да достигне 2 трилиона евро. Обявяването се отлага за
6 май.
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Увеличаването на бюджета има да цел да привлече инвестиции в целия ЕС. Урсула фон дер Лайен уточни, че има
предвид 4 основни сфери:
• 1. Увеличена финансова подкрепа за инвестиции и реформи в страните членки и за кохезия. Там ще отидат основната
част от вложенията;
• 2. Повече инвестиции в съвременните политики – Европейската зелена сделка, цифровия преход и засилената
стратегическа автономия;
• 3. По-малка част ще бъде отделена за пообряване на устойчивостта на общите инструменти за отговор на кризата;
• 4. Стълб за засилване на подкрепата на ЕС за съседите и партньорите.
Инвестициите трябва да бъдат направени през първите години и е необходимо да бъде намерен правилният баланс
между грантовете и кредитите, обобщи председателката на ЕК.
Лидерите на страните членки са приветствали Европейската пътна карта за излизане от карантината, заяви председателят
на Европейския съвет Шарл Мишел.
Същевременно е постигнато съгласие ситацията да бъде зорко следена, особено предвид наближаващия летен
ваканционен сезон. Ще бъдат и координирани усилията за гарантиране на постепенното и организирано вдигане на
ограниченията.
Европейските ръководители призовават пакетът от 540 милиарда евро за спасяване на икономиките, одобрен от
Еврогрупата преди две седмици, да започне да действа до 1 юни. Става дума за три мрежи за сигурност – на работещите,
на бизнеса и на страните от еврозоната.
На видеоконференцията е взето и решение за създаване на фонд за възстановяване, допълни Шарл Мишел. Самият той
настоя за това в своето писмо-покана до европейските лидери за участие във форума на върха.
По тази причина лидерите са поискали Еврокомисията да извърши анализ на нуждите и бързо да излезе с предложение.
Накрая лидерите са се споразумели да проведат на 6 май видеоконференция „ЕС-Западни Балкани“. Тя ще се състои
вместо срещата на върха в Загреб, отложена заради коронавируса.
√ Брюксел предлага ЕС да удвои следващия си 7-годишен бюджет до €2 трилиона
Меркел казва, че държавите трябва да са готови да направят много по-големи от досегашните вноски
Европейската комисия предлага следващият седемгодишен бюдежт на ЕС да бъде двойно по-голям, предава днес от
Берлин и Брюксел, Ройтерс, цитирайки канцлерката Ангела Меркел и председателката на Европейската комисия Урсула
фон дер Лайен.
Държавните лидери ще обсъждат днес видеоконферентно икономическия отговор на кризата, предизвикана от
коронавируса.
Германия продължава да отхвърля предложенията на Франция и Испания за солидарен европейски дълг.
Тя предпочита бюджетът на ЕС да финансира икономическото възстановяване чрез грантове и заеми.
Меркел каза, че "в дух на солидарност трябва да бъдем готови за ограничен период от време да правим много различни
– ще рече много по-високи – вноски в бюджета на ЕС".
Първоначален проект на Комисията, който Фон дер Лайен се очаква да представи днес, предвижда разходите на ЕС от
2021 до 2027 г. вкл. да бъдат удвоени до 2 трилиона евро.
По думите на Меркел това означава държавите членки да увеличат вноските си, които сега представляват над 70% от
приходите в бюджета на ЕС.
Не се очаква лидерите да се споразумеят днес. Те ще изложат предложенията си и Фон дер Лайен ще излезе пред тях с
обобщен проект през юни.
Няма гаранция, че и тогава ще има съгласие и окончателното решение може да бъде отложено за по-късно.
Договарянето на т.нар. Многогодишна финансова рамка е процес, сложен и съпроводен със спорове за това откъде да
бъдат осигурени приходите и как да бъдат разпределени разходите.
Мениджър
√ COVID реже медийните инвестиции. 80% от компаниите свиват бюджетите за реклама
Онези рекламодатели, чиито приходи не са засегнати или са слабо засегнати от настоящата криза, по-често не прекъсват
комуникацията си, а правят промени в комуникационната стратегия. Това сочат обобщени данни от проучвания на
българския пазар от началото на въведеното извънредно положение, представени от медийната агенция Argent.
Според специалистите стратегията се променя в няколко основни посоки:
▪ адаптирането ѝ като динамика и времева рамка спрямо промените в операциите и маркетинговия план на самата
компания;
▪ адаптиране на посланията по такъв начин, че да отговарят адекватно на кризисната ситуация, с фокус върху тона на
комуникацията, емпатията и сближаването с потребителите;
▪ промяна в микса от гледна точка на използвани канали и тежестта на комуникацията в тях, както и често намаляване
тежестта на комуникацията като цяло.
Актуално проучване на Ebiquity, съвместно с WFA (Световната федерация на рекламодателите) сред 44 бранда от цял
свят, показва, че близо 85% от тях планират да редуцират медийните разходи през първата половина на 2020-а, а около
80% – за цялата година. При рекламодателите на бързооборотни стоки, храни и напитки се прогнозира намалението да е
в по-малка степен от това на останалите сектори.
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Компаниите отбелязват още, че възнамеряват да намалят медийните си инвестиции с около 16%. Планираните
съкращения на бюджетите за offline медии варират съответно 10-17%, докато при дигиталната комуникация
намалението ще е доста по-малко, около 2%.

Тези данни потвърждават и прогнозата на медийния специалист Джак Мейърс, според който коронавирусът ще съкрати
бюджетите за маркетинг и реклама. Според него само на територията на САЩ брандовете ще се откажат от платена
комуникация с потребителите си на приблизителна обща стойност от 3 млрд. долара.
√ Ще се наложи мярката 60/40 да се преразгледа, смята бившият финансов министър Симеон Дянков
"Правителството има правилен подход за справяне с кризата. Повечето държави вече са отделили между 10-15% от БВП
за справяне с кризата. Тези 10 млрд. лева са по-малко от това. Вече въпросът е как да се използват и колко бързо. На този
етап кризата е здравна. Първо трябва да направим всичко, така че хората да са здрави. Това за икономиката означава
спад в търсенето и в предлагането. В момента голямата икономическа цел на правителството е да се подпомагат
домакинствата и бизнеса. Трябва да се мисли за още по-обхватни схеми за подпомагане на обществото. Според мен
отговор на тази тема ще дойде след месеци". Това заяви в ефира на Нова телевизия бившият финансов министър и
икономист Симеон Дянков. Той е във Вашингтон и спазва сериозно мерките за сигурност.
Според него тепърва ще се мисли и под каква форма да се опрощават част от кредитите на фирмите. Дянков похвали
бързото влизане в сила на мярката 60/40 и отчете, че подобни мерки съществуват в над 120 държави. Той е категоричен,
че ако се подпомагат домакинствата ще се излезе по-лесно от кризата.
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"С времето е необходимо да се преразгледа и мярката 60 на 40, като държавата поеме по-голяма тежест. Въпросът не е
дали работните места се запазват, а къде е потреблението. Световният опит показва, че потреблението се възстановява
по-бавно", каза още Дянков.
Според него кризата ще премине през три фази. "Ние сме в първата - здравни мерки, с които правителствот се справи
добре. Тази карантина е важна. Втората е как в този период и потреблението, и търсенето да се запазят в някакво ниво.
Третият период е как като се излиза от кризата, домакинствата и бизнесът да не са задлъжнели много", коментира
Симеон Дянков. Според него трябва да се прекратят всички процедури по несъстоятелност, тази тема е на следващ
дневен ред. "За да не се случи това, трябва да се дават още пари. Държавата трябва да е щедра. Това е криза, която не
сме виждали от дълго време. През последните години кризите бяха на търсенето. Нямало е достатъчно пари, но бизнесът
работи. Сега и той не работи, и парите трябва да се фокусират там", добави бившият финансов министър.
Според Дянков отварянето на суап линията между ЕЦБ и БНБ е правилен ход. За него това е второстепенна стъпка, но е
хубаво да има подобен вид осигуровка. Той обаче смята, че мерките трябва да се насочат и към други групи хора,
например тези, които са се завърнали от чужбина.
"Определено ще сме по-сигурни в Еврозоната. В момента ЕЦБ е основният финансиращ мерките за кризата в Европа и
това, че България е изключена от тези мерки, защото не сме част от Еврозоната, определено ни пречи", каза Дянков и
подчерта, че Европейската централна банка е отпуснала 4 пъти повече средства от Европейския съвет. Той съветва
правителството да обърне внимание на кризата на потреблението.
√ Германският бизнес очаква отпадане на ограничителните мерки след четири месеца
Компаниите в Германия се надяват ограниченията, свързани с пандемията от коронавируса от нов вид, да бъдат
отменени след четири месеца. Това сочи доклад на германския институт за икономически изследвания Ифо (Ifo), цитиран
от световните агенции.
Средно компаниите очакват ограниченията за обществения живот да продължат 3,9 месеца, е установило проучването.
Посочва се, че 15 процента от предприятията са принудени да затворят или да спрат производството. От тях 23 процента
са в сектора на търговия на дребно, 19 процента - в промишлеността, 12 процента - в строителството и 10 процента - в
сферата на услугите.
Половината германските компании са преминали на по-късо работно време, а 18 процента са прибягнали до орязване на
персонала, предава БТА. Над три четвърти (76%) са започнали все повече да прехвърлят служителите на дистанционна
работа.
Германия все още е в началото на пандемията от новия коронавирус и ще трябва да живее с нея дълго време, заяви
междувременно канцлерът Ангела Меркел в реч пред долната камара на парламента. "Не живеем във финалната фаза
на пандемията, а все още сме в началото й", каза тя, цитирана от Ройтерс. "Спечелихме време, нужно за укрепване на
здравната система", поясни още канцлерът. Меркел призова за по-голям бюджет на ЕС за подкрепа на икономическото
възстановяване в съюза, но заяви, че призивите от някои страни членки за общи дългови инструменти не са правилния
начин. Вместо това тя застава зад идеята за европейски икономически пакет, който да подкрепи икономическо
съживяване в следващите две години, пише БТА.
Меркел изрази безпокойство, че германците не спазват указанията за социално дистанциране и това може да доведе до
нова вълна на епидемията, след като федералното правителство и властите на германските провинции се съгласиха да
започнат да отварят някои магазини от тази седмица, а на 30 април ще обсъдят как да се действа след 3 май. Германия е
пета по брой заразени с новия коронавирус след САЩ, Испания, Италия и Франция, но броят на починалите е
сравнително нисък благодарение на ранно и масово тестване. Заразените в Германия нараснаха с 2352 и станаха общо
148 046 души по данни на института за инфекциозни заболявания "Роберт Кох". Броят на оздравелите е по-висок от броя
на
новозаразените.
"Именно защото числата пораждат надежда се чувствам задължена да кажа, че този междинен резултат е крехък.
Застанали сме на възможно най-тънкия лед. Нека не излагаме на риск постигнатото", заяви Меркел.
Германският канцлер изрази и подкрепа за СЗО в контраст с позицията на САЩ и авериканския президент Доналд Тръмп,
който спря донорската вноска на Америка за организацията.
"От името на Германия подчертавам, че СЗО е незаменим партньор и ние подкрепяме нейния мандат", заяви
канцлерката и отново подчерта, че епидемията от новия коронавирус е най-сериозното предизвикателство за Германия
откакто е основана Федерална република Германия след Втората световна война. "Ще живеем още дълго с този вирус и
въпросът е как да му попречим да надделее над нашата здравна система и да доведе до многобройни жертви. Това още
дълго време ще остане главният въпрос за политиците в Германия и Европа", заяви канцлерката. Тя подчерта и нуждата
да се произвеждат защитни приспособления, по-специално маски, в самата Германия. "Пандемията ни учи, че не е
хубаво, когато защитните облекла пристигат от далечни страни. Положението на пазара на такива материали е
напрегнато. Маските, които струват няколко евроцента, могат да станат стратегически фактор по време на пандемия",
каза Меркел.
√ Ръст на европейските борси в очаква на видеоконференцията на лидерите на страните-членки на ЕС
Индексите на водещите европейски фондови борси отчитат предимно повишения в ранната търговия в четвъртък, докато
инвеститорите се подготвят за влошени данни за бизнес активността в Европа на фона на пандемията от коронавирус,
предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,94 пункта, или 0,28%, до 331,08 пункта. Немският индекс DAX отчете
спад от 17,37 пункта, или 0,17%, до 10 397,66 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 6,06
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пункта, или 0,11%, до 5 776,69 пункта. Френският измерител CAC 40 отчете ръст от 21,43 пункта, или 0,49%, до 4 433,23
пункта.
Подиндексът SXEP, в който влизат компаниите от енергийния сектор, напредна с 2,26% на фона на стабилизирането на
цената на петрола в очакване на нови свивания на добива.
„На фона на признаците, че разпродажбите в петролния сектор са към своя край, пазарът започва да се успокоява“,
коментира Стивън Инес от at AxiCorp.
Междувременно акциите на Unilever поевтиняха с 2,72%, след като гигантът за потребителски стоки съобщи, че не може
да даде „надеждна оценка“ на въздействието на коронавируса върху неговия бизнес.
Вниманието на инвеститорите е насочено към днешната видеоконференцията на лидерите на ЕС в, на която се очаква те
да обсъдят дългосрочен бюджет за рестартиране на икономиката и мерки за подкрепа на най-засегнатите сектори и
региони.
Инвеститорите също така следят и развитието в САЩ, където се очаква броят на заявления за обезщетение за
безработица да достигне до 26 млн. за последните 5 седмици.
Същевременно с това швейцарската банка Credit Suisse постави началото на сезона на отчетите при европейските
кредитори. Акциите на банката се понижиха с 1,51%., въпреки че тя обяви 75-процентов ръст на нетната си печалба през
първото тримесечие на годината. Банката отчете печалба от 1,31 швейцарски франка за първото тримесечие спрямо 749
млн. франка за същия период на миналата година. Приходите за периода януари-март са 5,8 млрд, франка, което е ръст
от 7% в сравнение с отчетените 5,4 млрд. франка през първото тримесечие на 2019 г.
Ръст на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса отчетоха ръст за първи път от три сесии в сряда, след като цените на
суровия петрол се стабилизираха от рекордния си срив, а по-добрите от очакваното корпоративни отчети обнадеждиха
инвеститорите, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 456,94 пункта, или 1,99%, до 23 475,82 пункта. Широкообхватният индекс
Standard & Poor's 500 напредна с 62,75 пункта, или 2,29%, до 2 799,31 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq записа ръст от 232,15 пункта, или 2,81%, до 8 495,38 пункта.
Фючърсите на американският суров петрол West Texas Intermediate с доставка през юни се повишиха с 19% до 13,78
долара за барел. Същевременно с това фючърсите на сорта Брент скочиха с 7,6% до 20,76 долара за барел.
Тези резултати подкрепиха енергийния сектор, който се повиши с 3%. Акциите на Halliburton, Diamondback Energy и Noble
Energy поскъпнаха съответно с 10,32%, 9,04% и 7,81%.
Цените на суровия петрол намериха подкрепа в изказването на американския президент Донлад Тръмп, които съобщи в
Twitter, че е „инструктирал американския военноморски флот да стрелят и унищожават всички ирански кораби, които ги
тормозят в морето“.
Сезонът на отчетите също върви с пълна сила, като последните доклади зарадваха инвеститорите.
Акциите на Chipotle Mexican Grill скочиха с 12,15%, след като веригата за бързо хранене обяви по-добра от очакваното
печалба. Книжата на Snap поскъпнаха с 36,74%, а тези на Texas Instruments с 4,81% наа фона на по-добри от очакваното
резултати за тирмесечито.
До момента 84 компании от S&P 500 са обявили финансовите си отчети за тримесечието, като 67% от тях са надминали
очакванията за печалба на анализаторите, сочат данни на Refinitiv. Въпреки това печалбите на компаниите от S&P 500
вървят към спад от 13,7% на годишна база.
Разнопосочна търговия в Азия
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в четвъртък на фона
стабилизирането на петролните пазари.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 291,49 пункта, или 1,52%, до 19 429,44 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 5,48 пункта, или 0,19%, до 2 838,5 пункта, докато
по-малкият индекс Shenzhen Composite се понижи с 8,77 пункта, или 0,5%, до 1 763,03 пункта. Хонконгският индекс Hang
Seng напредна с 83,96 пункта, или 0,35%, до 23 977,32 пункта.
На борсата в Сеул бенчмаркът Kospi се повиши с 18,58 пункта, или 0,98%, до 1 914,73 пункта, въпреки информацията, че
южнокорейската икономика се е свила с 1,4% през първото тримесечие на 2020 г. спрямо предходното тримесечие.
Анализаторите очакваха спад от 1,5%.
В Австралия ASX 200 отчете спад от 4,1 пункта, или 0,08%, до 5 217,1 пункта.
Инвеститорите обаче остават предпазливи и се подготвят за дълбока рецесия.
„Сега всичко зависи от отварянето на икономиките, дори и то да е частично“, коментира Куинси Кросби от Prudential
Financial. „Наблюдаваме Германия, която започва постепенно да рестартира икономиката си. Ако нещата тръгнат добре,
германският пример ще бъде последван и от други страни“, добавя той.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете
ръст от 3,92 пункта, или 0,90%, до 439,30 пункта. BGBX40 напредна с 0,56 пункта, или 0,61%, до 92,39 пункта. BGTR30 се
повиши с 4,59 пункта, или 1,03%, до 448,98 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 128,99 пункта.
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БНР
√ Премиерът поздрави мюсюлманите със започващия днес месец Рамазан
Министър-председателят Бойко Борисов поздрави мюсюлманите със започващия днес месец Рамазан в профила си във
Фейсбук.
Заради предотвратяване разпространението на коронавируса, тази година у нас се отменят колективните вечерни
молитви в джамиите и традиционните вечери.
Само в Пакистан джамиите остават отворени заради натиск на духовниците, в останалите страни от мюсюлманския свят
строгите ограничения остават почти без изменения.
√ ЕЦБ предупреди лидерите на ЕС относно последствията от Covid-19
Ръководителят на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди в четвъртък лидерите на Европейския съюз
за риска да направят прекалено малко и прекалено късно, за да предпазят икономиката на стария континент от
последиците от коронавирусната пандемия, съобщи за Ройтерс неназован европейски източник, участващ в днешната
видеоконферентна среща на върха на ЕС.
Източникът на агенцията, запознат с забележките на Лагард към лидерите по време на видеоконференция, каза, че тя
също така ги призова бързо да създадат силен и гъвкав фонд за възстановяване, който да гарантира, че всички
правителства на ЕС могат да отговорят на фискалните предизвикателства за възстановяване.
Шефът на ЕЦБ също така предупреди лидерите, че при тежък сценарий на спад, брутният вътрешен продукт на
еврозоната може да се свие с до 15% през тази година спрямо 2019 г. и че при по-мекия сценарий, икономиката на
региона ще се сви с 9%.
√ Икономическата активност в еврозоната спря през април заради коронавирусната криза
Икономическата активност в еврозоната почти спря през настоящия месец, тъй като пандемията от Covid-19 принуди
правителствата в Европа и по целия свят да въведат строги карантинни мерки за ограничаване на вирусната зараза, което
накара мнозинството от фирмите временно да затворят, показват резултати от редовното проучване на агенция IHS
Markit сред европейските мениджъри.
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута, се свлече през април до рекордно
историческо дъно от едва 13,5 пункта спрямо 29,7 пункта през март. Това е най-ниското ниво на индекса от началото на
проучването на IHS Markit, което беше дадено през средата на 1998 г.
По този начин индексът PMI падна страшно дълбоко в негативна територия (под важното ниво от 50 пункта), което е знак
за силно свиване на бизнес дейността почти към нулево ниво.
"През април се виждат безпрецедентните щети върху икономиката на еврозоната на фона на ограничителните
антивирусни мерки, съчетани с намаляването на глобалното търсене и недостига както на персонал, така и на нови
поръчки", посочи главният бизнес икономист на IHS Markit Крис Уилямсън.
"Свирепостта на спада надмина това, което си представяха повечето икономисти", допълни той.
Според него априлските нива на PMI индекса съответстват на свиване на икономиката на еврозоната със 7,5% през
второто тримесечие.
Затворените ресторанти, барове и други развлекателни дейности, отменените ваканции и рестрикциите при пътуванията
засегнаха много тежко доминиращата в еврозоната сфера на услугите. Съответният PMI индекс на бизнес активността
при услугите се срина през април до ново рекордно дъно от едва 11,7 пункта от 26,4 пункта през март - далеч под
важната бариера от 50 пункта, която е водораздел между спад и растеж на икономическата активност.
Промишленият PMI индекс пък падна от 44,5 пункта през март до 134-месечно дъно през април от 33,6 пункта.
При почти пълната липса на търсене и много затворени предприятия, производителите рязко намалиха нивото на
персонал. Съответният PMI подиндекс, измерващ заетостта, падна през април до 35,7 от 44,3 пункта, достигайки найниското от април 2009 г. - малко преди началото на дълговата криза в еврозоната тогава.
"Предвид този продължителен спад в търсенето, загубата на работни места може да се засили още повече спрямо
настоящото темпо", посочи Уилямсън и отбеляза: "Надеждите са заложени в бавното вдигане на ограничителните мерки,
за да отслаби бизнес парализата, която беше отчетена през април. Въпреки това, напредъкът изглежда болезнено бавен,
за да се предотврати втора вълна от вирусната инфекция".
Драматични спадове на бизнес активността до рекордно ниски нива се наблюдават и при двете водещи икономики от
еврозоната, показват резултати от последното проучване на IHS Markit.
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в Германия, се срина през април до рекордно дъно от 17,1 пункта
спрямо 35,0 пункта през март. Промишленият PMI индекс удари 133-месечно дъно от 34,4 пункта спрямо 45,4 пункта
месец по-рано, докато индексът, измерващ активността в сферата на услугите, се срина през април до рекордно в
историята дъно от 15,9 спрямо 31,7 пункта месец по-рано.
Коронавирусната пандемия влоши рекордно и общият PMI индекс на Франция до 11,2 пункта (от 28,9 през април), като
промишленият индекс падна до историческо дъно от 31,5 пункта (спрямо 43,2 пункта през март), а индексът в сферата на
услугите до рекордно дъно от едва 10,4 пункта (спрямо 27,4 месец по-рано).
√ Близо 24 млн. по-малко приходи в актуализирания бюджет на София
Готова е актуализацията на бюджета на София за 2020 година. След въвеждане на извънредното положение само за
месец март спадът на приходите е близо 19 милиона лева.
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Прогнозите са, че спадът ще продължи. Бюджетът е актуализиран с близо 24 милиона и половина лева по-малко
приходи.
Запазват се всички планирани средства за стратегическите проекти като метрото, транспортните връзки от вътрешния
ринг и връзките с Околовръстния път, строителството на нови детски градини и ясли, средствата за почистване,
инвестиции в общинските болници и здравни заведения, както и издръжката на социалните услуги.
Намаляват се средствата за няколко инфраструктурни обекти, които още не са стартирали.
Очаква се сериозен спад на приходите от градския транспорт - както заради намалената продажба на билети и карти,
така и заради неработещите зони за платено паркиране.
Сериозен спад има и в отчета на приходите на общинските лечебни заведения заради допълнителните разходи за
лечение на пациенти с коронавирус и заради намалялата дейност.
В средата на годината ще бъде направена нова оценка на бюджета с готовност да бъде предложена втора актуализация.
Възнагражденията в надзорните съвети на няколко общински организации в София ще бъдат спрени за половин
година. Сумите ще бъдат използвани за борба с коронавируса.
До месец октомври 2020-та година се спират възнагражденията на членовете на Надзорните съвети в Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, в Специализираният приватизационен фонд и Съвета за управление на
Гаранционния фонд за малки и средни предприятия.
Парите ще бъдат използвани за храна и лекарства на самотно живеещи болни и възрастни хора, социални дейности, за
работа на общинските болници и други належащи нужди.
Investor.bg
√ Ангелкова: Чужди туристи ще декларират липса на зараза с COVID-19 за лятото
На този етап съветваме да не се отказват резервации, казва министърът на туризма
България ще настоява за общо решение на ниво Европейски съюз за придвижването на гражданите на съюза, които искат
да пътуват като туристи това лято. Междувременно страната ни обсъжда въвеждането на декларация за чужди туристи, в
която да се посочва, че те не са заразени с коронавирус. Това обяви министърът на туризма Николина Ангелкова по bTV в
предаването „Лице в лице“.
Тя обясни, че в идния понеделник ще се проведе среща на министрите на туризма в ЕС, на която ще се търси единна
политика за пътуванията на туристи в рамките на евросъюза.
Според Ангелкова подобно общо решение ще минимизира хаоса, който може да се създаде във връзка с пандемията от
коонавирус.
„Смятам, че трябва да има единна политика на ниво ЕС, когато говорим за справяне със заразата“, посочи министърът. И
обясни, че българското Министерство на туризма е подготвило и се обсъжда с бранша въвеждането на специална
декларация, в която всеки турист, пристигащ в България, ще декларира, че не е заразен с коронавирус. Това е мярка,
подобна на вече обявената от Гърция за здравен паспорт, каза Ангелкова.
Министерството на туризма работи в посока да има късен летен сезон - от юли. Важно е каква ще е ситуацията с
коронавируса и как ще се развие епидемията не само у нас, но и в чужбина, посочи още Ангелкова.
„Трудно е да се правят прогнози. Гледаме с оптимизъм към юли и август“, отбеляза тя.
Министерството на туризма разработва различни мерки в подкрепа на бъдещ късен летен сезон, повтори министърът.
Работи се по мерки, но няма как да се удовлетворят желанията на всички. Работим така, че да има баланс между
интересите и на бизнеса, и на потребителите, коментира тя исканията за оставката ѝ.
На този етап министерството съветва да не се отказват резервации, откази няма засега, но липсват и записани. Ще се
разчита изцяло на вътрешния туризъм, а въпросите за безплатни чадъри и шезлонги и ваучери за почивки все още се
обсъждат.
Около 72 хиляди души от сектора на туризма досега са обхванати от мярката 60/40, като половината са от хотелиерство и
ресторантьорство, информира още Ангелкова.
Към момента тя нямала информация за фалити на фирми и туроператори.
Ангелкова ще постави въпроса за отпадането на туристическите визи за Русия и Турция на ниво Европейски съвет, стана
още ясно от разговора.
√ БНБ изчисли индивидуалните годишни вноски на банките
Кредитните институции ще внесат средствата във Фонда за преструктуриране на банките
Българската народна банка определи индивидуалните годишни вноски за 2020 г. на банките, лицензирани в България, и
на клоновете на кредитните институции от трети държави, съобщи пресцентърът на централната банка. Те ще бъдат
внесени във Фонда за преструктуриране на банките.
Преди месец БНБ определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда в размер на 157 876 116 лева.
Централните банкери взеха решението въз основа на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници.
Investor.bg припомня, че създаването на Фонда за преструктуриране на банките беше заложено в Закона за
възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, който беше обнародван през
2015 г.
Текстовете в закона се отнасят не само за банките, които имат лиценз за банкова дейност в България, а и за клоновете на
кредитните институции от трети държави.
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Със закона се създаде процедура за възстановяване и преструктуриране на банки в България в случай на появата на
системни проблеми. Българското законодателство е приведено в съответствие с европейската директива.
В началото на април миналата година със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници парламентът прехвърли Фонда за преструктуриране на банки към Българската народна
банка. Това е и част от плана за присъединяване на страната ни към ERM II и Банковия съюз.
√ Макрон: Нужни са финансови трансфери към най-засегнатите региони, не само заеми
Френският държавен глава смята, че заемите само ще доведат до трупане на още дълг от някои държави
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че отговорът на Европа към икономическите сътресения, предизвикани от
коронавируса, изисква финансови трансфери към най-тежко засегнатите региони, а не само заеми, предава Ройтерс.
В изявление, след като лидерите на Европейския съюз (ЕС) проведоха видео среща на високо равнище, Макрон
коментира, че спасителният пакет на ЕС за бързо възстановяване трябва да е на стойност поне 5 до 10 процентни пункта
от брутния вътрешен продукт на блока.
„Обсъждат се няколко инструмента. Важното е, че отговорът е достатъчно голям, финансиран чрез дълг, който се
предлага и гарантира съвместно, и че от друга страна има подходящи бюджетни трансфери до най-тежко засегнатите
региони и сектори на икономиката“, посочва Макрон.
Съществуват разногласия по отношение на размера и формата на спасителния пакет, каза той и добави, че европейският
проект няма бъдеще, ако страните членки не успеят да отговорят на „изключителния шок“.
Най-дълбокото разделение между държавите членки не е във връзка с идеята за съвместно емитиран дълг, а дали
средствата ще се прехвърлят под формата на заеми или грантове, твърди френският държавен глава.
По думите му заемите ще бъдат контрапродуктивни, ще служат само за натрупването на още дълг от най-засегнатите
страни.
„Това няма да реши основните проблеми“, категоричен е Макрон
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Заловиха силова група за поръчки - какво се знае за нападателите над журналиста Слави Ангелов?;
Кога се очаква пикът на заразата в България? - изчисленията на проф. Николай Витанов;
Във Видинско: четирима заразени с коронавирус в старчески дом в гара Орешец - как ще се погрижат за
болните?;
Продължава тестването в столичния квартал "Факултета" - как се справят медиаторите?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Да натопят друг за катастрофата, при която бе убит Милен Цветков, пробват Кристиан и адвокатът му;
в. 24 часа - България иска еврофонд от € 500 млрд. за възстановяване след кризата;
в. Труд - Падане на мерки може да доведе до втора вълна;
в. Труд - 7,8% спад на икономиката, но ще наваксаме догодина;
в. Телеграф - 173 млн. грант за 20 000 малки фирми;
в. Телеграф - Олигарсите тормозят лекари, за да атакуват дарителите;
в. Монитор - Премиерът Бойко Борисов обяви след срещата на върха на ЕС: 173 млн. лв. грантове за 20 000 фирми срещу
кризата;
в. Монитор - Проверяват Лозан Панов за уронване на престижа на Темида;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Красимир Ципов, депутат от ГЕРБ: По-високи наказания за всички катастрофи - до 5 г. затвор и глоба 5000 лв,
глоба ако караш дрогиран;
в. Труд - Извънредният и пълномощен посланик на Република Корея в България Джънг Джингю пред „Труд": Южна Корея
е готова да помогне на България срещу COVID-19;
в. Телеграф - Владимир Тодоров, шеф на Българската асоциация на пострадалите в катастрофи: Тестовете за наркотици са
крайно недостатъчни;
в. Монитор - Емил Радев, евродепутат от ЕНП ГЕРБ: Европейската солидарност е най-добрата ваксина срещу пандемията;
Водещи анализи
в. Сега - Политизация на пандемията тресе България;
в. Сега - Те не го пускат в Шенген, той пита за Eврозоната;
в. Сега - Пир по време на чума;
в. 24 часа - След 11 години подготовка България тръгна към еврото;
в. Труд - Под обсадата на невидимия враг;
в. Телеграф - Печалбата на гърба на потребителя;
в. Монитор - Глупава и (без) срамна класация.
√ Захариева: Разхлабване на мерките – само при научни данни, за да няма обратен ефект
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„Държавите са на различен етап от кризата - някои са много по-засегнати от други. Много е важно поетапното
разхлабване на мерките да бъде основано на научни данни, за да не се получи обратният ефект". Така в ефира на
„Здравей, България" външният ни министър Екатерина Захариева коментира възможната отмяна на ограниченията,
въведени заради пандемията.
„Това е асиметрична криза. Засяга не само здравето. Вижте колко последици има. Надяваме се излизането от нея да
бъде доста по-координирано", поясни Захариева.
На въпроса могат ли да разчитат държавите членки на подкрепа от ЕС, министърът на външните работи обясни следното:
„Европейската комисия реагира изключително бързо и адекватно. В рамките на седмица се промениха много правила за
фондовете. Пренасочиха се средства за справяне с кризата".
Външният ни министър коментира и кандидатстването ни за чакалнята на еврозоната. „Българското правителство работи
целенасочено за това. Трябваше ли да дойде такава криза, за да се убедим, че е по-добре да сме в еврозоната?", пита
Захариева.
„Всяка държава се опитва да спаси туризма си. За съжаление, няма да възстановим нормалния живот през лятото.
Призивът е да си останем в България. Студентските бригади също са отложени до 12 май. Издаването на визи е отменено
засега", заключи министърът на външните работи.
√ БАБХ възбрани над 24 т вносни зеленчуци с пестициди
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи и възбрани 24 478 кг вносни зеленчуци от трети страни с
наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди.
Не е допуснато търгуването на 15 273 кг пипер и 9 205 кг домати. Количествата предстои да бъдат насочени за
унищожаване или връщане в страната на произход, спрямо законодателството.
С новооткритите пратки общото количество на възбранените зеленчуци надминава 51 тона.
Пробите за лабораторно изпитване са взети в изпълнение на Заповед на директора на Агенцията за засилен контрол
върху пратките с вносни плодове и зеленчуци за съдържание на остатъчни вещества от пестициди.
√ Какви са най-разпространените рискове при онлайн пазаруване
Като се има предвид фактът, че всички сме посъветвани да стоим вкъщи и основният ни източник на забавление идва
под формата на нашите лаптопи, не е изненада, че много от нас се обръщат и към онлайн пазаруването.То е удобно и
понякога
икономично.
Онлайн пазаруването в рамките на ЕС продължава да увеличава своя дял, сочат последните данни от Европейската
статистическа служба Евростат. Причините за това са както повишеното използване на интернет и подобрението на
сигурността, така и възможността да се пазарува по всяко време и отвсякъде.
Потребителите също така имат достъп до сравнителни сайтове, с които да изберат по-евтин продукт. По време на
настоящата пандемия от коронавирус очакванията са, че в бъдеще онлайн търговията ще заема все по-голям дял от
търговията в световен мащаб.
Най-голям дял на пазаруващи онлайн има в Скандинавските държави. Начело по този показател са Дания и Швеция с дял
от 84 и 82%, следвани от Нидерландия (81%), Германия (79%) и Финландия (73%). Най-голямо повишение през
последните 10 г. се отчита в Естония - от 17 на 68%.
България заема последната - 27-а позиция, по този показател в ЕС. Едва 22% от хората, участвали в проучването, са
посочили, че са пазарували онлайн в последната година спрямо 21 на сто за година по-рано и 5% за през 2009 г.
Българите пазаруват най-вече дрехи, обувки, козметика и техника.
Онлайн шопинга обаче има и своите недостатъци. Хакери и други онлайн престъпници постоянно се опитват да измамят
хората чрез фалшиви предложения и намаления.
Съгласно неотдавнашен доклад на Better Business Bureau, измамите с покупки от интернет са вторият най-рискован тип
измама след тези с обяви за работа, пише GOBankingRates.
Разбира се, пазаруването онлайн невинаги води до кражба на лични данни. Съществуват обаче и други рискове. Може да
загубите парите си, да получите подправен продукт или въобще нищо да не получите.
Знаейки най-разпространените видове мошеничества, с които се сблъскват онлайн потребителите, може да се защитите.
Бъдете внимателни когато: искат от вас да платите с банков превод, получили сте линк в текстово съобщение, влезли сте
във фалшив сайт или домейн, предлагат ви невероятно изгодни сделки, използвате общодостъпен Wi-Fi за поръчки,
получавате фишинг писма и получавате фалшиви уведомления за доставка.
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