Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ ПОЗИЦИЯ НА АИКБ ПО ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
Във връзка с предстоящото второ гласуване на законопроекта за изменение на Закона за здравето, №002-01-16,
внесен от Министерски съвет на 05.05.2020 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) представя
на вниманието Ви своята позиция по отделни важни за българската икономика изменения. Позицията е изпратена
до председателя на Комисията по правни въпроси към 44-то Народно събрание г-жа Анна Александрова.
Повече информация ще намерите по-долу, както и в приложения файл.
Изх. № 169/10.05.2020 г.
ДО
Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Относно: Второ гласуване на законопроекта за изменение на Закона за здравето, № 002-01-16, внесен от Министерски
съвет на 05.05.2020 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА,
Във връзка с предстоящото второ гласуване на законопроекта за изменение на Закона за здравето, № 002-01-16, внесен
от Министерски съвет на 05.05.2020 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България изразява следната принципна
позиция по отделни важни за българската икономика изменения:
1. Не подкрепяме § 2, с който се предлагат изменения в чл. 63 от закона. Предлаганото законодателно решение с
така наречената „извънредна епидемична обстановка“ противоречи на Конституцията на Република България,
създавайки неясна правна отлика от уредените военно или друго извънредно положение, и е в колизия с норми
на Закона за защита при бедствия. Предоставянето на правомощия на отделен министър да въвежда временни
противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион на практика преурежда в ущърб
на правата на гражданите и бизнеса въпроси, чието решаване Конституцията и действащото законодателство са
възложили съответно на Народното събрание или на Министерския съвет. Ако този правен нонсенс бъде приет,
означава основни принципи като недопускането на неоснователно ограничаване на права да се уреждат с общи
административни актове.
2. Подкрепяме мерките със социален характер, както и удължаването на срокове, свързани с тях, предлагани с § 4
в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП).
3. В ЗМДВИП е необходимо и допълнение, с което да се осигури необходима подкрепа за възстановяването на
българската туристическа индустрия. Такова е предложено със законопроект за допълнение на Закона за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13
март 2020 г., № 054-01-37, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 04.05.2020 г.
Доколкото става дума за актове, уреждащи една и съща материя на основание чл. 81 от Правилника за
организацията и дейността на Народното събрание, смятаме, че двата законопроекта следва да бъдат обсъдени
от комисията едновременно, а в този случай, освен подкрепа за българската туристическа индустрия, със същите
средства може да се подпомогне и българският въздушен транспорт, поради което предлагаме
допълнително предложеният чл. 26 по вносител да се прецизира така:
Чл. 26 (1) Министерството на туризма предоставя на туроператори, които използват авиокомпании с български
оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до България, държавна субсидия в размер на 6000 евро за всеки
полет, в срок от две години от отмяна на извънредното положение, обявено с този закон.
(2) Субсидия могат да получат и туроператори, които ползват услугите на превозвачи с оперативен лиценз,
издаден от страна, различна от Република България, при условие, че туроператорът докаже липсата на интерес за
изпълнение на конкретния полет от страна на авиационните превозвачи с български оперативен лиценз.
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(3) Редът за доказване на липса на интерес за изпълнение от превозвач с български оперативен лиценз на чартърен
полет, обект на този член, се определя с акт на министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
Предложението ни е мотивирано от обстоятелството, че българските авиокомпании разполагат с парк от минимум 25 –
30 самолета в готовност за изпълнение на чартърни полети по заявка на туроператори, като среднодневно могат да се
изпълняват общо от основните чартърни летища не по-малко от 30 полета, средно по 200 – 250 пътника на полет. В
средномесечен план българските авиокомпании, ако противоепидемичната обстановка позволява, са в състояние, по
заявка и по договори с туроператори, да изпълняват около 900 – 1000 полета.
4. За нас, като организация, изразител на интересите на българския бизнес, е изключително важно предложението,
изложено в т. 15 по отношение на Преходните и заключителните разпоредби на ЗМДВИП, изразено в
удължаване до 30 юни 2020 г. на възможността за изплащане на компенсации. Подкрепяме това предложение,
като същевременно го намираме за недостатъчно, доколкото видът и начинът на плащане са несравнимо поважни от предвидения за такова плащане срок.
АИКБ и другите организации на работодателите представяха многократно предложения за смекчаване на
икономическите последици от извънредното положение върху икономиката, сред които бяха и необходимите
изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13.03.2020 г., за да се промени така наречената мярка 60/40 на 60/0, което означава държавата
да поеме 60 на сто от осигурителния доход на работник или служител (при съответните критерии) и това да е всичко,
което неработещият работник получава като компенсация. Друго плащане от страна на предприятието с преустановена
дейност или за съответната част при непълно работно време да не се дължи, каквато е световната практика. Никъде по
света, освен в България, не се дължи 100% компенсация в такива случаи. Заплащането на равни възнаграждения на
неработещи и работещи е нонсенс, несправедливо е спрямо работещите и е невъзможно да се осъществи в повечето
случаи. Това изискване прави мярката с много ограничен обхват, за което говори фактът, че 3 дни преди края на
извънредното положение са усвоени едва 1, 22 % от предвидените за мярката средства (12 236 476 лева от предвиден
бюджет 1 000 000 000 лева).
Мярката 60/0 е доказала пригодността си в ЕС като добра европейска практика (Германия). Тя освобождава
предприятията, изпаднали в затруднения в следствие от коронакризата, от задължението да доплащат до 100 % от
загубения доход и да внасят осигуровки върху неизработени доходи. Тази мярка подкрепя реално заетостта и доходите
на хората в предприятията – както напълно, така и частично прекратили дейността си или преминали на непълно работно
време. Въвеждането на подобна мярка ще предостави реална подкрепа на предприятията, които не разполагат със
значителни финансови резерви, да запазят работните места и по този начин ще преодолеят основен порок на сега
действащата мярка – 60/40.
Мярката 60/0 е значително по-справедлива и следователно ще бъде по-добре възприета и широкоприложима и за
работодателите, и за работниците, които работят. Това в крайна сметка ще доведе до по-ефективно използване на
предвидените средства, респективно – до запазване на по-голям брой работни места. Трябва да се посочи, че
предложеното, платимо от държавата плащане от 60%, е силно занижено спрямо много страни в ЕС и ОИСР – като
Австрия (90%, 85%, 80%), Великобритания (80%), Швейцария (80%), Словения (80%), Дания (75%), Латвия (75%), Канада
(75%), Кипър (70%) и т. н. В съседна Румъния, с която обичаме да се сравняваме, мярката е във вида 75/0.
Кризата с COVD-19 отново завари българската държава и общество без предварителна подготовка, отново бяхме
изненадани и неподготвени. Наложи се в ускорени срокове и извънредни ситуации да се изработва антикризисно
законодателство с влошено качество и без ясна оценка за въздействието му. В разгара на всяка криза управляващите
започват да изработват и предлагат антикризисни мерки за подкрепа на заетостта, за повишаване на ликвидността, за
социално подпомагане на изпадналите в социална криза хора и т.н. Вместо това трябва с широк обществен консенсус да
бъдат приети няколко безспорни антикризисни мерки, насочени към всяка проблемна област, които при настъпване на
кризисна ситуация да действат автоматично. Такава мярка за запазване на заетостта в период на икономическа криза
може да бъде мярката 60/0. Това е и германският модел на кризисно законодателство.
5. Намираме за важно и подкрепяме предложението, изразено с § 7 и уреждащо промяна в Кодекса на труда, с
което неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов
стаж. Подкрепяме и предложението през 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване да се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни, но смятаме, че систематичното му
място е в § 8, в който се уреждат измененията в Кодекса за социално осигуряване.
В същата връзка и с оглед на това, че § 7 урежда изменения в Кодекса на труда, обръщаме внимание, че страната ни не
се е възползвала от възможността, предвидена в чл. 19 от Директива 2003/88/ЕО, където се допуска да се определят
референтни периоди за сумирано изчисляване на работното време в рамките на 12 месеца и ясно е казано, че
„държавите членки имат възможност, при спазване на общите принципи за защита на безопасността и здравето на
работниците, по обективни или технически съображения или съображения, свързани с организацията на работа, да
допуснат с колективни трудови договори или споразумения, сключени между социалните партньори, да се определят
референтни периоди, които в никакъв случай не надвишават 12 месеца“. Така директивата допуска да се въведе
сумирано изчисляване на работното време и за период, по-дълъг от 6 месеца, което би осигурило необходимата
гъвкавост на организация на работния процес в условията на мерки за спиране на разпространението на COVID-19. По
тази причина АИКБ предлага да се обсъди възможността в чл. 142, ал. 2 от КТ да се направи изменение, по силата на
което да се допусне с КТД или със споразумение между социалните партньори въвеждането на 9 или 12 – месечен
срок за прилагане на сумирано изчисляване на работното време. Убедени сме, че това ще бъде реално подпомагаща
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българската икономика антикризисна мярка, която ще позволи на предприятията, при зачитане на интересите на
работниците и служителите, да бъдат по-гъвкави в организацията на работния процес, като по този начин запазят своята
конкурентоспособност и работните места. Не на последно по значение място такава мярка не само не изисква
разходване на какъвто и да е публичен ресурс, но и ще допринесе за увеличаването му.
Многократно сме заявявали и необходимостта от отпадане на забраната и прекомерните ограничения за полагане на
извънреден труд и т. нар. удължено работно време, от съвместяване на сумираното изчисляване на работното време и
извънредния труд, които не съответстват на изискванията на съответната Директива 2003/88/ЕО и практиката в
държавите членки на ЕС. Чрез отмяна на чл. 146, ал. 1 от КТ и при запазване на изискванията за междудневна и
междуседмична почивка следва да отпадне максималният брой работни часове извънреден труд в рамките на една
календарна година.
6. Подкрепяме предвидената в § 13 възможност концедентът или министърът на туризма да намалява размера на
концесионно или наемно възнаграждение, дължимо за 2020 г. по действащи договори за концесия или наем на
морски плаж, или по договори, които ще влязат в сила през 2020 г., или да отложи плащането им до 31 декември
2020 г., като това намаляване следва пряко да се обвърже с цената на предоставянето на принадлежности по
смисъла на § 1, т. 6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие на посетителите на плажове в
съответствие с одобрена от МС методика, осигуряваща единен подход и отчитаща индивидуалните особености
на обектите. Смятаме, че това е необходима диспозитивна мярка, която ще благоприятства развитието на
туристическия бизнес, и сме на мнение, че може да бъде прилагана и по-дългосрочно, с конкретно договаряне
за всеки отделен случай и при интерес за това.

С УВАЖЕНИЕ,
ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
НОВА ТВ
√ АИКБ с позиция относно измененията в Закона за здравето
Във връзка с предстоящото второ гласуване на законопроекта за изменение на Закона за здравето, внесен от МС на 5
май, Асоциацията на индустриалния капитал в България представи своята позиция по отделни важни за българската
икономика изменения.
Вижте цялата позиция:
ДО
Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Относно: Второ гласуване на законопроекта за изменение на Закона за здравето, № 002-01-16, внесен от Министерски
съвет на 05.05.2020 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА,
Във връзка с предстоящото второ гласуване на законопроекта за изменение на Закона за здравето, № 002-01-16, внесен
от Министерски съвет на 05.05.2020 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България изразява следната принципна
позиция по отделни важни за българската икономика изменения:
1. Не подкрепяме § 2, с който се предлагат изменения в чл. 63 от закона. Предлаганото законодателно решение с
така наречената „извънредна епидемична обстановка“ противоречи на Конституцията на Република България,
създавайки неясна правна отлика от уредените военно или друго извънредно положение, и е в колизия с норми
на Закона за защита при бедствия. Предоставянето на правомощия на отделен министър да въвежда временни
противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион на практика преурежда в ущърб
на правата на гражданите и бизнеса въпроси, чието решаване Конституцията и действащото законодателство са
възложили съответно на Народното събрание или на Министерския съвет. Ако този правен нонсенс бъде приет,
означава основни принципи като недопускането на неоснователно ограничаване на права да се уреждат с общи
административни актове.
2. Подкрепяме мерките със социален характер, както и удължаването на срокове, свързани с тях, предлагани с § 4
в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП).
3. В ЗМДВИП е необходимо и допълнение, с което да се осигури необходима подкрепа за възстановяването на
българската туристическа индустрия. Такова е предложено със законопроект за допълнение на Закона за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13
март 2020 г., № 054-01-37, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 04.05.2020 г.
Доколкото става дума за актове, уреждащи една и съща материя на основание чл. 81 от Правилника за
организацията и дейността на Народното събрание, смятаме, че двата законопроекта следва да бъдат обсъдени
от комисията едновременно, а в този случай, освен подкрепа за българската туристическа индустрия, със същите
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средства може да се подпомогне и българският въздушен транспорт, поради което предлагаме
допълнително предложеният чл. 26 по вносител да се прецизира така:
Чл. 26 (1) Министерството на туризма предоставя на туроператори, които използват авиокомпании с български
оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до България, държавна субсидия в размер на 6000 евро за всеки
полет, в срок от две години от отмяна на извънредното положение, обявено с този закон.
(2) Субсидия могат да получат и туроператори, които ползват услугите на превозвачи с оперативен лиценз,
издаден от страна, различна от Република България, при условие, че туроператорът докаже липсата на интерес за
изпълнение на конкретния полет от страна на авиационните превозвачи с български оперативен лиценз.
(3) Редът за доказване на липса на интерес за изпълнение от превозвач с български оперативен лиценз на чартърен
полет, обект на този член, се определя с акт на министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
Предложението ни е мотивирано от обстоятелството, че българските авиокомпании разполагат с парк от минимум 25 –
30 самолета в готовност за изпълнение на чартърни полети по заявка на туроператори, като среднодневно могат да се
изпълняват общо от основните чартърни летища не по-малко от 30 полета, средно по 200 – 250 пътника на полет. В
средномесечен план българските авиокомпании, ако противоепидемичната обстановка позволява, са в състояние, по
заявка и по договори с туроператори, да изпълняват около 900 – 1000 полета.
4. За нас, като организация, изразител на интересите на българския бизнес, е изключително важно предложението,
изложено в т. 15 по отношение на Преходните и заключителните разпоредби на ЗМДВИП, изразено в
удължаване до 30 юни 2020 г. на възможността за изплащане на компенсации. Подкрепяме това предложение,
като същевременно го намираме за недостатъчно, доколкото видът и начинът на плащане са несравнимо поважни от предвидения за такова плащане срок.
АИКБ и другите организации на работодателите представяха многократно предложения за смекчаване на
икономическите последици от извънредното положение върху икономиката, сред които бяха и необходимите
изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13.03.2020 г., за да се промени така наречената мярка 60/40 на 60/0, което означава държавата
да поеме 60 на сто от осигурителния доход на работник или служител (при съответните критерии) и това да е всичко,
което неработещият работник получава като компенсация. Друго плащане от страна на предприятието с преустановена
дейност или за съответната част при непълно работно време да не се дължи, каквато е световната практика. Никъде по
света, освен в България, не се дължи 100% компенсация в такива случаи. Заплащането на равни възнаграждения на
неработещи и работещи е нонсенс, несправедливо е спрямо работещите и е невъзможно да се осъществи в повечето
случаи. Това изискване прави мярката с много ограничен обхват, за което говори фактът, че 3 дни преди края на
извънредното положение са усвоени едва 1, 22 % от предвидените за мярката средства (12 236 476 лева от предвиден
бюджет 1 000 000 000 лева).
Мярката 60/0 е доказала пригодността си в ЕС като добра европейска практика (Германия). Тя освобождава
предприятията, изпаднали в затруднения в следствие от коронакризата, от задължението да доплащат до 100 % от
загубения доход и да внасят осигуровки върху неизработени доходи. Тази мярка подкрепя реално заетостта и доходите
на хората в предприятията – както напълно, така и частично прекратили дейността си или преминали на непълно работно
време. Въвеждането на подобна мярка ще предостави реална подкрепа на предприятията, които не разполагат със
значителни финансови резерви, да запазят работните места и по този начин ще преодолеят основен порок на сега
действащата мярка – 60/40.
Мярката 60/0 е значително по-справедлива и следователно ще бъде по-добре възприета и широкоприложима и за
работодателите, и за работниците, които работят. Това в крайна сметка ще доведе до по-ефективно използване на
предвидените средства, респективно – до запазване на по-голям брой работни места. Трябва да се посочи, че
предложеното, платимо от държавата плащане от 60%, е силно занижено спрямо много страни в ЕС и ОИСР – като
Австрия (90%, 85%, 80%), Великобритания (80%), Швейцария (80%), Словения (80%), Дания (75%), Латвия (75%), Канада
(75%), Кипър (70%) и т. н. В съседна Румъния, с която обичаме да се сравняваме, мярката е във вида 75/0.
Кризата с COVD-19 отново завари българската държава и общество без предварителна подготовка, отново бяхме
изненадани и неподготвени. Наложи се в ускорени срокове и извънредни ситуации да се изработва антикризисно
законодателство с влошено качество и без ясна оценка за въздействието му. В разгара на всяка криза управляващите
започват да изработват и предлагат антикризисни мерки за подкрепа на заетостта, за повишаване на ликвидността, за
социално подпомагане на изпадналите в социална криза хора и т.н. Вместо това трябва с широк обществен консенсус да
бъдат приети няколко безспорни антикризисни мерки, насочени към всяка проблемна област, които при настъпване на
кризисна ситуация да действат автоматично. Такава мярка за запазване на заетостта в период на икономическа криза
може да бъде мярката 60/0. Това е и германският модел на кризисно законодателство.
5. Намираме за важно и подкрепяме предложението, изразено с § 7 и уреждащо промяна в Кодекса на труда, с
което неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов
стаж. Подкрепяме и предложението през 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване да се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни, но смятаме, че систематичното му
място е в § 8, в който се уреждат измененията в Кодекса за социално осигуряване.
В същата връзка и с оглед на това, че § 7 урежда изменения в Кодекса на труда, обръщаме внимание, че страната ни не
се е възползвала от възможността, предвидена в чл. 19 от Директива 2003/88/ЕО, където се допуска да се определят
референтни периоди за сумирано изчисляване на работното време в рамките на 12 месеца и ясно е казано, че
„държавите членки имат възможност, при спазване на общите принципи за защита на безопасността и здравето на
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работниците, по обективни или технически съображения или съображения, свързани с организацията на работа, да
допуснат с колективни трудови договори или споразумения, сключени между социалните партньори, да се определят
референтни периоди, които в никакъв случай не надвишават 12 месеца“. Така директивата допуска да се въведе
сумирано изчисляване на работното време и за период, по-дълъг от 6 месеца, което би осигурило необходимата
гъвкавост на организация на работния процес в условията на мерки за спиране на разпространението на COVID-19. По
тази причина АИКБ предлага да се обсъди възможността в чл. 142, ал. 2 от КТ да се направи изменение, по силата на
което да се допусне с КТД или със споразумение между социалните партньори въвеждането на 9 или 12 – месечен
срок за прилагане на сумирано изчисляване на работното време. Убедени сме, че това ще бъде реално подпомагаща
българската икономика антикризисна мярка, която ще позволи на предприятията, при зачитане на интересите на
работниците и служителите, да бъдат по-гъвкави в организацията на работния процес, като по този начин запазят своята
конкурентоспособност и работните места. Не на последно по значение място такава мярка не само не изисква
разходване на какъвто и да е публичен ресурс, но и ще допринесе за увеличаването му.
Многократно сме заявявали и необходимостта от отпадане на забраната и прекомерните ограничения за полагане на
извънреден труд и т. нар. удължено работно време, от съвместяване на сумираното изчисляване на работното време и
извънредния труд, които не съответстват на изискванията на съответната Директива 2003/88/ЕО и практиката в
държавите членки на ЕС. Чрез отмяна на чл. 146, ал. 1 от КТ и при запазване на изискванията за междудневна и
междуседмична почивка следва да отпадне максималният брой работни часове извънреден труд в рамките на една
календарна година.
6. Подкрепяме предвидената в § 13 възможност концедентът или министърът на туризма да намалява размера на
концесионно или наемно възнаграждение, дължимо за 2020 г. по действащи договори за концесия или наем на
морски плаж, или по договори, които ще влязат в сила през 2020 г., или да отложи плащането им до 31 декември
2020 г., като това намаляване следва пряко да се обвърже с цената на предоставянето на принадлежности по
смисъла на § 1, т. 6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие на посетителите на плажове в
съответствие с одобрена от МС методика, осигуряваща единен подход и отчитаща индивидуалните особености
на обектите. Смятаме, че това е необходима диспозитивна мярка, която ще благоприятства развитието на
туристическия бизнес, и сме на мнение, че може да бъде прилагана и по-дългосрочно, с конкретно договаряне
за всеки отделен случай и при интерес за това.
Дарик
√ АИКБ с позиция за измененията в Закона за здравето
Във връзка с предстоящото второ гласуване на законопроекта за изменение на Закона за здравето, внесен от МС на 5
май, Асоциацията на индустриалния капитал в България представи своята позиция по отделни важни за българската
икономика изменения.
Вижте цялата позиция:
Не подкрепяме
§ 2, с който се предлагат изменения в чл. 63 от закона.Предлаганото законодателно решение с така наречената
„извънредна епидемична обстановка“ противоречи на Конституцията на Република България, създавайки неясна правна
от лика от уредените военно или друго извънредно положение, и е в колизия снорми на Закона за защита при бедствия.
Предоставянето на правомощия на отделен министър да въвежда временни противоепидемични мерки на територията
на странатаили на отделен регион на практика преурежда в ущърб на правата на гражданите и бизнеса въпроси, чието
решаване Конституцията и действащото законодателство савъзложили съответно на Народното събрание или на
Министерския съвет. Ако тозиправен нонсенс бъде приет, означава основни принципи като недопускането
нанеоснователно ограничаване на права да се уреждат с общи административни актове.2.
Подкрепяме
мерките със социален характер, както и удължаването на срокове,свързани с тях, предлагани с § 4 в Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020
г.(ЗМДВИП).3.В ЗМДВИП е необходимо и допълнение, с което да се осигури необходима подкрепа за възстановяването
на българската туристическа индустрия. Такова е предложено със законопроект за допълнение на Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., № 05401-37, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 04.05.2020 г. Доколкото става дума за актове,
уреждащи една и съща материя на основание чл. 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание,смятаме, че двата законопроекта следва да бъдат обсъдени от комисията едновременно,а в този случай, освен
подкрепа за българската туристическа индустрия, със същите средства може да се подпомогне и българският въздушен
транспорт, поради което предлагаме допълнително предложеният чл. 26 по вносител да се прецизира така:
Чл. 26 (1) Министерството на туризма предоставя на туроператори, които използват авиокомпании с български
оперативен лиценз за изпълнение на чартърниполети до България, държавна субсидия в размер на 6000 евро за всеки
полет, в срок от две години от отмяна на извънредното положение, обявено с този закон.(2) Субсидия могат да получат и
туроператори, които ползват услугите на превозвачи с оперативен лиценз, издаден от страна, различна от Република
България,при условие, че туроператорът докаже липсата на интерес за изпълнение на конкретния полет от страна на
авиационните превозвачи с български оперативен лиценз.(3) Редът за доказване на липса на интерес за изпълнение от
превозвач с български оперативен лиценз на чартърен полет, обект на този член, се определя с акт на министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията.
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Предложението ни е мотивирано от обстоятелството, че българските авиокомпании разполагат с парк от минимум 25 - 30
самолета в готовност за изпълнение на чартърни полети по заявка на туроператори, като среднодневно могат да се
изпълняват общо от основните чартърни летища не по-малко от 30 полета, средно по 200 - 250 пътника на полет. В
средномесечен план българските авиокомпании, ако противоепидемичната обстановка позволява, са в състояние, по
заявка и по договори с туроператори, да изпълняват около 900 - 1000 полета.4.За нас, като организация, изразител на
интересите на българския бизнес, е изключително важно предложението, изложено в т. 15 по отношение на Преходните
и заключителните разпоредби на ЗМДВИП, изразено в удължаване до 30 юни 2020 г. на възможността за изплащане на
компенсации.
Подкрепяме
това предложение, като същевременно го намираме за недостатъчно, доколкото видът и начинът на плащане са
несравнимо по-важни от предвидения за такова плащане срок. АИКБ и другите организации на работодателите
представяха многократно предложения за смекчаване на икономическите последици от извънредното положение върху
икономиката, сред които бяха и необходимите изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., за да се промени така наречената
мярка 60/40 на 60/0, което означава
държавата да поеме 60 на сто от осигурителния доход на работник или служител (при съответните критерии) и това да е
всичко, което неработещият работник получава като компенсация= Друго плащане от страна на предприятието с
преустановена дейност или за съответната част при непълно работно време да не се дължи, каквато е световната
практика. Никъде по света, освен в България, не се дължи 100% компенсация в такива случаи. Заплащането на равни
възнаграждения на не работещи и работещи е нон сенс, несправедливо е спрямо работещите и е невъзможно да се
осъществи в повечето случаи. Това изискване прави мярката с много ограничен обхват, за което говори фактът, че 3 дни
преди края на извънредното положение са усвоени едва 1, 22 % от предвидените за мярката средства(12 236 476 лева от
предвиден бюджет 1 000 000 000 лева).Мярката 60/0 е доказала пригодността си в ЕС като добра европейска
практика(Германия). Тя освобождава предприятията, изпаднали в затруднения в следствие от коронакризата, от
задължението да доплащат до 100 % от загубения доход и да внасятосигуровки върху неизработени доходи. Тази мярка
подкрепя реално заетостта и доходите на хората в предприятията – както напълно, така и частично прекратили дейността
си или преминали на непълно работно време. Въвеждането на подобна мярка ще предостави реална подкрепа на
предприятията, които не разполагат със значителни финансови резерви, да запазят работните места и по този начин ще
преодолеят основен порок на сега действащата мярка – 60/40.Мярката 60/0 е значително по-справедлива и
следователно ще бъде по-добре възприета и широко приложима и за работодателите, и за работниците, които
работят.Това в крайна сметка ще доведе до по-ефективно използване на предвидените средства, респективно – до
запазване на по-голям брой работни места. Трябва да се посочи, че предложеното, платимо от държавата плащане от
60%, е силно занижено спрямо много страни в ЕС и ОИСР – като Австрия (90%, 85%, 80%), Великобритания
(80%),Швейцария (80%), Словения (80%), Дания (75%), Латвия (75%), Канада (75%), Кипър(70%) и т. н. В съседна Румъния,
с която обичаме да се сравняваме, мярката е във вида 75/0.Кризата с COVD-19 отново завари българската държава и
общество без предварителна подготовка, отново бяхме изненадани и неподготвени. Наложи се в ускорени срокове и
извънредни ситуации да се изработва антикризисно законодателство с влошено качество и без ясна оценка за
въздействието му. В разгара на всяка криза управляващите започват да изработват и предлагат антикризисни мерки за
подкрепа на заетостта, за повишаване на ликвидността, за социално подпомагане на изпадналите в социална криза хора
и т.н. Вместо това трябва с широк обществен консенсус да бъдат приети няколко безспорни антикризисни мерки,
насочени към всяка проблемна област, които при настъпване на кризисна ситуация да действат автоматично. Такава
мярка за запазване на заетостта в период на икономическа криза може да бъде мярката 60/0. Това е и германският
модел на кризисно законодателство.5.Намираме за важно и
подкрепяме предложението, изразено с § 7 и уреждащо промяна в Кодекса на труда, с което неплатеният отпуск по чл.
160, ал. 1 до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж.
Подкрепяме и предложението през 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
да се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни, но смятаме,
че систематичното му място е в § 8,
в който се уреждат измененията в Кодекса за социално осигуряване.В същата връзка и с оглед на това, че § 7 урежда
изменения в Кодекса на труда,обръщаме внимание, че страната ни не се е възползвала от възможността, предвидена в
чл. 19 от Директива 2003/88/ЕО, където се допуска да се определят референтни периоди за сумирано изчисляване на
работното време в рамките на 12 месеца и ясно е казано, че „държавите членки имат възможност, при спазване на
общите принципи за защита на безопасността и здравето на работниците, по обективни или технически съображения
или съображения, свързани с организацията на работа, да допуснат с колективни трудови договори или споразумения,
сключени между социалните партньори, да се определят референтни периоди, които в никакъв случай не надвишават 12
месеца“. Така директивата допуска да се въведе сумирано изчисляване на работното време и за период, по-дълъг от 6
месеца, което би осигурило необходимата гъвкавост на организация на работния процес в условията на мерки за
спиране на разпространението на COVID-19.
По тази причина АИКБ предлага да се обсъди възможността в чл. 142, ал. 2 от КТ да се направи изменение, по силата на
което да се допусне с КТД или със споразумение между социалните партньори въвеждането на 9 или 12 – месечен срок
за прилагане на сумирано изчисляване на работното време
. Убедени сме, че това ще бъде реално подпомагаща българската икономика антикризисна мярка, която ще позволи на
предприятията, при зачитане на интересите на работниците и служителите, да бъдат по-гъвкави в организацията на
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работния процес, като по този начин запазят своята конкурентоспособност и работните места. Не на последно по
значение място такава мярка не само не изисква разходване на какъвто и да е публичен ресурс, но и ще допринесе за
увеличаването му.Многократно сме заявявали и необходимостта от отпадане на забраната и прекомерните ограничения
за полагане на извънреден труд и т. нар. удължено работно време, от съвместяване на сумираното изчисляване на
работното време и извънредния труд, които не съответстват на изискванията на съответната Директива 2003/88/ЕО и
практиката в държавите членки на ЕС. Чрез
отмяна на чл. 146, ал. 1 от КТ и при запазване на изискванията за между дневна и между седмична почивка следва да
отпадне максималният брой работни часове извънреден труд в рамките на една календарна година.
Подкрепяме
предвидената в § 13 възможност концедентът или министърът натуризма да намалява размера на концесионно или
наемно възнаграждение, дължимо за 2020 г. по действащи договори за концесия или наем на морски плаж, или по
договори,които ще влязат в сила през 2020 г., или да отложи плащането им до 31 декември 2020г., като това намаляване
следва пряко да се обвърже с цената на предоставянето на принадлежности по смисъла на § 1, т. 6 от Закона за
устройство на Черноморското крайбрежие на посетителите на плажове в съответствие с одобрена от МС
методика,осигуряваща единен подход и отчитаща индивидуалните особености на обектите.Смятаме, че това е
необходима диспозитивна мярка, която ще благоприятства развитието на туристическия бизнес, и сме на мнение, че
може да бъде прилагана и по-дългосрочно, с конкретно договаряне за всеки отделен случай и при интерес за това.
В. Банкерь
√ АИКБ отново настоява "60/40" да стане "60/0"
Асоциацията на индустриалния капитал в България представи своята позиция по отделни важни за българската
икономика изменения в Закона за здравето, в който ще бъдат записани част от разпоредбите от Закона за извънредното
предложение.
АИКБ не подкрепя предложението здравният министър да получи правомощия да управлява извънредна епидемична
обстановка, защото противоречи на конституцията.
"Предоставянето на правомощия на отделен министър да въвежда временни противо епидемични мерки на територията
на страната или на отделен регион на практика преурежда в ущърб на правата на гражданите и бизнеса въпроси, чието
решаване Конституцията и действащото законодателство са възложили съответно на Народното събрание или на
Министерския съвет.Ако този правен нонсенс бъде приет, означава основни принципи като недопускането на
неоснователно ограничаване на права да се уреждат с общи административни актове", казват от работодателската
организация.
От АИКБ настояват мярката "60/40" да бъде преобразувана в "60/0", което означава държавата да поеме 60 на сто от
осигурителния доход на работник или служител (при съответните критерии) и това да е всичко, което неработещият
работник получава като компенсация
Друго плащане от страна на предприятието с преустановена дейност или за съответната част при непълно работно време
да не се дължи, каквато е световната практика.
"Никъде по света, освен в България, не се дължи 100% компенсация в такива случаи", подчертават от АИКБ и допълват, че
заплащането на равни възнаграждения на работещи и неработищи е несправедливо спрямо работещите, както и
невъзможно да се осъществи в повечето случаи.
Това изискване прави мярката с много ограничен обхват, за което говори фактът, че 3 дни преди края на 2 извънредното
положение са усвоени едва 1, 22% от предвидените за мярката средства (12 236 476 лева от предвиден бюджет 1 000 000
000 лева), поясняват от асоциацията.
Трябва да се посочи, че предложеното, платимо от държавата плащане от 60%, е силно занижено спрямо много страни в
ЕС и ОИСР –като Австрия (90%, 85%, 80%), Великобритания (80%),Швейцария (80%), Словения (80%), Дания (75%), Латвия
(75%), Канада (75%), Кипър(70%) и т. н. В съседна Румъния, с която обичаме да се сравняваме, мярката е във вида 75/0,
напомнят от АИКБ.
В. Стандарт
√ АИКБ предлага мярка 60 на 0 и субсидии за чартърите
Мярката „60 на 40“ да стане „60 на 0“ и субсидии за чартърните полети. Това са част от предложенията на Асоциацията
на индустриалния капитал (АИКБ) за промяна в Закона за здравето, който предстои да бъде гласуван на второ четене.
„АИКБ и другите организации на работодателите представяха многократно предложения за смекчаване на
икономическите последици от извънредното положение върху икономиката, сред които бяха и необходимите
изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, за да се промени така
наречената мярка „60/40“ на „60/0“, което означава държавата да поеме 60 на сто от осигурителния доход на работник
или служител и това да е всичко, което неработещият получава като компенсация“, се казва в официална позиция на
организацията.
Друго плащане от страна на предприятието с преустановена дейност или за съответната част при непълно работно време
да не се дължи, каквато е световната практика. Никъде по света, освен в България, не се дължи 100% компенсация в
такива случаи, уточняват още работодателите.
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От АИКБ настояват и за отпадне на максималния брой работни часове извънреден труд в рамките на една календарна
година. „Многократно сме заявявали необходимостта от отпадане на забраната и прекомерните ограничения за
полагане на извънреден труд и т. нар. удължено работно време, от съвместяване на сумираното изчисляване на
работното време и извънредния труд“, пишат от АИКБ.
От организацията настояват и за спешна подкрепа на туристическия сектор в страната. Те предлагат министерството на
туризма да предоставя на туроператори, които използват авиокомпании с български оперативен лиценз за изпълнение
на чартърни полети до България, държавна субсидия в размер на 6000 евро за всеки полет, в срок от две години от
отмяна на извънредното положение. Субсидия могат да получат и туроператори, които ползват услугите на превозвачи с
оперативен лиценз, издаден от страна, различна от България, при условие, че туроператорът докаже липсата на интерес
за изпълнение на конкретния полет от страна на авиационните превозвачи с български оперативен лиценз, добавят още
от АИКБ.
„Предложението ни е мотивирано от обстоятелството, че българските авиокомпании разполагат с парк от минимум 25 30 самолета в готовност за изпълнение на чартърни полети по заявка на туроператори, като среднодневно могат да се
изпълняват общо от основните чартърни летища не по-малко от 30 полета, средно по 200 - 250 пътника на полет“,
уточняват от организацията.
От позицията на Асоциацията на индустриалния капитал става ясно, че голяма част от промените в Закона за здравето,
които предстоят да бъдат гласувани на второ чете, са подкрепени от тях.
Една от основните промени, която организацията не подкрепя, е параграф 2, с който се предлагат изменения в чл. 63 от
закона.
„Предоставянето на правомощия на отделен министър да въвежда временни противоепидемични мерки на територията
на страната или на отделен регион на практика преурежда в ущърб на правата на гражданите и бизнеса въпроси, чието
решаване Конституцията и действащото законодателство са възложили съответно на Народното събрание или на
Министерския съвет. Ако този правен нонсенс бъде приет, означава основни принципи като недопускането на
неоснователно ограничаване на права да се уреждат с общи административни актове“, пишат от АИКБ.
Списание „Икономист“
√ Усвоени са едва 1,22% от предвидените по мярката 60/40 пари
Според АИКБ работодателите не трябва да доплащат и схемата да е 60/0 или 70-80/0
Три дни преди края на извънредното положение са усвоени едва 1,22% от предвидените по мярката 60/40 средства - 12
236 476 лева от предвиден бюджет 1 000 000 000 лева. Това се казва в Позиция на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ), пратена в правната комисия на парламента преди второто гласуване на законопроекта за
изменение на Закона за здравето, в които ще залегнат антикризисни мерки след извънредното положение.
Според АИКБ причина за слабия интерес към мярката 60/40, при която държавата плаща 60 на сто от заплатата и
осигуровките на работника, а работодателят – 40%, за да не бъде той съкратен, е че тя е със сбъркана философия и
никъде по света не се прилага така. Според работодателската организация не може един човек, който не работи, да
получава 100% от възнаграждението си, колоко и един човек, който работи. А в същото време предприятие с
преустановена или намалена дейност да доплаща заплата и осигуровка до пълния им размер отпреди кризата.
АИКБ предлага мярката да стане 60/0, т.е. работодателите да не плащат заплата и осигуровка, а само държавата, в
размер на 60 на сто. Такава била работещата практика в Германия и ЕС. Само така се подкрепяли реално заетостта и
доходите на хората в предприятията – както напълно, така и частично прекратили дейността си или преминали на
непълно работно време.
"Въвеждането на подобна мярка ще предостави реална подкрепа на предприятията, които не разполагат със значителни
финансови резерви, да запазят работните места и по този начин ще преодолеят основен порок на сега действащата
мярка – 60/40", се казва в Позицията на АИКБ.
Работодателското сдружение изтъква, че подпомагането от държавата е значително по-сериозно в редица други страни –
мярката е 90/0 (85/0, 80/0) в Австрия, 80/0 във Великобритания, Швейцария и Словения, 75/0 в Дания, Латвия, Канада и
Румъния.
Economic.bg
√ АИКБ предлага: Повече извънреден труд, субсидии за чартърите и „60/40“ да стане „60/0“
Това става ясно от позиция на организацията свързана с промените в Закона за здравето
Трансформиране на мярката „60/40“ в „60/0“, премахване на допустимите часове извънреден труд на година, както и
субсидии за чартърните полети. Това са част от предложенията на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) за
промяна в Закона за здравето, който предстои да бъде гласуван на второ четене.
„АИКБ и другите организации на работодателите представяха многократно предложения за смекчаване на
икономическите последици от извънредното положение върху икономиката, сред които бяха и необходимите
изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, за да се промени така
наречената мярка „60/40“ на „60/0“, което означава държавата да поеме 60 на сто от осигурителния доход на работник
или служител и това да е всичко, което неработещият работник получава като компенсация“, се казва в официална
позиция на организацията.
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Друго плащане от страна на предприятието с преустановена дейност или за съответната част при непълно работно време
да не се дължи, каквато е световната практика. Никъде по света, освен в България, не се дължи 100% компенсация в
такива случаи, уточняват още от работодателската организация.
От АИКБ настояват още и за отпадне максималният брой работни часове извънреден труд в рамките на една календарна
година. „Многократно сме заявявали и необходимостта от отпадане на забраната и прекомерните ограничения за
полагане на извънреден труд и т. нар. удължено работно време, от съвместяване на сумираното изчисляване на
работното време и извънредния труд“, пишат от АИКБ.
От организацията настояват и за спешна подкрепа на туристическия сектор в страната. Те предлагат промяна в Закона за
извънредното положение, според която министерството на туризма да предоставя на туроператори, които използват
авиокомпании с български оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до България, държавна субсидия в
размер на 6000 евро за всеки полет, в срок от две години от отмяна на извънредното положение. Субсидия могат да
получат и туроператори, които ползват услугите на превозвачи с оперативен лиценз, издаден от страна, различна от
Република България, при условие, че туроператорът докаже липсата на интерес за изпълнение на конкретния полет от
страна на авиационните превозвачи с български оперативен лиценз, добавят още от АИКБ.
„Предложението ни е мотивирано от обстоятелството, че българските авиокомпании разполагат с парк от минимум 25 30 самолета в готовност за изпълнение на чартърни полети по заявка на туроператори, като среднодневно могат да се
изпълняват общо от основните чартърни летища не по-малко от 30 полета, средно по 200 - 250 пътника на полет“,
уточняват от организацията.
Като цяло обаче от позицията на Асоциацията на индустриалния капитал става ясно, че голяма част от промените в
Закона за здравето, които предстоят да бъдат гласувани на второ чете, са подкрепени от тях.
Една от основните промени, която организацията обаче не подкрепя е параграф 2, с който се предлагат изменения в чл.
63 от закона. Предлаганото законодателно решение с така наречената „извънредна епидемична обстановка“
противоречи на Конституцията на Република България, създавайки неясна правна отлика от уредените военно или друго
извънредно положение, и е в колизия с норми на Закона за защита при бедствия.
„Предоставянето на правомощия на отделен министър да въвежда временни противоепидемични мерки на територията
на страната или на отделен регион на практика преурежда в ущърб на правата на гражданите и бизнеса въпроси, чието
решаване Конституцията и действащото законодателство са възложили съответно на Народното събрание или на
Министерския съвет. Ако този правен нонсенс бъде приет, означава основни принципи като недопускането на
неоснователно ограничаване на права да се уреждат с общи административни актове“, пишат от АИКБ.
БНТ
√ Ефективни ли са мерките в подкрепа на бизнеса - коментар на Васил Велев и Пламен Димитров
Извънредно онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще се проведе днес, посветено на
мерките, които държавата ще предприеме след края на извънредното положение на 13 май. В студиото на Сутрешния
блок по темата гостуваха президентът на КНСБ Пламен Димитров и Васил Велев, председател на Управителния съвет на
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
В студиото на сутрешния блок Пламен Димитров и Васил Велев изразиха очаквания, че с внесените корекции
недостатъците ще са преодолени.
Димитров изтъкна, че сектор "Туризъм" се нуждае от целеви мерки, като посочи два водещи механизма - директна
подкрепа, съобразно оборотите през миналата година. По думите му 200 млн. биха били добра инжекция. Също така
мярката 60:40 в бранша на летния туризъм да бъде променена на 80:20.
Васил Велев коментира, че обсъждат с Министерството на туризма комплекс от мерки, които засягат и ресторантите.
Ваучерите са добро решение, необходимо е разширяване и на ваучерите за храна. Поевтиняване на чартърите, да имат
предимство при тази мярка българските авиокомпании. Също така, преразглеждане на условията за участие на
предприятията в мерките на държавата за подпомагане.
Предложено беше, също така, намаляване на ДДС в сектора до 5 или 9%.
Цялото интервю вижте във видеото.
√ Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъди антикризисните мерки
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно онлайн заседание на 11 май 2020 г., от 11.00
ч. Съветът ще обсъди предложения за антикризисни мерки на социалните партньори и становищата на ресорните
министерства по тях.
Като втора и трета точка от дневния ред на заседанието са включени предложенията на Асоциацията на индустриалния
капитал в България за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и обсъждане на
проблема със злоупотреби с парични обезщетения за безработица.
Frog News
√ Велев: Мярката 60/40 не работи
Мярката 60/40 е обхванала 1% от хората и тя не работи. ”Тя е провал, има много малък обхват. Живеем в паралелни
реалности. Тя не е ефективна и трябва да се коригира”, заяви още Велев. 3000 предприятия са се възползвали, което е
малко и подчертава факта, че мярката не работи.
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Това заяви пред БНТ Васил Велев, председател на УС на АИКБ
"Днес ще обсъждаме с Министерство на туризма набор от мерки. Трябва да се разшири обхватът за ваучерите на храна,
поевтиняване на чартърите и да са с предимство нашите авиокомпании. Липсата на задължение към фиска да се
преоформи това да е преди 2020 година. Така предприятията да могат да имат право да участват в мерките за
подпомагане на предприятията в затруднения. Наредба Н-18 трябва да бъде отсрочена, както и да се намали данък
добавена стойност за храна до 5%, не само в магазините, но и в заведенията. Мярката трябва да е 60 на 0 - когато се
подкрепя отсъстващия доход е само от страна на държавата и той никога не е в пълен размер, това е световна практика",
каза още той.
"Когато икономиката започне да расте, ще се случи така, че тези които получават обезщетения за безработица и работят
в сивия сектор ще се изкушат да го правят и за напред", смята Велев.
"Неизрядна фирма е тази, която е укрила задълженията си, а не тази която ги е декларирала и не е успяла да ги плати",
уточни Велев. Той бе категоричен, че междуфирмената задлъжнялост расте. Мерките трябва да се насочат и там, за да се
подтиснат тези явления, допълва Велев.
ТВ „Европа“
√ Доколко успешна е схемата 60/40 според бизнеса?
Теодор Дечев, директор "Индустриални политики" в АИКБ, за кризисните мерки на правителството за подпомагане
на бизнеса, в студиото на "Темите" по ТВ "Европа"
Работодателските организации продължават да настояват за предприемането на нови адекватни мерки, защото
положението на пазара на труда се влошава с всеки изминал ден. А предприятията, в които са заети ¾ от работещите
българи, не могат да се възползват от мярката 60/40 – това е мнението на работодателските организации.
В студиото на предаването "Темите" по ТВ "Европа" темата коментира Теодор Дечев, директор "Индустриални политики"
в АИКБ.
„Не искам да злословя за правителството, защото в крайна сметка никой досега не е провеждал целенасочена
икономическа политика в условията на пандемия. Нито в България, нито където и да било по света“, каза той. „И преди е
имало пандемии, но не е имало точно такава икономическа политика. Затова, и поради силната системна и
извънсистемна опозиция, правителството е в абсурдното положение каквото и да става, да твърди, че мярката работи.
Ние много отдавна доказахме, че т.нар. мярка 60/40 в първоначалния си вариант беше всъщност 23/77. Очевидно е, че
огромното мнозинство от фирмите в затруднения не са в състояние да отговорят на изискванията на тази мярка. Всички
го казват. Повечето фирми изобщо нямат резерви.“
Теодор Дечев подчерта, че българската икономика е много отворена, което е добре. Включена е в основните световни
вериги на доставка, което също е добре. Но лошата новина е, че сме някъде по средата на веригите за доставка и при нас
добавената стойност е ниска.
„Друг е въпросът, че за много от тези мерки в движение се разбира, че не работят. При такава ситуация обикновените
хора биха сменили мярката. Но правителството не може, защото ще бъде критикувано“, заяви той. „Не ги оправдавам, не
са прави. По-добре е човек да признае, че мярката не работи и да се сбогува с някакъв процент от рейтинга си, но
работата да върви. А не да убеждава света, че всичко е наред, че се увеличава броя на фирмите и хората и пр. Ние сме
предложили много алтернативни мерки, с пълни разчети. Почнаха да идват, между другото, и първите отзиви от
министерства по предложенията на работодателите. Добрата новина е, че има положителни отзиви. Лошата новина е, че
все още няма отзив от Министерството на финансите. А когато за някакви мерки няма отзив от Министерството на
финансите, значи нищо не сме направили. То е въпрос на сметка, на преценка, на политически риск… Най-простата
мярка, която предложихме, и която би разбрал и човек с незавършено основно образование е предприятията, които не
работят, да не плащат „такса смет“. Не може да не произвеждаш смет, а да плащаш за това, че някой не извозва
несъществуващ боклук. А все още този въпрос виси. Друга мярка: да се освободят предприятията, които не работят от
това, което хората наричат „данък сгради“. По много мерки има съгласие между синдикати и работодатели… Спешно е
необходимо да се изработи екзит-план, план за излизане от кризата.“
Вижте целия разговор в приложеното видео.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Правната комисия разглежда мерките след края на извънредното положение
Кабинетът, а не здравният министър да обявяват извънредна епидемиологична обстановка след края на извънредното
положение. Такава промяна в Закона за здравето предлагат депутатите от ГЕРБ.
Днес тя ще бъде разгледана заедно с останалите предложения в правната комисия на парламента за да се уточни по
какви правила ще живеем след 13 май.
Според управляващите, целият Министерски съвет трябва да стои зад искането, основано на 8 критерия. Същата теза
застъпва и опозицията в лицето на БСП.
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От левицата настояват още за облекчения за кредитополучателите, подкрепа за работниците и по-ниско ДДС за храни и
лекарства. От ГЕРБ предвиждат санкциите за нарушаване на карантината да останат и след 13 май.
Междувременно здравният министър настоява в сила да останат забраната за влизане у нас на чужденци извън ЕС,
задължителната 14-дневна карантина за пристигналите от чужбина, както и ограниченото придвижване при възникване
на нови огнища на заразата.
Все още под въпрос остава отварянето на детските градини. Както и бъдещето на туристическия сезон заради забараната
за влизане на чужденци.
Окончателният вариант на законопроекта ще бъде гласуван утре.
√ Кирил Ананиев настоява част от забраните да останат и след 13 май
Само след 3 дни ще приключи извънредното положение в страната. Но част от забраните ще останат.
Чужденци да не могат да влизат в България. А 14-дневна карантина да очаква българите, които се завръщат - за това
настоява здравният министър Кирил Ананиев и след 13 май.
Все още под въпрос остава отварянето на детските градини.
По повод възобновяване работата на кината и театрите, Ананиев каза пред БНР, че в понеделник ще има среща по
темата с колегата си Боил Банов.
√ Комисия по стокови борси и тържища: Потребяват се храни с по-високо качество
В момента има масово предлагане на български продукт, спадът на цените обаче е с по-бавно темпо. Забелязва се една
тенденция на потребяване на по-високо качество продукти. Това каза в студиото на "Денят започва с Георги Любенов"
председателят на Държавна комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ) Владимир Иванов.
Владимир Иванов – председател на ДКСБТ: Към момента наблюдаваме един доста добър конкурентен процес, което
изкара и повече качество на пазара, това е особено валидно за млечните продукти. Буквално ние ядем в момента
млечни продукти доста по-високо качество. По-скоро ниското качество отстъпи от пазара.
По отношение на цените на плодовете и зеленчуците Иванов каза, че и "там наблюдаваме едни по-странни вариации".
Това, което коронавирусът докара и като взаимодействие при плодовете и зеленчуците, е, че там спадовете, които се
очакват, са с по-малки темпове, отбеляза председателят на ДКСБТ.
Владимир Иванов – председател на Държавна комисия по стокови борси и тържища: Ние повече от 40 дни имаме на
основните храни едни равнища, които са права линия, т.е. вариациите са в рамките на процент, което е в рамките на
нормалните търговски взаимодействия.
Иванов каза, че в началото на извънредното положение имало трудности "докато се оформят зелените коридори и
докато започнат хората да се стиковат в новата среда".
Владимир Иванов – председател на ДКСБТ: Естествено не може да се каже, че средата е по-лесно за общуване, но
имаше и едни позитивни ефекти. Конкуренцията стана доста по-нормална, тъй като свръхконкуренцията, която се
наблюдава в България, взимаше понякога доста неприятни влияния, които водеха до ниска цена на всяка цена, съответно
компромиси с качеството.
Като друга "полза от коронавируса" Иванов посочи намаляването на сивите практики.
Владимир Иванов – председател на ДКСБТ: Имаме един много стабилизиран и нормален пазар.
Вижте целия разговор във видеото.
√ Стартира идентификация на площите с насаждения от маслодайна роза в страната
Стартира идентификация на насажденията от маслодайна роза в страната. Със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите Десислава Танева са назначени комисии, включващи представители на Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Института по розата и етерично маслените култури, както и служители от
съответната Областна дирекция „Земеделие“.
Идентификацията се извършва във фенофаза „цъфтеж“, в началото на кампанията по розобера. Тя е съгласно Закона за
маслодайната роза, обнародван в Държавен вестник на 31 януари 2020 г. Проверките на място са детайлни. Те се
извършват в присъствието на собственика на насажденията или на негов представител.
Основната цел е да се установи видът на насажденията, колко от площите са засадени с Rosa damascena и колко с Rosa
alba и да се запази качеството на българското масло.
Идентификацията стартира от Южна България и ще продължи до средата на месец юни.
Насажденията от маслодайна роза се създават от сертифициран посадъчен материал, който трябва да отговаря на
изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал. При отглеждането им се прилагат добри земеделски
практики, съобразени с биологичните изисквания за двата вида рози.
√ Стартира извънредна схема за помощ за складиране на различни видове сирене
Държавен фонд „Земеделие“ ще стартира прием на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на
някои сирена от понеделник - 11.05.2020 г.
Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева помощта ще се прилага само по
отношение на произвеждани в страната сирена, които отговарят на изискванията за млечен продукт сирене, съгласно
Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти.
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Мярката се отнася за сирена, които са подходящи за по-нататъшно съхранение след периода на зреене. Тя е част от
приетия пакет мерки от Европейската Комисия в подкрепа на пазара на селскостопански продукти за преодоляване на
кризата с COVID-19.
Максималното количество продукти предмет на подпомагане по схемата е 100 000 тона, като разпределението му
между държавите членки е според обема на тяхното производство. За България е определен таван от 889 тона.
Срокът за подаване на заявленията е до 30 юни 2020 г. По схемата ще се кандидатства за продукти, които вече са
поставени на склад. Максималното количество за всяко заявление е 0,5 тона.
Размерът на помощта е 15,57 евро/т фиксирани разходи за складиране плюс 0,40 евро/т на ден за складиране по
договор. Помощта може да се отпусне само, ако договореният период на складиране е между 60 и 180 дни.
Държавен фонд "Земеделие" трябва да прекрати сключването на договори за частно складиране на сирена, когато
общото количество сирена, за което е приложена мярката, достигне 889 т. Ако последният оператор, с който се сключва
договор е заявил количество, с което се надхвърля посоченият лимит, договорът ще се сключи за количество в рамките
му.
√ Националната библиотека и библиотекарите празнуват
Националната библиотека и българският библиотекар празнуват.
Днешният 11 май е патронен празник на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и професионален за
българския библиотекар.
Националната библиотека е най-голямата библиотека в страната и най-старият културен институт в следосвобожденска
България. Сегашната сграда е тържествено открита на 16 декември 1953 г.
√ Отварят център за тестване за COVID-19 в сградата на Европейския парламент
От днес в сградата на Европейския парламент ще заработи Център за тестване за коронавирусна инфекция, предаде АФП.
На ден в Центъра ще могат да бъдат тествани около 2000 души.
Идеята е специалното звено да бъде предазначено за асимптоматични лица, идентифицирани от личните лекари или
здравните власти като контактни лица на болен човек. В центъра ще има 4 лаборатории и 21 помещения за взимане на
проби.
От края на април кухните в сградата на ЕП в Страсбург се използват за приготвянето на 500 порции храна за нуждаещи се
всеки ден.
БНР
√ От днес - масови проверки за носенето на маски в градския транспорт
Глоби очакват пътниците на столичния градски транспорт, ако не носят предпазни маски. За това ще следят в превозните
средства екипи на Центъра за градска мобилност и полицията, които започват съвместни проверки от днес.
Градският транспорт постепенно започва да движи с делнично разписание, уверява кметът на София Йорданка
Фандъкова. „Целта е да може все пак да няма струпване на хора в градския транспорт. Напомням, че и по заповедта на
министъра на здравеопазването маските в градския транспорт са задължителни. Моля гражданите да ги ползват!“
„Не става въпрос за игри. Нито искаме да глобяваме, нито да проверяваме, но е изключително важно да бъдем съвестни
и да спазваме тези мерки“, коментира Димитър Дилчев от Центъра за градска мобилност в София в предаването "Преди
всички".
Съвместните проверки с полицията ще продължат, докато мерките са в сила, уточни той и напомни, че физическият
достъп до шофьорите е ограничен, а те също работят с маски.
Не се очаква скоро възстановяване на пътникопотока в размера отпреди извънредното положение. Възстановяване в
обичайния обем може би ще има есента, ако всичко се развие добре дотогава, коментира Димитър Дилчев пред
„Хоризонт“.
С намалено работно време и по зимен график ще се движи метрото, а нощният градски транспорт няма да работи.
Има изготвено предложение срокът на платените винетни стикери за зоните за платено паркиране да бъде удължен с
два месеца заради промяната в режима на паркиране по време на извънредното положение, съобщи Дилчев.
√ Започва Европейската седмица на общественото здраве
От днес започва Европейската седмица на общественото здраве, която ще продължи до 15 май. Над 100 онлайн прояви
от 25 страни са свързани с различни аспекти на пандемията от Covid-19.
Мотото на седмицата, която се открива в Брюксел е „С обединени усилия за по-здрави общности“.
“Регистрирани са над 100 онлайн събития от повече от 25 страни. Предвидените теми за всеки един от дните на
седмицата са свързани с изключителната тема „Covid-19 - координация, колаборация, комуникация“, обясни доц. Гена
Грънчарова - дългогодишен преподавател в Медицинския университет и председател на Българската асоциация по
обществено здраве.
„Ще бъдат представени примери за това как хората могат да се подкрепят във времето на социална изолация. Усилията
за недопускане по-нататък на насилване на здравните неравенства са отразени в темата „Равенство в здравето за
всички“. Българската асоциация по обществено здраве с център в Плевен регистрира 35 събития - България е на първо
място по най-висока активност на участие“.
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√ Концесионери искат намаляване на таксите на плажовете
Таксите на плажовете трябва да бъдат поне намалени, коментира пред БНР-Бургас концесионерът на ивицата в
„Крайморие“ Николай Димитров. За да се спазва дистанция, то чадърите и шезлонгите ще бъдат разредени поне на 4
метра отстояние, пояснява той. Те няма да са по-голяма бройка, категоричен е той и пояснява, че държавата трябва да
реагира спрямо таксите, които се дължат към нея:
"За да може ние, самите стопани на плажовете, да намалим предлаганата цена за чадър и шезлонг. Защото, знаете
ли какви са ми основните притеснения, лично на мен? Че хората за два месеца изхабиха полагащите им се и платени,
и неплатени отпуски, повечето хора останаха без никакъв ресурс и дори да имат желание да ползват какъвто и да е
продукт, каквато и да е услуга, на който и да е плаж, те няма да имат и финансовата възможност", каза Николай
Димитров.
Таксите, които дължим трябва, ако не да се премахнат за тази година, то да се намалят, за да можем да сме
конкурентноспособни на нашите съседни държави, пояснява Димитров. Така ще можем да предложим и по-ниски цени,
но и да поддържаме ивиците изрядни, казва той.
√ Европейската агенция за безопасност и здраве при работа с насоки за бизнеса
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа публикува насоки за адаптиране на работните места и защита
на работещите в условията на пандемията от Covid-19.
На бизнеса се препоръчва да актуализира оценката на риска и въведе мерки, които да сведат до минимум излагането на
коронавирус.
При възможност служителите от уязвими групи трябва да работят от домовете си.
На бизнеса се препоръчва още поръчките да са онлайн, а доставките– безконтактни. Между работните места да има
непромокаема преграда, особено ако не може да се запази разстояние от 2 метра.
За момента се препоръчва да се извършва само най-важната работа, като част от дейностите се забавят, докато рискът
намалее.
Работещите обаче трябва да са изолирани, като физическият контакт между тях да се намали доколкото е възможно,
дори по време на почивките. След престой на предприятието и при завръщане на работното място, след физическо
дистанциране влизането в предприятията да е контролирано.
√ ЕК препоръчва държавни гаранции в ЕС за ваучери за анулирани пътувания
Европейската комисия ще поиска от страните членки на ЕС да предоставят държавни гаранции за ваучери за анулирани
пътувания по време на пандемията от коронавирус, ако те предпочитат хората да приемат ваучери вместо
възстановяване на средствата, съобщава Ройтерс, визирайки стратегически документ на ЕК.
Следващата сряда предстои Европейската комисия да представи насоки и препоръки за държавите членки на ЕС за
постепенно премахване на ограниченията по вътрешните граници, рестартиране на пътуванията и възраждане на
туристическият сектор, който е един от най-тежко пострадалите от въведените рестриктивни мерки заради
коронавирусната пандемия.
Германия и други страни членки призовават за временно суспендиране на правилата на ЕС, които принуждават
страдащите от липсата на налични средства авиокомпании и хотелиерската индустрия да предлагат възстановявания в
пълен размер на сумите заради анулирани полети и пътувания, вместо да предоставят на своите клиенти ваучери за
бъдещи пътувания.
Според информацията на Ройтерс, Европейската комисия ще поиска от държавите членки на ЕС да направят ваучерите
по-привлекателни, за да насърчават клиентите да ги приемат, вместо да получа пари в брой.
"За да осигурят стимули за самолетните пасажери и за пътниците да приемат ваучери вместо възстановяване на суми,
ваучерите трябва да бъдат защитени срещу несъстоятелност на емитента и да останат възстановими до края на
валидността им, ако не бъдат обратно изкупени“, се посочва в проектодокументът на ЕК.
"Защитата от несъстоятелност трябва да бъде осигурена на национално ниво и обезпечените ваучери трябва да бъдат
достъпни за всички пасажери и пътуващи".
В документа също така се посочва, че предоставяните ваучери трябва да бъдат по-гъвкави и с по-голяма възможност да
бъдат прехвърляни и към други налични услуги.
Очаква се изпълнителната власт на ЕС също така да каже на 27-те държави членки на блока постепенно да премахват
ограниченията на вътрешните граници и да се подновяват пътуванията, за да се помогне на силно страдащият
туристически сектор, съобщава Ройтерс..
Според данни на Комисията, туризмът обикновено носи приходи за около 150 милиарда евро всеки сезон от юни до
август при около 360 милиона международно пристигащи.
Външните граници на Европа обаче остават затворени за всяко несъществено пътуване поне до средата на юни като
спешна мярка за ограничаване на разпространението на коронавируса.
"Нашата туристическа индустрия изпитва сериозни проблеми", се казва в доклада на ЕК, като се предупреждава, че 6,4
милиона работни места могат да бъдат загубени в секторът, който отчита спад на приходите от 50% за хотелите и
ресторанти до цели 90% за круизите и авиокомпаниите.
Озаглавена "Европа се нуждае от почивка", туристическата стратегия на Комисията ще призове за целенасочени
ограничения, които да заменят общата забрана за пътуване, и ще се търси постепенно премахване на проверките на
вътрешните граници, когато се подобри здравната ситуация.
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"Докато не е налична ваксина или лечение, трябва да се преценят нуждите и ползите от пътуването и туризма спрямо
рисковете от повторно улесняване на разпространението на вируса, което евентуално да доведе до повторно въвеждане
на мерки ограничителни мерки", посочва ЕК в своя проектодокумент, за който съобщава Ройтерс.
Investor.bg
√ Обратно към живота: Как ЕС прекратява извънредните мерки
Макар че в петък ЕС обяви, че забраната за влизане ще бъде удължена до средата на юни, отделните държави
разхлабват стъпка по стъпка своите правила
От началото на март коронавирусът постепенно парализира живота в Европа. Бяха дълги седмици на страх и
издържливост. А днешните дни са дни на релаксация, на смекчаване. Макар че в петък ЕС обяви, че забраната за влизане
трябва да бъде удължена до средата на юни, отделните държави разхлабват стъпка по стъпка своите забрани за
излизане и контакти, както и правилата за ресторанти и магазини.
Премиерът на Великобритания Борис Джонсън обяви стратегията си за облекчаване през уикенда. Джонсън обяви
"първите внимателни стъпки" за премахване на блокировките във Великобритания и за рестартиране на икономиката,
като определи „условен план" за връщане на повече хора на работа, докато властите контролират разпространението на
Covid-19. Германия очевидно напредва и във футбола. Ето един преглед на досегашните решения.
Забрана за контакти и излизане
Италия и Испания, Франция и Гърция имаха далеч по-строги ограничения на свободата на движение, отколкото България,
където с изключение на Банско, Стара Загора и някои други малки региони нямаше комендантски правила. По време на
епидемията българите също можеха да излизат на чист въздух, макар че за парковете имаше ограничения.
Особено в сравнение с Южна Европа, където вирусът бушуваше много повече и ограниченията бяха съответно по-големи,
гражданите у нас бяха привилегировани. В Италия, Испания, Франция и Гърция жителите едва биваха пускани на улиците
седмици наред.
Дори в Швеция, която беше единствената европейска държава, която няма почти никакви ограничения в рамките на
кризата, не бе разрешено на едно място да се съберат повече от 50 души. В германските федерални провинции
правилата (тук е преглед) са много различни, но се простират до срещи на до 100 души в Хесен и Берлин (от 25 май).
Полша до голяма степен облекчи ограниченията си и отново отвори търговски центрове на 4 май. Правилото е да се
допуска по един клиент може на всеки 15 квадратни метра. В същото време Варшава контролира отблизо своите
граждани: заразените хора, които са в карантина и тези, които трябваше да бъдат поставени под карантина след
завръщането си от чужбина, са задължени да изтеглят приложение на Министерството на цифровизацията на своите
мобилни телефони. Приложението използва данни за местоположението и по този начин проверява дали собственикът
на мобилния телефон действително спазва карантината.
Ресторанти и хотели
В повечето германски провинции през следващите десет дни за посетители ще отворят поне терасите на ресторантите,
обикновено с по-строги хигиенни правила, правила за доставка и намален капацитет. А хотелите в повечето от
федералните провинции ще възобновят дейността си до края на месеца, а собствениците на вили могат след това да се
върнат в тях.
Германия е в една компания с Австрия, където ресторантите и механите се отварят на 15 май, а хотелите на 29 май.
Дания също отваря ресторантите си в средата на май.
В Гърция обаче ресторантите не се очаква да отворят до началото на юни. Франция няма да вземе решение за това до
края на май. Очаква се ресторантите в "зелените" департаменти да отворят в началото на юни, в "червените", където
вирусът циркулира повече и / или болниците са много заети - по-късно.
В Испания също всеки напредък в облекчаването и отварянето е свързан с постигането на определени здравни цели. С
изключение на Барселона и Мадрид, където ситуацията с вируса още е по-напрегната, много испански провинции ще
отворят терасите си на 11 май, но само с половината от капацитета си, за да може да се запази отстояние.
Хотелите вече са отворени в Полша, но хотелиерите се оплакват, че ресторантите са затворени до 24 май.
Училищата
Що се отнася до образованието, в Германия има най-голяма разлика между отделните федерални провинции.
Решенията варират от началото на май до началото на юни, в зависимост от учебната година, но обикновено само с един
ден на обучение в класната стая на седмица. Навсякъде обаче трябва да се преподават поне няколко часа преди летните
ваканции.
В Австрия ученици от начални училища, средни училища и специални училища ще се върнат в училище от 18 май. За
всички останали часовете започват на 3 юни. Училището там ще протича на смени. Висшите училища и университетите
остават затворени.
В Гърция последните класове на гимназиите започват отново да учат на 11 май, за да се подготвят за изпитите, насрочени
най-късно за юли. След това останалите класове и началните училища трябва да започнат да учат постепенно от 18 май.
Откриването на училищата отново обаче се среща с противоречиви мнения в Гърция. Някои учени го критикуват като
прибързано.
Във Франция предучилищните класове започват в зелените департаменти на 11 май и засягат около един милион деца.
Основните училища вече са отворени в Дания, Норвегия и Швеция, а във Финландия ще отворят врати от 14 май. Италия
и Испания, от друга страна, започват редовни учебни занятия отново в началото на новата учебна година през септември.
Спорт
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Бундеслигата в Германия е първата голяма европейска професионална лига, която възобновява мачовете на 16 май. За
мнозина - прибързано. Много футболни фенове в чужбина се надяват на положителен сигнал: "Надявам се Висшата лига
да скокне по някакъв начин до Германия, за да види как се справят и как работят там нещата", заяви бившият национал
на Англия Гари Невил.
Италианската Серия А също ще започне отново с мачове на 18 май, за да приключи първенството. Само че нови седем
професионалисти са тествани положително за Covid-19 в четвъртък, общо става дума за 23 играчи. Ето защо датата все
още може да се измести. Професионални спортисти като такива по лека атлетика и футболисти имат право да тренират
отново след 4 май.
В Норвегия националната футболна лига ще може да възобнови мачове от 16 юни. Финландия ще позволи
професионални спортове от 1 юни. В Швеция все още не е взето решение кога футболната лига ще стартира отново, нито
в Испания. Професионалните мачове там ще се провеждат до края на май и при това само зад затворени врати или с
ограничен брой зрители. Спортът сам и на открито вече е разрешен отново навсякъде в Европа.
Ограничения за влизане в ЕС
Страните от ЕС затвориха границите си и все още не е ясно кога те ще ги отворят отново. Обикновено има едва няколко
изключения за влизане. Във вътрешните си граници Франция пуска хората да пътуват по важни професионални или
семейни въпроси. Това е фактически фино диференцирано, така например властите очевидно много често забраняват
командироването на персонал, въпреки важните професионални задачи.
В Италия само няколко гранични прехода са отворени за пътуващите по работа от Швейцария. Испания позволява на
работниците от съседни държави или на здравни работници да влязат и допуска хора да се движат вътре по спешни
семейни причини или документирани държавни задачи.
Няколко държави също така налагат карантина на влизащите от чужбина. Тя е от 14 дни в Германия, Гърция и Италия,
както и в България, и между 10 и 14 дни в Норвегия и Финландия.
Австрия е стъпка по-напред: при влизане всички чужденци трябва да покажат отрицателен тест за коронавирус, който не
е по-стар от четири дни или да си наложат карантина за две седмици след това. Пътниците, пристигащи във Виена, няма
нужда да влизат в карантина за две седмици. Може да си купят бърз тест за вируса на летището срещу 190 евро.
Работещите хора, пътуващите с автобуси или здравните работници, дори не трябва да показват удостоверение, че не са
заразени.
Интересни правила има и в отделните провинции там. Най-любопитното правило идва от Тирол. Провинцията позволява
на ловците от чужбина, особено от Германия, да влизат без сертификат. Тирол влезе в заглавията на международните
медии през март заради разпространението на вируса през зимните курорти Ишгл, Св. Антон и Зьолден.
Полша вече позволява на пътуващите с автобуси, студенти и ученици да влизат в страната без 14-дневна карантина.
Въпреки това продължава да провежда задълбочен граничен контрол, не може да става дума за свободно движение на
хора.
Мениджър
√ Борисов: България не е само консуматор на еврофондове, ние пазим сигурността и просперитета на континента
България не е само консуматор на привилегии и еврофондове, ние пазим външната граница на Европейския съюз,
участваме във вземането на решения за общата сигурност и просперитет на нашия континент.Това написа премиерът
Бойко Борисов в профила си във Фейсбук по случай Деня на Европа
„Днес е Денят на Европа, в който може само да сме горди, че сме част от най-демократичния съюз на планетата. Днес
подаряваме на Европа нашия девиз „Съединението прави силата“, защото трябва да излезем от кризата заедно и посилни“, пише Борисов.
„Отбелязвайки и годишнината от Победата над нацизма, си спомняме с признателност за милионите воини и участници в
съпротивителното движение в Европа, дали живота си, за да спасят човечеството от ужасите на лагерите на смъртта и
газовите камери. Нека помним жертвите на тази война и уроците на историята. В мрачните години на Втората световна
война Лондон, Москва и Вашингтон и техните съюзници заедно побеждават нацистката армия. Това е пример за
солидарност, от която нашият свят се нуждае и днес“, добавя той.
√ Управителят на БНБ: При отрицателно решение за ERM II има риск за макроикономическите ни показатели
Окончателно, решението за влизането ни в чакалнята на Еврозоната, се очаква да стане до края на юли. Ако, обаче, не
бъде постигнато положително решение, има риск за макроикономическите показатели. Това заяви в интервю за „24
часа“ управителят на БНБ Димитър Радев.
„Прекият ефект, както световните кредитни агенции публично обявиха, ще бъде намаляване на кредитния рейтинг на
страната и оттук влошаване на условията за финансиране на държавата и на бизнеса - нещо крайно нежелателно,
особено в условията на криза. Ето защо усилията на правителството и на ангажираните с процеса институции,
включително БНБ, са насочени към това да се постигне положително решение“, каза още Радев.
„Всеки допълнителен месец, в който икономиката в глобален и регионален мащаб остава блокирана, влошава годишната
оценка за БВП с около 2%. В момента сме свидетели на безпрецедентен спад на икономическата активност. Оптимизмът
или песимизмът зависи от това колко бързо този спад ще бъде преодолян“, добави той.
БНБ вече обяви пакет от мерки на обща стойност 9,3 млрд. лв. за подпомагане на реалната икономика. Те включваха
капитализирането на цялата печалба в банковия сектор, значително намаляване на чуждите експозиции на търговските
банки и анулиране на предвидените увеличения на антицикличния капиталов буфер.
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„Те бяха изцяло изпълнени, както може да се види в балансите на БНБ и търговските банки. Тези мерки не само засилиха
капиталовата и ликвидната позиция на банките, но и възможностите им да реагират адекватно в силно влошената
икономическа среда, включително да облекчават нейното въздействие върху техните клиенти - граждани и фирми“,
коментира управителят на БНБ. По думите му, оценките на качеството на активите и двата стрес теста са показали, че
банковата ни система е в добра кондиция.
Радев определи суаповата линия, договорена между БНБ и Европейската централна банка, като признание за
финансовата позиция на страната и за стабилността на БНБ и на нашата валута - левът.
„Суаповата линия е добър сигнал и се разчита по този начин от пазарите и инвеститорите. Става въпрос за валутно
споразумение, по силата на което БНБ може по всяко време да получи евро от ЕЦБ срещу левове по фиксирания курс.
Подобни споразумения се установяват много рядко от централните банки, които емитират световните валути с
централни банки на малки и отворени икономики, каквато е нашата“, поясни той. Според него равнището на депозитите
в банките са свидетелство за доверието в банковия сектор.
Управителят на БНБ даде разяснения и за обявените от Европейската комисия временни облекчения при кредитирането
с цел то да не забави темповете си.
„Става въпрос за пакет от мерки, с които се дава по-голяма гъвкавост на банките да подкрепят хората и бизнеса по време
на кризата. Ключови мерки от този пакет, в това число установяването на мораториум върху погасителните вноски по
кредити и въздържането от разпределение на дивиденти на акционерите бяха инициирани от БНБ през март и са вече
реализирани по отношение на дивидентите и в процес на реализация по отношение на мораториума. Действията на ЕК
са важни за нас, тъй като те подкрепят тези мерки от гледна точка на счетоводните и пруденциалните правни норми на
ЕС“, добави управителят на БНБ.
√ Ангелкова: Работим за начало на активния летен сезон от 1 юли
Новият активен летен сезон може да започне на 1 юли. Това означава с възможност да посрещаме и чуждестранни
туристи. От 1 юни плажовете ще бъдат готови. Това заяви пред NOVA министърът на туризма Николина Ангелкова
„Въпросът е, че абсолютно неизвестните, по отношение как и кога можем да очакваме различните видове туристи, са
много. Непрекъснато водим разговори както с министри, така и с управители на големите туроператори, които работят на
българския пазар. Към момента имаме уверение, че ако се пътува в рамките на ЕС и Европа, ще имаме възможност да
привлечем чуждестранни туристи", обясни Ангелкова, като добави, че 13 май се очаква Европейският съюз да излезе с
единни оказания и препоръки по отношение на пътуването в рамките на Съюз и как това ще се осъществява с оглед на
спазването на здравните правила.
По нейните думи в момента се водят разговори основно с Германия, Чехия, Полша, Словакия и Румъния.
„Работата в сектор туризъм ще бъде нова, различна и няма да бъде такава, каквато я познавахме преди пандемията.
Изключително важно за една дестинация е това тя да бъде сигурна и да предлага такива мерки, които да гарантират
здравната безопасност, и да дадат увереност у туриста, който пътува. Искам да благодаря на щаба и правителството, тъй
като нас ни дават като непрекъснато за пример като държава за изключително навременно взетите мерки и
ограничаване на разпространението на заразата с коронавирусна инфекция. Ние сме на най-ниското равнище в това
отношение, а това винаги се взема предвид при реализирането на една или друга почивка", поясни министъра на
туризма.
Тя заяви, че на 13 май отпада заповедта за забрана на организирани туристически пътувания в страната и че всички
хотели, които отговарят на ограниченията, могат да спазват всички изисквания и са готови да посрещат гости, ще могат да
подновят работата си.
√ Полша може отново да се размине с рецесията
Полската икономика може да избегне навлизането в рецесия през 2020 г. и ще продължи да расте през следващата
година. Това заяви полският вицепремиер Ядвига Емилевич, цитирана от Блумбърг.
Тази прогноза дава по-оптимистична перспектива пред най-голямата страна от източния фланг на ЕС, отколкото
очакваното от блока свиване на полската икономика с 4,3% през тази година. Полша бе единствената страна членка на
ЕС, която успя да отчете растеж по време на световната финансова криза, като очакванията и днес са тя да се представи
по-добре от останалите страни на континента, макар че предприе сходни мерки за социално дистанциране като
останалите държави от Съюза.
„Може да избегнем рецесията тази година. Не сме затваряли индустрията си по време на икономическия блокаж и
имаме буфер на пазара на труда“, зяави Емилевич в интервю за радио RMF. „Целта ни за следващата година е растеж от
4%“, добави тя.
Докато редица страни в Европа започват постепенно да отслабват ограничителните мерки, Полша отново отвори вратите
на своите молове, въпреки че ресторантите в тях остават затворени, а броят на клиентите е ограничен.
„Продажбите в моловете са на около 70% от нивата преди пандемията, но отварянето на училищата преди лятната
ваканция ще бъде трудно“, казва още вицепремиерът.
По нейните думи нивото на безработица в страната ще остане под контрол благодарение на отворените близо 1 млн.
работни места, след като украинците, работещи в страната, се върнаха в родината си заради пандемията.
√ Франция удължи извънредното положение до 10 юли
Френският парламент удължи до 10 юли извънредното санитарно положение в страната. Текстът беше приет от
Националното събрание (долната камара на парламента) след като Сенатът вече го одобри, предаде Франс прес.
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Законопроектът, с който стана възможно удължаването, предвижда ограничаване на някои свободи и създаване на
информационна система за идентифициране на заразените хора и техните контакти, пише БТА.
Президентът на Франция Еманюел Макрон вече обяви, че ще сезира Конституционния съвет за контрол на този закон, а
опозицията се безпокои от ограниченията на публичните свободи, предвидени в него.
Приемането на законопроекта стана в навечерието на излизането от изолацията във Франция, което започва от 11 май.
Същевременно френската авиокомпания Ер Франс съобщи, че от понеделник започва да проверява температурата на
пътниците си.
√ ЕС смекчава още правилата си за държавните помощи
Брюксел отново временно смекчи правилата си за държавните помощи и разреши на страните членки при следване на
строго определени мерки да рекапитализират предприятията си, които са изпаднали в затруднено положение заради
кризата с новия коронавирус, предаде АФП.
Тези нови разпоредби се публикуват на фона на дискусиите в Германия за частична национализация на най-голямата
авиокомпания в Европа Lufthansa. Правителството обяви, че ще й отпусне 9 милиарда евро, за да избегне фалит, към
който я тласнаха мерките за овладяването на разпространението на новия коронавирус. Франция вече получи
разрешение да подкрепи Air France със 7 милиарда евро, припомня БТА.
В средата на март Европейската комисия обяви първата поредица от мерки и обеща да прояви по-голяма гъвкавост по
въпроса с държавните помощи, за да съдейства за смекчаване на удара върху икономиката, нанесен от карантинните
мерки, припомня АФП.
В петък вечерта Европейската комисия представи дълъг списък с условия, които трябва да се изпълнят, за да може
дадена държава да получи разрешение да подкрепи национална компания чрез придобиване на дял от капитала й, чрез
изкупуване на акции или пък чрез увеличаване на капитала. Сред тези условия са забрана да се изплащат дивиденти или
да се дават бонуси на мениджърите на засегнатите компании.
√ Ръст на световните борси на фона на сигналите за намаляване на напрежението между САЩ и Китай
Основните индекси на фондовите борси в Европа записаха ръст в ранната търговия в петък на фона на надеждите за
подобряване на отношенията между САЩ и Китай, след като представители на двете страни се върнаха на масата за
преговори, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 2,25 пункта, или 0,67%, до 340,23 пункта., подкрепен от скок в 4,66%
на акциите на Siemens, след като германският индустриален гигант обяви план за намаляване на разходите на фона на
18-процентов спад на печалбата през второто тримесечие. Бенчмаркът е на път да отбележи втори седмичен ръст, като
силните резултати се дължат на обявените през последните дни разхлабвания на мерките срещу коронавируса в страни
като Германия, Италия и Испания.
Немският DAX напредна с 84,24 пункта, или 0,78%, до 10 843,51 пункта. Френският измерител CAC 40 отчете ръст от 37,18
пункта, или 0,83%, до 4 538,62 пункта.
Борсата в Лондон остана затворена по случай 75-ата годишнина от капитулацията на нацистка Германия.
Днес представители на САЩ и Китай дискутираха т. нар. първа фаза от търговското споразумение между двете страни,
което успокои малко инвеститорите, притеснени от растящото напрежение между двете най-големи икономики на фона
на атаките от администрацията на американския президент Доналд Тръмп срещу Пекин по отношение на кризата с
коронавируса.
По-късно днес ще станат ясни и данните за безработицата в САЩ, като очакванията са да бъдат отчетени 22 млн.
изгубени работни места през април, което би било най-големия срив на заетостта в страната от Голямата депресия насам.
Вниманието на инвеститорите ще бъде насочено и към решението на рейтинговите DBRS и Moody’s за кредитния рейтинг
на държавния дълг на Италия. В момента рейтинга на Moody’s за италианския дълг е на ниво Baa3.
„Тъй като не очакваме понижение на рейтинга от страна на Moody’s, най-вероятно търговията в понеделник ще бъде
възходяща.“, коментират анализатор от UniCredit.
Междувременно акциите на най-голямата холандска банка ING Groep NV поскъпнаха с 4,02%, след като кредитора отчете
по-добра от очакваното печалба преди данъци за първото тримесечие.
Nasdaq отново е на печалба
Основните фондови индекси на Уолстрийт регистрираха ръст в четвъртък, като технологичният измерител Nasdaq записа
четвърти пореден ден на ръст, с което възстанови загубите от началото на годината, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 125,27 пункта, или 1,41%, до 8 979,66 пункта.. Широкообхватният индекс
Standard & Poor's 500 напредна с 32,77 пункта, или 1,15%, до 2 881,19 пункта. И двата индекса обаче са надолу с над 10%
от началото на годината. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 125,27 пункта, или 1,41%,
до 8 979,66 пункта., като акциите на компаниите от групата FAANG – Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google поскъпнаха
съответно с 1,34%, 1,03%, 0,70%, 0,52% и 1,77%.
Силните резултати на Nasdaq се дължат най-вече на поскъпването на книжата на компаниите от FAANG, които са
напреднали с най-малко 15,8% през последното тримесечие и са на печалба от началото на годината. Акциите на
Microsoft –другият американският технологичен гигант, са напреднали с повече от 16% за тримесечието и от началото на
годината.
„След като всички станахме още по-зависими от продуктите и услугите, предоставяне от FAANGM компаниите, по време
на пандемията, те може да станат още по-устойчиви на правителствените регулации“, коментира Ед Ярдени от Yardeni
Research.
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Книжата на компаниите, които биха спечелили от възобновяването на икономическата активност, също поскъпнаха.
Операторите на хотели Hilton и MGМ отчетоха ръст на книжата си с 1,57% и 7,33%. Акциите на компанията за круизи
Carnival поскъпнаха с 5,54%.
„Фондовият пазар ни казва, че има сценарии за икономиката, които не са толкова драконовски, като тези, които четем в
пресата“, коментира Том Райт от JMP Securities.
Повишенията идват на фона данните за заетостта в САЩ, като през седмицата, завършила на 2 май, за били подадени
3,17 млн. заявления за помощ при безработица. Така общият брой на американците, останали без работа през
последните 7 седмици, достигна 33,5 млн. души.
Ръст в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в петък на фона
на новината, че американски и китайски търговски представители са провели разговор по телефона и са се договорили
да продължат дискусията по търговското споразумение между двете страни.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 504,32 пункта, или 2,56%, до 20 179,09 пункта.
В континентален Китай индексът Shanghai Composite напредна с 23,82 пункта, или 0,83%, до 2 895,34 пункта, докато
Shenzhen Composite отчете ръст от 20,95 пункта, или 1,17%, до 1 809,17 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се повиши
с 249,54 пункта, или 1,04%, до 24 230,17 пункта.
Южнокорейският бенчмарк Kospi добави 17,21 пункта към стойността си, или 0,89%, достигайки до ниво от 1 945,82
пункта.
В Австралия ASX 200 напредна с 26,9 пункта, или 0,5%, до 5 391,1 пункта, след като Централната банка на Австралия
обяви, че очаква продължително и бавно възстановяване от пандемията от коронавирус, придружено с високи нива на
безработица. Тя прогнозира свиване на икономиката с 6% през 2020 г.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX
отчете спад от 0,32 пункта, или 0,07%, до 446,63 пункта. BGBX40 напредна с 0,05 пункта, или 0,05%, до 94,65 пункта.
BGTR30 се понижи с 0,09 пункта, или 0,2%, до 459,84 пункта. BGREIT е без промяна при ниво от 133,42 пункта.
Капитал
√ Производството и приходите в промишлеността са на минус през март
Оборотът от продажби на храни расте, докато дрехи, електроника и горива отчитат двуцифрен спад на годишна
база
Производството в преработващата промишленост намалява с 9.8% през март спрямо същия период на предходната
година, а понижението на оборотите достига 11.4%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).
Причината - негативните ефекти от разпространението на COVID-19 върху икономиката. Част от тях вероятно се дължи на
въведеното от средата на март извънредно положение в България, което принуди местни заводи временно да затворят.
Фактор обаче са и аналогични ограничителни мерки в Европа, които замразиха поръчките към български
подизпълнители.
Значителен спад на активността е видим и в строителството, и в търговията на дребно. Очаквано, кризата, изглежда, е
пощадила производството и приходите от продажби на храни и лекарства.
Криза в индустрията
Производството в промишлеността намалява средно с 6.9% през март спрямо същия период на миналата година,
показват данните на НСИ. Понижението идва изцяло от преработващата промишленост. Тук сред най-тежко засегнати са
производството на облекла и обувки (-26% и -31%), машини и оборудване (-21.1%), авточасти (-17.5%), мебели (-24.9%).
Аналогични са показателите за оборота на фирмите в тези браншове.
Същевременно някои сектори отчитат ръст, като производството на лекарства, което се повишава с над 4.8% на годишна
база. Увеличение е видимо и при производството на хранителни продукти (8.3%) и велосипеди (с 0.2%).
Докато преработващата промишленост е оцветена в червено, добивната индустрия отчита ръст на производството от над
12% на годишна база. Увеличението идва от добива на метални руди, който се повишава с 27.4%. Производство и
разпределение на газ, електрическа и топлоенергия пък леко намалява - с 0.4% спрямо март 2019 г.
Ефектът върху търговията и строителството
Продажбите в търговията на дребно също намаляват значително. Приходите падат до нива от 2015 г., като на годишна
база понижението е 14.6% в сектора, показват числата на НСИ. И тук търговията с лекарства и храни остава на плюс (от
съответно 14.4% и 3.4%), докато при нехранителните стоки спадът достига двуцифрени нива.
Приходите от продажби на автомобилни горива например намаляват с 37% на годишна база. Оборотът от търговия с
облекла и обувки отчита 63% спад, а при електрониката понижението е с над 40%.
Строителството също не е успяло да избегне негативните ефекти от корона кризата. На годишна база активността
намалява с 14%, като значително по-тежко е положението при строителството на жилищни сгради (-16.8%), отколкото
при изграждането на инфраструктура (-9.8%).
√ Надпреварата за фирмените грантове започва в понеделник и ще приключи веднага
Безвъзмездна помощ за малки компании ще се дава по ред на постъпилите заявления, като се очаква бюджетът от
173 млн. лв. да бъде изчерпан същия ден
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Първата и засега единствена процедурата за предоставянето на безвъзмездна помощ за микро- и малките фирми в
отговор на породената от коронавируса криза ще бъде отворена на 11 май. Става дума за общо 173 млн. лв. от бюджета
на оперативна програма "Конкурентоспособност", които ще бъдат достъпни за компании от всички сектори на
икономика (с изключение на тези от селското стопанство), които са регистрирали спад от минимум 20% в оборота за
април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г.
Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 и при максимално облекчена
административна процедура. Ще бъде необходимо единствено попълването на основни данни, размер на исканото
финансиране, както и фирмената банкова сметка. Всички данни само ще се декларират, а проверки ще се извършват по
служебен път.
Важният момент тук е, че класирането ще се извършва по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия
ресурс по процедурата. Очакванията са да бъдат подпомогнати около 35 хил. фирми, като е възможно още в рамките на
първия ден да бъдат подадени повече заявления. Това значи, че само най-подготвените кандидати ще имат шанс да
получат подкрепа, въпреки че официално срокът за кандидатстване е до 30 дни след старта на процедурата.
Малкият бизнес очаква именно тази схема за подпомагане, тъй като е с широк обхват, облекчена процедура и най-вече
безвъзмездни средства. Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ от дадена фирма е 3000 лева,
а максималният - 10 000 лева. Грантът не може да надвишава или да е по-малко от 10% от нетните приходи от продажби
за 2019 г., което значи че ще могат да кандидатства фирми с минимален годишен оборот 30 хил. лв. А тези с над 100 хил.
ще получат максимум 10 хил. лв. помощ. Задължително изискване е юридическите лица или еднолични търговци да са с
персонал до 50 души.
Допустимите разходи, за които ще може да се ползват грантовете, са за: суровини, материали и консумативи; за външни
услуги (вкл. режийни разходи); за персонала (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни
вноски за сметка на работодателя, но с изключение на служители, за които се ползва мярката 60/40).
√ НЕК излезе на печалба 13 млн. лв. за първото тримесечие
Въпреки това дружеството завършва 2019 г. със загуба, а нетният му оборотен капитал е на минус почти милиард
Значително подобрение на финансовия си резултат отчита Националната електрическа компания (НЕК) за първото
тримесечие на 2020 г., като излиза на печалба почти 14 млн. лв. Въпреки това от държавното дружеството признават, че
продължават да работят при влошен паричен поток и са силно зависими от решенията на Комисията за енергийно и
водно регулиране по отношение на цените и регулаторните условия. Натрупаната загуба от предишни години е
колосална - 1.29 млрд. лева.
Към края на март също така нетният оборотен капитал бележи леко подобрение, но остава отрицателен - 965.2 млн. лв.,
дълговете също намаляват и от 4.02 млрд. лв. вече са 3.92 милиарда.
Годишния финансов отчет за 2019-а все още не е публикуван от финансовото министерство, но по информация на
ресорния министър Теменужка Петкова НЕК е завършила 2019 г. със загуба 1.26 млн. лв.
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
• Собствен капитал
1194,6
• Печалба
73,8
• Активи
5276,3
• Пасиви
4081,6
• Брой заети
2094
• Приходи
3227,6
Пълен профил ›
Данните са за 2018 година и са по последния подаден отчет на дружеството. Сумите са в млн. лв.
Спрямо първото тримесечие на 2019 г., когато бе отчетена загуба 72.7 млн. лв., през тази година има истинско
подобрение във финасовия резултат - с цели 86.4 млн. лв. До голяма степен обаче това се дължи на ръста на
потреблението при домакинствата заради по-студеното време, ограниченията във връзка с коронавируса след 13 март,
както и по-високата продажна цена на енергията - в периода януари - март тя е 89.67 лв./мВтч, докато през м.г. е била в
размер на 71.71 лм./мВтч.
Приходите от продажби на НЕК са нараснали с 22% в сравнение със същия период на м.г. - от 380 млн. лв. на 465/8
милиона. От друга страна, общото количество на купения ток от НЕК по дългосрочни договори и преференциални цени
отбелязва спад със 715 669 мВтч, или почти 25%, което също е допринесло за по-доброто представяне на дружеството. С
промени в Закона за енергетиката от м.г. парламентът задължи всички производители на електроенергия с мощност
между 1 и 4 мегавата да излязат на енергийната борса, като целта бе така да се осигурят допълнителни количества и това
да засили конкуренцията.
Cross.bg
√ НСИ: Над 11% е спадът в строителството
Индексът на продукцията в сектор "Строителство" през март, изчислен въз основа на сезонни данни, е с 11.2 на сто под
равнището от предходния месец, сочат данните на Националния статистически институт.
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Календарните данни показват намаление от 14 на сто на строителната продукция през март 2020 г. в сравнение със
същия месец на 2019 година.
През март индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е под равнището от
предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява 15.3 на сто, а от гражданското/инженерното
строителство - с 5.3 на сто. На годишна база понижението на календарния индекс на строителната продукция през март
се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където спадът е с 16.8 на сто, а при
гражданското/инженерното строителство - с 9.8 на сто.
√ Агенцията по заетостта стартира инициатива за самоусъвършенстване от вкъщи
Агенцията по заетостта стартира инициатива в помощ на всички, които биха искали да направят нещо полезно за себе си,
докато все още са у дома, подготвяйки се за по-плавно завръщане на работа или започване на нова такава.
Независимо дали сте безработен, работещ, учащ или работодател, ограничаването на регулярната работа и социалните
контакти не бива да се отразява на Вашето развитие. В поредица от публикации ще Ви предложим различни
възможности, чрез които всеки може сам да усъвършенства своите умения или да придобие нови такива, включително в
домашни условия, с помощта единствено на своя компютър.
Знаем, че на мнозина от Вас предстои да сменят домашната среда с работна. Независимо дали сте останали вкъщи по
време на извънредното положение или пък сте преминали в редиците на търсещите нова работа – завръщането към
редовния трудов режим почти винаги е свързан с известни притеснения. Социалната изолация, липсата на ритмични
задължения в друга среда и към различни от близките Ви хора, може би са разсеяли Вашите трудови навици и увереност,
отвикнали сте да общувате лице в лице, да следвате обичайния ред за изпълнение на задачите си.
Ето и едно от предложенията от нашата нова инициатива за самоусъвършенстване в условията на дома. Това е
платформата MyCompetence, достъпна на https://mycompetence.bg/bg/. С регистрацията си Вие получавате безплатен
достъп до над 20 електронни обучения в различни области, тестове за оценка на компетенции, инструмент за
самооценка, чрез който да определите степента на владеене на изискваните за конкретна длъжност умения, както и
много други възможности. MyCompetence е единствената национална информационна система в областта на управление
на човешките ресурси в България и е подходяща среда за всяко едно лице, което би желало да развива своите
компетенции, като заедно с това оценява знанията и уменията си.
За безработните лица, регистрирани в бюрата по труда, платформата е и начин за формиране на Личностен профил в
информационната система на Агенцията по заетостта, през който да се осъществява и комуникацията с трудов
посредник. За тези от Вас, които все още не са се регистрирали в платформата, ние ще го направим служебно. Достатъчно
е само да се свържете с трудовия си посредник по телефона и да продиктувате e-mail си. В отговор ще получите
активационен линк към web-приложението Личностен профил и платформата MyCompetence.
Повече информация е публикувана на страницата на Агенцията по заетостта в рубрика Търсещи работа/Професионално
ориентиране.
Агенцията по заетостта има готовност в рамките на кампанията да публикува на сайта си и други лесно достъпни форми
за самоподготовка или самообучения за възстановяване и развиване на личностните умения на хората, които да ги
подпомогнат за прехода им от престой вкъщи към трудов ритъм и работна среда.
√ В 11 областни центъра в страната безработицата е надвишила 10%
В 11 областни центъра в страната безработицата е надвишила 10%, обяви в БТВ „Тази сутрин" бившият зам.-председател
на Комисията за финансов надзор Румен Гълъбинов. Той поясни, че традиционно в София и Пловдив безработицата
винаги е била ниска, но двата големи града не са показател за реалната ситуация в страната.
Очаква се да с отворят нови работни места. Ако в рамките на тази година има втора вълна на коронавируса, е твърде
възможно безработицата да премине 10%. Към момента ЕК дава 7%. В 11 областни града сме минали 10%, коментира
Гълъбинов. Според него това не би следвало да е пречка за България по пътя на еврозоната. Напротив - според
икономиста сега повече от всякога водеща роля има солидарността.
Голямата спънка за икономиката обаче може да се окаже потенциална втора вълна на заразата. Според вътрешни
анализи спадът на БВП на годишна база е около 8%, макар че ЕК прогнозираше 7,2%. Това, което липса в страната като
компенсаторни мерки, според Гълъбинов, е директна безвъзмездна и безусловна помощ.
Безвъзмездна - защото голяма част от предложените от държавата решения са под формата на кредити, и безусловна не всеки може да се класира за предлаганата помощ.
Следващия месец няма да е „рестарт" на икономиката, а по-скоро междинна фаза, посочи още Гълъбинов. Позагуби се
месец, защото се дискутираше какви да са мерките и как да се приложат. Включително и 60 на 40. Не се получи в първия
момент едно снабдяване по-масирано на хората с пари от гледна точка на обезщетяването им на причинените
неудобства, каза още бившият зам.-председател на КФН.
Икономистът прогнозира също така, че по всяка вероятност България ще премине 3% бюджетен дефицит.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Социалните партньори за антикризисните мерки - каква е позицията на синдикатите и работодателите?
По горещата линия София - Скопие - провокации и настроения в сегашно време
Близо ли е светът до лекарство за коронавируса - проф. Георги Момеков
В Пловдив: докъде стигна голямото тестване - проф. Мариана Мурджева
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Здравната система и пандемията - проф. Генчо Начев.
Нова ТВ, "Здравей, България"
Ново огнище на коронавирус. Как са се заразили цели семейства в село Сатовча?
Какви са причините за авиокатастрофата с бизнесмена Ивайло Пенчев?
Говори Цветомир Найденов - първо интервю след изявленията на Васил Божков от Дубай
Платформа с генерал Мутафчийски и карнавал от терасите. Какво ще видим тази година в столицата на хумора Габрово?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Кабинетът, а не Ананиев ще обявява извънредна епидемия по 8 критерия
в. 24 часа - "Дарителят под условие" Ивайло Пенчев помоли и благодари за кръв за себе си, след като падна със самолета
си
в. 24 часа - Бивш и настоящ културен министър, а между тях "Червената къща"
в. Монитор - Коронавирусът изстреля биткойна с $3000-4000 нагоре
в. Телеграф - Висшето онлайн и след 13 май
в. Труд - Оскъпяват горивата със закон.
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Доц. Кунчев: Заразата ще се самоограничи, но с отпускането на мерките мнозина решиха, че всичко е
свършило. Не е!
в. 24 часа - 3 варианта за изпити: на живо, онлайн и есе - къде как приемат
в. Монитор - Освобождават от такси 4476 първокурсници
в. Монитор - Учебно-тренировъчни фирми сключиха над 6000 сделки за 28 млн. лв.
в. Телеграф - Дерат ни c 300 лева за нови топломери
в. Труд - 5000 лева за нарушена карантина и след 13 май
в. Труд - Рибарите чакат сафрид за 24 май.
Водещи интервюта
в. 24 часа - Емил Димитров, министър на околната среда и водите: Кметове да не ползват парите за депа като мярка
срещу кризата, защото после няма да има къде да изхвърлят боклука
в. Монитор - Кметът на София Йорданка Фандъкова: Кризата в София ще има отражение и през 2020 г.
в. Телеграф -Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов: Здравният министър ще може да затваря градовеогнища
в. Труд - Изпълнителният директор на Камарата на строителите в България Валентин Николов пред "Труд": 184 млн.
квадрата жилища имат нужда от саниране
Водещи анализи
в. 24 часа - Нинова тренира за премиер, Слави - за властта, но без предсрочни избори
в. Монитор - Очаквайте възраждане на аналоговия живот и нов Ренесанс
в. Телеграф - Стига сме пълнили джобовете на паразити
в. Труд - "Разхлабване" в карантината, затягане в политиката.
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