Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ СТАРТИРАТ НОМИНАЦИИТЕ ЗА СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обявява началото на номинациите за годишните награди
„Икономика на светло“ за 2019 г., които ще бъдат връчени на предстояща церемония през месец септември 2020 г.
Целта на ежегодния и добил вече широка популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи
в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в
ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената
нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и
популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
Призът „Икономика на светло“ за 2019 г. ще се присъди в три категории:
▪ За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и
подобряване на бизнес средата.
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и
подобряване на бизнес средата.
▪ За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика
посредством активна позиция.
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата,
постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или
административни практики и т.н.
▪ За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към
неформалната икономика.
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и
постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и
промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор.
Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на
Обществения съвет „Икономика на светло“, медиите. За повече информация вижте приложеното писмо и
изтеглете ТУК формуляра за номиниране.
Срокът за изпращане на номинации е до 31.07.2020 г.
Мениджър
√ Стартират номинациите за наградите „Икономика на светло“
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви началото на номинациите за годишните награди
„Икономика на светло“ за 2019 г., които ще бъдат връчени на предстояща церемония през септември 2020 г.
Целта на ежегодния и добил вече широка популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи
в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в
ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената
нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и
популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
Призът „Икономика на светло“ за 2019 г. ще се присъди в три категории:
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и
подобряване на бизнес средата.
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване
на бизнес средата.
• За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика
посредством активна позиция.
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Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни
и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни
практики и т.н.
• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната
икономика.
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията,
свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на
светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор.
Според приетия регламент, номинации могат да се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на
Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите. Крайният срок за изпращането им е до 31 юли.
В. Монитор
√ Започват номинациите за седмия конкурс за наградите "Икономика на светло"
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обявява началото на номинациите за годишните награди
"Икономика на светло" за 2019 г., които ще бъдат връчени на предстояща церемония през септември 2020 г., съобщиха
от работодателската организация.
Целта на ежегодния конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да
отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са
част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика,
поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в
обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
Призът "Икономика на светло" за 2019 г. ще се присъди в три категории.
За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на
бизнес средата. Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за
предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване
на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция. Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по
темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или
административни практики и т.н.
За журналист или медиа, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната
икономика. Присъжда се на журналист или медиа за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и
постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и
промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор.
Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на
Обществения съвет "Икономика на светло", медиите. Срокът за изпращане на номинации е до 31 юли 2020 г.
√ Васил Велев: 9% ДДС и 800 левa минимална заплата ще изсветлят ресторантите
Намаляването на ДДС за ресторантите на 9% и въвеждането на минимален осигурителен праг от 800 лева за работещите
в сектора ще изсветлят бранша.
Това коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България в предаването „Още от
деня” по БНТ. Ние имаме добре функционираща данъчна система и тя не трябва да се пипа в цялост, за да не се постави
в риск средата, смята той. Асоциацията обаче подкрепя промяната на ДДС при ресторантьорския бизнес като
антикризисна мярка, заедно с увеличението на осигурителния праг на работещите в сектора. „Очакваме бизнесът за
изсветлее. В момента средната заплата в бранша е 800 лева, с промяната минималният осигурителен доход става 800
лева, което ще доведе до сериозно изсветляване”, убеден е Велев. По думите му 20 страни от ЕС са въвели
диференцирана ставка в ресторантьорския бранш.
Мярката не цели намаляване на цените , а подкрепа на бранша, който бе спрян да работи по време на извънредното
положение, поясни шефът на Асоциацията. Според него дупката в бюджета от намаляването на ДДС за ресторантите с 9
%, заедно с увеличаване на минималния осигурителен праг, няма да бъде повече от 150 млн.лева. За другите европейски
страни се очаква 8,3% бюджетен дефицит, а за България 2,8%, посочи Велев. Той предположи, че може да се наложи
наесен да се актуализира бюджета, при продължаване на пандемията.
Асоциацията на индустриалния капитал обаче не приема еднозначно другите предложения за намаление на ставката на
ДДС, защото при тях няма договореност между бранш и правителство. Философията трябва да бъде – да се подкрепят
доходите на хората, за да си плащат сметките. А не да се намаляват цените, е категоричен Велев. Подкрепа за заетостта
дава и мярката 60/40 и тя трябва да продължи след 30 юни, в съотношение както в дугите страни. Досега са използвани
4% от планирания 1 млрд лева, посочи Васил Велев.
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БНТ
√ Васил Велев, АИКБ: Намаленият ДДС е временна антикризисна мярка
Трайна позиция на АИКБ е, че имаме добре функционираща данъчна система и тя не трябва да се пипа, заяви
председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев в "Още от деня".
В случая са подкрепили промяната като антикризисна временна мярка, която е договорена между правителството и
представителите за увеличаване на осигурителния праг и на минималните възнаграждения в сектора и то с 30%.
Васил Велев: Тази мярка е антикризисна, тя не цели намаляване на цените, цели подкрепа на най-засегнатия бранш, на
който от няколко месеца му беше забранено да работи.
Председателят на УС на АИКБ подчерта, че тази мярка няма да доведе до дупки в бюджета, ако всички предложения за
данъчни облекчения биха били приети, тогава би могло да се говори за дупка от милиард и половина.
Васил Велев подчерта, че подкрепят само това предложение, което е било договорено в социален диалог между
представителите на бранша с правителството.
Васил Велев: Договорката е, че това е антикризисна временна мярка и аз не приемам тезата, че това няма да им помогне.
Той поясни, че дупката в бюджета няма да бъде и 150 млн. лв., колкото се твърди, защото от ръста на възнагражденията
и осигуровките и данък върху доходите, 1/3 ще се компенсира, ще се увеличат оборотите.
Според Велев възможности за свиване като антикризисна мярка има и в разходите в сектор "Държавно управление".
Какво каза още председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал вижте във видеото.
В.Труд
√ Васил Велев: Намаленият ДДС е временна антикризисна мярка
Трайна позиция на АИК е, че имаме добре функционираща данъчна система и тя не трябва да се пипа, заяви
председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев по БНТ.
В случая са подкрепили промяната като антикризисна временна мярка, която е договорена между правителството и
представителите за увеличаване на осигурителния праг и на минималните възнаграждения в сектора и то с 30%.
"Тази мярка е антикризисна, тя не цели намаляване на цените, цели подкрепа на най-засегнатия бранш, на който от
няколко месеца му беше забранено да работи", обясни Васил Велев.
Председателят на УС на АИКБ подчерта, че тази мярка няма да доведе до дупки в бюджета, ако всички предложения за
данъчни облекчения биха били приети, тогава би могло да се говори за дупка от милиард и половина.
Васил Велев подчерта, че подкрепят само това предложение, което е било договорено в социален диалог между
представителите на бранша с правителството: "Договорката е, че това е антикризисна временна мярка и аз не приемам
тезата, че това няма да им помогне".
Той поясни, че дупката в бюджета няма да бъде и 150 млн. лв., колкото се твърди, защото от ръста на възнагражденията
и осигуровките и данък върху доходите, 1/3 ще се компенсира, ще се увеличат оборотите.
Според Велев възможности за свиване като антикризисна мярка има и в разходите в сектор "Държавно управление".
Petel.bg
√ Васил Велев: Намаляването на ДДС не означава, че цените ще паднат
Имаме добра и ефективна данъчна система, която не трябва да се пипа. Ние все пак одобрихме намаляването на ДДС за
ресторантьорството, като временна антикризисна мярка. Не подкрепяме намаляването на ДДС за другите сектори. Тази
мярка не цели намаляване на цените, а подкрепа на най-засегнатия бранш, който не работи вече няколко месеца. Ние
подкрепяме предложението на браншовите организации мярката да е временна. Дупката в бюджета няма да е и 150
млн., както и няма да се получи голям дефицит.
Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Васил Велев, който коментира приетото днес от депутатите на първо четене намаляване на ДДС, пише Novini.bg.
"Има една заблуда, че всичко се облага с 20%. Всъщност настаняването в хотели и къмпинги се облага и сега с 9%. Четири
страници са услугите, които се облагат с нулева ставка ДДС. Това не е някакъв прецедент.
Отново ще повторя, че ние твърдо подкрепяме тази временна антикризисна мярка за най-засегнатия бранш и сме твърдо
против намаляването на ДДС за други браншове, защото те не са постигнали разбирателство с правителството", разкри
Велев.
Нашата философия по време на криза е следната - трябва да се подкрепят доходите на хората, а не да се намаляват
цените. Трябва да има подкрепа на заетостта. За нас следващият етап на кризата ще засегне българските фирми, които се
занимават с износ. Мярката 60/40 трябва да се насочи точно в тази насока - да подкрепи доходите на работниците в тези
фирми", заяви още той.
"Не може бюджетът да се актуализира всеки месец. Има още много неизвестни около тази криза. Има вероятност
бюджетът да се актуализира септември, но има още много време и ще видим какво ще се случи. Аз се надявам в
момента да сме в най-долната точка на коронакризата", завърши председателят на АИКБ.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ МРРБ прогнозира 15% ръст на БВП на глава от населението до 2030 г.
Сред очакваните постижения в областта на градското развитие е намаляване на времето, прекарано в
задръствания
Повишаване на брутния вътрешен продукт на глава от населението средно с 15% във всички шест района на страната
и ръст на икономически активното население в градовете до 2030 г. са сред целите, които залага Министерството на
регионалното развитие и благоустройството в Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030. Политиките са
разписани в Приоритет 9 - „Местно развитие“ на програмата и са публикувани за обществено обсъждане в Портала за
обществени консултации и на сайта на МРРБ.
В документа са формулирани четири цели и единадесет подприоритета, които имат за цел превръщането на българките
градове и селища в приобщаващи, безопасни, адаптивни места за живеене, съгласно целите за развитие на ООН.
Сред очакваните постижения в областта на градското развитие е намаляване на времето, прекарано в задръствания – от
34 часа средно годишно през 2017 г., до 30 часа през 2030 г. Заложени са и индикатори като намаляване на загубите при
доставка на вода до 40%, както и защита на над 4.7 млн. души от наводнения, свлачища и др. природни бедствия.
Мерките предполагат развитие на територията на принципа „place-based approach“ (локацията, мястото, районът), в
основата на който стои териториалната единица със своите специфични дадености и потребности. Така изпълнението на
целите допуска да се подкрепят инициативи на местната власт и местните общности, както и партньорство с тях, за да се
подберат най-важните проекти за дадения район и да се развият съществуващите потенциали.
Ключова е темата за конкурентоспособността и развитието на регионите, както и насърчаването на местното развитие,
стъпвайки на специфичния местен потенциал и чрез адресиране на местните проблеми и предизвикателства.
Неправителственият сектор и местните общности ще бъдат широко въвлечени при формиране и изпълнение на местните
политики. Ще се разшири междуобщинското сътрудничество, както и публично-частното партньорство за съвместно
изпълнение на инфраструктурни, социални и културни проекти, както и за улесняване и подкрепа на контактите и
инициативите на местния бизнес.
Програмата залага още балансиран, полицентричен модел на градско развитие. Идеята е големите общини като
Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград и Видин да се развият
като конкурентни на София, разкривайки атрактивни възможности за инвестиции, заетост, образование, отдих, кариера.
За целта са нужни комбинации от мерки за подобрение на инфраструктурата за икономически дейности и публични
услуги, енергийна ефективност, градска мобилност, градска среда, туризъм, модернизиране на образователната
инфраструктура и т.н.., изпълнението на които цели насърчено развитие и укрепване на култура на партньорство на
заинтересовани страни на местно и регионално ниво.
Набелязани са и цели за подобряването на качеството на живот в селските райони чрез социално-икономически мерки,
осигуряващи нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот, както и
опазване на екосистемите и осигуряване на качествено управление и използване на природните ресурси. Целта е до
2030 г. да се постигне увеличение на относителния дял на населението в селските райони, ползващо подобрен достъп до
услуги и инфраструктура чрез мерките за подпомагане.
Сериозно внимание се обръща и на управлението на водите и на рисковете от природни бедствия. Предвижда се да
продължи изграждането и реконструкцията на ВиК инфраструктура в съответствие с нормативната база, приоритетно в
агломерации с над 10 000 еквивалент жители и там, където е възможно, и в агломерации под 10 000. Предотвратяване и
намаляване на степента на ерозионно-свлачищната опасност, ограничаване и бързо ликвидиране на последствията от
тези процеси, защита и опазване на населението, материалните фондове и околната среда от техните въздействия, са
също сред приоритетите. Планирано е изграждане на нови и оптимизиране или разширяване на съществуващи системи
за предупреждение, наблюдение, докладване, прогнозиране и сигнализиране, както и разработване на цифрови
модели.
В документа са разписани и мерки за повишаване на капацитета на общините за справяне при бедствия, пожари и
извънредни ситуации. Това ще се случи чрез техническото обезпечаване на доброволните формирования, създадени по
реда на Закона за защита при бедствия, и насърчаване на гражданите за участие в състава им. За да бъдат технически
обезпечени, е необходимо доброволните формирования да разполагат със сграден фонд, пожарен-спасителен
автомобил среден тип и необходимото оборудване към него. Насърчаването на гражданите ще се осъществи чрез
информационно-разяснителни кампании, като целта е броят на доброволците да достигне общо 5875 на територията на
цялата страна.
√ 3,123 млрд. лв. има в Сребърния фонд към края на април
Трансферираните средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 5,28 млн. лв., показват
данни на МФ
В края на април 2020 г. средствата, натрупани в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна
система, по-известен като Сребърен фонд, са в размер на 3,123 млрд. лв. Това е около млн. лв. повече спрямо март,
когато те бяха в размер на 3,118 млрд. лв.
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От събраната сума до края на април 3,104 млрд. лв. са оформени в годишни депозити в БНБ с решения на Управителния
съвет на фонда. Това става ясно от данни на Министерството на финансите (МФ), публикувани на сайта на
ведомството. Толкова бе сумата и за предишния месец.
Трансферираните през април 2020 г. средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 5,28 млн.
лв. Общо за 2019 г. трансферираните пари са 181,85 млн. лв. а за първото тримесечие на тази година сумата е 13,97 млн.
лв.

Според приетата дългосрочната инвестиционна политика и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на
фонда за 2019-2021 г. натрупаните средства остават на депозит в БНБ поне до 2021 г., а най-вероятно и до 2040 г.
Резервните пари за пенсии, които трябва да гарантират стабилност на пенсионната система, ще се управляват все така
консервативно, както и към момента.
Както и предшествениците си, финансовият министър Владислав Горанов прецени в началото на октомври миналата
година, когато документът бе приет, че това е най-безопасната стратегия. В края на октомври тази година министрите
решиха да не правят промени във въпросната стратегия, въпреки че законът им дава възможност за корекции. Освен
това настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на
инвестиционен риск.
Бизнесът от години настоява постъпленията в Сребърния фонд да се подкрепят с допълнителни източници, но към
момента не се очертава това да се случи. По закон той би следвало да се пълни от бюджетните излишъци, от пари от
концесии и приватизация, но и отново по закон не може сумите в него да бъдат инвестирани.
Среръбният фонд бе създаден през 2007 г. с около 2 млрд. лв., като за 12 години в него са се натрупали едва 1,2 млрд. лв.
допълнителни средства. Предназначението му е да подкрепя пенсионната система, но реално средствата в него са
толкова малко, че не биха стигнали за изплащане на пенсиите дори за няколко месеца. Дефицитът в системата възлиза
на над 4 млрд. лв. за 2019 г. Според прогноза на Националния осигурителен институт (НОИ) през 2060 г. недостигът на
средства в държавната пенсионна система ще надхвърли 9% от БВП на страната. В бюджетапарите за пенсии са вече над
20% от всички разходи и са повече от 10 млрд. лв., като тук се включват както трансфери от данъци, така и сумите от
осигурителните вноски.
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БНР
√ Манфред Вебер: България ще може да се възползва от Фонда за възстановяване
България е сред страните, които ще могат да се възползват от Фонда за възстановяване след пандемията от Covid-19
въпреки ниския брой на заразените. Това заяви в интервю за БНР председателят на групата на Европейската народна
партия в Европейския парламент Манфред Вебер.
На въпрос за критериите, по които ще се определя кои са най-засегнатите държави, Вебер уточни:
„Разбира се, първата идея е за хората, които са заразени. И това трябва да се взема предвид, тъй като в Северна Италия
има региони, които бяха много сериозно поразени и тук трябва особен приоритет. Но последствията са далеч по-широки
в икономически аспект. България, например, много добре управлява кризата и цифрите показват, че там заразените са
най-малко в сравнение с другите държави. Това обаче не означава, че тя няма да има достъп до тези средства. Тя също е
засегната икономически от тази криза и затова трябва да се възползва от този нов фонд“.
Вебер заявява още в интервюто, че е постигнато съгласие с Европейската комисия за Фонда за възстановяване от
пандемията с коронавируса. Той и колегата му Зигфрид Мурешан изпратиха писмо до председателя на Комисията Урсула
фон дер Лайен, в което заплашиха групата да наложи вето върху 7-годишния бюджет на Общността, ако парламентът не
бъде изцяло ангажиран в изготвянето на плана за възстановяване.
- Господин Вебер, утре е извънредната сесия на Европейския парламент, на която се очаква председателят Урсула
фон дер Лайен да представи плана на Комисията за възстановяване след пандемията от коронавируса. Очертава ли
се споразумение, след като групата ви изпрати гневно писмо преди около две седмици до нея?
- Целият Европейски съюз е изправен пред огромна икономическа криза след пандемията с коронавируса. И повече от
когато и да било преди това, Европа може да даде положителен отговор, само ако приложи на практика солидарността и
ако опазим заедно нашата сила. Затова ние, като членове на Европейския парламент и на групата на Европейската
народна партия изцяло подкрепяме идеята за създаването на фонд за възстановяване, както и да се инвестира в
европейската икономика. Това е и основното послание тези дни. Богатите страни като Австрия, Финландия,
Нидерландия, Германия трябва да разберат, че е в техен интерес да поддържат единна и силна Европа. За мен има два
основни аргумента, за да се инвестира в този фонд за възстановяване. Първият е глобален - не бих искал след две години
да видя ситуация, в която Китай е големият печеливш от цялата криза. Не бих искал да спечели икономически и
същевременно да открие ваксина срещу коронавируса. Европа не трябва да е губеща и точно затова трябва да
инвестираме именно сега. Вторият аргумент е, че Европа не може да си позволи второ изгубено поколение в рамките на
Европейския съюз. Например, в Италия, Испания, Гърция имахме такова по време на кризата преди 10 години, когато
добре образовани млади хора нямаха шанс да намерят добро бъдеще на трудовия пазар. Затова смятам, че Комисията
има добър шанс тази седмица да представи балансирано предложение между идеите на Меркел от една страна и на
Австрия и Холандия от друга, тъй като солидарността е нещо, което се приема от всички в този момент.
- Тоест, да разбираме, че няма да налагате вето върху 7-годишния бюджет, както заплашихте и че сте на път да
постигнете компромис с Европейската комисия. Както и че по-скоро подкрепяте плана на Германия и Франция...
- Точно така. Във връзка с отношенията между парламента и Комисията, основното искане на Европейската народна
партия беше да се спазва демократичната процедура. Говорим за много пари - милиарди евро. Като се имат предвид
тези средства, хората в цяла Европа очакват от парламента да взема решенията за тяхното изразходване - в каква посока
ще вървят те, към коя страна, кои сектори от икономиката. За София е пределно ясно, че решенията за бюджета се
вземат от Столичния общински съвет. Националният бюджет пък се решава в националния парламент. За европейските
пари пък решението трябва да се вземе в Европейския парламент. Този основен принцип е ключов за нас и ние
получихме гаранции от Урсула фон дер Лайен, че тя ще предложи такава архитектура на новия фонд. Затова съм много
оптимистично настроен, че той ще се осъществи.
- Френско-германският план обаче залага повече на средства, които ще набира на финансовите пазари. Откъде ще
дойдат тези пари, при положение, че целият свят е икономически засегнат от пандемията?
- От гледна точка на Европейската народна партия е ясно, че говорим за свежи пари, които ще набираме на пазарите. За
нас е ясен и принципът: "Свежи пари само за бъдещето". Не за миналото. Тези, които са допуснали твърде много грешки
и са натрупали доста дългове, трябва сами да намерят отговорите за себе си. Като политик от Европейската партия аз не
съм готов да финансирам с тези средства фалшивите обещания на комунистическата партия "Подемос" в Испания,
например.
- Ще кажете ли същото и за Италия?
- Ако наложим този принцип, той ще важи за всички. Аз бих искал да финансираме със свежите пари бъдещето на
Европа, следващото поколение. А това означава финансиране в цяла Европа - от София до Мадрид, от Стокхолм до Рим.
Тоест, мрежа 5G през целия континент за цялостната му дигитализация. Ако успеем да я създадем, то тогава ще
създадем и европейски дигитален пазар, който ще даде достъп до 440 млн. потребители.
- Говорите за обвързването на върховенството на закона с достъпа до този фонд, така ли?
- Европейската народна партия подкрепя като цяло идеята, че който иска европейски пари, трябва да спазва
европейските правила. Това важи и за независимостта на съдебната система. В България Бойко Борисов и
правителството полагат много усилия, за да осигурят държава без корупция. И това трябва да стане и в много други
страни. Например, в Чехия, има доста въпроси около премиера Бабиш - как се харчат парите на европейския
данъкоплатец. В Полша пък е на дневен ред независимостта на съдебната система. Затова трябва да защитаваме това,
което смятаме, че е основен принцип на ЕС и то трябва да е свързано с европейския бюджет. Това не се отнася само за
фонда за възстановяване.
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- Според френско-германския план, средствата от този фонд трябва да са насочени към най-засегнатите от
пандемията страни. Какъв е критерият за това? Защото като че ли тук ситуацията опира повече до сектори,
отколкото до държави.
- Разбира се, първата идея е за хората, които са заразени. И това трябва да се взема предвид, тъй като в Северна Италия
има региони, които бяха много сериозно поразени и тук трябва особен приоритет. Но последствията са далеч по-широки
в икономически аспект. България, например, много добре управлява кризата и цифрите показват, че там заразените са
най-малко в сравнение с другите държави. Това обаче не означава, че тя няма да има достъп до тези средства. Тя също е
засегната икономически от тази криза и затова трябва да се възползва от този нов фонд.
- Именно - става дума за сектори като туризма и ресторантьорството, например...
- Точно така. И парите трябва да отидат именно към сектори, които са най-засегнати, като туризма, който за нас е ключов
и в който най-потърпевш е малкият и среден бизнес. Идеята на този фонд е да не допусне задълбочаване на
разделението на европейската икономика между силните и слабите. Европа трябва да е единна и затова е необходима
дейност в страни като България, които още се нуждаят от икономически растеж, за да дадат добра перспектива на
младото поколение и да получат реален достъп до европейското развитие.
- Говорите за солидарност, но видяхме как в началото всяка страна-членка започна да се справя с коронавируса сама
за себе си, а после се затвориха и вътрешните граници. Това не поставя ли на риск Шенгенското пространство?
- В интензивните моменти на кризата видяхме да се завръща националният егоизъм. Границите бяха затворени веднага,
въпреки че в някои области от двете страни на границата нямаше особена разлика в броя на заразените. Причината това
да се случи не беше особено ясна, но така или иначе стана. Това ни напомня, че трябва да пазим достиженията на ЕС и в
бъдеще. Трябва да вървим и напред, защото по отношение на Шенген е ясно, че България положи много усилия. Самият
аз бях на границата с Турция заедно с министър-председателя и други министри и бях приятно изненадан от
инвестициите на българската държава в нейната защита. И бих казал, че по отношение на защитата на външната граница
България е по-добре подготвена, отколкото някои, които вече са част от Шенген. Затова смятам, че докато продължават
дебатите за пространството за свободно движение в Европа, трябва да го отворим и за България и Румъния. България е
готова, мнението на експертите е кристално ясно и сега просто ни трябва политическо решение.
- Преди време призовахте ЕС да наложи временна забрана за изкупуване от Китай на фирми в Общността в
затруднено положение заради пандемията. Реалистично ли е това да се случи предвид огромната зависимост на
Европа от Китай?
- От една страна, Китай е наш партньор, например, по парижкото споразумение за климата. Китай още е част от него, за
разлика от Съединените щати. В дългосрочен план обаче ще видим, че страната ще се превърне в най-силния играч не
само икономически, но и политически, тъй като те живеят по друг държавен модел. Ситуацията в Европа е различна в
различните страни-членки, но всички сме обединени от това, което аз наричам "европейски начин на живот" - свободата,
демокрацията, върховенството на закона, социално ориентирана пазарна икономика. Най-висшата ни ценност е
свободата, която трябва да опазим и гарантираме за всеки от нас. Всички тези неща не можете да ги срещнете в Китай в
момента. Затова трябва да признаем, че Китай е реален конкурент, а в бъдеще може би и наш враг. Затова трябва да
укрепим нашите възможности, защото трябва да сме достатъчно умни, за да се защитим. Именно това ме накара да
направя предложението да бъдат спрени всички инвестиции от Китай догодина, защото много фирми в Европа страдат
сериозно и струват много евтино. А китайските пари не са нормални пари, които да са набрани на финансовите пазари.
Това са държавни средства. Например, преди няколко дни китайската банка купи 10 на сто от норвежките авиолинии. А
това не са нормални бизнес пари. Партньорство да, но не трябва да бъдем наивни.
- Очаквате ли същите действия от страна на Русия, макар и в друга посока, да кажем тази на газа?
- Разбира се. Със сигурност. Затова е толкова важно да запазим единния глас на Европа. Няма да имаме никаква роля,
ако смятаме, че една страна сама може да се справи с държави като Русия и Китай. Можем да имаме глас на световната
сцена, само ако запазим европейската идея единна - това е предварително условие за всичко. Щастлив съм, че
предишните години запазихме единството си по отношение на Русия - например, всички страни-членки гласуваха за
продължаването на санкциите. Така показвахме, че сме готови на диалог за бъдещето, но държахме тя да спазва нашите
основни принципи, както и да не подкрепя войната в Източна Украйна. Ако запазим нашите принципи, нашето единство,
ще останем силни и срещу Китай, и срещу Русия, и срещу останалите. И големи страни като Франция и Германия не могат
да се справят сами. Можем само, ако сме заедно.
√ Подобряване на експортните нагласи в Германия през май след "катастрофалния" април
Нагласите сред германските износители се възстановяват в известна степен през настоящия месец след "катастрофалния"
април - първият пълен месец, през който бяха в сила въведените противоепидемични мерки и ограничения за борба с
коронавируса в най-голямата икономика в Европа, съобщи във вторник институтът Ifo.
През май индексът на експортните очаквания на института Ifo в промишлеността нарасна силно до -26,9 пункта от -50,2
пункта през април. Въпреки че това рязко увеличение е безпрецедентно, промишлените компании все още са далеч от
оптимистичните нагласи. Германската експортна индустрия обаче вижда лъч надежда на хоризонта, посочва базираният
в Мюнхен "мозъчен тръст" в свое редовно месечно проучване.
"Почти всички сектори все още очакват износът да намалее. Това понижение обаче няма да бъде толкова силно, колкото
се очакваше през миналия месец", посочи институтът Ifo и добави:
"Експортните очаквания нараснаха през май в почти всички ключови сектори, в някои от тях значително. Увеличението е
най-ясно изразено в автомобилната индустрия, но песимизмът също така е намалял значително и в електрическия
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сектор. В машиностроенето, въпреки подобрението, скептичните гласове продължават да са ясно мнозинство. Същото
важи и за производството и обработката на метали".
Експортният индекс на института Ifo се базира на проучване сред около 2300 промишлени компании и отчита нетните
нагласи на респондентите, които очакват увеличение на износа минус тези, които предвиждат спад.

√ Какво се крие зад предложения спасителен план на Берлин и Париж
Германия и Франция се обединиха около идеята за възстановителен план на стойност 500 милиарда евро, с който да се
посрещне икономическият удар от Covid-19. Средствата трябва да бъдат осигурени чрез общоевропейски дълг, което
веднага бе посрещнато остро от Австрия, Нидерландия, Швеция и Дания. Виена дори обмисля свое собствено
предложение, с което да избегне поемането на дълг.
Въпреки това повечето анализатори определиха като „пробив“ сближаването на позициите на Берлин и Париж, тъй като
доскоро Германия бе един от най-големите противници на общите облигации.
Мнозина експерти обвързват промяната в позицията на Ангела Меркел заради решението на Конституционния съд в
Германия срещу програмата за 750 милиарда евро на Европейската централна банка. Сега очакванията са насочени към
27 май, когато се очаква председателят на Европейската комисия да представи свои собствен план за възстановяване,
който да бъде част от многогодишната финансова рамка.
Паралел с концентрацията на власт във Вашингтон?
На 10-доларовата банкнота е изобразен Александър Хамилтън - първият американски финансов министър, който
предлага федералното правителство да поеме дълговете на отделните щати, с което концентрира властта във Вашингтон.
Такава банкнота със сигурност притежава германският министър на финансите Олаф Шолц, който първи направи такъв
паралел с 500-милиардния спасителен пакет, договорен от канцлера Ангела Меркел и френския президент Еманюел
Макрон.
В интервю за „Събота 150" Кристиян Одендал - главен икономист на Центъра за европейски реформи, приветства общата
позиция на Берлин и Париж
„Да говорим за момент на Хамилтън е твърде пресилено, защото в неговата теория говорим за постоянни трансфери, а
страните, които правят това предложение се надяват ситуацията да бъде временна. Ето защо аз бих го определи като
"шанс на Хамилтън", защото точно в момента ние се нуждаем от силен централен фискален капацитет, за да овладеем
ситуацията. Между другото, след години може да се поучим от този опит и ако оценим идеята като добра, да я направим
по-постоянна“.
Каква всъщност е идеята - поемането на общ дълг, чрез който да се осигурят финансови трансфери към страните, които
понасят най-тежък икономически удар заради Covid-19.
„Не мисля, че терминологията "коронаоблигации" или "еврооблигации" е толкова важна. Много по-съществено е, че ще
имаме трансфери от държавите с по-голям брутен вътрешен продукт към тези с по-малък и от към по-малко засегнатите
към по-засегнатите страни - членки. Трансферите ще бъдат осигурени чрез дългово финансиране, което ще бъде
гарантирано от държавите и най-вероятно със следващия бюджет. Ние ще плащаме този дълг много години наред, но не
бива да се фокусираме върху този елемент сега. Важна е финансовата архитектура зад операцията и фактът, че ще имаме
трансфери от силните към слабите“, каза още Одендал.
Битката - заеми срещу грантове
Найл Уоулш от Оксфорд Аналитика обаче предупреди, че не е съвсем разумно възстановителният план да се обвързва
директно със следващата многогодишна финансова рамка.
„Ние се изправяме пред преговори, които започват върху сложна и криеща опасности основа. Струва ми се, че Австрия и
Нидерландия се опитват да разводнят и забавят сериозно процеса, защото те виждат решението в много повече заеми и
по-малко грантове. Всъщност, битката може да се определи като заеми срещу грантове“, каза той.

8

Според него споразумението е единствено между Франция и Германия, а не на ниво Европейски съюз.
„Въпреки всичко основната линия на конфронтация между Севера и Юга все още съществува. Мисля, че най-големият
проблем е обвързването на това споразумение със 7-годишния бюджет. Още преди да настъпи кризата около
коронавируса, около финансовата рамка имаше много спорове. Ако добавим още една точка, по която се обтягат
отношенията между страните - членки, няма да улесним процеса“.
„Мисля, че най-добрият вариант е да обсъждат спасителния пакет като самостоятелен казус и да се потърси по-бързо
решение. В противен случай ще се сблъскаме с допълнителни предизвикателства, които не са просто между Севера и
Юга, а и в отделните страни - членки. Те имат свои собствени вътрешни проблеми, а и евроскептицизмът все по-уверено
става част от политическата реторика“, каза още Найл Уоулш.
И още един политически акцент.
„Многогодишната рамка вече беше обект на преговори, когато кризата с коронавируса настъпи. Мисля, че тези, които
трябва да подкрепят фонда за възстановяване, ще вземат своето. Говоря най-вече за страните от Централна и Източна
Европа, които принципно са нетни получатели от европейския бюджет. Те ще си кажат - защо да помагаме на по-богатите
от нас? И за да се спечели тяхната подкрепа, може би ще се намери начин те да се облагодетелстват малко повече от
следващия 7-годишен бюджет“, посочи Кристиян Одендал.
План „Маршал“ или план „Бисмарк“
Преди този спасителен фонд бе наречен нов план "Маршал", сега - паралелът е с плана на Александър Хамилтън. Не е ли
това намигване към Вашингтон и с каква цел?
„Фондът "Маршал" беше огромен американски план след Втората световна война за подпомагане на западните страни в
Европа. Този план помогна изключително много на Германия и тук се помни с добро. Да, наистина беше американска
помощ, но тя ни помогна да стъпим на краката си и да поставим основните на последващата европейска интеграция.
Това е много силен пример за страна, която има голям политически интерес за добруването на определен регион по
света“, каза Одендал. И добави:
„Мисля, че това е пример, от който Германия би трябвало да се поучи или поне да го вземе под сериозно внимание,
когато мисли за собствената си роля на най-силна икономика в Европа. Ето защо в политическата реторика първоначално
наименованието на този възстановителен фонд се асоциира с плана "Маршал", защото се очаква от най-силната
европейска държава да помогне и да инвестира свои собствени ресурси. По отношение на примера с Хамилтън - просто
това е най-известният пример за централизиране на фискалните ресурси. Има подобен от времето на Бисмарк, но едва
ли някой го знае. Честно казано, мисля, че ако му бе дадено германското име "Бисмарк", никой нямаше да го разпознае,
но иначе - няма нищо общо с даването на сигнал на Съединените щати“.
Тогава към 10-доларовата банкнота, нека прибавим още три банкноти - символ на Русия, Китай и Европейския съюз.
Какъв номинал ще имат, те ще се реши от много фактори, единият - как Брюксел ще се позиционира в глобалната игра,
смята Найл Уоулш, а първи сигнал към него ще има на 27 май, когато се очаква среща за възстановителния план и
следващия бюджет на ЕС.
БНТ
√ Владислав Горанов предупреди, че може да се наложи цялостна промяна на данъчната система
Финансовият министър Владислав Горанов предупреди, че може да се наложи цялостна промяна на данъчната система,
ако хазната изгуби много приходи от намаленото ДДС за определени сектори.
Горанов, чиято позиция е против диференцираното ДДС, отново коментира темата по време на инспекция на строежи в
провинцията заедно с премиера. Бойко Борисов обаче защити решението, пожела успех на новата партия на Мая
Манолова на избори и честити 24 май. Борисов и Горанов инспектираха път, спортна зала и училище в Пазарджишко.
Обещавайки нов път до селото за 5,5 млн. лв. и ново училище за Биркова, премиерът обяви, че е готов да плати цената за
абсолютна грешка като диференцираното ДДС.
Бойко Борисов, министър-председател: И когато Менда Стоянова и Горанов ми казват, че това е грешка, аз им казах:
"Да, мога да поема тази политическа грешка". До края на 2021 година намаляваме на книгите и ресторантьорите, защото
ги затворихме напълно по време на кризата.
На база очаквани повече приходи в хазната премиерът можел да приеме риска, за да облекчи бранша на 300 000
хотелиери и ресторантьори.
Бойко Борисов, министър-председател: Единственото, което съм чул от Горанов, е: "Не ме карай да съм усмихнат и да
се радвам от твоето решение". Но това не значи, че хората, които стоят до мен и ми казват: "Това не е правилно", това
означава напрежение или са застрашени да ги изгоня.
Владислав Горанов обясни, че е предупредил премиера за диференцираното ДДС, което ще наложи може би
повишаване на преките данъци.
Владислав Горанов, министър на финансите: Ако загубим голяма част от приходите от ДДС, неминуемо ще трябва да
опрем до други елементи на облагане като преките данъци, което ще доведе до цялостна преразглеждане на данъчната
система.
Има риск и други браншове да поискат по-ниско ДДС със същите аргументи.
Владислав Горанов, министър на финансите: Коментарът ми към премиера беше: "Защо искаш да се откажеш от
правата си да имаш по-голям бюджет и да определяш политики като тази, за която говорим днес - за училища, за
свързаност, за социална инфраструктура?
Борисов пожела успех на новата формация на Мая Манолова.
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Бойко Борисов, министър-председател: Трябваше да я слушате, като дойде да се моли омбудсман да става, за всеки
пост тя се е явявала. Това е демокрация. Всеки може да си прави партия и да си управлява. Кога съм казвал, че съм
единствен? Пък за жена да кажеш, че си единствен, трябва да си рядък глупак.
Училището в село Биркова има трета копка, но ще бъде завършено, обеща Борисов, както и нов път до селото.
Премиерът преди това посети и професионалната гимназия по горско стопанство, в която учат 204 деца, 40% от които от
други области извън Пазарджик.
инж. Надежда Ганчева, зам.-директор на НПГ по горско стопанство "Христо Ботев", Велинград: Имаме и една мечта
за общежитие, което може да бъде построено в нашия двор.
Бойко Борисов, министър-председател: Ние държавни почивни станции или общежития във Велинград не може да
немаме. Не може ли да им отделим и там да им направим общежитието?
С кмета на Пазарджик Тодор Попов инспектираха ремонта на пътя Пазарджик-Пловдив и спортната зала в града, която
трябва да се ремонтира.
Бойко Борисов, министър-председател: Тука мрънкаха кметовете за кръгови, за преасфалтиране.
Накрая премиерът поздрави българските учители, научни работници и просветители по случай 24 май.
Бойко Борисов, министър-председател: Да ръкопляскаме на всички учители, да им благодарим, учили са ни, учат ни и
ще продължават да ни учат.
√ Синдикати и работодатели vs. ниското ДДС. Искат Тристранка и мерки
Синдикати и работодатели поискаха от правителството да бъде проведен тристранен съвет заради промените в
данъчното законодателство, които предвиждат намаление на ДДС за ресторанти и кафенета на 9%.
Срещу поправката се обединиха вече от Министерството на финансите, синдикати и работодатели.
Какви са аргументите на управляващите все още да настояват за поправката и защо всички останали са против?
Красимир Каракачанов, вицепремиер: "Аз и моите колеги от ВМРО сме вносители за сваляне на ставката в туризма.
Смятаме, че по този начин ще облекчим хората от туристическия бранш, най-вече ресторантьорите, които тези два
месеца и половина понесоха големи загуби. Идеята е също така да се изсветли този бизнес, защото знаем, че тук има
доста нарушения. Ако това даде необходимият ефект, намалената ставка може да остане вечно. Ако не даде
необходимият резултат, следващото правителство ще има основанието да възстанови старата ставка".
Любослав Костов, икономист КНСБ: "Несъмнено ресторантьорите имат нужда от подпомагане, но то трябва да се прави
винаги през разходите, никога през приходите, тъй като няма икономическа теория, която да го потвърждава това нещо.
В крайна сметка реалният платец, крайният платец на ДДС са крайните потребители, бизнесът е нищо повече от един
посредник, който взима нашите пари и ги превежда в държавата - на него му се възстановяват както знаете. Това
означава, че бизнесът в момента иска по-голяма комисионна за това посредничество.
Трябва да попитаме хората тези 20% на държавата ли предпочитат да ги плащат или на бизнеса, тъй като теорията е че
ако даваме нашите данъци на държавата тя е длъжна да ни дава публични блага. Да те обещаха да повишат
минималният осигурителен праг, което е хубаво, но не трябва да смесваме двете неща, това са два отделни дебата, те че
трябва да го направят, трябва, но не трябва заради това да искат нещо друго. Това правителство е избрано с програма, в
която пише, че четири години няма да променя данъците, и сега веднъж излизат и променят данъците, а ние от години
искаме данъчни облекчения за хората с по-ниски доходи, необлагаем минимум, помощи за млади семейства, което
струва в интерес на истината по-малко отколкото сега това се прави и винаги ни е отказвано".
Срещу намаляването на ставката на ДДС за ресторантьорския бизнес и доставката на книги се обединиха не само
синдикатите, но и най-големите работодателски организации. Оттам са изпратили своите становища в Народното
събрание.
Отрицателно становище е изпратило и министерството на финансите, откъдето са изчислили, че загубите за държавния
бюджет биха били 163 млн. лева. Допълнително ако бъде намалена ставката и за бебешки продукти загубите ще се
увеличат с още 39 млн.
IT секторът очаква обаче по-добри години.
Георги Брашнаров, Българска асоциация на софтуерните компании: "Нашата цел винаги е била да защитаваме
интересите на софтуерните фирми, но при условие че не нарушаваме интересите на другите сектори, винаги сме били за
равнопоставеност. Моето лично мнение е че винаги е по-добре да се взимат целеви мерки за секторите, вместо общи
мерки, които има риск да нарушат правата на други сектори, това в момента е случая с тези частични намаления на ДДС
за един или друг сектор, без да се направи анализ за рисковете, които те водят след себе си.
√ Екатерина Захариева, Боил Банов и Красимир Вълчев с общо видео за 24 май
С общо видео във Фейсбук отправиха поздрав по случай 24 вицепремиерът и министър на външните работи
Екатерина Захариева, министърът на културата Боил Банов и министърът на образованието и науката Красимир
Вълчев.
Скъпи деца, скъпи родители, скъпи учители, честит празник!
Благодаря ви, че където и да се намирате по света, пазите нашия език, обичаи, култура и азбука. Те ни определят като
народ и нация и ни обединяват, незамисимо на колко километри сме един от друг.
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√ Бивши министри на образованието: Системата реагира и се справи адекватно в кризата
Издържа ли българската образователната система стрес теста, наложен от световната пандемия заради коронавируса и
какви са новите възможности след кризата - темата в Сутрешния блок на БНТ коментираха двама бивши министри на
образованието - проф. Тодор Танев и проф. Владимир Атанасов.
И двамата професори са категорични, че образователната ни система е реагирала с адекватни и навременни мерки.
Проф. Танев даде положителен пример с училище в Дуранкулак, където учениците се събират сутрин рано от околните
села, а класната стая се отоплява на дърва. Въпреки всичко, директорката успява да направи виртуална класна стая, което
е едно малко чудо, смята бившият министър.
Проф. Тодор Танев: Учителите свикнаха в крачка, като някакъв офицерски млад копус, няма нищо страшно в
дистанционното обучение.
На същото мнение е и проф. Атанасов, според когото можем да бъдем оптимисти за образованието.
Проф. Владимир Атанасов: Мобилизацията беше навременна, взетите мерки дадоха резултат. България реагира
адекватно и образователната система също реагира адекватно.
Въпреки добрата оценка за онлайн учебния процес, експертите изразиха съмнения за самото качество на образованието.
Проф. Владимир Атанасов: Не съм сигурен, че качеството се е запазило на най-високо световно равнище. Вероятно има
някакво отстъпление, забавяне, както във всяка една сфера в тази ситуация, но независимо от това, системата показа, че
в една екстремна ситуация може да реагира извънредно.
Проф. Тодор Танев: Класните стаи винаги ще останат основно място за провеждане на учебния процес. В момента ние
сме минали зачот, не сме скъсани, минали сме изпита, но не с шестица.
Относно приемането на оценките от матурите за вход в университети, проф. Атанасов заяви, че целта на зрелостните
изпити е знанията, натрупани по време на средното образование, да се превърнат в естествен ход към висшите училища.
Няма нищо страшно, че някой няма да има възможност да се яви на кандидат-студентски изпити. От години СУ приема в
над 100 специалности с оценка от диплома и държавен зрелостен изпит, допълни професорът.
В. Земя
√ Президентът Радев: Думите са домът, в който живеем
Да не допускаме в него да се засели плесента на невежеството, призова държавният глава
България е възкръснала благодарение на просветата и културата и пак те ще ни изведат към хоризонта на свободата и
развитието, написа президентът Румен Радев в профила си в социалната мрежа „Фейсбук“ по повод Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост, съобщи Епицентър.
На 24 май отбелязваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Почитаме празника на
духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата, продължава Радев.
Гордеем се с цивилизационния принос на българската азбука и книжовност към духовността на славянските народи и
културното богатство на света.
Всяка година в шествието рамо до рамо крачат учители, деца, учени, духовници, творци. Този празник пречиства душите
на всички българи, обединени от братството на духа и културата, в което санове и възраст нямат значение, посочва
президентът. Наистина, шествие няма да има, но тъкмо в съкровението на сърцето си всеки един от нас ще има
възможността да оцени значението на 24 май, насаме с думите и чувствата си, с мисълта за приятелите и близките, с
които го сродяват езика и азбуката, преживените стихове, книги, пиеси и филми, общата историческа и културна памет,
които ни правят българи. Дори когато хиляди километри ни делят от Родината, добавя Радев.
Думите са домът, в който живеем. Нека не допускаме в него да се засели плесента на невежеството, самодоволството и
безкнижието, пожела още държавният глава. България е възкръснала благодарение на просветата и културата и пак те
ще ни изведат към хоризонта на свободата и развитието, към общество, в което знаещите ще бъдат ценени, а чистите
духом ще водят България. Защото духът надмогва всяко изпитание! Честит празник, поздрави българите Радев.
√ Тежко лято за фермерите
Суша и унищожителни гръмотевични бури ще объркат плановете на стопаните в Европа, прогнозират синоптици
Лятото идва след по-малко от месец и може сериозно да обърка плановете на земеделците в Европа, като ги изненада
със суша и унищожителни гръмотевични бури. За района на Балканския полуостров метеоролозите от сайта AccuWeather
прогнозират сухо и горещо лято.
Скоро се очаква гореща вълна да удари Гърция. В Западна Европа летните месеци ще донесат не само високи
температури, но и серия от гръмотевични бури, наводнения, градушки. В Испания рискът от горски пожари е критично
висок. Това носи тревоги, разбира се, най-вече за земеделските производители. Очаква се на няколко пъти за дълъг
период температурите да надвишат 30 градуса, но не повече от 40 градуса в някои части на Северна Италия и долините
на Балканите.
Лято 2020 ще бъде третото поред, което ще донесе на Източна Франция и Западна Германия засушливи условия.
Необичайно слабите валежи в Украйна ще са причина за разрастване на сушата в страната. Фермерите там вече загубиха
2,6% от зимните реколти заради неблагоприятното време.
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Клуб Z
√ Грантове и за големите фирми - до 100 000 лв.
Парите отново идват от оперативната програма "Иновации и конкурентноспособност"
Големите български предприятия с обороти между 3 млн. лв. и 50 млн. лв. също ще могат да кандидатстват за
еднократна безвъзмездна помощ от оперативната програмата на европейските фондове - "Иновации и
конкурентноспособност". Това стана ясно, след като от програмата публикуваха за обществено обсъждане условията за
кандидатстването. Размерът на помощта ще се определя в границата между 30 000 лв. и 100 000 лв.
Общият финансов ресурс на програмата е 156 млн. лв. или с почти 20 млн. лв. по-малко, отколкото бяха отделени за
микро- и малките предприятия, където се отделиха 173 млн. лв. като за начало.
По дефиниция новата програма е разписана за "средни" предприятия, но широката ножица на възможните обороти
предполага, че доста компании от високия клас в България ще могат да се включат в надпреварата по кандидатстването.
Условията са сходни с програмата за малките предприятия - да имат отчетено намаление на оборота с 20% за месеците
след февруари сравнено с тези през 2019 г. Да нямат данъчни и осигурителни задължения. Както и преди, заради
ограничението във финансирането, заявленията ще се приемат на принципа по реда на постъпването към програмата.
Важно е да се отбележи, че този път има сектори, които са изключени от помощта - като горския сектор, храни и напитки,
рибарството и финансите.
Колко точно ще може да вземе всяка фирма - ще зависи от представения от нея проект за справяне с последствията от
кризата. Помощта не може да превишава 1% от нетните продажби за цялата 2019 г.
Припомняме, че такава програма вече върви за микро- и малките предприятия. До миналата сряда, когато бяха
съобщени официални данни, по програмата бяха кандидатствали над 16 000 фирми. За тези компании са предвидени
грантове от 3 до 10 000 лв. Програмата стартира с няколкодневно закъснение, след като се оказа, че от "Иновации и
конкуретноспособност" не бяха изпратили образци и документи към ИСУН - платформата, в която става самото
кандидатстване.
Общественото обсъждане на условията за големите фирми ще приключи на 29 май.
√ Антикризисните мерки на Франция струват 450 млрд. евро
Това са цели 20% от БВП на страната
Френските правителствени мерки, целящи смекчаване на последиците от коронавируса за икономиката, струват 450
милиарда евро (490 милиарда долара), което е 20 процента от брутния вътрешен продукт на страната, съобщи
финансовият министър Брюно Льо Мер, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
От средата на март правителството прилага пакет от мерки, включително държавно субсидирани принудителни отпуски,
държавно гарантирани заеми, отсрочка в плащането на данъците и отпускане на грантове на малките компании.
Ако пресметнем всичко, което бе направено със средства от бюджета и в подкрепа на паричните потоци на компаниите,
става 450 милиарда евро, 20 процента от националното ни богатство, каза Брюно Льо Мер пред телевизия Бе Еф Ем.
Той допълни, че президентът Еманюел Макрон ще обяви "силни мерки" в подкрепа на автомобилопроизводителите,
поредният сектор, който ще се сдобие със специален план за изправянето си на крака.
Финансовият ресурс трябва да се справи с потъването на френската икономика, която ще се свие с над 6% по оценки на
централната банка в Париж. На практика това означава, че местният стопански живот ще се върне във времената от 1945
година.
Според анализа на Банк дьо Франс, повечето икономически сектори са понесли силни и резки прекъсвания на дейността,
като най-засегнати са строителството, търговията, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството.
В автомобилния сектор активността е намаляла до 41 на сто от мощностите, в металургията - до 46 на сто, докато
фармацията (79 на сто) и хранително-вкусовата промишленост (71 на сто) са устояли по-добре на натиска.
√ "Шокирани сме": какво става с шведската икономика?
Защо се стигна дотук, след като шведските власти се въздържаха от сериозни ограничения в хода на епидемията
от коронавирус?
На пръв поглед всичко изглежда съвсем нормално. Много по-нормално, отколкото в повечето други европейски страни,
тъй като, както знаем, Швеция реши да овладее епидемията от коронавирус без сериозни ограничения. Но усещането за
нормалност е измамно: икономиката на страната очевидно потъва.
Какви са причините?
"Шокирани сме", заяви тези дни Урбан Хансон Брузевиц, шеф на шведския институт за икономически изследвания NIER.
Според прогнозите на института шведският БВП ще се свие тази година с цели 7%, а безработицата ще достигне 10 на сто.
Сходни са и прогнозите на шведската Търговска банка.
"Всички си мислят, че ние би трябвало да се справяме по-добре със сегашната ситуация, тъй като не въведохме сериозни
ограничения. Но ние сме малка икономика, която е силно зависима от износа. И затова сме особено уязвими за кризи,
които се разиграват отвъд нашите граници. Освен това шведските домакинства са силно задлъжнели", заяви главната
икономистка на банката Кристина Ниман.
И още една тревожна тенденция: все повече млади шведи остават без работа. Към момента безработни са 11% от хората
между 18 и 25 години. "Причината за това развитие се крие във факта, че в момента страдат най-вече браншовете,
предлагащи особено много работни места за хората, които тепърва навлизат на трудовия пазар. Такива браншове са
например хотелиерството и ресторантьорството", обяснява Аника Сунден от шведското Бюро по труда.
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10 000 фалита само през тази година
В Стокхолм ресторантите и кафенетата може и да са пълни, но в шведската провинция нещата изглеждат по съвсем друг
начин - там хората са много по-предпазливи и предпочитат да си стоят вкъщи. Към всичко това се добавя спирането на
производството в такива големи концерни като Волво и Скания.
Под силен натиск е и туристическият сектор, след като правителството призова шведите да не пътуват на по-големи
разстояния от два часа път с кола. Мрачни са и прогнозите на шведския Съюз на предприемачите. Техните очаквания са
за около 10 000 фалита само през тази година.
Мениджър
√ Красимир Вълчев: Фундаменталните промени в света ще се отразят и върху образованието
„В образователната система вървим заедно... Всички професии са важни, но ако имаме добри учители, ще имаме добри
специалисти във всички останали области“. Това каза пред БНР министърът на образованието и науката Красимир
Вълчев.
По думите му „нищо не може да замени присъственото обучение, но всички образователни системи ще търсят микса с
дигиталното“.
„Днешните деца не просто трябва да бъдат дигитални ползватели, те ще живеят в ера в ефективно взаимодействие с
машини, алгоритми, с изкуствен интелект. Фундаменталните промени в света около нас ще се отразят и върху
образователната система. Днешните деца ще сменят професии в активния си последващ живот. Всички професии ще
изискват по-интегрални умения“.
В предаването „Неделя 150“ министър Вълчев допълни:
„Около 1-2% от децата не са били ангажирани в образователния процес през извънредното положение… Основното
предизвикателство в този период беше с тези, които просто не желаят да се обучават“.
През есента МОН има готовност за стартиране на обучение в електронна среда в зависимост от ситуацията.
„Културата на иновации се разширява. Има 600 иновативни училища. Нови учебни програми бяха въведени във всички
класове. За първи път имаме адаптирани учебни програми за училищата в чужбина“.
√ Разногласие в ЕС за възстановяването на свободното пътуване
Няма единодушие между държавите от ЕС кога и как да бъдат разрешени несъществените пътувания през външните
граници, съобщи говорител на Европейската комисия.
По неговите думи повечето страни приветстват предложението на ЕК за общ и съгласуван подход. Някои страни обаче
настояват първо да бъдат възстановени несъществените пътувания през вътрешните граници на ЕС, а едва след това
облекчението да засегне и пресичането на външните граници, посочи той.
Преди отварянето на външните граници ще бъде необходимо страните от ЕС да са осигурили съответните възможности
на болниците да поемат нова вълна от епидемията от Ковид-19. Ще бъде необходимо също държавите да могат да
извършват масови изследвания за болни и да проследяват хората, с които заразените са общували, подчерта
говорителят, цитиран от БТА.
Ключова цел в тази посока е постигането на съвместимост между националните приложения за проследяване на
контактите на заразените - това е едно от условията за възобновяването на туристическите пътувания в ЕС. В началото на
този месец ЕК призова външните граници на ЕС да останат затворени до 15 юни.
√ Луфтханза и германското правителство се разбраха за спасяването на авиокомпанията
Германското правителство и ръководството на най-големия авиопревозвач в страната, Луфтханза, който беше силно
засегнат от повсеместните санитарни ограничения заради коронавируса постигнаха спасително споразумение за мощна
държавна подкрепа, съобщи Reuters като се позова на свой източник. Мако по-късно информацията бе потвърдена и от
агенция Хина, позоваваща се на два правителствени източника, според които договорената помощ е на стойност 9
милиарда евро. Компанията ще получи средствата по ясно разписан план за справяне с икономическите последици от
ковид-кризата, а държавата влиза в Луфтханза с 20-процентен дял.
Засега няма официални изявления от двете страни, а споразумението тепърва подлежи на одобрение от управителния
борд на германския фонд за спасяване на коронавирус, както и от Съвета на директорите на Луфтханза и регулаторните
органи на ЕС. Още миналата седмица авиокомпанията анонсира, че е в предварителни преговори за споразумение,
според което правителството ще заеме две места в надзорния съвет на компанията, но ще упражнява пълните си права
на глас само при изключителни обстоятелства, като например защита на компанията от поглъщане. Вече няколко
седмици Луфтханза преговаря с Берлин за помощ, за да се справи с очакваната рецесия в бранша, но разногласия
относно контрола над управлението в замяна на финансова подкрепа, забавиха финализирането на
споразумението. Изпълнителният директор на Луфтханза Карстен Шпор заяви тогава, че управлението на компанията би
било трудно, ако правителството упражнява твърде голямо влияние.
Съперници, като френско-холандската група Air France-KLM и американските превозвачи American Airlines, United Airlines
и Delta Air Lines, също кандидатстват за правителствена помощ. Луфтханза обяви предварително, че очаква условията на
сделката да включват отказ от бъдещи плащания на дивиденти и ограничения върху заплатите на ръководството. Планът
включва заем от 3 милиарда евро (3,27 милиарда долара) от държавната банка KfW, придобиване на 20% дял от страна
на държавата в авиокомпанията и конвертируеми облигации, които могат да бъдат заменяеми за дял от 5%. Дали всички
тези условия са постигнати ще стане ясно след официалните изявления на двете страни.
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√ Великобритания ще изиска от работодателите да покрият между 20% и 30% от заплатите на служителите
От месец август работодателите във Великобритания ще трябва да покриват между 20% и 30% от заплатите на
служителите, които са изпратили в принудителен отпуск, за да се намали финансовата тежест върху държавата в
условията на пандемия. Това предвижда нов план на британското правителство, за който съобщи в. „Таймс“.
На 12 май Великобритания удължи с 4 месеца схемата си за запазване на работните места, която е в основата на
правителствената програма за смекчаване на икономическите щети, нанесени от пандемията от COVID-19. Днес обаче
стана ясно, че от август месец работодателите ще трябва да помогнат с покриването на тези разходи.
В момента схемата покрива 80% от месечните заплати в размер до 2 500 паунда на около 7,5 млн. британци, които са в
принудителен отпуск, информира Ройтерс.
„Министерството на финансите изготви планове, с които ще се изиска от работодателите да покрият между 20 и 30 на
сто от заплатите на хората. Те също така ще трябва да покрият разходите за националните осигурителни вноски на
работодателя, които са средно 5% от заплатата“, се казва в публикацията на „Таймс“.
Говорителят на финансовия министър Риши Сунак отказа да коментира доклада. Очаква се Сунак да обяви промените
през следващата седмица
В петък той заяви, че Великобритания е изправена пред „много сериозна икономическа криза“ и работните места ще
бъдат загубени в „идните дни, седмици и месеци“.
√ Свръхзадлъжнялост - следващото бедствие за държавите от ОИСР
Съвкупният дълг на най-богатите страни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие може да нарасне с
не по-малко от 17 трилиона долара, съобщава Financial Times, позовавайки се на оценки на ОИСР. Парите ще са
необходими за борба с икономическите последици от пандемията. В същото време се очаква данъчните приходи да се
сринат толкова много, че това да блокира вече предприетите стимулиращи мерки.
В клуба на богатите страни от ОИСР се очаква средните финансови задължения на правителствата през тази година да
нараснат от 109% от БВП на над 137%, в резултат на което в много от тези страни държавният дълг ще се повиши до
нивото, което сега се наблюдава в Италия. Според икономисти допълнителният дълг от такъв мащаб ще се равнява на
най-малко 13 хиляди долара на човек в страните от ОИСР с общо население от 1,3 милиарда души. И това не е всичко отбелязва Financial Times - дългът може да нарасне още повече, ако икономическото възстановяване след пандемията се
забави повече от очакваното. Според Рандал Крошнер, бивш член на управителния съвет на Фед, ситуацията повдига
въпроси за дългосрочната устойчивост на високите нива на публичния и частния дълг. "Трябва да се подготвим за
суровата реалност - няма да имаме възстановяване с V-образна форма", казва той.
Повишаването на нивата на дълга ще е проблем в бъдеще, но сега, в разгара на кризата, страните не трябва да мислят
само за това, коментира генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия. Много от правителства обаче вече оценяват мащаба
на бъдещото бедствие. Сред първите е Япония, която от 90-те години насам се бори за намаляване на публичния си дълг.
В момента Токио активно налива пари в икономиката на страната и мнозина вече се притесняват от това.„Нашата
икономическа стратегия включва използването на значителна сума пари и, честно казано, това ще се превърне в голям
фискален проблем в бъдеще“, посочва изпълнителният председател на Hitachi Хироаки Наканиши.
В. Дума
√ Калфин: Зад идеята за държавни бензиностанции стои частен интерес
Плановете на държавата да се намеси в сектора с горивата прилича на „някаква намеса на държавата, от която след това
ще се покаже частен интерес“. Това коментира бившият вицепремиер и социален министър Ивайло Калфин пред БНР.
Според него, ако се говори за сектори с проблеми, този с горивата е на последно място. И затова там, засега, има наймалко смисъл да се прави държавна компания.
Припомняме, че от Министерството на финансите предложиха създаването на държавно предприятие „Държавна
петролна компания“, което да изгради в близко бъдеще верига от държавни бензиностанции. Обяснението бе, че така
ще се съхраняват и обновяват резервите от петробни енергийни продукти и ще се регулират по-добре цените на
горивата.
Хората очакват държавата да се намеси и да свали цените, независимо как, които да приближи до доходите им.
Предложете им да има държавен магазин за мляко, за хляб, за брашно, ще ви дадат същите отговори, но това не е
логика. Ако имаше някаква икономическа логика, някой щеше да обясни колко ще струва тази компания, какъв е бизнес
планът за тази компания, за колко би се продавало горивото. Това е една инвестиция, която ще се направи с парите на
данъкоплатците. Абсолютната мъгла около параметрите на една такава компания подсказва, че надали някой мисли за
икономическия интерес, коментира Ивайло Калфин.
Не виждам нито една причина държавата да направи държавна петролна компания с това претенциозно име по подобие
на арабските страни, които добиват петрол, с която да прави складове и бензиностанции, изтъкна бившият вицепремиер.
По думите му това може да се случи, "включително и чрез предоставяне на складовете на държавния резерв, което и
сега ще стане".
Проблемът с аптеките е много по-голям, отколкото с достъпа до горива. Очевидно е, че това е някакъв интерес към този
бизнес, който ще видим накъде ще тръгне, прогнозира Калфин и отбеляза, че в България проблемът с аптеките,
например, е много по-голям.
Мярката с намаляването на ДДС за ресторантьорския и туристическия бранш няма да проработи, нито ще помогне на
бранша, смята още Калфин.
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Той коментира и поведението на финансовия министър Владислав Горанов, който, според него, брани бюджета като
главен счетоводител, „когото го е страх да не се промени нещо в баланса на компанията“.
Финансовата стабилност има смисъл, когато държавата помага по време на криза. Кризата се управлява. Един от
методите е фискалната политика или бюджетната политика, напомни Ивайло Калфин. Ние доброволно сме се отказали
от този инструмент и се хвалим, че имаме най-ниския дълг в Европа. Най-ниският дълг има смисъл, за да може да
генерираш ресурс и да помогнеш на икономиката, когато е в криза. У нас цялото това нещо го няма като разбиране, заяви
още Калфин.
√ Дълг над 115 процента от БВП очаква Франция в края на годината
Държавният дълг на Франция без съмнение ще прехвърли прага от 115 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) в
края на 2020 година като последица от мерките, взети в подкрепа на икономиката на фона на санитарната криза. Това
заяви министърът на публичните дейности и финанси Жералд Дарманен, цитиран от БТА.
"Със сигурност ще бъде повече от 115 процента", каза Дарманен в предаването "Голямото жури" на Ер Те Ел-Фигаро-Ел
Се И, отказвайки да даде по-точна оценка.
В последния си до момента коригиращ бюджет Франция заложи на равнище от 115 процента от БВП.
√ Германия планира да удължи правилата за социална дистанция до 5 юли
Германското правителство планира да удължи действието на правилата за социално дистанциране в страната поне до 5
юли, за да държи под контрол разпространението на новия коронавирус, съобщават AFP и агенция "Фокус", като се
позовават на работни документи, изготвени от властите в Берлин.
В работните документи, изготвени от офиса на канцлера Ангела Меркел, се казва, че съществуващите мерки за "спазване
на дистанция от поне 1,5 м" между хората и "задължителното носене маски на някои публични места", като
супермаркетите и градския транспорт ще бъдат удължени с още един месец.
Това решение, част от общата стратегия на Германия за борба с коронавируса, която до този момент се планираше с
участието на федералните власти, идва след като две източни провинции - Тюрингия и Саксония - обявиха, че ще смекчат
мерките за борба с пандемията, в противоречие с препоръките на Берлин.
Cross.bg
√ Министерство на земеделието, храните и горите със спешни мерки в подкрепа на сектор „Рибарство и аквакултури“
Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) стартира три спешни мерки по Програмата за морско дело и
рибарство (ПМДР) 2014-2020, които да подпомогнат пряко засегнатите от COVID-19 икономически оператори и работещи
в сектор „Рибарство и аквакултури".
След дълъг преговорен процес с Европейската комисия, Управляващият орган на ПМДР успя да осигури 16 131 718,32 лв.
безвъзмездна финансова помощ за сектор „Рибарство и аквакултури" за борба срещу негативните последици от
пандемията.
В резултат на твърдата и последователна позиция на страната ни, в европейското законодателство вече е включен
компенсаторен механизъм за претърпелите загуби предприятия, преработващи продукти от риболов и аквакултури. По
този начин, финансовата подкрепа в размер на над 16 млн. лв. ще бъде насочена към 720 засегнати оператори корабособственици и техния екипаж, собственици на аквакултурни стопанства и собственици на преработвателни
предприятия.
Безвъзмездната финансова помощ ще бъде предоставена за покриване на разходи на засегнатите оператори, свързани
със закупуване на стоки, суровини и материали; разходи за съхранение; разходи за външни услуги, вкл. режийни разходи
и разходи за логистични услуги. Чрез безвъзмездната финансова помощ по трите спешни мерки ще могат да бъдат
покрити и разходи за персонал, вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка
на работодателя, с което ще бъде подпомогната и заетостта в сектор „Рибарство и аквакултури".
Мярка 1.9 „Временно преустановяване на риболовната дейност"
Финансовата подкрепа по мярката има за цел преодоляване на икономическите последствия от временното
преустановяване на риболовната дейност в България, в резултат на избухването на COVID-19. От нея ще могат да се
възползват всички собственици на риболовни кораби и рибари, които са извършвали риболовна дейност в продължение
на най-малко 120 дни в морето през последните две календарни години, предхождащи датата на кандидатстване.
Планираният бюджет по процедурата 2 039 095,70 лв., като финансирането от ЕФМДР е 1 493 909.05 лева, а
националното съфинансиране се равнява на 545 186,64 лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова
помощ ще е 80 000 лв. за риболовен кораб. Управляващият орган на ПМДР очаква приблизително 100 проектни
предложения по мярката.
Мярка 2.6 „Подкрепа за сектора на аквакултурата за временно спиране или намаляване на производството"
Чрез прилагането на мярката Министерство на земеделието, храните и горите ще осигури над 10 млн. лв. оперативен
капитал за собствениците на аквакултурни стопанства в страната, които в резултат от пандемията COVID-19, са били
принудени временно да спрат или да намалят производството си. Допустими по мярката ще бъдат кандидати, които са
регистрирали спад в оборота за месец април или май 2020 г. с поне 20% спрямо средноаритметичния оборот през 2019 г.
или средноаритметичния оборот за последните три години (2019, 2018 и 2017 г.).
Планираният бюджет по мярката е 10 503 348,65 лв., като финансирането от ЕФМДР е 7 877 511,49 лв., а националното
съфинансиране се равнява на 2 625 837,16 лева.
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Безвъзмездната финансова помощ по мярката ще бъде в размер до 20% от нетните приходи за продажби за 2019 г., но
не повече от 80 000 лв. Предвид броя на аквакултурните стопанства в страната, осъществявали дейност през 2019 г., по
тази мярка се очакват приблизително 560 проектни предложения.
Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури
Тази спешна мярка на МЗХГ е пряко насочена към засегнатите от COVID-19 преработватели в сектор „Рибарство и
аквакултури". Планираният бюджет по процедурата е 4 785 625,22 лв., като финансирането от ЕФМДР е 3 589 218,92 лв., а
националното съфинансиране се равнява на 1 196 406,30 лв. Допустими ще бъдат кандидати, които са регистрирали спад
в оборота за месец април или май 2020 г. с поне 20 % спрямо средноаритметичния оборот на предприятията за 2019 г.
или средноаритметичния оборот за последните 3 години (2019, 2018 и 2017 г.). Безвъзмездната финансова помощ ще е в
размер до 20% от нетните приходи за продажби за 2019 г., но не повече от 80 000 лева. Предвид броя на
преработвателните предприятия на риба и аквакултури по официални данни на БАБХ, по тази мярка се очакват
приблизително 60 проектни предложения.
Управляващият орган на ПМДР планира трите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да
стартират в края на месец май, а плащанията да започнат от средата на месец юни. Кандидатстването с проектни
предложения по трите мерки, свързани с преодоляване на последиците от COVID-19 в сектор „Рибарство и аквакултури",
ще се осъществява електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в
България (ИСУН 2020).
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство информира, че вече е създадена необходимата
организация за оказване на подкрепа на кандидатите при подготовката и електронното подаване на проектните
предложения чрез ИСУН 2020. Кандидатите по предстоящите процедури за подбор на проекти ще могат да получат
необходимото съдействие и подкрепа от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и нейните териториални
звена, Местните инициативни рибарски групи и Звеното за подкрепа на Националната Рибарска мрежа.
Министерство на земеделието, храните и горите стартира обществено обсъждане за трите мерки на 21.05.2020 г.
Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях могат да бъдат намерени на интернет страницата на
Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, в секцията на Програмата за
морско дело и рибарство 2014-2020 г., подсекция „Новини": www.eufunds.bg/bg/pmdr/term/316
√ Задържани на летището: Две заповеди на МЗ объркват институциите и пътуващите
7 души са задържани на Летище София в неделя. Причината е объркване и неразбиране на новата заповед на здравния
министър за поставянето под 14-дневна карантина, съобщи bTV.
На 20 май Мила Георгиева се прибира при съпруга си в България заедно с 9-годишния им син. Подписва предписание за
оставане под 14-дневна карантина.
"Бяхме блокирани ние в Австрия, а той в България повече от 10 седмици и това беше първият шанс, в който можем да се
видим", разказа жената.
Ден по-късно здравният министър издава нова заповед, с която карантината не важи за членове на семейство на
българин, ако престоят им в страната е до 7 дни.
Заради това Мила и синът й опитват да се върнат във Виена на 24 май, но са задържани. Причината - неспазване на
карантината. Следват разпит и обиск.
Според адвокат Мария Петрова текстовете са неясни. От "Гранична полиция" завиха, че са действали правомерно,
защото макар втората заповед да отменя първата, не е отменено разписанието с индивидуалната карантина на Мила
Георгиева от 14 дни. Случаят с материалите ще бъдат докладвани на прокурор.
"Аз ще си търся правата, защото съм уверена, че съм била задържана неправомерно", категорична бе Мила Георгиева.
Ако го докаже, ще има право на обезщетения за неосъщественото пътуване и за последиците.
От Гранична полиция завиха, че са действали правомерно, защото макар втората заповед да отменя първата, не е
отменено разписанието с индивидуалната карантина на г-жа Мила Георгиева от 14 дни. Но случаят с материалите ще
бъдат докладвани на прокурор.
На 24 май на Летище София за същото нарушение са били задържани още пет души.
От столичното РЗИ отговориха за bTV, че ще дадат становище по казуса.
√ Медици призоваха за ековъзстановяване след коронакризата
Лекари и медицински специалисти от цял свят призоваха световните лидери да осигурят екологично възстановяване от
коронавирусната криза, пише „Гардиън”.
Повече от 200 организации, представляващи най-малко 40 милиона здравни работници – около половината от
световната медицинска работна сила, подписаха отворено писмо до лидерите на Г-20 и техните главни медицински
съветници, в което подчертават, че замърсяването на въздуха убива преждевременно най-малко 7 милиона жители на
планетата.
Те призовават за пряко ангажиране на учените и медицинските съветници при проектирането на стимулиращите пакети,
за да се гарантира, че те включват експертни виждания за опазване на общественото здраве и околната среда.
Обществените здравни системи трябва да бъдат укрепени и да се има предвид, че понижаването качеството на околната
среда може да помогне за развитието на бъдещи заболявания.
Подписалите писмото настояват също за реформи при субсидирането на изкопаеми горива, като обществената подкрепа
се пренасочи към възобновяемите източници на енергия, което ще допринесе за прочистването на въздуха,
намаляването на емисиите на парникови газове и ще помогне за стимулирането на икономическия растеж.
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Отново на детска градина - ще пуснат ли родителите децата си и какви са мерките?;
Личните лекари и отпадането на ограниченията - д.р Гергана Николова;
Защитен черен лешояд убит от бракониер - всичко за птицата и престъплението;
Уроци по време на криза - проф. Тодор Танев и проф. Владимир Атанасов.
Нова телевизия, „Здравей България"
Плажовете - безплатни или наполовина по-евтини. На живо: Къде и с колко падат цените на шезлонгите и
чадърите по Черноморието?;
Детските градини отварят врати. На живо: При какви мерки първите деца ще влязат в заведенията в София?;
Освободен след отвличане от пирати. Как се стигна до щастливата развръзка за българския капитан? Говори
заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев;
На живо: Ще бъде ли обезопасен пътят в селото с прегазените на тротоар възрастни жени?;
Не 20, а само 4 години затвор за убийство. Близките на Алекс от Бяла с призив за справедливост преди
окончателното съдебно решение;
Как да се пазим и след затихването на коронавируса и какви са усложненията? Говори пулмологът д-р София
Ангелова;
Как рядък и ценен за природата черен лешояд стана жертва на бракониери? За посегателството - на живо;
Обратно в ритъм. Ще отворят ли и танцовите зали и какви са загубите?;
Правосъдие по време на COVID-19. На живо: Дезинфекция, маски и еднопосочно движение в съда.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Петнист дъжд и студ до юни;
в. Монитор - 3 от 5 паралелки в гимназията учат на занаят;
в. Телеграф - 17 плажа с безплатна сянка и шезлонг;
в. Труд - Детските градини – полупразни.
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - 2 тунела, кръгово на 2 етажа и естакади довършват околовръстното на София, 60 км без светофар;
в. 24 часа - Банов: 30 хил. ще е глобата за дупките по фасадата на СУ;
в. 24 часа - Вирусът в предпоследна фаза - само 6-има заразени за денонощие у нас;
в. 24 часа - "Национална сигурност" - хит сред кандидат-студентите;
в. 24 часа - Българи напират за къмпинг в Гърция, палатките през 6 метра;
в. Монитор - 60% oт поисканите отсрочки са за потребителски кредит;
в. Монитор - Васил Божков пръскал по €1 милион на седмица в тузарски курорт;
в. Телеграф - До 100 000 лева помощ за пострадали фирми;
в. Телеграф - Жена уби баба и потроши други три на тротоар;
в. Труд - 50 лв. по-малко за бензин дo морето;
в. Труд - Автобусите тръгват за Гърция от 1 юни;
в. Труд - Атина пуска полети от и до България.
Водещи интервюта
в. 24 часа - Муравей Радев, бивш министър на финансите: Лошо е свалянето на ДДС за ресторантите. Съчетано с
раздаването на пари, може да доведе до Виденова катастрофа;
в. Монитор - Д-р Данчо Пенчев, директор на Столичната регионална здравна инспекция: CO VID-19 не бива да се
подценява, може да пламне отново;
в. Телеграф - Д-р Карло Никора, шеф на болницата "Сан Матео" в Павия, Ломбардия: Италианци с бронебоен патрон
срещу Сovid-19;
в. Труд - Анна Габровска от "Филип Морис България": Важно е с какви уроци ще излезем от кризата;
в. Труд - Мирослав Евтимов, юрист, политолог и арабист пред "Труд": Колкото повече Ковид-реалисти има, толкова побързо светът ще се справи.
Водещи анализи
в. 24 часа - След кризата светът ще е още по-същият;
в. Монитор - Свободата на словото в България в плен на Прокопиев и "Репортерите";
в. Монитор - Тегленето на заем винаги с повече от едно наум;
в. Труд - Вървим възродени - накъде;
в. Труд - Бюрокрацията убива демокрацията.
√ Предстоящи събития в страната на 26 май
София.
От 08:00 ч. в Министерски съвет представител на Националния оперативен щаб срещу коронавируса ще направи
съобщение.
От 11:00 часа Централата на Кофас ще проведе регионален уебинар.
От 12:00 часа ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията на улица „Врабча“ 23.
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От 18:00 часа пред сградата на Съдебната палата ще се проведе граждански протест.
***
Сапарева баня
От 09:30 часа Негово преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп ще оглави Архиерейска света
Литургия на 26 май по повод 180 години от освещаването на храм „Св. Георги Победоносец“.
***
Хасково
От 10:30 часа в кв. "Болярово" ще бъде направена първа копка на проект „Доизграждане на канализационната
мрежа на кв. Болярово – първи етап“.
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