Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

В. Монитор
√ Хоум офис за чиновници и служители с малки деца
Служители в частни фирми и чиновници с малки деца да продължат да работят от вкъщи и след падането на
извънредното положение у нас. Това препоръчват голяма част от ведомствата у нас, както и по-големите работодателски
организации в страната. В няколко министерства и държавни агенции вече са разпратени заповеди, че родителите на
деца до 12-годишна възраст могат да останат да работят дистанционно, въпреки че детските заведения вече започват да
отварят врати. За тези, които пък задължително трябва да са на работа, но няма на кого да оставят хлапетата, се
препоръчва да излязат в отпуск, научи „Монитор“.
В същото време според Българската търговско-промишлена палата (БТПП) максимално бързо трябва да се използват
всички възможности за възстановяване режима на работа на българската икономика без ограничения. Бизнесът
подкрепя всички модерни форми на работа в това число и тази от вкъщи. Преценка на съответната фирма е дали
работата от вкъщи е приложима за конкретния предмет на дейност. Факт е, че и по време на най-стриктните
ограничения, съпътстващи коронакризата, това беше една сериозна възможност за продължаване функционирането на
много предприятия, неправителствени организации и други, коментираха от БТПП.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал на България (АИКБ) Васил Велев припомни, че по-малко от 20%
от фирмите у нас могат да пуснат служителите си да работят от къщи. „Подобна препоръка сме дали на нашите членове
още преди около 3 месеца, а където се налага, хората да се пускат в отпуска. Затова и заедно със синдикатите
предложихме такъв отпуск за сметка на НОИ, но няма решение. За сметка на това вече има възможност да се отварят
детските градини и яслите и скоро проблемът с родителите ще се реши от само себе си“, добави Велев.
Междувременно учениците, които не са се включили активно в дистанционното обучение, ще наваксват с уроци през
лятната ваканция до 120 учебни часа. Заниманията, с които ще запълнят пропуските, ще бъдат индивидуални или в групи
с до 10 ученици.
Допълнителното обучение ще се осъществява доколкото е възможно присъствено. За целта за всяко школо ще се
създаде организация за стриктно спазване на предписаните противоепидемични мерки от министъра на
здравеопазването, като няма да се допуска струпване на ученици и учители.
Малчуганите в детските градини, които не владеят български език, пък ще могат да се включат в допълнителни форми на
педагогическо взаимодействие през неучебното време. Техните занимания могат да бъдат с обща продължителност до
40 астрономически часа.
Това ще бъде възможно с промените в Наредбата за приобщаващото образование, които кабинетът прие вчера. В
същото време в столичните детски градини и ясли няма да има смесени групи лятото. Това стана ясно от думите на зам.кмета на столицата Тодор Чобанов.
„Това лято ще се работи при изцяло нормален режим на работа през целия летен период. Няма да преминава към
летния”, заяви той пред БНТ. Той посочи, че ще има известна редукция на броя, но няма да има критерии за това.
Директорите вече са се свързали с родителите, за да видят кои от тях ще изпратят децата си на забавачка. Според
Чобанов около 2/3 от тях ще пуснат децата си на детска градина и така в столицата ще има групи, които са близки до
размер на нормалните. От 44 000 деца това са около 14 000-15 000 хлапета. Зам.-кметът призова родителите при
възможност да гледат децата си вкъщи.
Те ще имат задължението и да попълнят декларация за съгласие с условията и че децата им са здрави. Тя ще бъде качена
на сайта на Столична община и на детските градини, ще има и за попълване на място.
Само здрави ще посещават групите подчерта Чобанов. Децата в групите няма да се смесват. Като част от мерките
детските градини ще се дезинфекцират по четири пъти на ден вътре в помещенията, а веднъж дневно площадките и
местата за игра. Ще има и повече занимания за открито. 91 ДГ „Слънчев кът” има отделни входове и изходи, за да няма
смесване на малчуганите. Там директорката очаква да се върнат под 50% от децата.
Някои родители загубиха работата си по време на пандемията и след това и мястото на детето в детска градина, тъй като
не могат да докажат този критерий. Точковата система обаче не може да бъде променяна след старта на кампанията,
обясни зам.-кметът. Промяна на някои от критериите може да стане само с решение на Столичния общински съвет.
Чобанов посочи, че обмислят промени, ако се наложи, и имат подкрепата от родителските и учителските организации. На
този етап за следващите класирания продължават да важат всички критерии.
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За да не се внася зараза в детските градини, учителите ще се преобличат в специално отделение, за да не влизат с
дрехите си отвън в групите. 1000 педагози от всички област пък ще бъдат тествани. За целта ще има допълнително
финансиране.
Dnes.bg
√ Хoум офис за родители и чиновници и след края на извънредната обстановка
Предложението е на повечето ведомства и на бизнеса
Служители в частни фирми и чиновници с малки деца да продължат да работят от вкъщи и след падането на
извънредното положение у нас. Това препоръчват голяма част от ведомствата у нас, както и по-големите работодателски
организации в страната. В няколко министерства и държавни агенции вече са разпратени заповеди, че родителите на
деца до 12-годишна възраст могат да останат да работят дистанционно, въпреки че детските заведения вече започват да
отварят врати. За тези, които пък задължително трябва да са на работа, но няма на кого да оставят хлапетата, се
препоръчва да излязат в отпуск, съобщи „Монитор“.
В същото време според Българската търговско-промишлена палата (БТПП) максимално бързо трябва да се използват
всички възможности за възстановяване режима на работа на българската икономика без ограничения. Бизнесът
подкрепя всички модерни форми на работа, в това число и тази от вкъщи. Преценка на съответната фирма е дали
работата от вкъщи е приложима за конкретния предмет на дейност. Факт е, че и по време на най-стриктните
ограничения, съпътстващи коронакризата, това беше една сериозна възможност за продължаване функционирането на
много предприятия, неправителствени организации и други, коментираха от БТПП.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал на България (АИКБ) Васил Велев припомни, че по-малко от 20%
от фирмите у нас могат да пуснат служителите си да работят от къщи. „Подобна препоръка сме дали на нашите членове
още преди около 3 месеца, а където се налага, хората да се пускат в отпуска. Затова и заедно със синдикатите
предложихме такъв отпуск за сметка на НОИ, но няма решение. За сметка на това вече има възможност да се отварят
детските градини и яслите и скоро проблемът с родителите ще се реши от само себе си“, добави Велев.
Междувременно учениците, които не са се включили активно в дистанционното обучение, ще наваксват с уроци през
лятната ваканция до 120 учебни часа. Заниманията, с които ще запълнят пропуските, ще бъдат индивидуални или в групи
с до 10 ученици.
Допълнителното обучение ще се осъществява доколкото е възможно присъствено. За целта за всяко школо ще се
създаде организация за стриктно спазване на предписаните противоепидемични мерки от министъра на
здравеопазването, като няма да се допуска струпване на ученици и учители.
Малчуганите в детските градини, които не владеят български език, пък ще могат да се включат в допълнителни форми на
педагогическо взаимодействие през неучебното време. Техните занимания могат да бъдат с обща продължителност до
40 астрономически часа.
Това ще бъде възможно с промените в Наредбата за приобщаващото образование, които кабинетът прие вчера. В
същото време в столичните детски градини и ясли няма да има смесени групи лятото. Това стана ясно от думите на зам.кмета на столицата Тодор Чобанов.
Bloomberg TV Bulgaria
√ АИКБ: Законопроектът за раздвижване на спящите акции застрашава частната собственост
Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Бизнес старт, 21.05.2020
Поредният законопроект за раздвижване на "спящите акции" на Българската фондова борса (БФБ) застрашава частната
собственост и дейността на инвестиционните посредници. Това мнение изрази Милена Ангелова, главен секретар на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.
Според Милена Ангелова инициативата точно в този момент да бъде публикуван подобен проектозакон, който съдържа
всички пороци на предишните концепции, буди недоумение.
"Идеята да се изземат акциите на хора, които не са упражнявали правата си в изминал период, не е основателна.
Преместване в държавен фонд на тези акции нарушава договора за функциониране на ЕС и движението на свободни
капитали, Конституцията, принципите на правовата държава и разпореждането с лична собственост".
"Неразбираемо е как в условията на пандемия гражданите извън България могат да бъдат принудени да дойдат в
областните центрове у нас, за да уредят правата за унаследяване на акциите", обясни Ангелова.
ОТ АИКБ призовават тези права да бъдат уреждани по-лесно и евтино, освен това апелират за електронна
идентификация.
Ангелова коментира и темата за промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), според които
фирмите ще набират до 3 млн. евро капитал на БФБ, без да внасят проспект. Според нея при предварително
предвидения праг от 8 млн. евро не е ясно защо той е снижен до 3 млн. евро.
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Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ ДДС пада от 20 на 9 на сто за ресторантьорските услуги и книжни изделия, реши бюджетната комисия
Данъкът върху добавената стойност за ресторантьорските услуги и книжните изделия се намалява от 20 на 9 на сто, реши
на първо четене бюджетната комисия в парламента.
Тя отхвърли исканията на опозицията за намаляване на косвения налог със същия процент за детските храни, лекарствата
от позитивния списък на Здравната каса и фитнес услугите.
Решението на комисията дойде след предупреждение от финансовото министерство, че ако всички искания бъдат
удовлетворени, това ще наложи компенсиране на загубите за хазната с увеличаване на корпоративния данък до 17 - 18
на сто или ДДС за останалите продукти и услуги до 24 на сто.
От заседанието отсъстваше председателят на комисията Менда Стоянова, която също е против промените.
За левицата това е ясен сигнал за разнобой в ГЕРБ обясни Румен Гечев от БСП:
“Страхотен разлом в ГЕРБ – открито противопоставяне срещу премиера, министърът на финансите, разцепена е групата и
някой ще трябва да си ходи. И правната, и бюджетната комисия отхвърлиха предложението на Обединените патриоти за
ваучери в туризма, като останаха единствено текстовете за държавни служители, които ще получават такива за почивка в
базите на своите учреждения“.
Валери Симеонов от НФСБ коментира:
“Това са пълни глупости, аз ще търся съответно позицията на министър-председателя, защото определено от него зависи
позицията на партия ГЕРБ“.
Очаква се промените в Закона за ДДС да бъдат гласувани на първо четене в пленарната зала още тази седмица.
√ Промени в схемата 60/40 и допълнителни антикризисни мерки в дневния ред на НСТС
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промени в схемата 60 на 40, както и предложения за
допълнителни мерки за преодоляване на последиците от кризата в икономиката заради Covid-19.
Едно от тях е схемата да бъде трансформирана в 80 на 20 за туризма и транспорта.
Сред промените, които ще се обсъждат днес е - периодът, за който работодателите могат да кандидатстват за изплащане
на компенсации с цел запазване на заетостта на работещите след отмяната на извънредното положение и обявяването
на извънредната епидемична обстановка в страната, да се удължи до 30 юни 2020 година.
Прецизират се и текстовете по отношение на изплащаните трудови възнаграждения, като се регламентира,
че работодателите, получили компенсации, изплащат на лицата трудово възнаграждение в размер не по-малък от
размера на осигурителния доход за месец януари 2020 година.
На заседанието ще бъдат обсъдени и предложенията на КНСБ схемата 60 на 40 да важи и за селското стопанство, да
има директно финансиране на работодатели от хотелиерския и туроператорския бизнес, средни и големи фирми с
финансови затруднения на база документално доказани щети и платените данъци към държавата, както и актуализиране
на позицията на България по отношение на целите на така наречената "зелена сделка" и системата за търговия с емисии.
√ Комисията по отбрана обсъжда Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2019-а
Комисията по отбрана ще обсъди Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за миналата година.
Документът има информативен характер за депутатите.
Повече пари за отбрана, но и тенденция за рискове при набирането на военни, се отчитат в документа, както и че
пехотата има затруднения с техниката.
Няма и линейки, отговарящи на стандартите на НАТО за евакуация на пациенти. Корабите и въоръжението на
военноморските сили са на „предела на техническите възможности“.
Военновъздушните сили пък в най-скоро време няма да могат да охраняват въздушното пространства, се казва още в
доклада, на фона на който стана ясно, че военните са готови с проекта за нови 3D радари и че те ще струват 400 милиона
лева. Комисията ще обсъди провеждането на Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност
и Стратегически преглед на отбраната.
Пред комисията ще бъдат представени и офицерите, удостоени с висше военно звание.
√ Агенцията по заетостта връща курсовете за допълнителна квалификация
Възобновяват се обученията за придобиване на допълнителна квалификация по схемите на Агенцията по заетостта.
Присъствените занятия ще са в групи до 10 души, при строга дезинфекция на залите и носене на маски.
Обучителните фирми трябва да актуализират графиците за работа с курсистите. Ако дейността не се поднови, трябва да
се информират съответните бюра по труда.
Социалното министерство създава организация, дневните центрове за деца с увреждания да заработят отново в първата
половина на месец юни.
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√ Слабо подобрение на европейските потребителски нагласи през май
Пандемията от коронавирус доведе до силен срив на потребителското доверие в еврозоната и в целия Европейския съюз
през април до 11-годишно дъно, но последвалото постепенно разхлабване на ограничителните мерки допринася за
слабо подобряване на потребителските нагласи през май, показват предварителни резултати от редовно проучване на
Европейската комисия.
Индексът на потребителското доверие в еврозоната се повишава през май до -18,8 пункта след драматичен спад през
април до -22,7 пункта, което беше най-ниското ниво от март 2009 година.
Подобно слабо повишаване до -19,5 пункта от -22,0 пункта месец по-рано бележи и аналогичният индекс на
потребителските нагласи в рамките на целия Европейския съюз. Данните за ЕС се отнасят за 27-те страни членки, тъй като
Великобритания напусна съюза на 31-ви януари.
Въпреки това слабо повишение, двата индекса, определяни от ЕК, остават далеч под техните осредни дългосрочни нива
съответно от -11,1 пункта за еврозоната и от -10,4 пункта за ЕС, след като през април те доближиха рекордните дъна от
Голяма рецесия през 2009 г., посочва Европейската комисия.
Окончателните резултати от проучването на Европейската комисия ще бъдат оповестени на 28-и май, когато ще бъдат
представени и данните за икономическите и бизнес нагласи на стария континент през четвъртия месец на годината.
Индекси на потребителско доверие в ЕС и в еврозоната

√ Германия забранява поглъщанията на компании в здравния сектор от фирми извън ЕС
Германия одобри нови правителствени правомощия за налагане на вето върху враждебни оферти за чуждестранно
поглъщане на здравни компании, мярка, предназначена да осигури непрекъснато снабдяване с консумативи от първа
необходимост по време на коронавирусната криза, съобщава Ройтерс.
Регламентът, одобрен от кабинета в сряда, ще позволи на правителството да блокира поглъщанията на местни фирми,
които произвежда ваксини, химикали прекурсори, лекарства, предпазни средства или медицински машини, като
респиратори.
Мярката идва, след като ранните етапи на коронавирусната пандемия в световен мащаб доведоха до липсата на
материали, за които се смята, че са от решаващо значение за борба с Covid-19, както и след опити, включително на
правителството на САЩ, да закупи компанията CureVac, фармацевтичен стартъп, който разработва ваксина срещу
болестта.
На немското правителство ще бъде разрешено занапред да проучва последиците за сигурността при оферти извън
Европейския съюз, веднага щом някой чуждестранен купувач притежава повече от 10% от акциите на дадена местна
здравната компания. Досега този праг беше 25%.
С оглед на това според новия регламент германските здравни компании ще бъдат задължени да информират Берлин
веднага, щом чуждестранен инвеститор придобие дял, който е по-голям от 10%.
Медийни информации в Германия, че Съединените щати се опитват да получат достъп до CureVac - биофармацевтична
компания със седалище в Тюбинген, Германия, или до ваксината, върху която тя работи, накараха членовете на кабинета
да изразят подкрепата си за нейното запазване. От CureVac обаче отрекоха да са получавал оферти от САЩ.
Шефът на друга германска биотехнологична компания BioNTech, която също участва в надпреварата за намиране на
коронавирусна ваксина, заяви през април, че е изключено поглъщане и че компанията е получила неуточнени
предложения.
"Настоящата коронавирусна криза показва колко важни могат да бъдат медицинските знания и производствения
капацитет в Германия и Европа в кризисни ситуации. В същото време приетите изменения ще имат важен принос за
дългосрочното поддържане на функционираща система на здравеопазване в Германия", коментира днешното решение
немският министър на икономиката Петер Алтмайер.
Днешният правителствен ход е отзвук от по-ранните стъпки на Берлин да защити високотехнологичните компании, към
които бяха отправени оферти за поглъщане от амбициозни и бързорастящи китайски конкуренти.
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Някои представителите на индустрията бяха критични към предприетия последен ход на правителството, твърдейки, че
той изпраща погрешен сигнал в разгара на криза. "По време на криза е по-важно от всякога да застанем зад отворените
пазари“, заяви членът на борда на Федерацията на германската индустрия Щефан Майер.
√ Гръцката икономика може да се свие с до 13% заради пандемията Covid-19
Икономиката на Гърция може да се свие с между 10% и 13% тази година в резултат на карантината, която беше
наложена, за да се спре разпространението на коронавируса, но правителството ще предприеме стъпки за смекчаване на
негативното въздействие на Covid-19, заяви в сряда финансовият министър на страната Христос Стайкурас.
Той посочи пред гръцкото радио Real FM, че икономиката, която успя да се измъкне през 2018 година от дългогодишна
криза на дълга и след три международни спасителни програми, може да издържи на евентуална втора вълна от
коронавирусна инфекция през есента.
Консервативното правителство ще подкрепи бизнеса и ще защити работните места, каза той, допълвайки, че се планира
предприемането на мерки, които биха могли да ограничат прогнозната икономическа рецесия с цели 8%.
"Ние се стремим икономиката постепенно да се върне към динамиката, която имаше през февруари - преди здравната
криза", заяви Стайкурас.
Вирусната пандемия осуети надеждите в Гърция за силен икономически растеж през тази година.
Сега властите в страната обмислят намаляване на данъка върху продажбите до 13% от 24% за ресторанти и кафенета като
част от плановете за рестартиране на икономиката, която е силно зависима от туризма.
Очаква се по-късно в сряда премиерът Кириакос Мицотакис да очертае план за съживяване на икономиката, като се
говори за мерки на стойност 7 милиарда евро в областта на туризма, икономиката и запазване на работните места.
В. Монитор
√ НС избра Диана Ковачева за омбудсман
Депутатите избраха Диана Ковачева за национален омбудсман. Тя бе единственият кандидат за поста и до момента
довършваше мандата на Мая Манолова. Ковачева бе избрана със 173 гласа "за", без против и 3 "въздържал се".
Васил Антонов от БСП заяви, че ще подкрепят кандидатурата й за омбудсман и, че ще получи доверието на партията. По
думите му ще държат на експертността в следващите 5 г. Той я призова да бъде основен фактор в борбата с монополите.
От своя страна Ковачева заяви, че за нея било чест да бъде 4 омбудсман. По думите й да защитава правата и свободите
на гражданите било привилегия. "За мен е важно доверито, опита, съпричастността, почетеността, куража и да отстоявам
справедливи каузи", добави тя. По думите й омбудсманът трябвало да бъде със здрав разум и професионален подход.
Амбицията й била да се превърне институцията от последната надежда на хората до първата институция, която търсят.
"Ще положа всички усилия да бъда добър омбудсман", завърши Ковачева.
√ БАБХ: Ку-треска има само в Габрово, не се предава от човек на човек
В няколко ферми в Габровско е установена ку-треска, където има огнище. Нямаме сериозни опасения за
разпространието на заболяването. Това каза пред БНР д-р Георги Чобанов от Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ) в ефира на БНР.
„Има проблем с ку-треската в страната ни. Самото заболяване не е било познато у нас до 2016 година и към момента - в
резултат на профилактичната програма, установихме ферми с положителни за болестта животни“, обясни д-р Чобанов.
Той поясни, че досега само в Габрово е установено огнище на заболяването. „Нямаме опасение ку-треската да е
разпространена в страната, тя е огнищна. Всяка година има по няколко констатирани животни“.
„Начинът на заразяване е минимално, става при тесен контакт с животните, не се предава от човек на човек. Може да се
предаде и чрез консумация на сурово непастьоризирано мляко“.
Георги Чобанов уточни още, че всяко заболяване е опасно, особено когато човек има и други съпътстващи заболявания.
„Но ку-треската е маловажно заболяване за ветеринарната общност“. Ваксини срещу заболяването има само за говеда и
кози, но не и за овце.
√ Другата седмица завършват ремонтите на 7 язовира
Другата седмица, по информация на строителите, се очаква да бъдат открити след ремонт 7 язовира, изградени със
системи на контрол. Над 60 са откритите строителни площадки, каза съобщи министърът на икономиката Емил
Караниколов. Той участва в блиц контрол в ресорната парламентарна комисия.
Министърът изрази надежда до края на годината около сто язовира да бъдат ремонтирани, като те също ще са със
системи за мониторинг. В отговор на въпрос министърът каза, че в момента Държавният резерв притежава два обекта,
които могат да се ползват за данъчен склад за горива. Ако успеем да привлечем повече инвеститори, нашият анализ ни
води до заключението, че поне още един данъчен склад ще е необходим за изграждане от държавното предприятие.
Министърът уточни, че в момента данъчните складове са шест или седем.
БНТ
√ Възобновяват спрените изпълнителни производства заради извънредното положение
Възобновяват спрените по време на извънредното положение изпълнителни производства по Данъчно процесуален
кодекс от днес.
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В това число - провеждането на публични търгове и образуването на нови изпълнителни дела.
От приходната агенция напомнят, че 1400 дружества са получили разрешения за неотложни плащания в периода на
извънредното положение и въпреки наложените запори са се разплатили с част от персонала и контрагентите си.
Очаква се днес Националният съвет за тристранно сътрудничество да обсъди и реда за изплащане на компенсации на
работодателите, запазили служителите си по време на извънредното положение въпреки преустановяването на
дейността им.
√ Срив с до 70% при онлайн продажбите на дрехи и обувки
Какво купуваме повече и от какво сме се отказали? Как се промениха навиците ни и къде продажбите бележат драстичен
спад? Данните от онлайн търговията показват, че при дрехите и обувките, които преди кризата са били водеща стока за
купуване, сега продажбите им са се сринали с 60-70%.
Онлайн търговията както на стоки, така и на услуги се оказва един от малкото сектори, които ще запазят позициите си на
растеж и през тази година.
Жанет Найденова - председател на Българска Е-комерс Асоциация: През последните пет години ръстът на пазара на
онлайн търговията в България се движеше между 25 и 30% и той представлява процент от брутния вътрешен продукт,
като за миналата година достигна обем от 894 млн. евро, за бизнес към крайните потребители електронната търговия и
това представлява 1,67% от БВП.
От два месеца електронният пазар напълно се е преобърнал. Търсят се стоки, които допреди това не са се предлагали
или са се предлагали минимално онлайн.
Ръст на продажбите отбелязват хранителните продукти, уредите за дома, дезинфектантите и фитнес съоръженията.
Жанет Найденова - председател на Българска Е-комерс Асоциация: Не можем да пренебрегнем навиците на
потребителите в извънредната ситуация и на практика потребителското търсене диктува онлайн продажбите. Самите
променени навици за работа от вкъщи предизвикаха много по-голямо търсене на интернет като скорост, като обем.
На обратния полюс - онлайн магазини със спад са тези, които предлагат всичко свързано с туристически пътувания, части
за коли, дрехи и обувки.
Жанет Найденова - председател на Българска Е-комерс Асоциация: Както виждате в създадената ситуация смесени
модели, които имаха и физически магазини и онлайн търговия, успяха бързо да се пренастроят и на практика да не
загубят връзката с клиентите си.
Нещо повече, заради геополитическото си място, България е идеална и за развитието на бъдещ хъб, свързан с
електронната търговия.
Жанет Найденова - председател на Българска Е-комерс Асоциация: Българската индустрия е много подготвена, тъй като
за да имате онлайн търговия, първо на вас ви трябва една добра инфраструктура, второ, една добра айтиобезпеченост и
софтуерна обезпеченост. Ние имаме кадрите като държава, България има традиции в областта на информационните и
комуникационни технологии. Няма проблем за нас да бъдем наистина хъб на Западните Балкани.
При онлайн търговията обаче все още остава под въпрос защитата на правата на потребителите. Клиентите трябва да
бъдат внимателни особено при неизпробвани до този момент сайтове.
Жанет Найденова - председател на Българска Е-комерс Асоциация: Потребителите трябва много да внимават кой стои
зад този онлайн магазин, кое е юридическото лице, което стои зад него, има ли публикувани данин за фирмата, булстат,
данни за контакти, телефон, имейл за връзка, а не само една форма за обратна връзка.
Важни са и общите условия, които трябва да отговарят на законовите изисквания.
Жанет Найденова - председател на Българска Е-комерс Асоциация: Има ли такива, в тях фигурира ли законовата
гаранция, има ли възможността за отказ от 14 дни от датата на покупка, което е свещено право при онлайн търговията
при договорите от разстояние.
Жалби всеки ощетен потребител може да подаде в Комисията за защита на потребителите.
√ Европа между предпазливост и разхлабване на ограниченията
Броят на заразените с коронавирус в света надхвърли 5 милиона души. Люксембург започна тестове на всички 600
хиляди свои жители, а Испания удължи извънредното положение с още две седмици и от утре въвежда задължително
носене на маски за всички над 6-годишна възраст.
Маските в Испания от утре стават задължителни по улиците и на закрити обществени места, къдено е невъзможно
спазването на дистанция от два метра. Изключение се прави за хора с дихателни проблеми. Санкции за нарушителите не
се посочват.
Маските в испанския градски транспорт са задължителни от 4-ти май. Районите на Мадрид и Барселона остават в нулава
фаза за вдигане на ограниченията. Остава и 14 дневна карантина за идващите в Испания от чужбина.
Педро Санчес - премиер на Испания: Испанците, обединени огъняха надолу кривата на разпространението на
коронавируса, те го спряха заедно. И никой, повтарям, никой няма право да пропилее постигнатото през дългите
седмици на ограничения.
Русия за първи път отчете спад на заболелите от коронавирус, премиерът Мишустин заяви, че обстановката около
пандемията се стабилизира и е възможно постепенна отмяна на ограниченията в 17 района на страната. Досега в Русия
са извършени седем милиона теста, дневно техният брой е 200 хиляди.
Михаил Мишустин - премиер на Русия: Днес за първи път броят на изписаните след възстановяване превишава броят на
новите случаи.Това е добра новина и вероятно прехвърляме пика на натовареност на здравната система.
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Заради неспазване на ограниченията и последвалите нови случаи в Република Северна Македония здравните власти
препоръчаха на правителството въвеждане на полицейски час от 19 часа в събота до 5 сутринта във вторник.
Туристическият сезон в Гърция започва на 15 юни, страната се отваря за международни полети от 1 юли, обяви тази
вечер премиерът Кириакос Мицотакис.
√ Европейските държави започнаха да създават "балони за пътувания"
Европейските държави започнаха да обявяват плановете си за отваряне на вътрешните граници в Евросъюза преди
началото на летния туристически сезон. Очаква се повечето от тях да направят това около средата на юни, като оформят
групи от държави, в които епидемиологичната ситуация е сходна. Брюксел призовава да няма дискриминация и здравето
и сигурността на хората да бъдат на първо място.
"Мини-Шенгени", "балони за пътувания" - наричат ги по различен начин, но по същество представляват едно и също
нещо - зони за свободно пътуване в Европейския съюз, в които влизат няколко съседни държави или региони.
Първите, които обявиха създаването на балон за пътуване, бяха балтийските държави - Литва, Латвия и Естония, които
вече свалиха ограниченията помежду си. Всеки, който идва от други страни извън трите, обаче, ще трябва да се
самоизолира за 14 дни.
Чехия, Австрия и Словакия също се надяват от средата на юни да оформят мини-Шенген, по думите на чешкия вътрешен
министър. Очаква се Германия, Полша и Унгария да се включат в групата. Берлин и Виена обявиха, че искат да отварят
границата помежду си от 15 юни.
Ян Хамачек - министър на вътрешните работи на Чехия: Ако всичко върви добре, Германия, Чехия, Австрия, Унгария и
надявам се Словакия биха могли напълно да премахнат ограничителните мерки от 15 юни и по този начин държавните
граници отново да станат, каквито бяха преди коронавируса.
Държавите от Бенелюкс също обявиха, че започват разговори за създаването на балон за пътуване. България и съседните
Гърция и Сърбия се разбраха вече за свободно пътуване. Очаква се и решението на Букурещ.
Препоръките на Брюксел са да има повече координация между държавите и да няма прибързано отваряне на границите
в опит да се привлекат туристи. Много държави от ЕС останаха изненадани от изявлението на Италия, че ще е готова да
приема чужди туристи още от 3 юни, без да ги поставя под карантина.
Investor.bg
√ Над 1200 чужденци са започнали работа в България в извънредното положение
332 лица са получили достъп до сезонна заетост
Общо 1231 чужди граждани от трети страни са намерили работа у нас по време на извънредното положение заради
коронавируса – периодът 13 март – 15 май. Тази информация дава министърът на труда и социалната политика Деница
Сачева в отговор на депутатски въпрос.
По данни на Агенцията по заетостта в периода от 13 март до 15 май са подадени общо 1455 заявления/декларации за
предоставяне на достъп до пазара на труда на граждани на трети държави по реда на Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност. Такъв достъп е предоставен на 1231 лица, от които 332 са за сезонна заетост.
От министерството отчитат, че към настоящия момент не са постъпвали сигнали от работодатели за проблеми, свързани с
достъпа до пазара на труда на граждани на трети държави.
По време на пандемията у нас беше наложена пълна временна забрана за влизане на чужденци, независимо от тяхното
гражданство. Тази забрана не важеше за лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на
територията на страната, както и за граждани на трети държави, имащи пряко отношение към изграждане, поддържане,
експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България,
изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални
инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната.
България бе и една от малкото държави, в които влизането на сезонни земеделски работници, погранични и такива в
сферата на туризма, също не беше забранено.
За да се избегнат недоразумения и напрежение по повод изтичането на документи на чужденци по време на
извънредното положение у нас, Министерството на труда и социалната политика предложи промени в Закона за
чужденците, според които ако на чужд гражданин с разрешено продължително пребиваване му изтичат документите, то
те автоматично биват продължени със срок до три месеца след отмяна на извънредното положение.
Именно с такава цел с 6 месеца е удължен и срокът на валидност на разрешенията за постоянно, дългосрочно и
продължително пребиваване на чужденци, допълва още министър Сачева в отговора си.
√ Икономист: Очаквамe поне 30% спад в приходите от туризъм
Българските туристи едва ли могат да променят статистиката за посещаемостта на туристите и да подпомогнат сериозно
сектора, заяви в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Милен Керемедчиев, бивш заместник-министър на външните работи.
„Руските граждани са изключени от възможността да пътуват облекчено до България. Само на българите и на нашия
патриотизъм едва ли може да се разчита, а споразумението с Гърция означава, че българите имат избор къде да
почиват“, е мнението на икономиста.
Милен Керемедчиев смята, че животът вече няма да бъде същия, защото дори след облекчаване на мерките, страхът ще
остане у хората.
„Очаквам поне 30% спад в приходите от туризъм“, прогнозира икономистът.
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Според бившия заместник-министър на външните работи България трябва да спаси туризма, но трябва да се запази и
ниският брой на заразени граждани и малкото смъртни случаи в сравнение с други страни.
„По-големият проблем е при самолетните превози и трябват мерки за възстановяване на този тип транспорт“, отбеляза
Керемедчиев.
√ ЕС трябва да отстъпи, за да оцелее
Алтернативата е потенциално фатален сблъсък между институциите на съюза и държавите членки
Всеки, който е работил в Брюксел, е запознат с велосипедната теория за европейската интеграция. Идеята е, че ако ЕС не
продължи да се движи, той ще падне и ще се срине, пише Гидиън Ракмън за Financial Times.
Но тази теория е опасно остаряла. За да оцелее, ЕС всъщност трябва да има спирачка и задна предавка. Алтернативата е
потенциално фатален сблъсък между институциите на ЕС и държавите членки.
Шансовете за конфликт драстично се повишиха след решението на немския конституционен съд, което поставя Германия
в пряка конфронтация както с Европейската централна банка, така и с Европейския съд. Германският съд със седалище в
Карлсруе реши, че програмата за закупуване на облигации на ЕЦБ - която спаси еврото - не покрива „теста за
пропорционалност“, след като не отчита широките си икономически ефекти. Той също така заяви, че Съдът на ЕС е
действал извън правомощията си, когато обяви, че покупките на облигации от ЕЦБ са законни.
Пламенни привърженици на ЕС реагираха с ужас на действията на германския съд. Някои твърдят, че решението от
Карлсруе е „поставило в опасност целия правен ред в ЕС“ и че Европейската комисия трябва да отговори с „производство
за нарушение“ - с други думи, да изправи Германия пред съда.
Моето собствено мнение е, че както по прагматични, така и по демократични причини, ще бъде лудост ЕС да заведе дело
срещу германското правителство. Германия е най-голямата страна в ЕС и има най-голям принос за неговия бюджет. ЕС не
може да бъде изграден в противовес на своите държави членки - най-малко на Германия. Съюзът може да оцелее след
Brexit, но без Германия няма да има ЕС.
Проучванията на общественото мнение в Германия сочат, че конституционният съд е най-уважаваната институция в
страната. Бундесбанк също традиционно се счита за ключов пазител на германската следвоенна демокрация - и гарант,
че хиперинфлацията от годините на Ваймарската република никога няма да се върне. Ако ЕС атакува два от най-важните
стълбове на немската следвоенна стабилност, това ще предизвика обществена реакция.
Ако Германия се държеше по недемократичен начин, тогава този вид фатална конфронтация можеше да бъде
неизбежно задължение. Но, макар да може да се оспори икономическата и правната логика зад решението на немския
конституционен съд, няма основания да се смята, че съдът е действал по недемократичен или неправилен начин.
Гледната точка на ЕС е, че Европейският съд е с по-висок ранг от този в Карлсруе. Но ако ЕС започне производство за
нарушение, спорът ще бъде разгледан от самия Съд на ЕС - омагьосан кръг, който незабавно би подкопал моралната
сила на неговото решение.
Вярно е, че оставянето на решението на немския конституционен съд в сила не е безобиден въпрос. В най-лошия случай
това крие реални рискове както за оцеляването на еврото, така и за усилията на ЕС да остане клуб на либерални
демокрации. Унгария и Полша - чиито правителства бързо уронват своите демокрации - се хванаха за решението от
Карлсруе, за да оправдаят собствените си усилия за игнориране на правото на ЕС. Беше очаквано унгарското
правителство, водено от Виктор Орбан, да реагира по този начин. Но Орбан е безскрупулен човек, който - подобно на
американския президент Доналд Тръмп - ще използва всеки аргумент, колкото и да е фалшив, за да оправдае това, което
така или иначе е намислил.
В действителност унгарският и полският случаи са много различни от този на Германия. Правителствата във Варшава и
Будапеща откровено подкопават независимостта на своите съдилища. Съдът в Карлсруе от своя страна демонстрира
свободата си от политическо влияние с решение, което е изключително неудобно за Берлин.
Процедурите за нарушения, които ЕС води срещи срещу Унгария и Полша са оправдани, като се има предвид, че техните
демократични институции наистина са застрашени. Но в дългосрочен план съдбата на унгарската и полската демокрации
ще се реши в рамките на тези две страни, а не от Брюксел.
Решението от Карлсруе също има драматични последици за единната валута на Европа. Широко разпространено е
мнението, че икономическият шок, причинен от Covid-19, означава, че продължаващите радикални действия от страна на
ЕЦБ са единственото нещо, което може да предпази ЕС от нова дългова криза. Ако германските съдилища вържат ръцете
на ЕЦБ (или попречат на Бундесбанк да участва в програмите на й), тогава оцеляването на еврото може да е под въпрос.
Но трябва да има демократичен изход от това. Германските противници на решението от Карлсруе твърдят, че съдиите
отразяват мнението на само малка консервативна фракция в тяхната страна. Ако това е вярно, Берлин може да се опита
да измени германската конституция или договорите на ЕС, за да стане абсолютно изрично, че действията на ЕЦБ са
законни. Ако Берлин не може да спечели този спор у дома - или в по-широкия контекст на ЕС - тогава Германия може би
трябва да обмисли напускането на единната европейска валута.
Дори самото повдигане на този въпрос би могло да даде полезна яснота. То може да убеди германците, че действията на
ЕЦБ не са толкова неприемливи в края на краищата. Или пък може да убеди европейските партньори на Берлин, че
трябва да направят повече, за да уважат германските съмнения относно управлението на еврото.
Този вид фундаментален дебат е закъснял. Оцеляването на ЕС не може да бъде осигурено просто чрез още по-силно
въртене на педалите на федералисткия велосипед. Посоката на движение също трябва да бъде преоценена, обсъдена и
договорена.
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Мениджър
√ Колко губи хазната при сваляне на ДДС? Финансовото министерство прати разчети на парламента
Финансовото министерство е категорично против въвеждането на диференцирани ставки по ДДС. Ведомството на
Владислав Горанов не подкрепя нито един от 6-те проекта, които са внесени в парламента и които бюджетната комисия
обсъжда днес на първо четене. Това е записано в позиция на министерството до депутатите.
Проектите с различни вносители предвиждат намаляване на ставки по косвения данък за различни стоки - ресторанти,
лекарства, книги, фитнес услуги и т.н. В становището, изпратено до бюджетната комисия в парламента, министерството
на Горанов представя подробна разбивка колко по-малко пари ще се съберат годишно от всеки сектор, за който се
предлага да плаща по-ниска данъчна ставка. И е категорично - всичко това ще доведе до намаляване на бюджетните
приходи в размер на 1,763 млрд. лв. на годишна база, което представлява 16,57% от общите приходи от ДДС. Най-голям
дял в загубите има обещанието за ставка от 9% за ресторантите.
• Доставки на детски храни, предназначени за деца до 3 години и детски фармацевтични продукти, включително
памперси – 39 млн. лв.
• Доставки на книги на физически носители или извършвана по електронен път и двете (включително учебници,
познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или
ръкописни нотни издания) – 13 млн. лв.
• Ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна – 150 млн.
лв.
• Доставки на храни, лекарствени продукти, включени в позитивния списък, заплащани от бюджета на НЗОК –
1,538 млрд. лв.
• Доставки на общи туристически услуги – 19 млн. лв.
• Доставки на фитнес услуги – 4 млн. лв.
За компенсиране на намаленото ДДС на някои стоки и услуги, всички останали ще трябва да са с 24% ДДС или
корпоративният данък да стане 17-18%, изчисляват от финансовото министерство.
„Данъкът върху добавената стойност е основен източник на приходи в републиканския бюджет. Разширяването на
кръга от стоки и услуги, които ще се облагат с намалена ставка на ДДС, ще доведе до намаляване на бюджетните
приходи, което поставя въпроса за тяхното компенсиране. Това от своя страна ще доведе до необходимост от дебат за
цялостно преразглеждане на действащата данъчна система и за увеличаване на преките данъци“, твърдят от
финансовото министерство.
Оттам посочва още, че диференцирането на ДДС ще увеличи административната тежест и ще даде възможност за
неправилно деклариране с цел данъчни измами.
„Намаляването на ставката не води до автоматично намаляване на цените или до увеличаване на доходите на лицата.
Едновременно с това намаляването на ставките за определени стоки или услуги ще доведе до провокиране на
напрежение в други отрасли и сфери на икономическия живот“, подчертават от ведомството на Владислав Горанов.
Междувременно, бюджетната комисия в парламента обсъди на първо четене и 6-те внесени проекти. От заседанието
липсваше председателят на комисията Менда Стоянова, която изрази предварително несъгласие с планираното
намаляване на ставки. Финансовият министър Владислав Горанов също не дойде на заседанието, представляваше го
зам. -министър Росица Велкова.
Позицията на финансовото министерство не бе обсъждана. Депутатът от ДПС Йордан Цонев специално подчерта, че
работата на един финансов министър е да пази интересите на фиска. Мнозинството от депутати на ГЕРБ прие проекта на
управляващата партия, внесен от Красимир Ципов, който предвижда намаляване на ставката за ресторанти и книги.
Всяка от групите гласуваше за предложението си, и се въздържаше за останалите. В решението се записа да бъде
направен общ проект между двете четения. Предложението на Валери Симеонов за ваучери бе отхвърлено.
√ КЕВР утвърди промяната в цените на природния газ за първите три месеца на годината
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди променените цени на природния газ за януари, февруари и март
2020 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на
които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
Промяната на цените за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и
руската компания "Газпром експорт от 2 март 2020 г. за доставка на природен газ, съгласно които общественият
доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019
г.
КЕВР утвърди цена на природния газ за януари 2020 г. в размер на 37,82 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и
ДДС), като намалението спрямо предишното решение на регулатора от 01.01.2020 г. е с 6,22 лв./MWh или с 14,12%.
За февруари 2020 г. новата утвърдена цена е 33,81 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което в сравнение
с предишната цена, одобрена от регулатора, е намалена с 10,23 лв./MWh или с 23,23%.
Цената за март 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ
и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, е 30,10 лв./MWh (без цени за
достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с предишната утвърдена цена, намалението е с 13,94 лв./MWh или с 31,65%,
изчисляват от КЕВР.
Намаленията би трябвало тепърва да се отразят в сметките на потребителите.
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√ Годишната инфлация в ЕС и Еврозоната забавя темпото
Годишната инфлация в Европейския съюз е паднала до 0,7% през април спрямо 1,2% през март, сочат данни на Евростат.
Същевременно с това годишната инфлация в Еврозоанта през април се е забавила до ръст от 0,3% през април спрямо
0,7% през март.
В България показателят е достигнал годишен темп от 1,3% през април спрямо 2,4% през март.
Този април най-ниска годишна инфлация е отчетена в Словения (-1,3%), Кипър (-1,2%), Естония и Гърция (по 0,9%).
Показателят е бил най-висок в Чехия (3,3), Полша (2,9%) и Унгария (2,5%).
За инфлацията в Еврозоната са допринесли най-много: храните, алкохола и тютюневите изделия (+0,67 процентни
пункта), услугите (+0,52 п.п), неенергийните промишлени стоки (+0,09 п.о) и енергията (-0,97 п.п.)

√ Въгледобивната промишленост може никога да не се възстанови от кризата
Въгледобивната промишленост може никога да не се възстанови от икономическите последствия, причинени от
пандемията, но това, от друга страна може да не е чак толкова лоша новина на фона на усилията на света да пренареди
целите си и да преориентира дейността си към свят с по-малко вредни емисии във въздуха.
За първи път официалната енергийна статистика от правителството на САЩ показва, че възобновяемите енергийни
източници са на път да генерират повече електроенергия от въглищата за цялата 2020 г., съобщава Sciencealert.
През април миналата година, докато част от въглищните централи спряха дейността за планови ремонти, Щатите
постигнаха този основен екологичен момент, който вероятно дори не сте забелязали. Но през 2020 г. на фона на
глобална пандемия почти всичко е обърнато на главата надолу, включително начинът, по който произвеждаме и
консумираме енергия.
Докладът на Американската администрация за енергийна информация (EIA) прогнозира, че страната ще генерира 5
процента по-малко електрическа енергия през 2020 г., което води до исторически спад на въглеродните емисии с 11
процента.
Всъщност през следващите месеци EIA очаква американското производство на въглища да спадне с близо 25 процента и
този път може да не се възстанови на нивата от преди пандемията. От EIA са почти сигурни, че въглеродните емисии на
страната отново ще се увеличат, но само с около 5 процента.
През 2021 г. се очаква потреблението на въглища да се възстанови с около 10 процента, докато природният газ и
възобновяемите енергийни източници ще запълват празнотите на въглищната индустрия.
Това са само прогнози, разбира се, но тъй като вятърът и слънчевата енергия стават по-достъпни от всякога, EIA смята, че
ще има 11-процентово увеличение на производството на електроенергия именно от възобновяеми източници.
"Въпреки че EIA очаква възобновяемата енергия да бъде най-бързо развиващият се източник за производство на
електроенергия през 2020 г., последиците от икономическото забавяне, свързано с COVID-19, вероятно ще засегнат
новите натрупвания на производствени мощности през следващите няколко месеца", се казва в доклада.
EIA очаква електроенергийният сектор да добави 20,4 гигавата нови мощности от вятър и 12,7 гигавата от слънчева
енергия през 2020 г.
По-просто казано, алтернативите на въглищата стават все по-евтини и по-конкурентни. Толкова много, че някои експерти
смятат, че настоящата пандемия е последната стъпка към изкореняването на това изкопаемо гориво.
Роб Джаксън, който е председател на Global Carbon Project смята, че въглищата никога повече няма да достигнат своя
връх.
"Последиците от Covid-19 ще намалят въглеродните емисии толкова много през тази година, че индустрията никога няма
да се възстанови, дори при непрекъснато развитие в останалата част от света", каза той.
"Сривът в цените на природния газ, рекордно евтината слънчева и вятърна енергия, както и проблемите, свързани с
климата и здравето оказват трайни последици върху начина, по който индустрията действа", допълни Джаксън.
Когато става дума за изкопаеми горива, въглищата са най-големият източник на емисии от въглероден диоксид, а
въздействието му върху замърсяването на въздуха и общественото здраве е пагубно.
Само този месец нови компютърни симулации установиха, че в почти всички региони на света разходите за
премахването на въглищата от индустрията не са нищо в сравнение с бъдещите ползи за здравето и околната среда.
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Авторите на тези модели установяват, че ако всички страни се отклонят от използването на въглища, ще бъдем на
половината път към нашите цели за ограничаване на глобалното затопляне.
√ Хърватия гласува за нов парламент през юли
Президентът на Хърватия Зоран Миланович насрочи провеждането на парламентарни избори в страната за 5 юли,
съобщава хърватският информационен сайт Индекс. Това ще бъдат третите парламентарни избори в Хърватия, на които
избирателите ще могат да гласуват преференциално, уточнява БТА. На тях ще бъдат избрани 151 членове на парламента,
140 в десет изборни района в страната. Трима ще бъдат избрани от диаспората, а осем места са за членовете на
националните малцинства.
Хърватия отчита все по-малко новозаразени с коронавирус в последните дни, въвела е добри противоепидемични
мерки, но все пак заради заразата изборите ще протекат по малко по-различен начин от обикновено. Какъв ще е той, ще
решат Държавната избирателна комисия и хърватският институт за обществено здравеопазване.
√ Нов спад на борсите в Европа
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в сряда, следвайки загубите на Уолстрийт,
след като въпросите около потенциалната ваксина срещу COVID-19 предизвикаха опасения за бързината, с която светът
ще излезе от кризата с коронавируса, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,53 пункта, или 0,16%, до 338,96 пункта. От началото на месеца
бенчмаркът е с 0,5%, след като през април регистрира месечен ръст от 6%. Немският DAX отчете спад от 23,76 пункта, или
0,21%, до 11 051,53 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 11,76 пункта от стойността си, или
0,2%, достигайки ниво от 5 990,47 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 33,87 пункта, или 0,76%, до 4 424,29
пункта.
Загубите на Уолстрийт бяха предизвикани от доклад на STAT News, които повдигна въпроси относно резултатите от
тестовете за потенциалната ваксина срещу коронавирус, разработвана от Moderna. Именно новините за напредъка при
ваксината подкрепиха пазарите вчера.
„Инвеститорите са в режим на изчакване. Причината за това е, че те искат да видят как ще се развият нещата след
разхлабването на ограничителните мерки и колко бързо ще започне да се възстановява на икономика“ , коментира
Едмънд Шинг от BNP Paribas.
Европейските пазари бяха обнадеждени от Френско-германското предложение за възстановителен фонд от 500 млрд.
евро под формата на грантове, с които да се помогне на най-засегнатите страни в Сюъза. Австрийският канцлер
Себастиан Курц обаче заяви вчера, че група европейски страни ще предложат финансирането на този фонд да бъде чрез
заеми, а не грантове.
Междувременно акциите на британския търговец на дребно Marks & Spencer поскъпнаха с 8,33%, след като компанията
съобщи, че ще ускори програмата си за излизане от кризата, въпреки че отчете 21-процентов спад на годишната печалба.
Книжата на AstraZeneca поскъпнаха с 1,08%, след като Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA)
одобри лекарство на Merck за рак на простатата.
Акциите на френския хранителен гигант Danone поскъпнаха с 0,23%, след като компанията потвърди, че ще изплати
дивиденти за 2019 г. и че през тази година няма да извърши операции по обратно изкупуване на акции.
Спад в САЩ
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения във вторник, следвайки загуби в банковия
сектор и този на търговията на дребно, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 390,51 пункта, или 1,59%, до 24 206,86 пункта. Широкообхватният индекс
Standard & Poor's 500 се понижи с 30,97 пункта, или 1,05%, до 2 922,94 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq изтри 49,72 пункта от стойността си, или 0,54%, достигайки ниво от 9 185,1 пункта.
Водещите индекси бяха подложени на натиск в последния час на търговия, след като доклад на STAT News повдигна
въпроси относно резултатите от тестовете за потенциалната ваксина срещу коронавирус, разработвана от Moderna.
Акциите на биотехнологичната компания паднаха с 10,41.
Акциите на веригата магазини за стоки за дома Home Depot поевтиняха с 2,95%, след като тя съобщи, че нетната и
печалба е паднала с 10,7% през последното тримесечие заради допълнителните разходи около пандемията. Книжата на
гиганта в търговията на дребно Wallmart поевтиняха с 2,12%, въпреки че компанията отчете ръст на онлайн продажбите
през първото тримесечие. В сектора загуби отчетоха и Kohl’s, Macy’s и Nordstrom, чиито книжа поевтиняха съответно с
7,65%, 6,46% и 5,18%.
В банковият сектор акциите на Wells Fargo, Bank of America, Citigroup и JP Morgan поевтиняха съответно с 5,75%, 3,14% ,
2,72% и 1,97%.
Разнопосочна търговия в Азия
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати на фона на
решението на Народната банка на Китай да остави основната си лихва по заемите без промяна, пише Маркетоуч.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 161,7 пункта, или 0,79%, до 20 595,15 пункта.
В континентален Китай индексът Shanghai Composite се понижи с 14,84 пункта, или 0,51%, до 2 883,74 пункта, докато помалкият измерител Shenzhen Composite изтри 17,71 пункта от стойността си, или 0,97%, до 1 805,86 пункта. . Хонконгският
индекс Hang Seng записа ръст от 11,82 пункта, или 0,05%, до 24 399,95 пункта.
Тези резултати дойдоха на фона на решението на Народната банка на Китай да запази лихвата си по земите с матуритет
до 1 година на равнище от 3,85%, а тези по заемите с матуритет от 5 години на ниво от 4,65%.
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В Южна Корея индексът Kospi напредна с 9,03 пункта, или 046%, до 1 989,64 пункта.
Австралийският измерител ASX 200 се повиши с 13,5 пункта, или 0,24%, до 5 573 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете
спад от 2,64 пункта, или 0,58%, до 448,69 пункта. BGBX40 се понижи с 0,38 пункта, или 0,40%, до 95,65 пункта. BGTR30
изтри 1,27 пункта от стойността си, или 0,27%, до 465,18 пункта. BGREIT остана без промяна при 133,43 пункта.
В.Сега
√ Скандалите около Божков и властта няма да стигнат до парламента
Засега няма факти, които да предизвикат по-задълбочено разследване, смята шефът на антикорупционната
комисия в НС Борис Ячев
Твърденията на хазартния бос Васил Божков, че преди висши държавни служители са му помагали с бизнеса, а сега се
опитват да му го отнемат, няма да бъдат проучени в парламента. Това стана ясно от интервю на шефа на
парламентарната антикорупционна комисия Борис Ячев пред bTV.
„Онова, което излиза като факти, поне досега, мисля, че не представлява интерес, нито за мен като председател на
антикорупционната комисия, нито за членовете на комисията. На този етап не виждам някакви факти, които да
предизвикат по-задълбочено разследване или да представят нови доказателства в посока на това, което г-н Божков
твърди - че има проблеми в администрацията, които са пречили или помогнали на неговия бизнес“, обяви депутатът.
Той е член на парламентарната група на „Обединени патриоти” от квотата на НФСБ – партията на Валери Симеонов.
Именно Симеонов внесе промени в Закона за хазарта през януари т.г., с които се даде правото само на държавата да
организира лотарийни игри и така беше нанесен първият тежък удар върху бизнеса на Божков.
√ Министерството на културата взе бившия нотариат в София
Екипът на министър Боил Банов тепърва ще решава за какво да използва емблематичната сграда, отказана от
КПКОНПИ
Сградата на бившия нотариат в София бе прехвърлена от правителството на Министерството на културата. В последните
пет години имотът бе на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество (КПКОНПИ). Миналата година комисията обяви, че започва ремонт, за което получи над 3 млн. лв. От
решение на правителството днес обаче се разбра, че тя се отказва от сградата и тя се прехвърля на министерството на
Боил Банов.
Имотът е публична държавна собственост - терен с площ от 2182 кв. м. и сграда със застроена площ от 674 кв. м, която е
паметник на културата. От МС лаконично мотивират прехвърлянето с аргумента, че сградата е с "с отпаднала за
комисията нужда". Вместо това той бил "необходим на Министерството на културата за изпълнение на функциите му".
От антикорупционната комисия коментираха пред "Сега", че след преценка на необходимостта от ползването на тази
сграда за нуждите на КПКОНПИ, със свое решение комисията е предложила на МС имотът да бъде отнет и предоставен
на МК. "Решението е мотивирано с характера и местонахождението на този имот - емблематична сграда, в центъра на гр.
София, паметник на културата. Така сградата е неподходяща за първоначално планираната цел - за административните
нужди на КПКОНПИ, и в същото време може да има съвсем друго предназначение, съобразно вида и архитектурата й",
казват оттам.
От министерството на културата коментираха пред "Сега", че тепърва ще бъде обсъдено и преценено за какво ще бъде
ползвана сградата, но при всички случаи тя ще бъде използвана по предназначение. Оттам добавиха, че сградата
вероятно ще има нужда от ремонт, съдейки по нейни снимки.
Такъв ремонт обаче вече бе започнат преди повече от година заради ужасното състояние на сградата с намерението в
нея да се нанесе именно КПКОНПИ. За ремонта бяха планирани и одобрени около 3.5 млн. лв. от бюджета, като проектът
за ремонт бе одобрен от министерството на културата и института за недвижимо културно наследство. Предвиждаше се
укрепване и реставрация, и запазване на фасадата и вътрешните елементи на сградата - паметник на културата, строена
през 1889 г. Според сключения договор в средата на януари 2019 (след обществена поръчка) с държавната "Реставрация"
ЕАД ремонтът на сградата на бул. "Патриарх Евтимий" 2 следваше да продължи минимум година и половина.
Към сградата на бившия нотариат интерес проявиха и от ЦИК, която трябва да се изнесе от бившия Партиен дом, където в
момента се помещава.
През октомври 2019 г. министър Боил Банов си върна и имот, където се помещаваше книжарница от веригата "Хеликон"
на бул. „Александър Стамболийски“ 17. Идеята бе там да се премести Националният институт за недвижимо културно
наследство (НИНКН), за да се улеснят гражданите и да се съкратят административните процедури и времето за тяхното
изпълнение. Месеци наред обаче помещенията стояха запуснати и едва в последните дни там се забелязва подготовка за
преустройство.
√ По-малко от 2600 души са одобрени за безлихвени заеми от ББР
Средният кредит е 4200 лева при таван 4500
Одобрените безлихвени кредити до момента са на стойност 10 989 500 лв., а средната стойност на един заем е 4200 лв.,
съобщи Българската банка за развитие (ББР). Става дума за антикризисната програма за подкрепа на физически лица,
чиито доходи са пострадали от ограничителните мерки. Интересът към нея засега е доста слаб.
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Постъпилите искания към днешна дата са 6719. От тях са потвърдени 2586, още 2703 са в процес на обработване,
останалите чакат да бъдат разгледани. Две трети от исканията са направени от хора, работещи на трудов договор.
Останалата част са заявки от представители на голямата група на т.нар. "самонаети".
Програмата за гарантиране на безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и
самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение. Те имат
възможността да получат безлихвени заеми до 4 500 лева, които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1500
лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. По
заемите няма да се дължат такси, комисиони и неустойки.
Партньори на ББР по тази програма към момента са 7 търговски банки, които приемат документи за безлихвени
кредити - Общинска банка, Инвестбанк, Интернешънъл асет банк, Първа инвестиционна банка, Алианц банк, Търговска
банка Д, Уникредит Булбанк.
Клуб Z
√ Без изпити по никое време
Важното е студентите да са живи, здрави и много
Ето как лъсват пробойните в образователната система. Достатъчна беше една извънредна ситуация и стана ясно, че не
сме готови да защитим образователното ниво дори в най-старото учебно заведение у нас. Софийският университет реши
да не рискува здравето на кандидатстудентите и да отмени приемните изпити. Ще разчита на матурите, за да отсее
достойните.
Предполага се, че това е извънредна мярка и едва ли ще се повтори. И все пак – веднъж отвори ли се една врата, тя
остава открехната завинаги. А зад точно тази врата стоят малките зли демончета на посредствеността.
Рискът е заложен отдавна – още при отказа да се ремонтира системата тотално и да се вземе поне една от базовите
практики на държави с добро ниво на университетско образование. Експертите в образованието разчитаха на две
пресяващи изпитания – матурата и приемните изпити. И заедно с това дадоха погрешна основа, като решиха да
финансират университетите на базата на броя студенти. Така двете цедки станаха много широки – това, което не минава
през едната, задължително минава през другата. Защото вузовете искат да имат повече хора за обучение – тоест, повече
пари. Липсва третият елемент – отсяването вътре в рамките на университета.
Някога се знаеше – може и да влезеш по случайност, но не е сигурно дали ще излезеш с диплома. Сега такава опасност
няма – документът за бакалавър ти е гарантиран отпреди първия ти ден като студент.
Това е риск за цялото общество. Излизат необучени, некадърни специалисти. И не защото някой в университета не се
старае да ги научи на нещо, напротив. Просто материалът, върху който работят професорите, е подбран без оглед на
качеството.
Има една потресаваща история, която наскоро ми разказаха. В един от многото факултети, където се влиза и с устен
изпит, комисията изпитва кандидатстудентка. Въпросът, който ѝ поставят, е: „Защо започва Втората световна война?”.
Мълчание. Конкретизират и опростяват: „Коя държава стартира Втората световна война?”. Мълчание. Трети опит: „В
кои години се случва Втората световна война?”. Мълчанието става изключително тежко. Отчаяни, защото трябва да
докарат нещата до смислен край, изпитващите стигат до абсурдния въпрос: „Добре, през кой век е Втората световна
война?”. И най-после момичето се усмихва и отговаря: „През XIV-и”. Приемат я. Носи пари. Учебното заведение, в което
се развива тази подобна на виц истинска история, е едно от най-престижните.
Тази година в СУ ще влезе който пожелае, при това дори без да се напряга за кандидатстудентска кампания. Представете
си за каква безразборност става дума. Но има и дискриминация – какво се случва с хората, които са държали матура
отдавна? А с тези, които дори не са държали матура, защото са завършили преди тя да бъде въведена? Защо на тях им е
отказан прием в СУ тази година?
Ако пък им бъде разрешен само на база диплома, с основание ще протестират тези, които са се трудили двойно за
матурите. Не че има някакъв смисъл – матурите така или иначе са изчислени спрямо средното ниво на учениците и малко
под него, за да няма много провалили се.
Ситото „приемен изпит” не е панацея за повишаване на качеството на студентската маса. Тя си е същата, която ще влезе и
без изпити. И миналата година, и по-миналата в много от специалностите се влизаше с тройка и даже по-малко.
Решението на ръководството на СУ няма да срине внезапно нивото. То е ниско така или иначе. Причините са много. От
гимназиите излизат не особено добре научени деца. Университетите искат да поддържат висока бройка студенти и
пишат оценки, които не са заслужени, само за да не загубят бройки. Голяма част от добре образованите студенти българи
не са у нас, а в Европа и САЩ.
Проблемът, който ни се наби в очи едва в извънредната ситуация, има решение, но то изисква координирана работа от
няколко институции на държавно ниво. На първо място матурите в този им вид са напълно излишни. Те практически са
разширени класни работи, задължителни за всички. Провеждат се еднократно и фиксирано, което не позволява да се
предвидят екстремни ситуации – лични проблеми, болести, невъзможност за присъствие. Не дават информация за друго,
освен за нивото на усвояване на един в крайна сметка ограничен материал от двете последни гимназиални години.
Повече от задължително е да се помисли за тест от типа SAT или TOEFL, който да се полага само от абитуриентите, които
възнамеряват да кандидатстват в университет. Този тест може да бъде координиран така, че да върши работа и на
висшите учебни заведения при подбора на кандидатстуденти без допълнителни изпити за някои специалности.
А ако искаме повишаване на качеството на висшето образование, трябва да се промени изцяло системата на
финансиране на университетите и да не се гони бройка, а реализация на студентите. Рейтингът на един университет

13

трябва да е много по-важен критерий за бюджета, отколкото броят на обучаващите се. Защото ВУЗ не е просто
продължение на гимназията с малко по-тясна специализация, а издигане на ново ниво. Иначе ще имаме посредствени
адвокати, неподготвени журналисти и неграмотни филолози. Скоро мнозинството ще са такива.
Пробойните във всички системи днес са толкова много, че сякаш живеем в решето. А когато тези, които утре ще трябва
да участват като специалисти в поддържането на тези системи, са подбрани от кол и въже, без пресяване, без качествен
подбор, ни чака много тъжно бъдеще.
√ Само България в ЕС изпълнява критериите за дефицит
Страната ни с напредък в банковия надзор, но с голям брой необслужвани кредити
България единствена от страните членки спазва критериите на член 126, параграф 3 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС) за бюджетния дефицит.
Това обяви днес изпълнителният зам.-председател на Еврокомисията Валдис Домбровскис, отговарящ за икономиката в
интерес на хората. Той представи пролетния пакет от европейския семестър.
Критериите са следните:
• а) Дали съотношението на планирания или действителен държавен дефицит спрямо БВП надвишава референтната
стойност;
• б) Дали съотношението на държавния дълг спрямо БВП надвишава референтната стойност, освен ако съотношението е
достатъчно намаляващо и достига референтната стойност със задоволителни темпове.
Член 126, параграф 3 гласи:
• Ако дадена държава членка не изпълнява изискванията по един или и по двата критерия, Комисията изготвя доклад.
Той взема предвид дали държавният дефицит надвишава държавните инвестиционни разходи, включително
средносрочното икономическо и бюджетно състояние на държавата членка.
България е постигнала съществен напредък в надзора на банковия сектор, но не се очакват последващи мерки. Като цяло
банките са рентабилни и добре капитализирани и съотношението на необслужваните кредити намалява.
Въпреки това България продължава да бъде сред държавите от ЕС с голям процент на необслужвани кредити, особено за
нефинансовите предприятия. Освен това прегледът на качеството на активите и стрес тестовете, извършени от
Европейската централна банка, разкриха необходимост от увеличаване на капитала на две банки.
Това се казва в частта за страната ни от разпространения днес от Еврокомисията пролетен пакет.
Властите у нас са въвели и правни и регулаторни разпоредби за подобряване на ефективността и практиките в областта
на надзора на методите за оценка в секторите на застраховането и пенсионните фондове и при сделките със свързани
лица в сектора на пенсионните фондове. Оставащите слабости в застрахователния сектор се отнасят до адекватността на
техническите резерви, целесъобразността на оценката на некотираните активи и ефективността на управлението.
Освен това финансовата стабилност на българското бюро „Зелена карта“ е поставена под въпрос.
България все още не е постигнала убедителни конкретни резултати от наказателни преследвания по дела за корупция по
високите етажи, което би спомогнало за изграждането на обществено доверие. Продължават да са налице редица
предизвикателства, по-специално гарантирането на ефективни наказателни разследвания, уравновесяването на
натовареността между съдилищата и рационализирането на местните прокуратури.
Остават и предизвикателства при анализа на излагането на риск при използването на финансово-разузнавателни данни и
при гарантирането на ефективен надзор. Все още не са предприети мерки за намаляване на риска по отношение на
схемата „гражданство срещу инвестиции“. Тези схеми породиха опасения относно някои присъщи рискове, свързани
също така с прането на пари.
Напредъкът ни в различни сфери
България е постигнала съществен напредък в следните области:
• Модернизирането на уредбата за корпоративно управление на държавните предприятия в съответствие с
международните добри практики;
• Засилването на надзора в банковия сектор;
• Ефективното прилагане на основан на риска надзор в небанковия финансов сектор;
Страната ни е постигнала известен напредък в:
• Подобряването на събирането на данъците чрез целенасочени мерки в области като данъците върху горивата и труда;
• Насърчаването на адекватната оценка на активите в банковия сектор и функциониращ вторичен пазар на необслужвани
кредити;
• Изпълнението на приетите неотдавна насоки за оценка и надзор на групово равнище в небанковия финансов сектор;
• Подобряването на бизнес средата; укрепването на пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително
на цифровите умения;
• Справянето със социалното приобщаване чрез по-ефективно подпомагане на минималните доходи.
А в следните области напредъкът ни е ограничен:
• Гарантирането на ефективен надзор и прилагане на уредбата за борба с прането на пари;
• Изпълнението на пътната карта на рамката за несъстоятелност;
• Насърчаването на стабилността на сектора на автомобилното застраховане;
• Насочването на икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите,
транспорта (и по-специално към неговата устойчивост), водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната
ефективност, като се отчитат регионалните различия;
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• Повишаването на качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и
обучението, по-специално за ромите и другите групи в неравностойно положение;
• Предприемането на мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани услуги за заетост и
социални услуги;
• Подобряването на достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на
пациентите и справяне с недостига на медицински специалисти.
Препоръките на Брюксел към София
През 2020 и 2021 г. ЕК препоръчва на България да направи следното:
• 1. В съответствие с общата предпазна клауза да предприеме необходимите мерки за ефективно справяне с пандемията
от коронавирус, да гарантира устойчивостта на икономиката и да подкрепи възстановяването. България трябва да
мобилизира необходимите финансови ресурси, за да засили устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната си
система, както и да осигури балансирано географско разпределение на здравните служители.
• 2. Да гарантира необходимата социална защита и най-важните услуги за всички, както и да засили политиката на пазара
на труда. Трябва да се подобри достъпът до работата от разстояние и да се насърчават дигиталните умения и еднаквият
достъп до образование. Необходимо е справяне с проблемите на схемата за минимални доходи.
• 3. Да ускори процедурите за гарантиране на необходимата подкрепа за малките и средни предприятия (МСП) и
самонаетите работници, като гарантира и достъпа им до финанси и гъвкави плащания. Властите трябва да насърчават
частните инвестиции, за да ускорят икономическото възстановяване. Инвестициите следва да бъдат фокусирани върху
зеления и цифровия преходи, най-вече върху екологично чистите продукти и използване на енергията и ресурсите,
инфраструктурата в околната среда и устойчивия транспорт.
• 4. Да минимизира административната тежест за компаниите, като подобри ефективността на държавната
администрация и засили дигиталното управление. Трябва да бъде гарантирано ефективното функциониране на рамката
за неплатежоспособността, както и подобрени гаранциите за адекватни оценки на рисковете и на рамката срещу прането
на пари.
Европейският пакет
Нов фокус
В годишната стратегия за устойчив растеж е представена стратегията на ЕК за растеж въз основа на насърчаването на
конкурентоспособна устойчивост за изграждането на икономика, която работи в интерес на хората и на планетата.
Препоръките обхващат четирите измерения на конкурентоспособната устойчивост - стабилност, справедливост,
екологична устойчивост и конкурентоспособност. Те поставят и специален акцент върху здравето и отразяват
ангажимента на Комисията за включване на целите за устойчиво развитие на ООН в европейския семестър.
Тази година специфичните за всяка държава препоръки се отнасят до качеството, като се отклоняват от бюджетните
задължения, които обичайно се прилагат.
Мониторинг на промените във фискалната област
Комисията прие също така доклади по член 126, параграф 3 от ДФЕС за вчиски страни членки без Румъния, по отношение
на която вече се прилагат корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж (ПСР).
От ЕК се изисква да подготви тези доклади за държавите членки, които поради причини, свързани с коронавируса, сами
планират през 2020 г. да нарушат ограничението за дефицита от 3 на сто или по отношение на които е налице такава
прогноза на Комисията.
В докладите за Франция, Белгия, Кипър, Гърция, Италия и Испания също така се оценява спазването от страна на тези
страни на критерия за дълга през 2019 г. въз основа на потвърдени данни, валидирани от Евростат. В тези доклади се
отчита отрицателното въздействие на пандемията върху националните публични финанси. Предвид изключителната
несигурност, свързана с извънредното макроикономическо и фискално въздействие на пандемията, ЕК счита, че на този
етап не следва да се взема решение дали да се прилага процедура при прекомерен дефицит по отношение на държавите
членки.
Доклади за засилено наблюдение над Гърция, Испания и Кипър
Комисията прие шестия доклад за засиленото наблюдение по отношение на Гърция. В него се стига до заключението, че
предвид извънредните обстоятелства в резултат на разпространението на коронавируса страната е предприела
необходимите действия, за да изпълни поетите от страната специфични ангажименти за реформи.
ЕК прие и докладите за наблюдение след приключване на програмите за Испания и Кипър.
√ Спестяванията на Европа: мощен и несигурен инструмент за възстановяване
Излишъкът от спестяванията в ЕС може да достигне сумата от 1,3 трилиона
Милиардите евро спестявания, натрупани от някои европейски домакинства по време на карантината, са потенциално
ценна манна небесна. Те биха могли да помогнат на икономиката да преодолее здравната криза, стига спестяващите да
искат да потребяват или инвестират занапред, информира Франс прес, цитирана от БТА.
Със затварянето на магазини, ресторанти, детски ясли и отмяната на ваканции в различни страни много европейски
потребители често нямаха друга алтернатива, освен да спестяват през периода на изолация.
Някои домакинства бяха ударени от спада на доходите, най-вече засегнатите от мерките за частична безработица или
цялостна безработица.
Като цяло обаче потреблението на домакинствата е намаляло повече от доходите им през тези два месеца. Натрупали са
се принудителни спестявания, обясни неотдавна управителят на Банк дьо Франс (Banque de France) Франсоа Вилроа дьо
Гало.
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Основният приоритет за домакинствата е доверието и само тогава те ще превърнат тези натрупани спестявания в
потребление и съответно в растеж, подчерта Вилроа дьо Гало, изчислявайки на 60 милиарда евро натрупания излишък от
спестявания във Франция по време на карантината.
Равнище на спестяванията от 15 процента в Германия не ми изглежда нереалистично, заяви пред АФП главният
икономист на Комерцбанк (Commerzbank) Йорг Крамер. Това би било според изчисленията му 30 милиарда евро повече
спестявания спрямо последното тримесечие на 2019 година, когато те бяха близо 11 процента.
Излишъкът от спестявания в ЕС, породен от карантината, би могъл да достигне колосалния размер от 1,300 трилиона
евро през второто тримесечие, прогнозира застрахователната компания "Алианц" (Allianz).
Ако тези спестявания бъдат похарчени за потребление или инвестирани, те могат да дадат мощен тласък на
икономическото възстановяване през идните месеци.
Има риск обаче потреблението да не възвърне предишното си равнище, коментира пред АФП анализаторът от "Кепитъл
икономикс" (Capital Economics) Томас Пю.
Заплатите на много хора бяха намалени и това се съчетава с факта, че безработицата нарасна и ще продължи дълго
време, което ще забави глобалното развитие на доходите, обясни той.
Освен това в краткосрочен план ще установим увеличение на разходите, тъй като хората ще си наваксат с всичко, което
не можеха да си купят през последните месеци, но в дългосрочен план нарасналите спестявания ще се отразят на
потреблението, добави анализаторът.
Много хора ще се нуждаят от време, за да възстановят потребителските си навици, тъй като се страхуват, коментира пред
Франс прес професорът по икономика и финанси от Висшето училище за администрация и управление на компании в
Барселона Жорди Фабрегат.
А хората, които могат, ще спестяват, особено ако са убедени, че отново ще бъдат под карантина през идната зима,
добави професорът.
Cross.bg
√ УНСС чества стогодишнината си
Тържественото честване на стогодишнината от създаването на Университета за национално и световно стопанство
/УНСС/ ще се предава онлайн днес от 10.00 часа в сайта - video.unwe.bg, и във Фейсбук профила на УНСС facebook.com/unwebg. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.
По време на виртуалното отбелязване на юбилея ректорът проф. д-р Димитър Димитров ще се обърне с приветствени
думи към университетската общност. Ще се чуят и видят поздравленията на представители на български и чуждестранни
академични партньори на УНСС, на централната и местната власт, на възпитаници, на студенти и приятели на висшето
училище. Ще бъдат показани видеа, подготвени специално за 100-ия рожден ден на УНСС от студенти.
Ще има и възможност за виртуална разходка в музея на университета, където се съхраняват автентични документи за
неговата славна история през последния един век.
√ Движението в тунела "Топли дол" ще е в една лента днес
Движението в тунела "Топли дол" на автомагистрала "Хемус" - в посока София, днес ще се осъществява временно в една
лента поради ремонт на осветителната и пожароизвестителната система, съобщиха от Агенцията "Пътна
инфраструктура".
От 10.00 ч. до 13.00 ч. трафикът ще е в изпреварващата лента, а от 13.30 ч. до 16.00 ч. - в двете активни ленти на тръбата.
√ Тръмп поиска срещата на Г-7 да се проведе на живо
Американският президент Доналд Тръмп предложи тазгодишната среща на върха на страните от Г-7 да се проведе на
място, а не чрез видеоконференция.
В Туитър Тръмп отбеляза, че възстановяването от пандемията върви толкова добре, че е възможно значимото
международно събитие да се състои на място на първоначално планираната или близка до тази дата.
“Това би бил един огромен символ към всички за това, че обстановката се нормализира,” написа Тръмп.
От Белия дом заявиха, че провеждането на срещата по традиционен начин би демонстрирало “сила и оптимизъм.”
Лидерите от Г-7 посрещнаха новината с разнопосочни коментари. Докато от Елисейския дворец посочиха, че френският
президент Еманюел Макрон е склонен да присъства на живо, ако здравословните условия го позволяват, германският
канцлер Ангела Меркел заяви, че ще изчака преди да вземе решение.
Тазгодишната среща на седемте най-развити държави беше планирана да се проведе в резиденцията "Кемп Дейвид" от
10 до 12 юни, но пандемията от Covid-19 принуди домакините да преминат към вариант от разстояние.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - И кметовете поискаха от Борисов рестарт на санирането, но без да плащат хората от панелните;
в. Труд - Борисов - да! Горанов - не!;
в. Телеграф - КЗК запечата петролната и газова асоциация;
в. Монитор - Външно притиска правосъдието за човек на Прокопиев;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Само пешеходци пред "Св. Ал. Невски", площадът осветен като в Оксфорд;
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в. 24 часа - Цацаров внася иск за отнемане на акции, пари и лодка за 451 476 лв. от Иво Прокопиев и жена му Галя;
в. Труд - Отпада задължителна болница при CОVID-19;
в. Труд - Пътуваме в чужбина на собствен риск;
в. Телеграф - Ивет на олигарсите обслужи и Божков;
в. Телеграф - Държавата отпусна 150 000 лв. на болницата в Севлиево;
в. Монитор - КЗК запечата петролната асоциация, подозира картел;
в. Монитор - Хоум офис за чиновници и служители с малки деца;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Професор Николай Витанов, математик: Очакваме максимума на активните случаи. Краят на кризата ще е към
средата на юни;
в. Труд - Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, пред "Труд": Изкуствен интелект следи за приема на студенти;
в. Телеграф - Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма: След месец ще има бум на
пътуванията;
в. Монитор - Д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето: Обучението в училище да
бъде смесено - 50% в клас и 50% дистанционно;
Водещи анализи
в. 24 часа - Лош ни бил достъпът до здравеопазване? В пандемията се видя друго;
в. Труд - Порочното зачатие на Съвета за гражданско общество;
в. Телеграф - "Левски" е болен, а дарението на Пеевски е като респиратор;
в. Монитор – Контролът, висша форма на вкуса.
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