Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

БНТ
√ Експерти: Мярката 60/40 работи, но трябва да бъде модифицирана
Споразумяха ли се партньорите в Тристранния съвет относно мярката 60/40 и ефективна ли е тя за подпомагането на
бизнеса - темата в Сутрешния блок на БНТ коментираха председателят на АИКБ Васил Велев и президентът на КНСБ
Пламен Димитров.
В Тристранния съвет се разбрахме да изчакаме до края на юни за мярката 60/40 и тогава ще направим една цялостна
оценка. Мярката обаче със сигурност проработи, обясни Димитров. По думите му, близо 250 000 работници и служители
очакват изплащането от НОИ.
Пламен Димитров, президент на КНСБ: Нашата критика е, че финансирането се забави, независимо от очакванията за
бързи срокове, но натоварването в Агенцията по заетостта и НОИ наистина е огромно.
Като цяло мярката работи, затова тя ще бъде продължена, надявам се и модифицирана в тези два ключови сектора туризъм и транспорт, допълни президентът на КНСБ.
Мярката работи, но трябва да бъде модифицирана и то да не чакаме до 30 юни. До момента тя има обхват 5%, смята
Васил Велев.
Относно изплащането по нея той заяви, че това дори не е най-голямото забавяне, тъй като по другите мерки също има
забавяне. Антикризисните кредити в момента също не са валидни, не може да се кандидатства по тях. Изпълнението по
програма "Конкурентоспособност" клони към нула, същото е с подпомагането на малкия и средния бизнес, смята Велев.
Васил Велев, председател на АИКБ: Ние предупредихме, че мярката 60/40 няма да има достатъчен обхват в този вид и
това се случи. Не може да се очаква и да се цели с една мярка неработещият да живее по-добре от работещия. Добрата
новина е, че има анонсирано надграждане от първи юли
Очакваме 80/20 да стане факт час по-скоро, допълни и президентът на КНСБ.
Председателят на АИКБ категорично подчерта, че вече навлизаме в четвъртия месец от кризата и изплащането на
финансовите помощи за бизнеса трябва да се ускори.
И още - какви са останалите мерки, които очакват синдикати и работодатели, вижте целия разговор във видеото.
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√ Васил Велев: 60/40 трябва да се модифицира, защото е обхванала едва 5%
Споразумяха ли се партньорите в Тристранния съвет относно мярката 60/40 и ефективна ли е тя за подпомагането на
бизнеса - темата в Сутрешния блок на БНТ коментираха председателят на АИКБ Васил Велев и президентът на КНСБ
Пламен Димитров.
В Тристранния съвет се разбрахме да изчакаме до края на юни за мярката 60/40 и тогава ще направим една цялостна
оценка. Мярката обаче със сигурност проработи, обясни Димитров. По думите му, близо 250 000 работници и служители
очакват изплащането от НОИ.
Нашата критика е, че финансирането се забави, независимо от очакванията за бързи срокове, но натоварването в
Агенцията по заетостта и НОИ наистина е огромно, заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Като цяло мярката работи, затова тя ще бъде продължена, надявам се и модифицирана в тези два ключови сектора туризъм и транспорт, допълни президентът на КНСБ.
Мярката работи, но трябва да бъде модифицирана и то да не чакаме до 30 юни. До момента тя има обхват 5%, а в Европа
има обхват около 25-30%, смята Васил Велев.
Относно изплащането по нея той заяви, че това дори не е най-голямото забавяне, тъй като по другите мерки също има
забавяне. Антикризисните кредити в момента също не са валидни, не може да се кандидатства по тях. Изпълнението по
програма "Конкурентоспособност" клони към нула, същото е с подпомагането на малкия и средния бизнес, смята Велев.
Ние предупредихме, че мярката 60/40 няма да има достатъчен обхват в този вид и това се случи. Не може да се очаква и
да се цели с една мярка неработещият да живее по-добре от работещия. Добрата новина е, че има анонсирано
надграждане от първи юли, коментира Велев.
Очакваме 80/20 да стане факт час по-скоро, допълни и президентът на КНСБ
Председателят на АИКБ категорично подчерта, че вече навлизаме в четвъртия месец от кризата и изплащането на
финансовите помощи за бизнеса трябва да се ускори

1

Frog News
√ Бизнес и синдикати: Мярката 60/40 трябва да се промени час по-скоро
Плюсове от мярката 60/40 има. До края на месеца ще изчакат членовете на Националния съвет за тристранно
сътрудничество, за да се видят ползите и недостатъците от икономическата мярка, каято трябваше да бъде в помощ на
засегнатите от епидемията от COVID-19.
Сбилжаване на разделителните линии между бизнес и синдикати, но и още разногласия. Мярката 60/40 продължава да е
основна причина за спорове. Стигна се дори до препирня в ефир между председателите на АИКБ и КНСБ.
Нашата критика е, че финансирането се забави, независимо от очакванията за бързи срокове, но натоварването в
Агенцията по заетостта и НОИ наистина е огромно, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.
"Като цяло мярката работи, затова тя ще бъде продължена, надявам се и модифицирана в тези два ключови сектора туризъм и транспорт" допълни президентът на КНСБ.
Мярката 60/40 работи, но тя трябва да бъде модифицирана и това да се случи до края на този месец, за да започне да
действа по-адекватна мярка от началото на юли, категоричен беше Васил Велев от АИКБ.
По думите му до момента тя има обхват 5%.
Относно изплащането по нея той заяви, че това дори не е най-голямото забавяне, тъй като по другите мерки също има
забавяне. Антикризисните кредити в момента също не са валидни, не може да се кандидатства по тях. Изпълнението по
програма "Конкурентоспособност" клони към нула, същото е с подпомагането на малкия и средния бизнес, смята Велев.
"Ние предупредихме, че мярката 60/40 няма да има достатъчен обхват в този вид и това се случи. Не може да се очаква и
да се цели с една мярка неработещият да живее по-добре от работещия. Добрата новина е, че има анонсирано
надграждане от първи юли", посочи още председателят на АИКБ.
Велев отново посочи, че е недопустимо за безработните на плащат работещите, а това стана повод за препирни в ефир
между него и Димитров. Според председателят на КНСБ има много по-важни мерки, които заслужават внимание.
Председателят на АИКБ категорично подчерта, че вече навлизаме в четвъртия месец от кризата и изплащането на
финансовите помощи за бизнеса трябва да се ускори.
Очакваме 80/20 да стане факт час по-скоро, допълни и президентът на КНСБ.
News.bg
√ Васил Велев: Забавиха се мерките в подкрепа на бизнеса
Лека препирня за ефективността на мерките в подкрепа на икономиката се разгоря в студиото на БНТ между
председателя на АИКБ Васил Велев и президента на КНСБ Пламен Димитров.
Тезата на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев е, че повечето мерки в подкрепа на
бизнеса са се забавили. Според синдикалния лидер Димитров предприетите от правителството мерки помагат на
икономиката, необходимо е само да се помисли за повишаване на обезщетенията за безработица на хората, които са се
осигурявали на пълната сума и за допълнителен отпуск за родителите, чийто платен отпуск изтече.
"40% са на минимално обезщетение за безработица, което е 9 лв. дневно, независимо дали сме го осигурявали на пълна
заплата - от тези 90 000 души 40% около 35 000 души са на минимално обезщетение на безработица", изтъкна Димитров.
Повечето мерки в подкрепа на икономиката са към транспорта, индустрията, строителството. Ще останат оценките, но ще
изчакаме до края на юни и по-нататък, когато завърши, каза Димитров.
249 000 работници и служители чакат своите пари от НОИ, призна синдикалният лидер. Натоварването е огромно и в
Агенцията по заетостта и в НОИ. Само половината от работниците са получили парите си. Има проблеми при размера,
който се плаща.
Според Велев около половината на бюджета за антикризисни мерки е реализиран. Има забавяне при няколко мерки - в
помощ на микропредприятията, антикризисните кредити също не са валидни - не може да се кандидатства за тях.
Програма Конкурентноспособност клони към нула, програмата за иновации беше прекъсната преди успешен финал. За
клъстерите помощта е нула. При технологична модернизация има неправилно разпределение, обясни Велев.
"Не може с една мярка неработещият да получава повече пари от работещия", категоричен бе представителят на
работодателите.
Според синдикалиста има отработена практика за запазване заетостта след субсидираната заетост - 60/40 е уникална
мярка, тя се отчита от Комисията.
Васил Велев отново се върна на темата, че не може сборът от обезщетения (при безработица) да бъде 100%. "Това е
тотално неразбиране, което продължава. Най-големият бюджет беше усвоен...", не успя да завърши думите си Велев,
прекъснат от Димитров, който изтъкна, че "1 млрд. беше даден за безработица, около 200 млн. трябва да отидат за
безработни и не бяха регистрирани в бюджет 2020 г.".
След кратък опит двамата да говорят едновременно и всеки да изтъква своите факти, Димитров продължи, че мярката
(60/40) е добра, само 90 000 души са новорегистрираните безработни.
По думите на Димитров най-много регистрирани безработни са в хотелиерството, ресторантьорството, след това
търговията и транспорта.
Велев допълни, че другите сектори тръгнаха надолу заради спрения износ. "В момента сме на дъното, колко време ще
вървим по него и ще се вдигаме обратно нагоре ...", отново не довърши думите си Велев, прекъснат от Димитров, който
искаше да каже да се компенсират разходите за въглеродни емисии.
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Председателят на АИКБ призова да се ускорят разплащанията на държавата и общините към предприятията. За природен
газ не са възстановени сумите, месец и половина е одобрен проекта или заявлението на чартърна авиокомпания не са
платени 60/40. По антикризисните мерки предприятията са получили нула. Прие се предложение да се разработи
цялостна програма за излизане от кризата 750 млрд. към 1,10 млн. бюджет - удвояване на средствата, които могат да
бъдат инвестирани - зелената сделка. Това не се случи с антикризисните мерки, закъсняхме с тях, категоричен е Велев.
Велев изтъкна и какви са промените, които трябва да направим по т.нар. Зелена сделка - да направим програма за
трансформация на Маришкия басейн, за употреба на водорода като гориво. Само за Зелената сделка на нас ни трябват
повече пари от тези, които са по сделката. Повечето от тях са за публични инвестиции, уточни Велев.
Novini.bg
√ Ефективна ли е мярката 60/40, коментираха Васил Велев и Пламен Димитров
Мярката 60/40 и ефективна ли е тя за подпомагането на бизнеса, коментираха председателят на АИКБ Васил Велев и
президентът на КНСБ Пламен Димитров, в сутрешния блок на БНТ.
В Тристранния съвет се разбрахме да изчакаме до края на юни за мярката 60/40 и тогава ще направим една цялостна
оценка. Мярката обаче със сигурност проработи, обясни Димитров.
По думите му, близо 250 000 работници и служители очакват изплащането от НОИ.
Нашата критика е, че финансирането се забави, независимо от очакванията за бързи срокове, но натоварването в
Агенцията по заетостта и НОИ наистина е огромно, заяви Пламен Димитров.
Като цяло мярката работи, затова тя ще бъде продължена, надявам се и модифицирана в тези два ключови сектора туризъм и транспорт, допълни президентът на КНСБ.
Мярката работи, но трябва да бъде модифицирана и то да не чакаме до 30 юни.До момента тя има обхват 5%, смята
Васил Велев. Относно изплащането по нея той заяви, че това дори не е най-голямото забавяне, тъй като по другите мерки
също има забавяне. Антикризисните кредити в момента също не са валидни, не може да се кандидатства по тях.
Изпълнението по програма "Конкурентоспособност" клони към нула, същото е с подпомагането на малкия и средния
бизнес, смята Велев.
Васил Велев, председател на АИКБ заяви: Ние предупредихме, че мярката 60/40 няма да има достатъчен обхват в този
вид и това се случи. Не може да се очаква и да се цели с една мярка неработещият да живее по-добре от работещия.
Добрата новина е, че има анонсирано надграждане от първи юли.
Очакваме 80/20 да стане факт час по-скоро, допълни и президентът на КНСБ. Председателят на АИКБ категорично
подчерта, че вече навлизаме в четвъртия месец от кризата и изплащането на финансовите помощи за бизнеса трябва да
се ускори.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Депутатите обсъждат предложението на Обединените патриоти за промени в Закона за партиите
Парламентът ще започне работа с предложението на Обединени патриоти за промени в Закона за политическите партии,
с което настояват максималният размер на партийната субсидия да бъде 6 милиона лева годишно.
Депутатите ще обсъдят на първо четене законопроекта на Обединени патриоти, в който е заложен таван на средствата от
държавната субсидия. При приемането на бюджет 2020 ГЕРБ подкрепиха увеличението на партийните субсидии на 8
лева, като остана и частното финансиране. Обединени патриоти предлагат връщане на старите членове от Закона за
политическите партии - ще бъде позволено финансиране само от физически лица, услуги към партиите извършени с
личен труд, лични дарения или предоставяне на помещения.
Новото предложение на патриотите е да се сложат и лимити на субсидията в размер на 6 милиона лева - два пъти
размера на допустимото финансиране за парламентарните избори. Така само две политически формации биха били с
намалена партийна субсидия - ГЕРБ и БСП. Това са единствените две партии на българската политическа сцена, които
имаха над 750 хиляди гласа на последните парламентарни избори.
Едно от предложенията е да бъде въведен и максимален размер на дарението от физически лица за една календарна
година от 10 хиляди лева. По този начин се цели да се избегне зависимостта на партиите от икономически субекти и да се
възстанови правната уредба преди изменението на размера на държавната субсидия през месец юли 2019 година.
Депутатите ще гласуват на първо четене и промени в Закона за опазване на околната среда. На задължителна Оценка за
въздействие върху околната среда ще подлежат всички инвестиционни проекти за изгаряне на отпадъци до 100 тона на
денонощие. На ОВОС ще подлежат и всички експериментални инсталации.
√ ББР представя в икономическата комисия на НС стратегията си за управление
Новото ръководство на Българската банка за развитие ще представи стратегията си за управление на заседание на
Икономическата комисия в парламента. Това ще стане по настояване на левицата, която реагира остро на отпуснатия от
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банката заем от 75 милиона лева на дружество за събиране на задължения, довел до смяната на главния изпълнителен
директор Стоян Мавродиев. Депутати от БСП настояха и за промени в законодателството, съгласно което функционира
банката.
Живко Тодоров и Панайот Филипов бяха назначени като изпълнителни директори на банката с принципал
Министерството на икономиката, след като премиерът поиска оставката на Стоян Мавродиев. Икономическият министър
Емил Караниколов съобщи, че по сделката с отпуснатия заем тече проверка:
„Тепърва трябва да разберем дали тази банкова сделка има някакъв законен порок. Нямаме заключение от компетентни
държавни органи, че има престъпление, т. е. нарушение на закона при отдаването на този кредит.“
Въпреки това от левицата поставят под съмнение правомерността на отпуснатия кредит. Румен Гечев:
„Тази банка е създадена, името й е „развитие“. Тя не е създадена да се държи така като първа, втора и трета частна
банка. Ние сме направили за да развиваме българската икономика и да помагаме на малки и средни фирми, а не
бухалкаджии да ми взимат десетки милиони.“
А председателят на комисията Петър Кънев намекна за необходимост от промяна в Закона за функционирането на
банката:
„Банка нито за развитие, нито за малки, нито за средни фирми. 80% от всички пари са дадени на няколко фирми. Какво
правим нататък? Ако това ще е така, дай да променим закона.“
На заседанието си днес Комисията по икономическа политика ще разгледа на първо четене и законопроекта за
изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси чрез, който се създава
държавната петролна компания.
√ Правителството започва присъствени заседания в сградата на МС
От днес заседанията на правителството отново ще се провеждат присъствено в сградата на Министерския съвет.
От началото на извънредното положение, въведено на 13 ти март, министрите заседаваха дистанционно чрез
видеовръзка.
Очаква се решение за отпускането на 600 000 лева за издръжката на Рилския манастир.
Средствата за Рилския манастир са допълнителни, извън предвидената от държавата издръжка. Премиерът Борисов пое
ангажимента на вчерашната си среща с игумена на Светата обител епископ Евлогий, за да може да продължи ремонта и
реставрацията на манастира, който е в списъка на ЮНЕСКО на защитеното културно наследство. От началото на годината
Светият синод не е превеждал средствата за издръжка.
"600 000, колкото си получил миналата година, ще вземем решение и ще ги преведем, за да си продължиш всичките
дейности", каза премиерът и се ангажира да се осигурят над 1 млн. лева и за пречиствателната станция на манастира.
Допълнителни средства ще получат още Бачковският и Троянският манастири и Пловдивската света митрополия.
Министрите ще утвърдят и националната годишна програма за предотвратяване и противодействие трафика на хора и
закрила на жертвите.
Ще бъде дадено съгласие с община Бургас да се подпише договор за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ
от ОП "Околна среда" за изпълнение на интегрирания воден проект на морския град.
√ Зелен град с подредено строителство - визията за София до 2050 година
Кметът на София Йорданка Фандъкова ще внесе за обсъждане в Столичния общински съвет „Дългосрочна визия за
развитието на София до 2050 година“.
По думите на градоначалника документът е стратегически и по него е работено над две години с участието на
организации и на жители на столицата.
Зелен град, със запазено културно-историческо наследство, град, достъпен за хората, подредено строителство. Това
са част от целите на визията за София.
„Не се очаква в града да се преместят да живеят повече хора“, смята ръководителят на проекта арх. Любо Георгиев:
„Ако се застрои всичко, което е позволено в общия устройствен план, може да се населят още 1 милион души. Това е
един много силен аргумент да редуцираме параметрите в общия устройствен план. В друг аспект, какъвто и план да
имаме, дали могат да дойдат толкова хора или колко хора могат да дойдат“.
Арх. Георгиев поясни, че е направено представително проучване за цялата страна, от което е станало ясно, че голямата
вълна към София по-скоро е утихнала и едва ли ще има повече хора, които да идват към София.
„Не очакваме значително да се промени населението на София. То ще остане около 1,5 милиона, каквото е в момента“.
Екологията – чист и зелен град, транспортът – кръвоносната система на всеки град, прозрачното управление – включване
на гражданите. Това са трите основни приоритети за развитието на София през следващите години. Това обобщи в
предаването „Нещо повече“ Андрей Зографски от „Спаси София“.
„Експертите и гражданите свършиха своята работа. Сега е време политиците да превърнат стратегиите в реалност“.
√ Световната банка: Covid-19 ще удари износителите на петрол
Финансовата криза, причинена от коронавирусната пандемия, заплашва световната икономика, като развиващите се
държави ще понесат най-тежкия удар, посочи във вторник Световната банка в свой предварителен доклад.
"Обхватът и бързината, с които пандемията от Covid-19 и спирането на икономиките опустошиха бедните държави по
света, са безпрецедентни в съвременните времена", заяви президентът на Световната банка Дейвид Малпас.
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Световната банка очаква коронавирусът и произтичащите от него рецесии да оставят "трайни белези" върху развиващите
се страни и пазари, като най-тежките щети ще бъдат понесени от износителите на петрол и тези държави, които
преживеят финансови кризи, съобщава Ройтерс.
В аналитичните глави на новия доклад "Глобални икономически перспективи" банката посочва, че нововъзникващите
пазари, претърпели финансова криза в резултат на Covid-19, могат да отбележат икономически спад от 8% за петгодишен
период, докато загубата при развиващите държави, които са и петролни износители могат да достигнат 11%.
Освен това в доклада се посочва, че са необходими политики както в дългосрочен, така и в краткосрочен план за
едновременно укрепване на здравните системи и възстановяване на икономическия растеж.
Пълният доклад, включително и най-новите икономически прогнози на Световната банка, трябва да бъде публикуван на
8-и юни.
В. Монитор
√ Държавните бензиностанции тръгват от март
Енергийната парламентарна комисия прие единодушно проекта за създаването на държавни бензиностанции и
държавни данъчни складове. До март догодина ще бъдат изградени първите държавни бензиностанции, това заяви
Валентин Николов, председател Енергийната комисия след като депутатите гласуваха единодушно проекта.
Създава се Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ със статут на държавно предприятие, предвижда
промяна на Закона за резерва и военновременните запаси.
Предприятието няма да формира печалба и няма да е търговско дружество. Но то ще има право да създава собствени
търговски дружества, които ще купуват поддържат, експлоатират и изграждат складове за съхранение на горива, да
купуват, експлоатират и изграждан складови бази и бензиностанции, които ще продават горива. Те ще могат да
извършват търговска дейност и с алтернативни горива.
Ще бъде създадена инфраструктура за алтернативни горива, което се изисква от Европейска директива, съобщи зам.министърът на икономиката Лилия Иванова, която представи проекта.
Оптималното управление на петробните бази , ще подобри конкуренцията на пазара. Ще се създадат нови складови бази
и така предложеният законопроект ще създаде по-голяма прозрачност, се аргументира Иванова.
Ще подкрепим закона. Колкото повече държава, толкова по-добре, зави Таско Ерменков от БСП по време на
обсъждането на законопроекта.
√ Евтиният ток на едро улеснява либерализацията на пазара
Евтиният ток на едро момента улеснява либерализацията на пазара от 1 октомври. Това стана ясно ясно от думите на
председателя на Комисията по енергетика към парламента Валентин Николов при обсъждането на първо четене в
комисията на промените в Закона за енергетиката.
Защо от 1 октомври, защото от 1 януари е най-трудно през зимата – и за да се адаптират фирмите. В момента на пазара
цените са между 20 и 30 лева за мегаватчас. Самият АЕЦ е представил на фючърсния пазар възможност и никой не се е
явил. Фирмите доста по-бързо ще се адаптират и даже би трябвало да спечелят“, твърди Николов.
Малко над 10 тераватчаса ще бъде реулираният пазар, а на него излизат малко над 300 000 небитови клиенти.
Министерството на енергетиката напълно подкрепя предложението на Европейската комисия. Европейска директива
изисква от 1 януари всички небитови потребители да излязат на свободния пазар, заяви министър Теменужка Петкова.
Според нея също моментът е благоприятен, отчитайки нивото на цените на свободния пазар. Затова предлагаме само
небитовите потребители да излязат на пазара без ограничение на мощността от 1 октомври. Притиска ни времето,
защото общинските фирми трябва да осъществят търовете , с които да си изберат търговци доставчици.
На заседанието на парламентарната комисия, което продължава и в момента, от ЕРП-та казаха , че трудно ще подготвят
фирмите за излизане на свободния пазар. Подкрепяме законовите промени. За да бъде безпроблемно прехвърлянето на
клиентите на свободния пазар, да се реши кой ще снабдява клиентите, които не успеят да си изберат доставчик и при
какви условия, заяви представителят на Енерго Про.
От ЕВН заявиха, че отсега да започне работа с тези които ще трябва да изберат доставчик по ЗОП, често се обжалва. Все
още няма продукт с фиксирана цена каквато търсят търговските дружества . Препоръчваме доставчиците от последна
инстанция да бъдат с по-конкурентни цени. Предлага се още да се запишат текстове с ориентировъчни срокове, за да се
подготвят ЕРП-тата, защото количеството клиенти които трябва да излязат на свободния пазар е значително.
√ Засилват превантивния контрол върху изгарянето на отпадъци
Мярката беше приета в Закона за опазване на околната среда
Парламентът одобри на второ четене промените в Закона за опазване на околната среда. За измененията гласуваха 137
депутати, 1 от народните представителите гласува против, 1 депутат гласува въздържал се.
Промените ще дадат възможност за по-строг превантивен контрол върху изгарянето на отпадъци. Новите текстове
предвиждат задължителна процедура за оценка на въздействието върху околната среда, независимо от обема на
горивото.
Досега законът предвиждаше задължителна процедура по оценка само за инсталации, горят над 100 тона на ден.
Приетите изменения днес са с цел да не се допускат замърсявания.
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√ Производителите ще получат финансовото подпомагане за съхранение на вино
Мярката е в полза на фирмите, които няма да успеят да реализират за търговски цели продукцията си заради
пандемията
Мярка „Кризисно съхранение на вино“ да се прилага в България само през финансовата 2020 г. Тя е насочена към
винопроизводителите, които поради пандемията от COVID-19 няма да успеят да реализират за търговски цели своята
продукция от вино в близките месеци. Това се предлага с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
Мярката представлява предоставяне на финансова помощ за съхранение на бутилирано вино в данъчни складове или на
вино в съдове за съхранение в обектите за производство на вино, псочва се в доклада на заместник-министъра на
земеделието и храните Лозана Василева.
В резултат на извършено пазарно проучване помощта е определена в размер на 0,04 лв. за литър вино за един месец на
съхранение, като периодът, за който винопроизводителите могат да кандидатстват, е от 4 май до 20 септември 2020 г. Не
се допуска извеждане на виното от склад преди да е изтекъл периодът на съхранение, за който кандидатът по мярката е
одобрен и е сключил договор с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на финансова помощ.
Предвидено е заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“ да се подава в
централно управление на ДФЗ. Изпълнителният директор на ДФЗ със заповед ще определи периода на прием по
мярката, бюджета и образците на документи за кандидатстване по мярката.
Ще бъдат извършени две проверки на място по мярката – преди сключване на договор с ДФЗ и в края на периода на
съхранение на виното.
Винопроизводителите, одобрени по мярката, ще получат финансовото подпомагане за съхранение на вино след като на
проверката на място в края на периода за съхранение бъде установено пълно съответствие с договореното с ДФЗ.
Крайният срок за изплащане на финансовата помощ е 15 октомври 2020 г.
Предоставянето на финансова помощ за винопроизводителите за съхранение на виното, което не могат да реализират за
търговски цели, в момент на извънредна икономическа обстановка, осигурява на сектора стабилност и запазване на
пазарният потенциал, пише в мотивите към проекта.
Допълненията в наредбата са насочени към намаляване на загубите на винопроизводителите, засегнати от пандемията
от COVID-19.
По мярка „Инвестиции в предприятия“ в наредбата е предвидено през финансовата 2020 г. да не се прилага
рестрикцията, която не позволява на кандидат да подава заявление при прием по мярката, ако не е подал заявление за
изплащане на финансова помощ по сключен договор от предходен прием. Облекчаването на изискването за 2020 г. се
обуславя от необходимостта да бъде предоставена възможност за финансово подпомагане на винопроизводителите в
условията на извънредна икономическа обстановка. Задължително условие обаче е, второто подадено заявление по
мярката да бъде за изпълнение на дейности, различни от вече договорените.
Залага се промяна в изискването към кандидатите по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ по отношение на
условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (кръстосано съответствие). Променен е
срокът за това задължение от 5 финансови години следващи годината на получаване на финансова помощ по мярката на
1 календарна година считано от 1 януари на годината следваща годината, в която е предоставено плащане по мярката.
Това изменение e с цел облекчаване на изискванията към кандидатите по мярка „Събиране на реколтата на зелено“,
която е с кризисен характер и е съобразено с разпоредбите на приложимото европейско законодателство.
Потенциално заинтересовани страни от приемането на наредбата са 288 винопроизводители, които в резултат на
извънредната пазарна ситуация могат да претърпят икономически загуби, причинени от невъзможността да пласират
произведеното вино, посочва се в доклада.
√ Кои са най-подходящите сектори за бизнес – отговорите на онлайн конференцията „Предприемачи на бъдещето“
Онлайн изданието ще се проведе 18 юни от 12 часа и ще се излъчва на живо на уебсайта на събитието
Пандемията от COVID-19 преобърна света и го накара да се върти в неизвестна за никого посока. В тази несигурна
обстановка и следвайки мисията си да бъде в полза на бизнеса Investor.bg, част от Investor Media Group, за пета поредна
година ще проведе вече широко утвърдената си конференция „Предприемачи на бъдещето“, но този път в нов формат –
онлайн.
На 18 юни, точно от 12:00 часа, ще започне специалното онлайн издание на конференцията „Предприемачи на
бъдещето“. То ще се излъчва на живо на уебсайта на събитието на www.events.investor.bg, както и във фейсбук
страницата на Investor.bg.
Изпълнителни директори на стартъпи, знакови лидери на мнение и едни от най-успешните серийни предприемачи у нас
ще споделят от първо лице своя опит. В първата част от онлайн конференцията „Предприемачи на бъдещето“ ще се
проведе дискусия, по време на която ще бъдат посочени секторите с най-голям потенциал за стартиране на бизнес в
настоящата обстановка, промените, които трябва да предприемем сега, за да сме подготвени за новото утре, както и как
могат да се подготвят предприемачите за времето след COVID-19.
Вторият панел на онлайн конференцията ще обърне внимание на темата за финансирането и осигуряването на
първоначален и допълнителен капитал. По време на дискусията ще стане ясно кои са източниците на финансиране, как
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представителите малкия и средния бизнес могат да получат достъп до капитал и какви мерки са необходими за
насърчаване на предприемачеството.
Последната част от конференцията е запазена за специален Fireside chat с Маги Назер - дигитален номад и изпълнителен
директор на фондация “Солидарност в действие”. Тя започва кариерата си като социален предприемач още в трети клас,
когато организира благотворителни кампании за болно момче от квартала си. Тези и други първи опити за солидарност я
убеждават, че никога не е твърде рано и никога не си твърде малък, за да направиш промяна. Въпросите към Маги Назер
ще задава Елена Кирилова - технологичен журналист в Investor.bg и водещ в предаването за високи технологии UpDate
по Bloomberg TV Bulgaria.
Цялата програма на петото издание на „Предприемачи на бъдещето“ може да откриете на уебсайта на събитието.
Онлайн конференцията може да проследите като се регистрирате безплатно www.events.investor.bg.
Събитието се осъществява с генералната подкрепа на Пощенска банка, както и с подкрепата на Индустриален Холдинг
България. Институционален партньор на събитието е ABLE, а медийни партньори са Bloomberg TV
Bulgaria, Dnes.bg, Money.bg и Smartmoney.bg.
√ Съперничеството между САЩ и Китай напомня злокобното минало
Този път обаче няма външни сили, които да успеят да спасят претендентите за глобално лидерство от тях
самите
Как Covid-19 ще промени света? Нe знаем. Но един резултат е очевиден: значително влошаване на отношенията между
двете суперсили. Това със сигурност ще има дългосрочни последици, пише Мартин Уулф за Financial Times.
Днес звучи мощното ехо от началото на 20 век, когато съперничеството между утвърдените и надигащите се сили доведе
до война. Това от своя страна причини краха на ерата на глобализацията - „първата глобализация“. Днес е застрашена
нашата "втора глобализация".
Но това е само част от онова, което е заложено на карта, след като суперсилите се впускат в ожесточено съперничество.
Вземете последните събития. Доналд Тръмп обвинява китайския "вирус Ухан" за пагубното въздействие на Covid-19
върху страната му, за да отклони вниманието от собствените си неуспехи. Автократичният Китай на Си Дзинпин налага
драконовско законодателство в областта на сигурността на Хонконг в нарушение на договорните си задължения. Не на
последно място, администрацията на САЩ стартира нов стратегически подход към Китайската народна република,
ръководен от това, което нарича „принципен реализъм“. Подходът подчертава заплахата, която Китай представлява за
националната сигурност и икономическите интереси на САЩ.
Началото на 20 век също беше ера на глобализация и необуздано съперничество между великите сили, тъй като
относителната икономическа мощ на Великобритания спадна, а тази на Германия, Русия и САЩ се покачи. Докато
възходът на САЩ беше най-значим, близостта направи конкуренцията между Германия, която беше решена да се
наслаждава на мястото си под слънцето, и Великобритания, която виждаше Германия като смъртна заплаха за своята
независимост, решаваща.
Едно завладяващо проучване на Маркус Брунермайер и Харолд Джеймс от Принстънския университет и Ръш Доши от
Брукингс твърди, че „съперничеството между Китай и САЩ през 21 век има обезпокоителна прилика с това между
Германия и Великобритания през 19 век“. И двете съперничества се състоят в епоха на икономическа глобализация и
бързи технологични иновации. И двете представляват предизвикателство, отправено от надигаща се автокрация със
защитена от държавата икономика към установена демокрация със система на свободен пазар. Нещо повече, и двете
съперничества противопоставят „страни, оплетени от дълбока взаимозависимост, които се борят чрез митнически
заплахи, определяне на стандарти, кражба на технологии, финансова мощ и инвестиции в инфраструктура“.
„Държавите, които се включват по-късно“ - Германия (тогава) и Китай (сега), просто няма да приемат за постоянно
неизгодната позиция. Същото всъщност важеше и за САЩ през 19 век. Александър Хамилтън разви аргументите за
защита на развиващата се индустрия. Великобритания премина към свободната търговия, докато САЩ останаха силно
протекционистични. Обединеното кралство се опитваше да защити интелектуалната си собственост, докато САЩ се
опитваха да я откраднат. Съперничеството от този вид е винаги неизбежно.
Конфликтът, започнал през 1914 г., не приключи окончателно чак до 1945 г., съсипвайки Европа, Източна Азия и
глобалната икономика. Появяването на нови велики сили на световната сцена, преди всичко САЩ, беше необходимо, за
да се възстановят стабилността и глобалният мир, по колкото и несъвършен начин. Както Морис Обстфелд, бивш главен
икономист на МВФ, показва в друго отлично изследване, изминаха 60 години преди икономическата интеграция спрямо
глобалния БВП да се върне на нивата от 1913 г. След това глобализацията отиде много по-далеч, преди световната
финансова криза от 2008 г. Този процес доведе до значително намаляване на глобалното неравенство и масовата
бедност.
Нарастващото търкане между Китай и САЩ и отслабването на глобализацията са очевидни след световната финансова
криза. Но Covid-19 ускори тези тенденции. Пандемията обръща страните навътре. Търсенето на самодостатъчност
нараства. Това важи особено за продукти, които се отнасят до здравето. Но и други вериги за доставки се разбиват.
Икономическият срив, огромната безработица и ограниченото от пандемията възстановяване правят някои лидери,
особено популистите и националистите, склонни да обвиняват чужденците. Възприемането на САЩ като некомпетентни
отслабва доверието в тях и окуражава автократичния Китай. Докато САЩ се оттеглят от международните организации и
договори, а Китай следва своя собствен път, тъканта на сътрудничеството се разкъсва. Възможен е дори въоръжен
конфликт.
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Както Лари Самърс твърди, Covid-19 изглежда като крайъгълен камък в историята. Това не е толкова защото
короанвирусът променя тенденциите, а по-скоро защото ги ускорява. Можем да се обзаложим, че светът след
пандемията ще бъде много по-малко кооперативен и отворен. Натам ни водят текущите тенденции.
Това обаче не е желателно. Когато погледнем ужасните грешки от миналото, би трябвало да сме поразени от това колко
разбираеми и човешки са били те и колко неизбежен е изглеждал стремежът към конфликт и икономически колапс.
Трябва също да видим, че късогледият национализъм и мечтите за величие не създават елегантен баланс на силите, а поскоро катаклизъм. Именно от това минало бедствие покълна светът на институционализираното сътрудничество. Този
свят изобщо не е станал по-малко необходим. Той просто стана далеч по-крехък.
Преди всичко не трябва да забравяме как необузданата конкуренция между великите сили обикновено (макар и не
винаги) завършва. И все пак днешната световна икономика е много по-интегрирана от всякога и затова разходите за
деглобализация ще са съответно по-големи. Ние също трябва да помним, че наличните сега оръжия са далеч поразрушителни от тези отпреди век. И този път няма външни сили, които да успеят да спасят Китай и САЩ от тях самите.
Може би най-важното е, че се нуждаем от много по-високо ниво на глобално сътрудничество от всякога, за да да
управляваме нашите глобални общности.
Това са трудни и опасни времена. Трябва да се издигнем на висотата им, но още не сме. Това е факт. Приемете го.
√ Директорът на СЗО за Северна и Южна Америка призова САЩ да продължат да помагат
Кариса Етиен подчерта колко е нужна помощта на САЩ за борба с новия коронавирус в един регион, изпълнен с
неравенства
Регионалният директор на Световната здравна организация за Северна и Южна Америка призова Съединените щати да
продължат да помагат на страните в региона да се борят с новия коронавирус, предава Ройтерс.
Заразените с коронавируса хора в региона вече са близо 3 млн. Самият регион е белязан от неравенства, защото включва
множество уязвими племена в Амазония и мегаполиси, където хората живеят в близост едни до други и споделят
обществен транспорт, заяви директорът Кариса Етиен.
На онлайн брифинг тя посочи, че Съединените щати предоставят 60% от средствата на PAHO - регионалното звено на
Световната здравна организация, което Етиен ръководи.
В петък американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратява връзките си със СЗО, след като обвини агенцията,
че е станала кукла на конци за Китай. Световната здравна организация отрече обвиненията на държавния глава, че
промотира китайската „дезинформация“ за вируса.
Базираната в Женева СЗО е основана през 1948 г., а Етиен твърди, че връзките на САЩ с регионалното звено за Северна и
Южна Америка датира от основаването му във Вашингтон през 1902 г.
„Съединените щати отдавна са най-голямата финансова подкрепа на PAHO, както и неин важен партньор“, коментира
Етиен.
Директорите на PAHO призоваха правителствата в Латинска Америка да не отварят прекалено бързо икономиките си, за
да избегнат струпване на много хора на публични места. Призивът е към страните, където случаите на Covid-19 растат,
като Бразилия, която има втората най-лоша епидемия в света след тази в САЩ.
БНТ
√ Вицепремиерът Дончев: До дни ще внеса в НС проектозакон за индустриалните зони
Вицепремиерът Томислав Дончев очерта перспективата държавата да насърчава развитието на икономиката чрез
подкрепа на нови рентабилни сектори, за повишаване на производителността и създаване на голям брой работни места.
В студиото на "Още от деня" той засегна и други важни в този момент въпроси относно икономиката, ролята на
държавата и парите от Европейския съюз.
Дончев, изложи основните фактори за трансформация на икономиката у нас в променящата се реалност. На първо място,
според него, държавата трябва да провежда политика за насърчаване на иновациите, като се променят и начините за
правене на политики. Второ - държавата следва да оказва целенасочена подкрепа за съществуващите индустриални
зони. В тази насока се работи усилено и само след дни той ще внесе в парламента предложение за Закон за
индустриалните зони.
По отношение на мерките за подпомагане на бизнеса във връзка с кризата, причинена от коронавируса, Дончев изтъкна
като работеща мярката 60:40. За нея от фирмите вече са подадени заявления за 250 хиляди души. Междувременно
Министерството на труда и социалните грижи работи за разширяване на обхвата и спектър на мярката. Друга мярка ще
засегне над 230 предприятия, които ще получат безвъзмездна помощ от 3-10 хиляди лв. в зависимост от оборота им.
Предстои и оформянето на друга мярка за по-големи предприятия.
Томислав Дончев говори още за планираното влизане на държавата на пазара на горива като подчерта, че най-важната
цел на това предложение е да се създадат "достатъчно обеми от данъчни складове" на горива. А при всички случаи
участието на държавна петролна компания на пазара би засилило конкуренцията, а оттам и ползата за потребителите,
убеден е вицепремиерът.
Дончев коментира също редуцирането на ставката за ресторантьорския бизнес и изтъквайки, че той лично не я е
подкрепял, подчерта, че тя е временна подкрепа за този бизнес.
Вицепремиерът ни запозна и с възможностите на България до получи помощ - като грантове и като заем - от
възстановителния фонд на Европейски съюз. Какви са тези възможности вижте във видеозаписа на разговора в студиото.
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√ Застрахователи вдигнаха над 10 пъти цените за туроператори и агенции
Нов проблем за туроператорите и туристическите агенции. Заради повишения общ риск на пазара и страха от фалити на
фирмите в сектора, застрахователи вдигнаха повече от десет пъти цените на задължителните застраховки за бранша, а
някои прекратиха предсрочно полиците. Без тях туристическите оператори не могат да работят.
От три години агенцията на Радослав Илиев предлага приключенски и изследователски туризъм. Тази година очаквано се
оказва без клиенти, но и с изненада от застрахователя.
Радослав Илиев: Нашата фирма няма лоша история, няма клиент, който да се е оплакал, няма ситуация, в която да сме се
обърнали към застрахователния агент. От премия в размер на Х сума, тази премия е десет, всъщност 12 пъти увеличена
на чудовищната сума от 8600 лева годишно. Пътуванията за последните пет месеца са нула, туристите са нула.
От фирмата са изчислили, че това означава да бъде отделена средно по една заплата месечно, за да може да се покрива
разходът за застраховка, което в момента е невъзможно за компанията. Застраховката "отговорност на туроператора" е
задължителна, за да имат фирмите лиценз. С нея се гарантира, че ако фирмата фалира, ще бъдат покрити разходите на
клиентите от изгубените почивки.
Радослав Илиев: Март месец няколко застрахователни компании започнаха поетапно вдигане на тези суми, или въобще
започнаха да отказват туроператори и туристически агенции. Тук трябва ясно да се разбере, че това не е спор между две
търговски дружества, туристическо и застрахователно, които нещо не се разбират за премията. Това е повод лицензът на
една агенция да бъде отнет и въобще е фундаментално условие за работа.
Радослав казва, че фирмата му не е единствената засегната, подобна е ситуацията при колегите му от други
туроператори. Там където премията е била 800 лева става 8000, а където е била над 1000 - достига до 12 000. Наложило
се е дружеството да подаде сигнал към министерството на туризма.
Николина Ангелкова: За съжаление, запознати сме с тази ситуация, тя започна още малко след обявяване на
извънредното положение, ние следим доста изкъсо какво се случва, за момента официална информация от прекъсване
на застраховки има от един застраховател и имаме официална информация от друг, че е увеличил своята премия.
Институцията, която следи застрахователния пазар, е комисията за финансов надзор, сигнал към нея вече е подаден от
министерството на туризма.
Николина Ангелкова: Това са договори между туроператори и застрахователи, съответно министерството на туризма
следва да бъде информирано, но не е страна, но наистина се надявам за разбиране в тази изключително тежка ситуация,
по отношение на сектор туризъм. Надявам се съответно на указания на Комисията за финансов надзор в тази посока.
От "По света и у нас" потърсихме за коментар Комисията за финансов надзор. Оттам са отговорили на запитването на
министерството на туризма още през април. Тогава са обяснили, че застрахователите не могат да откажат сключването ѝ
в случай, че предлагат съответната застраховка.
От комисията обаче са категорични, че оценяват преценката на застрахователите на рисковете и допълват, че
определянето на премиите е тяхно право. Оттам обаче са поискали информация от застрахователите и са получили
отговор от всички, с изключение на една компания, че застрахователите ще се съобразят с нуждите на техните клиенти по
начин, който няма да накърни финансовата им стабилност. От комисията ще продължат да следят пазара. Потърсихме и
позицията на застрахователи.
Лили Стоянова: Сред общозастрахователните компании има 19, които се занимават с общо застраховане. Всеки
застраховател сам решава какъв риск иска да поеме. Предлагането на скъпи застраховки всъщност е предпазна мярка.
Това са така наречените бариерни цени, които някои колеги използват, по този начин казват, че не могат да приемат
повече застраховки на пазара и това е обяснимо, защото може да имат голямо портфолио, което може да означава, че не
приемат повече туроператори или съответно по този начин си оценяват риска.
Застрахователите алармират и за друг проблем, с който може да се сблъскат клиентите, а не туроператорите.
Ние мислим, че много туристически компании сключват застраховката на минималния лимит, апелираме, за да
бъде пълна защитата на клиентите, всеки да си сключи застраховката на реален лимит.
Отделно застрахователите обмислят и друг продукт за туроператорите, покриване на бъдещите ваучери които в момента
се предоставят на клиентите за бъдещи пътувания.
√ Три вида договори за наемане на работна ръка в земеделието
Земеделски производители вече ще могат да сключват многодневни договори със срок до 120 дни за наемане на
селскостопански работници. Това информираха от Инспекцията по труда в Кюстендил. От новата възможност могат да се
възползват единствено трайно безработни, които получават социални помощи.
Тази година земеделските стопани в кюстендилско ще могат да избират между три вида договори за наемане на работна
ръка за прибиране на черешовата продукция.
Валентин Златински – директор на Инспекция по труда, Кюстендил: Земеделските стопани и тютюнопризводителите
вече могат да заявяват по електронен път образци за трудови договори за наемане до 120 дни за трайно безработни за
кратка селскостопанска работа. Това е допълнителен вид договор освен другите два.
Наетите берачи е важно да знаят, че какъвто и договор да сключат с работодателя, няма да изгубят социалните си права.
Към момента търсенето на работна ръка е слабо, защото кампанията едва започва. Производители изразиха
притеснения за наложените предпазни мерки.
Към средата на юни в кюстендилско ще започне прибирането на късните сортове череши, а прогнозите на
производители са че ще има богата реколта.

9

Bloomberg TV Bulgaria
√ 1761 проекта за над 6 млн. лв. са одобрени по Националната програма по пчеларство
Срокът за изпълнение на дейностите по отделните мерки се удължава до 31 август 2020 г.
1761 проекта за над 6 млн. лв. са одобрени и по тях са изготвени договори за финансиране по Националната програма по
пчеларство за 2020 г. Това стана ясно по време на заседание на Консултативния съвет по пчеларство, който се проведе
чрез видеоконферентна връзка днес, съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите.
Заместник-изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Евдокия Кръстева съобщи, че най-голям брой
проектни предложения са на производители от областите Добрич, Стара Загора, Варна, Плевен и Шумен. По думите й на
централно ниво към Държавен фонд „Земеделие“ са подадени шест заявления за подпомагане по мярка А, дейност 2
“Обмен на знания и добри технологични практики за отглеждане на пчелните семейства” и дейност 3 „Популяризиране
на българските пчелни продукти чрез организиране на базари“ по Програмата. Заявленията са обработени и договорите
с бенефициентите са подписани в срок. Тяхната стойност е 22 528 лева.
Срокът за изпълнение на дейностите по отделните мерки и за подаване на заявления за плащане по Програмата се
удължава до 31 август 2020 г.
По време днешното заседание бяха обсъдени и последните случаи на подмор на пчели в Област Плевен. Министърът на
земеделието, храните и горите Десислава Танева съобщи, че действията на МЗХГ и БАБХ целят да защитят сектора.
„По всички постъпили сигнали за подмор се извършва задълбочена проверка от институциите. Предприети са
действия, които са дискутирани с пчеларите, за да се подобри системата за известяване при пръскане. Скоро
предстои да заработи и Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности“, каза още
тя.
По думите й, за изминалата 2019 г. са наложени санкции на 1372 земеделски стопанина за неспазване на изискванията за
кръстосано съответствие. От тях има и такива, които са санкционирани и за неспазване на изискванията за уведомяване
на пчеларите.
Представителите на браншовите асоциации в сектор „Пчеларство“ бяха запознати и с извършените два вида проверки по
случая в Област Плевен. Едната от тях бе извършена от екип на МЗХГ, а втората от БАБХ, която взе проби от пчелни
семейства. Заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц.
Д-р Янко Иванов допълни, че при допълнителната цялостна проверка на Министерството са проверени 13 пчелина в
четири общини в област Плевен: Гулянци, Никопол, Белене и Левски. При тях са констатирани несъответствия в броя на
пчелните семейства, вписани във ВетИС спрямо физически установените при проверката , а именно 73 % от всички
проверени обекти.
„В 40 % от обектите установихме и липса на информационна табела. В 33 % от пчелините открихме немаркирани
пчелни семейства, а в 13% от животновъдните обекти не представиха договори, сключени с регистрирания
ветеринарен лекар, обслужващ обекта. При 67 % от проверените липсваха писмени уведомления към директора на
ОДБХ – Плевен и регистрирания ветеринарен лекар за промяна в броя на отглежданите пчелни семейства“, уточни
доц. д-р Иванов.
Към момента за цялата страна има подадени 30 жалби от пчелари за нераглементирано пръскане от страна на
земеделски производители. 10 от тях са били оттеглени от подателите им. Заместник-изпълнителният директор на БАБХ
инж. Николай Роснев заяви, че по останалите 20 жалби са взети 11 проби от пчели и 9 от третирана растителност.
„От тях имаме резултатите на шест проби от пчели и на седем от третирана растителност От всички
направени проби, няма съвпадение между веществата, които се откриват в растителността и тези в пчелите.
Това води до заключение, че подморът не е причинен от продукти за растителна защита“, каза още инж. Роснев. Той
допълни, че има издадения 2 акта за липса на уведомления на пчеларите за пръскания.
Заместник-изпълнителният директор на Агенцията по храните съобщи още, че на 21 май 2020 г. е направено
експериментално тестване на Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности (ЕПОРД). По
думите му, тя ще улесни и подобри в значителна степен комуникацията и координацията между земеделски стопани,
пчелари и други заинтересовани лица при провеждане на растителнозащитни мероприятия.
„Чрез нея ще се даде възможност за автоматично генериране и изпращане (чрез електронна поща или СМС) на
уведомления за предстоящо третиране. Регистрацията и достъпът до платформата ще бъдат безплатни за
нейните потребители и в тази връзка функционирането й няма да доведе до финансова тежест за тях“, посочи още
той. Инж. Роснев изрази надежда, че до края на месец юни системата ще бъде пусната официално в експлоатация.
Всички участници в срещата се обединиха, че с общи усилия могат да се справят заедно занапред с проблема с
измирането на пчелите.
По време на срещата пчеларите бяха запознати и с новостите при етикетиране на пчелен мед и пчелни продукти,
включени в Закона за храните, който бе приет на второ четене от Народното събрание на 27 май 2020 г. За пчелен мед,
обозначението „Добит в България“/„Продукт от България“ се поставя върху първични продукти, които са добити на
територията на България.
За пчелни продукти етикетът ще се поставя, когато основната съставка, използвана за тяхното производство, е добита на
територията на страната и всички етапи на производствения процес се осъществяват на територията на България.
Обозначението може да се придружава и с географска карта или друг символ, който съдържа информация, че продуктът
е произведен в България.
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√ Коронакризата ускори дигитализацията на банковите продукти
Сега до 90% от работата на банковия служител е административна, но тенденцията е това да се промени, смята
Георги Заманов
Коронакризата ускори дигитализацията на банковите продукти. Това, което клиентите очакваха от нас и щяхме да го
предложим след три години, сега направихме за няколко седмици. Платформите улесниха банковите операции и
обслужването на клиентите стана дистанционно при мерки за сигурност. Това коментираха във втория уебинар на
Investor.bg банкери и експерти.
Второто специално студио беше на тема „Дигитализация на банкови продукти и финансиране на малки и средни
предприятия“. То се излъчи на живо на https://www.investor.bg/live/, както и в социалните мрежи на медията.
„През последните два месеца преосмислихме какво правим като платформа, за да извърши клиентът определени
операции без да посещава офиса. Стана реалност това, което беше мечта – клиентите останаха вкъщи и си свършиха
работата дистанционно“, посочи изпълнителният директор на "Алианц банк – България" Георги Заманов.
Той подчерта, че роля в този период има и конкуренцията. Заманов смята, че достъпът до електронния подпис винаги ще
бъде проблем за някои от клиентите, други ще предпочетат да са изцяло дигитални, а трети да са офлайн - да се срещнат
в банковия клон със служител.
Изкуствен интелект и сигурност
„ИТ сигурността е това, където ние инвестираме като ресурс и хора по повод кибер заплахи“, посочи банкерът и напомни,
че хакерът почти винаги е една стъпка напред в технологиите, а целта на банковите специалисти е да предотвратят
злоупотреби.
Според главният изпълнителен директор на "Алианц банк – България" сега между 80 и 90% от работата на банковия
служител е административна, но тенденцията е това се промени и тя да бъде заместена с технологии. Заманов
прогнозира, че в следващите пет години това ще се промени и експертите в офисите ща са на 80% съветници, които ще
имат повече време, за да намират финансово решение за всеки отделен клиент.
По думите на Заманов обаче няма как изкуственият интелект да прави оценка на клиента. „Това винаги ще се прави и от
служител. И сега на 80% се прави автоматично, но банковият служител задава параметрите на база шест месеца или
година. Все още изкуственият интелект не може да вземе решение, в перспектива моделът ще се прави от експерта“,
категоричен е Георги Заманов.
Той настоява при новите технологии информацията за клиента да е от много канали, включително и от колекторските
фирми. „Ако една брънка я няма, процесът вече не е дигитален“, смята банкерът.
Здравко Райчев, старши вицепрезидент Онлайн кредитиране в TBI Bank, също е на мнение, че банките са ускорили
процесите на дигитализация, които са планирали за следващ период.
По думите му те са установили стандарт на работа в офисите, инструментите и онлайн услугите за клиентите. „Това
забързване на пазара ще продължи", смята той и подчерта, че блокчейн технологиите ще помогнат да се изчистят
отношенията с клиентите.
„Тенденция е TBI Bank да се превърне в дигитална банка. Разработваме допълнителни услуги в платформа, през мобилно
банкиране и мобилно приложение“, разкри Райчев. Той потвърди, че усилията са насочени както към създаването на
повече дигитални услуги, така и в инструменти, които да улесняват служителите, за да им остане време за повече
активност в консултирането.
„Новите технологии ще са насочени към различните видове клиенти, които потребяват по различен начин банковите
услуги. Киберсигурността е важна и в условията на пандемия“, каза банкерът. Той обясни, че автоматизацията и
скоростта на операциите е много важна, за да се отговори на искането на клиентите, но банката е длъжна да отговори и
на изискванията на регулатора.
Продължението на статията може да прочетете тук.
√ Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД дебютира на Българска фондова борса на 8 юни
Резултатите на дружеството отбелязват положителни тенденции
На 8 юни започва търговията с акциите на системния интегратор Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) на
Българска фондова борса (БФБ). Тогава ще бъдат предложени за продажба 7% от компанията при минимална цена от
7.60 лв. за акция. Мениджър на емисията е Елана Трейдинг АД.
С това ТБС Груп изпълнява плана си от началото на годината да предложи лимитирана част от компанията на фиксирана
атрактивна цена и респективно да даде възможност на повече инвеститори да запишат акции. Компанията вярва, че по
този начин ще се даде възможност на по-широк кръг от заинтересовани да погледнат компанията от позицията на
акционери преди основното предлагане през втората половина на месец септември
Процедурата
За предлагането се запазват първоначално обявените планове за продажба на до 30% от капитала в рамките на два
транша през 2020 г. – юни и септември, при първоначално обявените параметри – 7.60 лв. минимална цена на Транш 1,
стартиращ на 8 юни, и цена на база 8.5 пъти EBITDA към юни 2020 през септември 2020 г. Транш 1 ще продължи 10
работни дни до 19 юни включително, съгласно актуализираната Процедура за продажба от 01.06.2020 г.
“Компанията и акционерите й имат ангажимент и вярват, че поетият през есента на 2019 г. път към
публичността е правилният в дългосрочното й развитие. Бизнес моделът на компанията разчита на комплексни и
дългосрочни договорни отношения, което смекчава ефекта от резки промени на бизнес климата като извънредните
обстоятелства, свързани с COVID-19. Вярваме, че изминалите няколко месеца ще направят продуктите и услугите,
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които предлагаме на пазара, още по-атрактивни и ще дадат възможност на компанията да излезе от текущата
ситуация с поголям потенциал в дългосрочен план”, заяви Иван Житиянов, главен изпълнителен директор на ТБС Груп.
Инвеститорският интерес към дружеството, включително от международни инвеститори, преди и след COVID, остава
силен, а технологичният сектор става още по-притегателен за тях с оглед на новите икономически реалности.
Разделянето на предлагането на два транша цели да даде възможност на по-широк кръг инвеститори да инвестират в
компанията на ранен етап, с което да се уверят в потенциала и да имат възможност да затвърдят решението си при поголемия втори транш.
Обстоятелствата около COVID-19 не позволиха да се остави по-дълъг период между транш 1 и 2, но той е достатъчен, за
да могат инвеститори и акционери да се убедят в текущия и дългосрочния потенциал на компанията.
“Вярвам, че запазената минимална цена продължава да дава адекватна отстъпка за инвеститорите, особено
предвид силните резултати на компанията към 31.03.2020 г., и средните нива, на които се търгуват книжата на
технологичния сектор по света преди и след COVID, подкрепена допълнително с непроменените очаквания за
междинен дивидент от 4 млн. лв. през 2020 г.,” каза още Житиянов.
Резултатите
Съгласно данните от обявените през миналата седмица резултати на Групата за първо тримесечие на 2020 г. и
одитираните отчети за 2019 г., консолидираните приходи отбелязват значителен ръст на дванадесетмесечна база, като
размерът им за периода 01.04.2019-31.03.2020 г. (127.1 млн. лв.) надвишава с 15% продажбите за календарната 2019 г.
Изчислената на същата база, нетната печалба достига 11.4 млн. лв., като нараства с 40% спрямо календарната 2019 г.
Само за първото тримесечие на тази година, Групата отчита приходи от 36.7 млн. лв., отбелязващи увеличение от 84%
спрямо аналогичния период на 2019 г. С основен принос се откроява отчетеният ръст от 118% в България, където ТБС ЕАД
реализира значително по-широк набор от проекти във всички сектори на местния пазар, както и продължаващи
регулярни приходи от мултинационални клиенти. Ръст от 43% отбелязват и продажбите в Сърбия, Черна Гора, Босна и
Словения, където Групата ускорява значително доставките към традиционни клиенти от телекомуникационния сектор.
Към консолидирания ръст се числят и приходите от стартиралите в края на 2019 г. продажби в Македония и Албания.
Обратно изкупуване
Допълнително, като продължение на обявените ключови планове на Дружеството да стимулира служителите си с акции,
мениджмънтът на ТБС Груп предлага на акционерите и програма за обратно изкупуване на акции до края на 2020 г. при
ценови диапазон от 7.40 лв. – 11.00 лв. на акция.
Предложението ще се гласува на насроченото за 30 юни извънредно общо събрание на акционерите.
√ 7,3 млн. германци са регистрирани по схемата за частична безработица през май
Концепцията на най-голямата европейска икономика за частична заетост сега се счита за модел за международен
успех
Последствията от пандемията се оказват пагубни за пазара на труда в Германия. През май 7,3 милиона служители в
страната са били регистрирани като частично безработни. Това сочат ексклузивни изчисления на Германския институт за
икономически изследвания Ifo. „Тази стойност никога не е била по-висока“, казва експертът по пазара на труда към Ifo
Себастиан Линк, поглеждайки статистиката, предава Die Welt.
По време на финансовата криза през 2008 г., определена като най-големия икономически спад след Втората световна
война, малко под 1,5 милиона души в Германия са били частично безработни. Сега коронакризата засяга почти пет пъти
повече служители. За разлика от преди 11 години, германската икономика сега е ударена в почти пълна степен.
Производственият сектор не само губи клиенти, но и веригите на доставки бяха прекъснати отчасти. Ефектите се оказаха
деструктивни и за други икономически сектори. В областта на търговията на дребно компаниите регистрираха 1,3
милиона или 29,7% от служителите си като частично заети.
Като цяло през пролетта на 2020 г. една пета (21,7%) от всички служители не са получили приходи от трудовата си
заетост. Това се случва за първи път в историята на федералната република.
„За разлика от финансовата криза през 2009 г., когато в промишлеността повече от 80% от работниците са били включени
в системата за частична заетост, сега тя се прилага в почти всички сектори на германската икономика“, обяснява
експертът по пазара на труда към Ifo Себастиан Линк.
Много малко индустрии успяха да избегнат низходящия тренд. Броят на регистрираните като частично заети служители в
областта на строителството остава сравнително малък. Там само около 4% от тях са намалили работното си време и
стойността на възнагражденията си. В абсолютна стойност 22 000 работници в строителния сектор са преминали на
непълен работен ден през пролетта на 2020 г.
Германската концепция за частично заетост сега се счита за модел за международен успех. С безвъзмездни средства
компаниите се спасяват от стъпката да уволнят служители в ситуация на криза. Никой обаче не бе подготвен за подобно
драстично свиване на икономиката. Повечето икоомисти прогнозират спад от 7% на германския брутен вътрешен
продукт.
√ Поканата на Тръмп към Русия за участие в Г-7 събуди критики от западни лидери
ЕС, Канада и Великобритания побързаха да се противопоставят на идеята на Тръмп и подчертаха, че Русия не може
да бъде включена обратно заради анексирането на Крим през 2014 г.
Великобритания и Канада се противопоставиха на предложението на американския президент Доналд Тръмп Русия да
участва на срещата на високо равнище на страните от Г-7, която ще се проведе по-късно през тази година в САЩ. Двете
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страни подчертават, че ще блокират всеки опит, който цели да присъедини обратно Русия в групата на развитите
икономики, съобщава Bloomberg.
Тръмп заяви в неделя, че планира да покани лидерите на Русия, Австралия, Индия и Южна Корея да присъстват на
срещата на Г-7, тъй като по думите му сегашният формат е остарял. Също така Тръмп е обсъдил и потенциалното участие
на бразилския президент Жаир Болсонаро в телефонен разговор в понеделник. Това стана ясно от публикация на
Болсонаро в профила му в Twitter.
Повечето страни от Г-7 и Европейският съюз са против предложението на Тръмп. Русия бе изключена от този формат още
през 2014 г. заради анексирането на полуостров Крим от Украйна.
„Решенията относно членството в Г-7 трябва да се приемат единодушно от всички лидери на страните“, заяви
говорителят на британския премиер Борис Джонсън – Джеймс Слак. „Русия бе отстранена заради анексирането на
полуостров Крим и тепърва трябва да видим доказателства за нейното поведение, които биха оправдали нейното
повторно приемане в Г-7“, обяснява той.
Междувременно министър-председателят на Канада Джъстин Трюдо заяви, че Русия няма място в Г-7, тъй като нарушава
международното право.
А според върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика Жозеп Борел Русия не заслужава завръщане
в групата на Г-7.
„В случая САЩ имат право да канят определени представители, което издава приоритетите на домакините. Но нямат
право да правят промени по отношение на членството или постоянния формат на Г-7“, категоричен е Борел.
Въпросителните пред Кремъл
Кремъл има повече въпроси, отколкото отговори, относно поканата на американския президент Доналд Тръмп Русия да
се присъедини към срещата на върха на страните от Г-7 по-късно през тази година. Това заяви говорителят на президента
Владимир Путин – Дмитрий Песков, цитиран от Bloomberg.
“Това е формат, в който Русия не участва. Ако Русия бъде включена, каква ще е реакцията на другите държави от Г-7“,
коментира Песков по време на пресконференция пред репортери.
Мениджър
√ Отлагат с година програмата за завръщане в България с цел работа
Заради пандемията от Covid-19 оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" отлага за следващата година
кандидатстването по поощрителната мярка за завръщане в България с цел работа, информира БНР.
Програмата предвиждаше от април висшисти, които се завърнат да работят в България, да получават по 1200 лева на
месец за една година, ако работят в населено място с възнаграждения под средните за страната.
10-те. млн. лева предвидени за тази година се пренасочват за спешни мерки срещу нарастващата безработица. В същото
време се отчита, че много българи, които живеят и работят в чужбина, са се завърнали в страната.
√ Заплахата от Брекзит без сделка надвисна над опустошената от пандемията британска икономика
Заплахата от Брекзит без сделка се завръща на преден план във Великобритания, а заедно с нея върви и рискът от
прекъсване на крехкото възстановяване на икономиката, разтърсена от пандемията от коронавирус, пише Блумбърг.
Докато преговарящите от страна на Обединеното кралство и Европейския съюз навлизат днес в последния кръг от
търговски преговори преди насрочената за по-късно през месеца ключова среща на британския премиер Борис Джонсън
с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, шансовете Великобритания да постигне споразумение
за свободна търговия с ЕС преди изтичането на преходния период след Брекзит на 31 декември стават все по-малки.
Това вещае трудни времена за бизнеса.
Въпреки това британското правителство е категорично в позицията си, че няма да отлага крайния срок на преходния
период. Много от критиците на управляващите посочват, че консерваторите на Борис Джонсън искат да използват
ситуацията, за да прикрият щетите от липсата на сделка с ЕС, тъй като последствията от пандемията ще бъдат много потежки и ще засенчат всички останали фактори, допринесли за икономическия удар.
Според икономистът от Deutsche Bank Санджей Раджа Брекзит без сделка ще забави наполовина темпото на
икономически растеж на Великобритания за следващата година. Изследователската група Changing Europe прогнозира,
че растежът на БВП на Обединеното кралство ще бъде ограничен с 8% в продължение на 10 години, ако бъдат издигнати
търговски бариери между ЕС и острова.
„За Обединеното кралство може да е политически удобно да финализира Брекзит без сделка по време на пандемия, но
от икономическа гледна точка, не съм сигурен, че това е добро решение“, коментира Джонатан Спрингфорд, зам.директор на the Centre for European Reform.
Според американската банка Citigrup шокът от Брекзит без сделка може да накара Английската централна бака да
смъкне основната си лихва до отрицателна територия.
Допълнителните дългове на фирмите ще направят приспособяването им към Брекзита още по-трудно, смята Алан
Уинтърс, директор на Обсерваторията за търговска политика на Обединеното кралство (UKTPO).
Макар че и Обединеното кралство и ЕС настояват, че предпочитат да постигнат споразумение, липсата на напредък при
последните преговори и бързо наближаващият краен срок на преходния период означават, че вероятността от Брекзит
без сделка расте. Анализатори от Eurasia Group оценяват на 55% вероятността преговорите да завършат без резултат.
Европейският комисар за търговията Фил Хоган заяви миналия месец пред RTE, че Обединеното кралство „на практика
може да оправдае всичко с COVID.“
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Ако двете страни не постигнат споразумение до края на годината, Великобритания ще трябва да започне да търгова с ЕС
съобразно правилата на Световната търговска организация (СТО). Това означава, че разходите на британските
производители на коли, фармацевтични продукти и машини и др. стоки ще нараснат заради митата върху вноса от ЕС.
За Патрик Манфорд, председател на про-Брекзит групата „Икономисти за свободна търговия“ (Economists for Free Trade),
всеки друг резултат, различен от търговия по правилата на СТО, би означавал, че Великобритания ще „изгуби напредъкът
в свободната търговия с останалия свят“. Той също така смята, че за Великобритания е по-добре да не участва във
възстановителният план на ЕС срещу последствията от коронавируса.
Бившият финансов министър на Великобритания Филип Хамънд, който бе за оставане на Великобритания в ЕС, заяви
седмица, че правителството трябва да потърси начин за постигане поне на временни сделки с блока, за да защити
работните места.
„Тъй като британската икономика е изключително отворена, ние ще бъде изложени на по-големи рискове от останалите
развити по време на възстановяването от пандемията. Не можем да си позволим да наслагваме други проблеми по
време на този труден период“, каза тогава Хамънд.
√ Европейската комисия иска тройно увеличение на бюджета за гражданска защита
Европейската комисия поиска да разполага с повече пари и власт при решаването на предизвикателствата от областта на
гражданската защита и хуманитарната дейност. Еврокомисарят по управлението на кризи Янез Ленарчич уточни на
пресконференция, че ЕК настоява за тройно увеличение на бюджета за гражданска защита - от 1,1 млрд. евро досега, на
3,1 млрд. евро в общия бюджет до 2027 година.
За следващите седем години комисията желае бюджетът за хуманитарни дейности да бъде увеличен до 15 млрд. евро.
Ленарчич добави, че ЕК иска да има думата при съгласуването на хуманитарните дейности, осъществявани от държавите
в ЕС.
Еврокомисарят допълни, че комисията предлага тя да предоставя от свое име помощ за справяне при бедствия,
осигурена от държавите, като финансира дейностите от европейския бюджет. По неговите думи бюджетът на ЕС за
хуманитарни дейности е бил недостатъчен и преди пандемията от Ковид-19.
Ленарчич уточни, че когато Италия първа е поискала помощ за справяне с разпространението на новата болест през
февруари, ЕК е предала молбата към останалите държави в ЕС, но никой не се е отзовал. Досега европейската система за
гражданска защита разчиташе основно на съпричастност между държавите и зависеше от доброволни предложения за
съдействие. Това осигуряваше решение при ограничени кризи, засягащи една или няколко държави. Този подход не
действа достатъчно добре при много пострадали държави, или когато всички страни от ЕС са засегнати едновременно,
поясни той.
При представянето на новото си предложение за бюджета на ЕС до 2027 г. миналата седмица комисията посочи, че
разчита на въвеждането на нови данъци, за да се покрият допълнителните разходи. Предложението на комисията не
получи широка подкрепа от Европейския парламент и предстои да бъде оценено от Европейския съвет по-късно този
месец.
√ Планът за възстановяване на руската икономика възлиза на 5 трилиона рубли
Планът за стимулиране на възстановяването на руската икономика след коронавируса ще струва около 5 трилиона рубли
(65 милиарда евро) през следващите две години. Това заяви руският премиер Михаил Мишустин, цитиран от световните
агенции.
На правителствено заседание в присъствието на президента Владимир Путин и предавано по телевизията Мишустин каза
също така, че ще трябва да бъдат направени промени в плана за разходите, обявен от Путин преди кризата, предаде БТА.
Планът трябва да стабилизира ситуацията до края на годината, за да се достигне устойчив растеж на икономиката през
третото-четвъртото тримесечие на 2021 година, каза Мишустин.
Путин поиска бързо приключване на работата по плана, за да може осъществяването му да започне от юли.
Планът предвижда до края на 2021 година растежът да не бъде под 2,5 на сто, безработицата да спадне до най-много 5
процента и да има растеж на реалните доходи на населението.
√ Турция ще съживява икономиката чрез кредитиране
"Гигантска помощ" и "най-големият пакет за солидарност в историята на републиката" - така турският в. "Милят"
определя нови кредитни пакети, които държавният банков сектор ще осигури в следващия период за турските граждани
при особено изгодни условия. Министърът на финансите Берат Албайрак честити на турския народ четирите финансови
пакети, които следва да насърчат родното производство, предава БТА.
"Правителството влезе в периода на нормализацията с най-добрия и най-големия кредитен пакет в историята",
отбелязва "Милят". Вестникът уточнява, че замисълът на пакетите е да съживи пазарите и обществения живот след
пандемията, като подкрепи покупателната способност на гражданите.
Единият от пакетите е насочен към жилищното кредитиране. Осигурен е 12-месечен гратисен период за покупка на
новопостроени жилища, а месечната лихва при кредитите с 15-годишен погасителен план е 0,64%. При жилища "втора
ръка" също има едногодишен гратисен период, а лихвата за останалия срок на кредита е 0,74%. При покупка на нов
автомобил лихвата ще е 0,49 на сто, а на употребявана кола - 0,69 на сто при шестмесечен гратисен период.
Изгодно кредитиране е осигурено и за други продукти на местната електроника, мебелната промишленост, сектора на
бялата техника, домашния текстил и пр. Кредитите са на стойност от 3 до 30 хиляди турски лири (приблизително между
400 и 4000 евро) и се отпускат при шестмесечен гратисен период с лихва от 0,55%.
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"Кредит почивка" е предлаган при шестмесечен гратисен период при покупка на пакет от туристическа агенция и е на
стойност до 10 хиляди турски лири (1300 евро), пише още "Милят". Според вестника кампанията в сектора на
недвижимостите, започната от държавните банки Зираат, Халкбанк и Вакъфбанк, вече е породила "празнично усещане" в
бранша.
Осигуреното кредитиране чрез държавния банков сектор във всички възможни области - "от жилище до велосипед" - е
водеща тема и на в. "Карар" тази сутрин. "Докато икономистите продължават с призивите за структурни реформи, бе
иницииран процес за "съживяване чрез потребление" като бързо решение", пише вестникът.
"Карар" акцентира по-специално върху двата пакета, които са в подкрепа на социалния живот и почивката на
гражданите. "Под името на социално подпомагане са подготвени варианти за кредитиране, включващи широк спектър от
нужди - от чеиз до велосипед и бяла техника", посочва изданието, като уточнява, че тези кредити са на стойност до 30
хиляди лири.
Вестникът цитира и мнението на икономиста Ибрахим Чанакчъ, зам.-председател на партия ДЕВА (на Али Бабаджан,
бивш икономически министър на Ердоган), който посочва, че вместо чрез производство, управляващите се опитват да
съживят икономиката чрез потребление и кредитиране. Според него икономистите не са успели да обяснят на
президента Реджеп Тайип Ердоган, отявлен противник на високите лихви, взаимната зависимост между лихвите и
инфлацията.
"Акшам" също пише по темата днес, като посочва, че това е "най-ниският жилищен кредит в историята", при който
турците могат да се сдобият с ново жилище на изплащане за 15 години при лихва от 0,64 на сто.
√ Оптимизъм на борсите в Европа
Европейските борси записаха ръст в ранната търговия във вторник, достигайки най-високите си нива от март, след като
акциите на германските автомобилни гиганти скочиха на фона на новината, че надзорният съвет на Lufthansa е дал
зелена светлина на предложеният от германското правителство спасителния план на стойност 9 млрд. евро, предаде
Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 5,75 пункта, или 1,62%, до 359,95 пункта, достигайки най-високото
си равнище от 9 март. Немският индекс се повиши с 443,8 пункта, или 3,83%, до 12 030,65 пункта, което е най-високата
стойност на индекса от 5 март. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 67,36 пункта, или 1,09%, до 6
233,78 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 96,74 пункта, или 2,03%, до 4 589,52 пункта.
Книжата на Lufthansa скочиха с 5,25%, след като надзорния съвет на авиопревозвача одобри правителствения спасителен
план за 9 млрд. евро, за сметка на който компанията ще трябва да преотстъпи на конкуренти част от слотовете си на
летищата във Франкфурт и Мюнхен.
Акциите на германските автомобилни гиганти Volkswagen, Daimler и BMW поскъпнаха съответно с 6,07%, 8,58% и 6,25%,
след като източник на Ройтерс съобщи, че германското министерство на икономиката подготвя пакет в размер на 5 млрд.
евро, с който да стимулира продажбите на нови автомобили.
На фона на тези новини европейският автомобилен индекс SXAP напредна с 4,81%, а банковият SX7P – с 3,48%.
Пазарите са обнадеждени и от очакванията днес Германия да обяви пакет от стимули в размер между 75 и 80 млрд. евро
за възстановяване на икономиката след пандемията.
Вниманието на инвеститорите е насочено към предстоящото в четвъртък заседание на Европейската централна банка, на
което се очаква финансовата институция да обяви увеличение на програмата си за изкупуване на облигации.
Уолстрийт започва месеца с ръст
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса започнаха месец май с ръст на фона на надеждите за бързо
възстановяване на икономическата активност в САЩ, предаде Си Ен Би СИ
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 91,91 пункта, или 0,36%, до 25 475,02 пункта. Широкообхватният индекс
Standard & Poor's 500 напредна с 11,42 пункта, или 0,38%, до 3 055,73 пункта, завършвайки сесията при най-високото ис
ниво от март. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 62,18 пункта, или 0,66%, до 9 552,05
пункта.
„Фондовите пазари продължават да демонстрират забележителна устойчивост на фона на непрекъснатия поток от
тревожни събития. Инвеститорите остават фокусирани върху пр, изнаците за възстановяване на икономиката“,
коментира Марк Хакет от Nationwide
Книжата на компаниите, които могат да спечелят най-много от възобновяването на икономическата активност, отчетоха
леки повишения. Акциите на операторите на круизни кораби Carnival, Norwegian Cruise Line and Royal Caribbean
поскъпнаха съответно с 6,73%, 10,41% и 7,27%. Веригите хотели Hilton Worldwide и Marriott International добавиха 3,28% и
7,38% към стойността си. Акциите American, Delta и United Airlines поскъпнаха съответно с 5,81%, 3,81% и 5,06%.
Повишенията обаче бяха ограничени от спада в цената на акциите на Pfizer с 7,15%, след като фармацевтичният гигант
обяви разочароващи резултати от изследвания за лекарство срещу рак на гърдата.
Повишенията в понеделник дойдоха на фона на седмичния ръст на S&P 500 и Dow с около 3% и напредъка с 1,7% на
Nasdaq. Тези резултати доведоха и до първата серия от два месеца на ръст от края на 2019 г. насам. За май Dow и S&P 500
нараснаха с 4,3% и 4,5%, докато Nasdaq напредна с 6,8%. През април S&P 500 скочи с 12,7%, а Dow – с 11%
Печалби в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския записаха повишения във вторник на фона на
надеждите, че отварянето на много регионални икономики ще даде начало на икономическото възстановяване, предаде
Маркетоуч.
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Пазарите последваха и скромните ръстове на Уолстрийт, като инвеститорите подхождат с умерен оптимизъм към
подновяването на икономическата активност в САЩ, тъй като масовите протести срещу полицейското насилие в страната
може да забавят възстановяването или да удължат пандемията. До момента протестите не са имали ефект върху
финансовите пазари.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши отчете ръст от 263,22 пункта, или 1,19%, до 22 325,61
пункта
В континентален Китай индексът Shanghai Composite се повиши с 5,97 пункта, или 0,2%, до 2 921,4 пункта, докато помалкият измерител Shenzhen Composite напредна с 3,71 пункта, или 0,2%, до 1 846,66 пункта. Хонконгският индекс Hang
Seng добави 263,42 пункта към стойността си, или 1,11%, достигайки ниво от 23 995,94 пункта.
В Южна Корея индексът Kospi напредна с 22,11 пункта, или 1,07%, до 2 087,19 пункта.
Австралийският измерител ASX 200 се повиши с 15,9 пункта, или 0,27%, до 5 835,1 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати. Основният индекс SOFIX отчете спад от 2,76
пункта, или 0,60%, до 458,30 пункта. BGBX40 се понижи с 0,23 пункта, или 0,24%, до 97,29 пункта. BGTR30 остана без
промяна при ниво от 469,84 пункта. BGREIT напредна с 0,15 пункта, или 0,11%, до 134,43 пункта.
Cross.bg
√ Бурните протести в САЩ обхванаха половин Европа
Марш в памет на Джордж Флойд се състоя в Хюстън, щата Тексас. Събитието беше организирано от местни рапъри и
приятели на Флойд. Според медиите събралите се да почетат паметта му са били около 25 хиляди души.
Афроамериканецът ще бъде погребан следващата седмица в родния си град. Погребението е насрочено за осми юни.
Траурни церемонии са планирани още в Минеаполис и Редфорд.
В същото време протестите и вандалските прояви в повече от 40 американски града продължават, въпреки мерките на
властите и въведения полицейски час. В Орландо около 2 хиляди души се събраха на мирен митинг и се отправиха към
кметството. Стотици се събраха и пред мемориала на Линкълн във Вашингтон.
Някои от хората носиха плакати с искане за справедливост и край на полицейското насилие. След трагичния инцидент
стана ясно още, че полицията в Минеаполис ще бъде подложена на разследване. Междувременно трима полицаи от
български произход са пострадали при безредиците в Съединените щати, които продължават вече седмица.
Отзвук на протестите има и в други части на света. Пред съд в Париж повече от 20 хиляди граждани се събраха на
неразрешена демонстрация срещу полицейското насилие. Стигна се и до сблъсъци с полицията. Протести има още във
Великобритания, Нова Зеландия, Белгия, Холандия, Гърция, Ирландия и Дания.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Здравето на децата. Заради ремонт или липса на лекари затвори детското отделение на благоевгрдаската
болница?;
COVID-19. Угасва ли епидемията от коронавирус и как да заздравим имунитета си? Акад. Богдан Петрунов;
Бизнесът и мерките. Антикризисните мерки и резултатите от тях. Има ли нужда от промяна? Дискусия с Пламен
Димитров от КНСБ и Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал;
Цената на тока. Ще поевтинее ли токът за бита и малките фирми след последните промени в закона? Говори
председателят на енергийната комисия Валентин Николов.
БТВ, "Тази сутрин"
Каква е причината за бясното шофиране във Варна, при което пострада човек и бяха блъснати спрели
автомобили?;
Кметът на София Йорданка Фандъкова за предстоящите ремонти, финансовите загуби заради коронавируса и
местата в детските градини;
Ще бъдат ли разследвани новите твърдения на бизнесмена Васил Божков за корупция на най-високо държавно
ниво? Гостува Тихомир Безлов;
Има ли риск от гражданска война в Съединените щати и как армията ще се включи в овладяването на
протестите?;
Как видео, в което участва кореспондентът на bTV Симеон Гаспаров се превърна в световен хит?;
Нова телевизия, „Здравей България"
Екшън като на кино! Кой е шофьорът, който вилня във Варна, блъсна коли и къща и рани жена?;
Давал ли е Васил Божков подкупи? Говори бившият му съдружник Цветомир Найденов;
Стрелби, размирици и жертви - на крачка ли са Съединените щати от гражданска война? Коментар на Соломон
Паси;
Търговците пред протест. Наемателите в моловете искат по-ниски наеми и намалено работно време.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Как, без да са върнали пари от парното на евтиния газ, го вдигат заради бъдещ скок;
в. Труд - Спират измамен сайт;
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в. Телеграф - 1600 българи чакат да осиновят дете;
в. Монитор - Държавните колонки в Северна България, край морето и тирпаркинги.
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Каракачанов: Кум съм на Пламен Бобоков, познавам братята като работливи хора;
в. 24 часа - Божков теглил 11 млн. лв. в брой за 11 месеца и ги дал неясно на кого - призна го след 5 години мълчание;
в. Труд - Борисов с подкрепа за Рилския манастир;
в. Труд - Обновяват Централна баня след конкурс;
в. Телеграф - Брюксел ни дава рамо при нова мигрантска вълна;
в. Телеграф - Разбиха поредна пещера на българския Али Баба;
в. Монитор - Социалните работници заразени с COVID-19 под един процент;
в. Монитор - Прокопиев протегна ръка и към новия мониторинг.
Водещи интервюта
в. 24 часа - Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт: Пенсиите на над 260 000 души вече ще се
пресмятат служебно - няма да разнасят документи;
в. Труд - Председателят на Асоциацията на екскурзоводите Николай Миндов пред "Труд": Туристите се оплакват от липса
на тоалетни и табели на латиница;
в. Телеграф - Шефът на дирекция "Вътрешна сигурност" в МВР Стефан Банков: Граничарите пращали клиента за бърз
кредит, за да плати рушвета;
в. Монитор - Доц. Георги Попов, началник на Катедра по инфекциозни болести и заместник-началник на ВМА: Вижда се
опашката на пандемията;
Водещи анализи
в. 24 часа - "Много сме зле" - как изкривяват картината за европарите срещу кризата;
в. Труд - Корнивирусът и БСП;
в. Телеграф - Корона за осиновителите;
в. Монитор - На празен джоб чифте цени.
√ Предстоящи събития в страната на 03 юни
София
От 07.30 ч. в МОН ще бъде изтеглен изпитния вариант за втория задължителен държавен зрелостен изпит.
От 08.00 ч. в Министерски съвет представител на Националния оперативен щаб ще направи съобщение.
От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа ще се проведе редовното правителствено заседание.
От 11.00 часа в зала „Музейна“ на БЧК ще се проведе пресконференция за готовността на водните спасители за
летния сезон.
От 14.00 ч. в зала „Изток“ на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по икономическа
политика и туризъм.
От 14.30 в зала 248 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" ще се проведе заседание на Комисията по
образованието и науката.
От 14.30 в зала 1 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" ще се проведе заседание на Комисията по
труда, социалната и демографската политика.
От 14.30 в зала 238 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" ще се проведе заседание на Комисията по
правни въпроси.
От 14.30 ч. в зала 130 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" ще се проведе заседание на Комисия по
земеделието и храните.
От 14.30 ч. в зала 232 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" ще се проведе заседание на Комисията
по вътрешна сигурност и обществен ред.
От 15.30 ч. в зала 134 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" ще се проведе заседание на Комисията
по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
***
Велико Търново
От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои съвместна пресконференция на кмета на Община Свищов Генчо
Генчев и ректора на СА „Д. А. Ценов" проф. д-р Марияна Божинова.
***
Видин
От 11.00 ч., в залата на Общинския съвет кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков и заместник-кметът
Борислава Борисова ще връчат трудовите договори на наетите лица по проект "Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания в Община Видин", който се реализира по Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси" 2014-2020 г.
***
Перник
От 09.30 часа в зала „Панорама“ ще се проведе заседание на Общински съвет – Перник.
***
Пловдив
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От 10.00 ч. на ул. „Орфей“ кметът на Пловдив Здравко Димитров и кмета на района Димитър Колев ще открият
официално първия общински многоетажен паркинг в Пловдив.

***
Стара Загора
От 12.00 ч. в парк „Пети октомври“ екип от професионалисти от Асоциацията на арбористите в България ще
извърши демонстрация на професионална грижа към дърветата в Стара Загора.
***
Търговище
От 10.00 часа пред Драматичния театър ще бъде обособен детски кът в рамките на базара на пчелни продукти.
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