Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ ПЛАНИРАНА В ЗАКОНОПРОЕКТ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СЕ ГОТВИ ДА КОНФИСКУВА СОБСТВЕНОСТ ОТ НАД ДВА МИЛИОНА
БЪЛГАРИ
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска незабавно оттегляне на Законопроекта за т. нар. „спящи
акции“, който застрашава над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, които са
придобили по време на приватизацията.
АИКБ припомня, че категорично против концепцията, материализирана сега в законопроект, са се обявили четирите
национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ
„Подкрепа“, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори в България, Българската асоциация на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване, Националната комисия за корпоративно управление и други асоциации от
капиталовия пазар, Омбудсманът на Република България, Министерство на правосъдието, юристи и акционери. Повечето
от тях вече потвърдиха позицията си, като призоваха в свои становища проектозаконът да бъде оттеглен. Становищата на
организации и граждани, публикувани на Портала за обществени консултации на Министерски съвет, можете да
прочетете на адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5149
В изготвения законопроект е предвидено задължението собствениците на акции в едногодишен срок да прехвърлят
ценните си книжа от Регистър А на “Централен депозитар” АД, където те се съхраняват безплатно и сигурно за
акционера, в Регистър Б в подсметка към инвестиционен посредник, където ще носят риска на посредника и ще дължат
такси. Хората, които не знаят, че притежават подобни акции (наследници) или не ги потърсят, ще ги загубят, защото
държавата ще ги прехвърли срещу дялове по незнайна цена към специално създаден фонд, който да ги управлява
незнайно как и незнайно от кого.
В текста е записано още, че при изтичане на втори допълнителен срок и непредприемане на действия от страна на
дялопритежателите, паричната равностойност на дяловете ще бъде внесена в държавния бюджет, т. е. досегашният
собственик губи окончателно всички права, които е имал.
Законопроектът противоречи на Конституцията на страната и на договора за функциониране на ЕС и ще окаже
изключително негативно въздействие върху капиталовия пазар и икономиката на България. Нищо не налага
предприемането на подобни мерки у нас, а и категорично можем да заявим, че няма държава в ЕС, в която да има
подобна практика. Търговският закон и Законът за публично предлагане на ценни книжа достатъчно ясно и
недвусмислено регулират материята. За нас е неразбираемо какви интереси налагат подобни неприемливи опити за
конфискация на частна собственост.
Освен всички загуби, които ще претърпят тези над 2 милиона българи, АИКБ счита, че рискът страната ни да бъде
зачеркната като инвестиционна дестинация е огромен, тъй като инвеститорите няма да имат никаква сигурност за
частната си собственост.
Асоциацията е категорична, че предложеният законопроект, обоснован с „незаинтересоваността“ на собствениците на
акции, не се различава по нищо от конфискация на банков депозит, по който притежателят му не е внасял или теглил
суми известно време.
Асоциацията на индустриалния капитал в България и другите работодателски организации и асоциации на капиталовия
пазар нееднократно са заявявали готовността си за участие в експертни групи за обсъждане на ефективни, пазарни и
законосъобразни мерки за активизиране на пазара на ценни книжа, но законопроектът „Или продаваш на загуба, или
губиш всичко“ (известен и като проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични
ценни книжа, водени в регистрационната система на “Централен депозитар” АД) трябва да бъде оттеглен като противен
на правовата държава, ощетяващ хората и вреден за икономиката.
Работодатели и синдикати поискаха свикването на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество за обсъждане на проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за
безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД. Заседанието
е свикано за 10.06.2020 г.
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НОВА ТВ
√ АИКБ иска незабавно оттегляне на законопроекта за „спящите акции“
Това се посочва в официална позиция на асоциацията
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска незабавно оттегляне на законопроекта за т. нар. „спящи
акции“, който застрашава над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, които са
придобили по време на приватизацията. Това се казва в официална позиция на асоциацията.
От там припомнят, че категорично против концепцията, материализирана сега в законопроект, са се обявили четирите
национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ
„Подкрепа“, „Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори в България, Българската асоциация на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване, Националната комисия за корпоративно управление и други асоциации от
капиталовия пазар, Омбудсманът на Република България, Министерство на правосъдието, юристи и
акционери."Повечето от тях вече потвърдиха позицията си, като призоваха в свои становища проектозаконът да бъде
оттеглен. В изготвения законопроект е предвидено задължението собствениците на акции в едногодишен срок да
прехвърлят ценните си книжа от Регистър А на “Централен депозитар” АД, където те се съхраняват безплатно и сигурно
за акционера, в Регистър Б в подсметка към инвестиционен посредник, където ще носят риска на посредника и ще
дължат такси. Хората, които не знаят, че притежават подобни акции (наследници) или не ги потърсят, ще ги загубят,
защото държавата ще ги прехвърли срещу дялове по незнайна цена към специално създаден фонд, който да ги
управлява незнайно как и незнайно от кого”, уточняват от АИКБ.
В позицията е записано още, че при изтичане на втори допълнителен срок и непредприемане на действия от страна на
дялопритежателите, паричната равностойност на дяловете ще бъде внесена в държавния бюджет, т. е. досегашният
собственик губи окончателно всички права, които е имал. „Законопроектът противоречи на Конституцията на страната и
на договора за функциониране на ЕС и ще окаже изключително негативно въздействие върху капиталовия пазар и
икономиката на България. Нищо не налага предприемането на подобни мерки у нас, а и категорично можем да заявим,
че няма държава в ЕС, в която да има подобна практика. Търговският закон и Законът за публично предлагане на ценни
книжа достатъчно ясно и недвусмислено регулират материята. За нас е неразбираемо какви интереси налагат подобни
неприемливи опити за конфискация на частна собственост.Освен всички загуби, които ще претърпят тези над 2 милиона
българи, АИКБ счита, че рискът страната ни да бъде зачеркната като инвестиционна дестинация е огромен, тъй като
инвеститорите няма да имат никаква сигурност за частната си собственост”, пишат още от Асоциацията на индустриалния
капитал в България.
От там са категорични, че предложеният законопроект, обоснован с „незаинтересоваността“ на собствениците на акции,
не се различава по нищо от конфискация на банков депозит, по който притежателят му не е внасял или теглил суми
известно време. „Асоциацията на индустриалния капитал в България и другите работодателски организации и асоциации
на капиталовия пазар нееднократно са заявявали готовността си за участие в експертни групи за обсъждане на
ефективни, пазарни и законосъобразни мерки за активизиране на пазара на ценни книжа, но законопроектът „Или
продаваш на загуба, или губиш всичко“ (известен и като проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с
личните сметки за безналични ценни книжа, водени в регистрационната система на “Централен депозитар” АД) трябва
да бъде оттеглен като противен на правовата държава, ощетяващ хората и вреден за икономиката”. допълват от АИКБ.
А работодатели и синдикати са поискали свикването на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество за обсъждане на проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за
безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД.
Club Z
√ АИКБ: Готви се национализация на собственост на над два милиона българи
Става дума за проекта за управление на т.нар. спящи акции
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска незабавно оттегляне на Законопроекта за т.нар. спящи
акции, който застрашава над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, които са
придобили по време на приватизацията.
Така започва становище на една от най-големите работодателски организации в страната, която се превърна в поредната
асоциация, която поиска да се прекрати настоящата идея на финансовото министерство.
За какво става дума?
Преди около 3 седмици ресорното министерство на финансите качи за обществено обсъждане проект на Закон за
уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на
ценни книжа от "Централен депозитар" АД. Накратко - хората, чиито акции, дадени им по времето на масовата
приватизация, се водят в регистър А на Централния депозитар да имат една година да ги прехвърлят на подсметки към
избран от тях инвестиционен посредник. Става дума за около 2,5 милиона души, които реално имат акции за около 2,5
млрд. лв. Проектът предвижда след изтичането на това време, за тези, които не са предприели действия по осигуряване
на някакво действие за своите акции, да се организира служебно разпореждане с тези "спящи акции".
"В изготвения законопроект е предвидено задължението собствениците на акции в едногодишен срок да прехвърлят
ценните си книжа от Регистър А на “Централен депозитар” АД, където те се съхраняват безплатно и сигурно за
акционера, в Регистър Б в подсметка към инвестиционен посредник, където ще носят риска на посредника и ще дължат
такси. Хората, които не знаят, че притежават подобни акции (наследници) или не ги потърсят, ще ги загубят, защото
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държавата ще ги прехвърли срещу дялове по незнайна цена към специално създаден фонд, който да ги управлява
незнайно как и незнайно от кого", пишат от АИКБ.
Оттам са против и още една съмнителна разпоредба в новия проект. Тя предвижда да се даде възможност на
притежателите на дяволе в новото дружество да имат 5 години да поискат обратно изкупуване. Ако това обаче не се
случи средствата ще бъдат внесени по сметките на държавния бюджет. Тоест - дялодържателите ще загубят пълните
права върху частната си собственост.
"Законопроектът противоречи на Конституцията на страната и на договора за функциониране на ЕС и ще окаже
изключително негативно въздействие върху капиталовия пазар и икономиката на България. Нищо не налага
предприемането на подобни мерки у нас, а и категорично можем да заявим, че няма държава в ЕС, в която да има
подобна практика. Търговският закон и Законът за публично предлагане на ценни книжа достатъчно ясно и
недвусмислено регулират материята. За нас е неразбираемо какви интереси налагат подобни неприемливи опити за
конфискация на частна собственост", продължават работодателите.
Според тях такъв проект води до опасност до слагането на страната ни в списъците на неатрактивните за инвестиции
дестинации, тъй като "инвеститорите няма да имат никаква сигурност за частната си собственост."
"Асоциацията на индустриалния капитал в България и другите работодателски организации и асоциации на капиталовия
пазар нееднократно са заявявали готовността си за участие в експертни групи за обсъждане на ефективни, пазарни и
законосъобразни мерки за активизиране на пазара на ценни книжа, но законопроектът „Или продаваш на загуба, или
губиш всичко“ (известен и като проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични
ценни книжа, водени в регистрационната система на “Централен депозитар” АД) трябва да бъде оттеглен като противен
на правовата държава, ощетяващ хората и вреден за икономиката", завършват от АИКБ.
Дарик
√ АИКБ иска незабавно оттегляне на законопроекта за т. нар. „спящи акции“
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска незабавно оттегляне на законопроекта за т. нар. "спящи
акции" (проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в
централния регистър на ценни книжа от "Централен депозитар" АД), който според организацията застрашава над 2
милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, които са придобили по време на приватизацията,
съобщиха от АИКБ.
АИКБ припомня, че категорично против концепцията, материализирана сега в законопроект, са се обявили четирите
национално представителни работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ
"Подкрепа", Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори в България, Българската асоциация на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване, Националната комисия за корпоративно управление и други асоциации от
капиталовия пазар, Омбудсманът на България, Министерство на правосъдието, юристи и акционери. Повечето от тях
вече са потвърдили позицията си, като са призовали в свои становища проектозаконът да бъде оттеглен.
Работодатели и синдикати поискаха свикването на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество за обсъждане на проектозакона, което се очаква да е на 10 юни.
News.bg
√ АИКБ иска незабавно оттегляне на проектозакона за "спящите" акции
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска незабавно оттегляне на законопроекта за т. нар. "спящи
акции", който застрашава над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, които са
придобили по време на приватизацията.
Това заявяват в своя позиция до медиите от АИКБ.
Те припомнят, че категорично против концепцията, материализирана сега в законопроект, са се обявили четирите
национално представителни работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ
"Подкрепа", Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори в България, Българската асоциация на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване, Националната комисия за корпоративно управление и други асоциации от
капиталовия пазар, Омбудсманът на Република България, Министерство на правосъдието, юристи и акционери.
Повечето от тях вече са потвърдили позицията си, като призовават в свои становища проектозаконът да бъде оттеглен.
В изготвения законопроект е предвидено задължението собствениците на акции в едногодишен срок да прехвърлят
ценните си книжа от Регистър А на "Централен депозитар" АД, където те се съхраняват безплатно и сигурно за
акционера, в Регистър Б в подсметка към инвестиционен посредник, където ще носят риска на посредника и ще дължат
такси.
Хората, които не знаят, че притежават подобни акции (наследници) или не ги потърсят, ще ги загубят, защото държавата
ще ги прехвърли срещу дялове по незнайна цена към специално създаден фонд, който да ги управлява незнайно как и
незнайно от кого, отбелязват от Асоциацията.
В текста е записано още, че при изтичане на втори допълнителен срок и непредприемане на действия от страна на
дялопритежателите, паричната равностойност на дяловете ще бъде внесена в държавния бюджет, т. е. досегашният
собственик губи окончателно всички права, които е имал.
Спроед АИКБ законопроектът противоречи на Конституцията на страната и на договора за функциониране на ЕС и ще
окаже изключително негативно въздействие върху капиталовия пазар и икономиката на България.
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Нищо не налага предприемането на подобни мерки у нас, а и категорично можем да заявим, че няма държава в ЕС, в
която да има подобна практика. Търговският закон и Законът за публично предлагане на ценни книжа достатъчно ясно и
недвусмислено регулират материята. За нас е неразбираемо какви интереси налагат подобни неприемливи опити за
конфискация на частна собственост, подчертават от Асоциацията.
Освен всички загуби, които ще претърпят тези над 2 милиона българи, АИКБ счита, че рискът страната ни да бъде
зачеркната като инвестиционна дестинация е огромен, тъй като инвеститорите няма да имат никаква сигурност за
частната си собственост.
Асоциацията е категорична, че предложеният законопроект, обоснован с "незаинтересоваността" на собствениците на
акции, не се различава по нищо от конфискация на банков депозит, по който притежателят му не е внасял или теглил
суми известно време.
Асоциацията на индустриалния капитал в България и другите работодателски организации и асоциации на капиталовия
пазар нееднократно са заявявали готовността си за участие в експертни групи за обсъждане на ефективни, пазарни и
законосъобразни мерки за активизиране на пазара на ценни книжа, но законопроектът "Или продаваш на загуба, или
губиш всичко" (известен и като проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични
ценни книжа, водени в регистрационната система на "Централен депозитар" АД) трябва да бъде оттеглен като противен
на правовата държава, ощетяващ хората и вреден за икономиката, допълват още от АИКБ.
Работодатели и синдикати са поискали свикването на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество за обсъждане на проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за
безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от "Централен депозитар" АД. Заседанието е
свикано за 10-ти юни.
Epicenter.bg
√ АИКБ иска незабавно оттегляне на законопроекта за „спящите акции“
От Асоциацията счита, че рискът страната ни да бъде зачеркната като инвестиционна дестинация е огромен,
тъй като инвеститорите няма да имат никаква сигурност за частната си собственост
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска незабавно оттегляне на законопроекта за т. нар. „спящи
акции“, който застрашава над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, които са
придобили по време на приватизацията. Това се казва в официална позиция на асоциацията.
От там припомнят, че категорично против концепцията, материализирана сега в законопроект, са се обявили четирите
национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ
„Подкрепа“, „Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори в България, Българската асоциация на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване, Националната комисия за корпоративно управление и други асоциации от
капиталовия пазар, Омбудсманът на Република България, Министерство на правосъдието, юристи и акционери.
"Повечето от тях вече потвърдиха позицията си, като призоваха в свои становища проектозаконът да бъде оттеглен. В
изготвения законопроект е предвидено задължението собствениците на акции в едногодишен срок да прехвърлят
ценните си книжа от Регистър А на “Централен депозитар” АД, където те се съхраняват безплатно и сигурно за
акционера, в Регистър Б в подсметка към инвестиционен посредник, където ще носят риска на посредника и ще дължат
такси. Хората, които не знаят, че притежават подобни акции (наследници) или не ги потърсят, ще ги загубят, защото
държавата ще ги прехвърли срещу дялове по незнайна цена към специално създаден фонд, който да ги управлява
незнайно как и незнайно от кого”, уточняват от АИКБ.
В позицията е записано още, че при изтичане на втори допълнителен срок и непредприемане на действия от страна на
дялопритежателите, паричната равностойност на дяловете ще бъде внесена в държавния бюджет, т. е. досегашният
собственик губи окончателно всички права, които е имал.
„Законопроектът противоречи на Конституцията на страната и на договора за функциониране на ЕС и ще окаже
изключително негативно въздействие върху капиталовия пазар и икономиката на България. Нищо не налага
предприемането на подобни мерки у нас, а и категорично можем да заявим, че няма държава в ЕС, в която да има
подобна практика. Търговският закон и Законът за публично предлагане на ценни книжа достатъчно ясно и
недвусмислено регулират материята. За нас е неразбираемо какви интереси налагат подобни неприемливи опити за
конфискация на частна собственост.Освен всички загуби, които ще претърпят тези над 2 милиона българи, АИКБ счита, че
рискът страната ни да бъде зачеркната като инвестиционна дестинация е огромен, тъй като инвеститорите няма да имат
никаква сигурност за частната си собственост”, пишат още от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
От там са категорични, че предложеният законопроект, обоснован с „незаинтересоваността“ на собствениците на акции,
не се различава по нищо от конфискация на банков депозит, по който притежателят му не е внасял или теглил суми
известно време. „Асоциацията на индустриалния капитал в България и другите работодателски организации и асоциации
на капиталовия пазар нееднократно са заявявали готовността си за участие в експертни групи за обсъждане на
ефективни, пазарни и законосъобразни мерки за активизиране на пазара на ценни книжа, но законопроектът „Или
продаваш на загуба, или губиш всичко“ (известен и като проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с
личните сметки за безналични ценни книжа, водени в регистрационната система на “Централен депозитар” АД) трябва
да бъде оттеглен като противен на правовата държава, ощетяващ хората и вреден за икономиката”. допълват от АИКБ.
А работодатели и синдикати са поискали свикването на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество за обсъждане на проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за
безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД.
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Novini.bg
√ АИКБ иска незабавно оттегляне на законопроекта за т. нар. "спящи акции"
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ иска незабавно оттегляне на законопроекта за т. нар. "спящи
акции".
Става дума за проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа,
водени в централния регистър на ценни книжа от "Централен депозитар" АД, който според организацията застрашава
над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, които са придобили по време на
приватизацията, съобщиха от АИКБ.
АИКБ припомня, че категорично против концепцията, материализирана сега в законопроект, са се обявили четирите
национално представителни работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ
"Подкрепа", Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори в България, Българската асоциация на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване, Националната комисия за корпоративно управление и други асоциации от
капиталовия пазар, Омбудсманът на България, Министерство на правосъдието, юристи и акционери. Повечето от тях
вече са потвърдили позицията си, като са призовали в свои становища проектозаконът да бъде оттеглен.
Работодатели и синдикати поискаха свикването на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество за обсъждане на проектозакона, което се очаква да е на 10 юни.
Vesti.bg
√ АИКБ иска незабавно оттегляне на законопроекта за „спящите акции“
Това се посочва в официална позиция на асоциацията
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска незабавно оттегляне на законопроекта за т. нар. „спящи
акции“, който застрашава над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, които са
придобили по време на приватизацията. Това се казва в официална позиция на асоциацията.
От там припомнят, че категорично против концепцията, материализирана сега в законопроект, са се обявили четирите
национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ
„Подкрепа“, „Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори в България, Българската асоциация на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване, Националната комисия за корпоративно управление и други асоциации от
капиталовия пазар, Омбудсманът на Република България, Министерство на правосъдието, юристи и акционери.
"Повечето от тях вече потвърдиха позицията си, като призоваха в свои становища проектозаконът да бъде оттеглен. В
изготвения законопроект е предвидено задължението собствениците на акции в едногодишен срок да прехвърлят
ценните си книжа от Регистър А на “Централен депозитар” АД, където те се съхраняват безплатно и сигурно за
акционера, в Регистър Б в подсметка към инвестиционен посредник, където ще носят риска на посредника и ще дължат
такси. Хората, които не знаят, че притежават подобни акции (наследници) или не ги потърсят, ще ги загубят, защото
държавата ще ги прехвърли срещу дялове по незнайна цена към специално създаден фонд, който да ги управлява
незнайно как и незнайно от кого”, уточняват от АИКБ.
В позицията е записано още, че при изтичане на втори допълнителен срок и непредприемане на действия от страна на
дялопритежателите, паричната равностойност на дяловете ще бъде внесена в държавния бюджет, т. е. досегашният
собственик губи окончателно всички права, които е имал. „Законопроектът противоречи на Конституцията на страната и
на договора за функциониране на ЕС и ще окаже изключително негативно въздействие върху капиталовия пазар и
икономиката на България. Нищо не налага предприемането на подобни мерки у нас, а и категорично можем да заявим,
че няма държава в ЕС, в която да има подобна практика. Търговският закон и Законът за публично предлагане на ценни
книжа достатъчно ясно и недвусмислено регулират материята. За нас е неразбираемо какви интереси налагат подобни
неприемливи опити за конфискация на частна собственост.Освен всички загуби, които ще претърпят тези над 2 милиона
българи, АИКБ счита, че рискът страната ни да бъде зачеркната като инвестиционна дестинация е огромен, тъй като
инвеститорите няма да имат никаква сигурност за частната си собственост”, пишат още от Асоциацията на индустриалния
капитал в България.
От там са категорични, че предложеният законопроект, обоснован с „незаинтересоваността“ на собствениците на акции,
не се различава по нищо от конфискация на банков депозит, по който притежателят му не е внасял или теглил суми
известно време. „Асоциацията на индустриалния капитал в България и другите работодателски организации и асоциации
на капиталовия пазар нееднократно са заявявали готовността си за участие в експертни групи за обсъждане на
ефективни, пазарни и законосъобразни мерки за активизиране на пазара на ценни книжа, но законопроектът „Или
продаваш на загуба, или губиш всичко“ (известен и като проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с
личните сметки за безналични ценни книжа, водени в регистрационната система на “Централен депозитар” АД) трябва
да бъде оттеглен като противен на правовата държава, ощетяващ хората и вреден за икономиката”. допълват от АИКБ.
А работодатели и синдикати са поискали свикването на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество за обсъждане на проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за
безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД.
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Cross.bg
√ Законопроект готви конфискация на акциите на два милиона българи
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска незабавно оттегляне на Законопроекта за т. нар. „спящи
акции", който застрашава над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, които са
придобили по време на приватизацията.
АИКБ припомня, че категорично против концепцията, материализирана сега в законопроект, са се обявили четирите
национално представителни работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ
„Подкрепа", Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори в България, Българската асоциация на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване, Националната комисия за корпоративно управление и други асоциации от
капиталовия пазар, Омбудсманът на Република България, Министерство на правосъдието, юристи и акционери. Повечето
от тях вече потвърдиха позицията си, като призоваха в свои становища проектозаконът да бъде оттеглен. Становищата на
организации и граждани, публикувани на Портала за обществени консултации на Министерски съвет, можете да
прочетете на адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5149
В изготвения законопроект е предвидено задължението собствениците на акции в едногодишен срок да прехвърлят
ценните си книжа от Регистър А на "Централен депозитар" АД, където те се съхраняват безплатно и сигурно за
акционера, в Регистър Б в подсметка към инвестиционен посредник, където ще носят риска на посредника и ще дължат
такси. Хората, които не знаят, че притежават подобни акции (наследници) или не ги потърсят, ще ги загубят, защото
държавата ще ги прехвърли срещу дялове по незнайна цена към специално създаден фонд, който да ги управлява
незнайно как и незнайно от кого.
В текста е записано още, че при изтичане на втори допълнителен срок и непредприемане на действия от страна на
дялопритежателите, паричната равностойност на дяловете ще бъде внесена в държавния бюджет, т. е. досегашният
собственик губи окончателно всички права, които е имал.
Законопроектът противоречи на Конституцията на страната и на договора за функциониране на ЕС и ще окаже
изключително негативно въздействие върху капиталовия пазар и икономиката на България. Нищо не налага
предприемането на подобни мерки у нас, а и категорично можем да заявим, че няма държава в ЕС, в която да има
подобна практика. Търговският закон и Законът за публично предлагане на ценни книжа достатъчно ясно и
недвусмислено регулират материята. За нас е неразбираемо какви интереси налагат подобни неприемливи опити за
конфискация на частна собственост.
Освен всички загуби, които ще претърпят тези над 2 милиона българи, АИКБ счита, че рискът страната ни да бъде
зачеркната като инвестиционна дестинация е огромен, тъй като инвеститорите няма да имат никаква сигурност за
частната си собственост.
Асоциацията е категорична, че предложеният законопроект, обоснован с „незаинтересоваността" на собствениците на
акции, не се различава по нищо от конфискация на банков депозит, по който притежателят му не е внасял или теглил
суми известно време.
Асоциацията на индустриалния капитал в България и другите работодателски организации и асоциации на капиталовия
пазар нееднократно са заявявали готовността си за участие в експертни групи за обсъждане на ефективни, пазарни и
законосъобразни мерки за активизиране на пазара на ценни книжа, но законопроектът „Или продаваш на загуба, или
губиш всичко" (известен и като проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични
ценни книжа, водени в регистрационната система на "Централен депозитар" АД) трябва да бъде оттеглен като противен
на правовата държава, ощетяващ хората и вреден за икономиката.
Работодатели и синдикати поискаха свикването на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество за обсъждане на проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за
безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар" АД. Заседанието е
свикано за 10.06.2020 г.
Мениджър
√ Законът за "спящите акции" - опит за масова конфискация?
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска незабавно оттегляне на Законопроекта за т. нар.
„спящи акции“. Според работодателската организация проектът застрашава над 2 милиона българи със загуба на
собствеността им върху ценните книжа, които са придобили по време на приватизацията.
Той предвижда собствениците на акции да бъдат задължени в едногодишен срок да прехвърлят ценните си книжа от
Регистър А на “Централен депозитар” АД, където те се съхраняват безплатно и сигурно за акционера, в Регистър Б в
подсметка към инвестиционен посредник, където ще носят риска на посредника и ще дължат такси. Хората, които не
знаят, че притежават подобни акции (наследници) или не ги потърсят, ще ги загубят, защото държавата ще ги прехвърли
срещу дялове по незнайна цена към специално създаден фонд, който да ги управлява незнайно как и незнайно от кого,
алармират от АИКБ.
В текста е записано още, че при изтичане на втори допълнителен срок и непредприемане на действия от страна на
дялопритежателите, паричната равностойност на дяловете ще бъде внесена в държавния бюджет, т. е. досегашният
собственик губи окончателно всички права, които е имал.
АИКБ припомня, че против концепцията, материализирана вече в законопроект, категорично се обявиха четирите
национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ
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„Подкрепа“, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори в България, Българската асоциация на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване, Националната комисия за корпоративно управление и други асоциации от
капиталовия пазар, Омбудсманът на Република България, Министерство на правосъдието, юристи и акционери. Повечето
от тях вече потвърдиха позицията си, като призоваха в свои становища проектозаконът да бъде оттеглен.
Законопроектът противоречи на Конституцията на страната и на договора за функциониране на ЕС и ще окаже
изключително негативно въздействие върху капиталовия пазар и икономиката на България, отбелязват от АИКБ. "Нищо
не налага предприемането на подобни мерки у нас, а и категорично можем да заявим, че няма държава в ЕС, в която да
има подобна практика. Търговският закон и Законът за публично предлагане на ценни книжа достатъчно ясно и
недвусмислено регулират материята. За нас е неразбираемо какви интереси налагат подобни неприемливи опити за
конфискация на частна собственост.", посочват в позицията си от организацията.
Освен всички загуби, които ще претърпят тези над 2 милиона българи, АИКБ счита, че рискът страната ни да бъде
зачеркната като инвестиционна дестинация е огромен, тъй като инвеститорите няма да имат никаква сигурност за
частната си собственост.
Асоциацията е категорична, че предложеният законопроект, обоснован с „незаинтересоваността“ на собствениците на
акции, не се различава по нищо от конфискация на банков депозит, по който притежателят му не е внасял или теглил
суми известно време. От организацията определят метафорично законопроекта като „Или продаваш на загуба, или губиш
всичко“ и настояват да бъде оттеглен като несъответстващ на правовата държава, ощетяващ хората и вреден за
икономиката.
Работодатели и синдикати вече поискаха и свикването на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество за обсъждане на спорния проект, което бе насрочено за 10 юни.
Actualno.com
√ АИКБ: Планирана национализация се готви да вземе собственост на над 2 млн. българи
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска незабавно оттегляне на Законопроекта за т. нар. „спящи
акции“, който застрашава над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, които са
придобили по време на приватизацията. Това съобщиха от пресцентъра на организацията.
"АИКБ припомня, че категорично против концепцията, материализирана сега в законопроект, са се обявили четирите
национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ
„Подкрепа“, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори в България, Българската асоциация на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване, Националната комисия за корпоративно управление и други асоциации от
капиталовия пазар, Омбудсманът на Република България, Министерство на правосъдието, юристи и акционери. Повечето
от тях вече потвърдиха позицията си, като призоваха в свои становища проектозаконът да бъде оттеглен", казват от АИКБ.
В изготвения законопроект е предвидено задължението собствениците на акции в едногодишен срок да прехвърлят
ценните си книжа от Регистър А на “Централен депозитар” АД, където те се съхраняват безплатно и сигурно за
акционера, в Регистър Б в подсметка към инвестиционен посредник, където ще носят риска на посредника и ще дължат
такси. Хората, които не знаят, че притежават подобни акции (наследници) или не ги потърсят, ще ги загубят, защото
държавата ще ги прехвърли срещу дялове по незнайна цена към специално създаден фонд, който да ги управлява
незнайно как и незнайно от кого, изразяват още притеснения от Асоциацията. В текста е записано още, че при изтичане
на втори допълнителен срок и непредприемане на действия от страна на дялопритежателите, паричната равностойност
на дяловете ще бъде внесена в държавния бюджет, т. е. досегашният собственик губи окончателно всички права, които е
имал.
"Законопроектът противоречи на Конституцията на страната и на договора за функциониране на ЕС и ще окаже
изключително негативно въздействие върху капиталовия пазар и икономиката на България. Нищо не налага
предприемането на подобни мерки у нас, а и категорично можем да заявим, че няма държава в ЕС, в която да има
подобна практика. Търговският закон и Законът за публично предлагане на ценни книжа достатъчно ясно и
недвусмислено регулират материята. За нас е неразбираемо какви интереси налагат подобни неприемливи опити за
конфискация на частна собственост. Освен всички загуби, които ще претърпят тези над 2 милиона българи, АИКБ счита,
че рискът страната ни да бъде зачеркната като инвестиционна дестинация е огромен, тъй като инвеститорите няма да
имат никаква сигурност за частната си собственост.
Асоциацията е категорична, че предложеният законопроект, обоснован с „незаинтересоваността“ на собствениците на
акции, не се различава по нищо от конфискация на банков депозит, по който притежателят му не е внасял или теглил
суми известно време.
Асоциацията на индустриалния капитал в България и другите работодателски организации и асоциации на капиталовия
пазар нееднократно са заявявали готовността си за участие в експертни групи за обсъждане на ефективни, пазарни и
законосъобразни мерки за активизиране на пазара на ценни книжа, но законопроектът „Или продаваш на загуба, или
губиш всичко“ (известен и като проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични
ценни книжа, водени в регистрационната система на “Централен депозитар” АД) трябва да бъде оттеглен като противен
на правовата държава, ощетяващ хората и вреден за икономиката.
Работодатели и синдикати поискаха свикването на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество за обсъждане на проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за
безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД. Заседанието е
свикано за 10.06.2020 г.", завършва позицията на АИКБ.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Epicenter.bg
√ Борисов поздрави Нетаняху за петия му мандат: Сътрудничеството ни може да става все по-активно
Министър-председателят Бойко Борисов поздрави Нетаняху за сформирането на новото правителство и за петия му
мандат в управлението на Държавата Израел.
"Израел е не само стратегически партньор, но преди всичко приятел на България. Очаквам с нетърпение
възстановяването на нормалния ритъм на живот в нашите две страни, което ще даде още повече възможности за
разширяване и надграждане на досегашните ни добри отношения". Това заяви министър-председателят Бойко Борисов в
телефонен разговор с премиера на Държавата Израел Бенямин Нетаняху, съобщиха от правителствената пресслужба.
В хода на разговора министър-председателят Борисов даде висока оценка на резултатите от борбата с COVID-19,
постигнати в Държавата Израел чрез успешни мерки и практики, станали впоследствие пример и за останалите страни.
"Благодаря ви за доброто сътрудничество по време на пандемията! Искаме то не само да продължи, но да се разшири и
задълбочи", обърна се министър-председателят Бойко Борисов към израелския си колега.
Борисов отново заяви желанието на страната ни за продължаване на обмена на добри практики срещу COVID-19, както и
за партньорство в научната и изследователската дейности. "В България има силен интерес към израелските разработки
на нов тип ваксина и нови терапии за лечение на заболяването. Затова ще се радваме да установим контакти и в двете
направления", отбеляза премиерът Борисов.
По време на разговора бе поставен акцент, че благодарение на навременните и адекватни мерки срещу коронавируса,
България допусна много ниска степен на заразяване с COVID-19 и постигна добри резултати в лечението. Много е важно
при облекчаване на мерките да бъдем внимателни и да не допускаме ново рязко покачване на заболелите, бяха
единодушни двамата премиери.
Друг фокус в телефонния разговор бяха двустранните икономически отношения, които се развиват с устойчиви темпове,
но все още не са достигнали своя потенциал.
"С преодоляването на последиците от кризата сътрудничеството ни може да става все по-активно като работим за
реализацията на съвместни бизнес, енергийни, иновационни, фармацевтични и културни проекти", посочи министърпредседателят Бойко Борисов.
В тази връзка бе подчертано, че тази година се навършват 30 години от възстановяването на дипломатическите
отношения между България и Израел. Борисов поздрави Нетаняху за сформирането на новото правителство и за петия
му мандат в управлението на Държавата Израел.
√ „Булгаргаз“ ще върне 59 млн на „Топлофикация София“ за периода август 2019 г - 31 март 2020 г
За клиентите, които заплащат прогнозно месечно потребление, ще бъде направено преизчисляване и
възстановяване на сумите в годишната изравнителна сметка, която предстои те да получат до 15 юли
„Топлофикация София“ ЕАД получи от "Булгаргаз" ЕАД проект на споразумение, което съдържа изчислените суми за
възстановяване по договорите за доставка на природен газ за периода 5 август 2019 г. - 31 март 2020 г. Това съобщиха от
пресцентъра на „Топлофикация София“.
Сумата, която е посочена в документа и дружеството следва да получи, е 59 милиона лева с включени лихви и ДДС.
„Очакваме КЕВР да утвърди ретроактивна цена на топлинната и електрическата енергия за същия период, за да направим
съответните преизчисления. Тъй като дружеството произвежда и електрическа енергия, то част от посочената сума ще
бъде възстановена на фонд „Сигурност на електроенергийната система.“, коментираха от „Топлофикация София“ ЕАД.
Съгласно промените в Закона за енергетиката, в 30-дневен срок след получаване на сумата от „Булгаргаз“ ЕАД,
столичната Топлофикация ще извърши преизчислението на сметките на своите клиенти.
За абонатите, които заплащат потреблението на топлинна енергия в имотите си по реален месечен отчет, ще бъде
направено приспадане на дължимите суми с първата възможна фактура. Ако сумата е по-голяма, приспадането ще
продължи до нейното изчерпване.
За клиентите, които заплащат прогнозно месечно потребление, ще бъде направено преизчисляване и възстановяване на
сумите в годишната изравнителна сметка, която предстои те да получат до 15 юли.
БНР
√ Президентът Радев на посещение в Генерал Тошево
Президентът Румен Радев ще посети Генерал Тошево, където ще се срещне с кмета Валентин Димитров и с
представители на ръководството на общината.
На церемония пред мемориала "Крилото" Румен Радев ще почете паметта на двамата пилоти, които през 1986 г. след
авария при учебен полет със самолет "МИГ-21У" в небето над Генерал Тошево, извеждат машината извън пределите на
града, за да спасят жителите му, а самите те загиват.
По-късно държавният глава ще посети Добруджанския земеделски институт, където ще се срещне с ръководството и
научния екип на изследователския център.
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√ Комисия на ЕП не прие „български“ поправки в пакет „Мобилност“
Нито една поискана поправка от България и периферните страни на ЕС по пакет "Мобилност" не бе приета на днешното
заседание на транспортната комисия в Европейския парламент.
Комисията одобри регламента за командироване на водачите, тяхното време за почивка и каботажа от пакета
„Мобилност“.
Членовете на комисията отхвърлиха внесените от българските евродепутати поправки за връщането на камиона в
страната, в която е регистрирана фирмата, на 8 седмици, както и за седмичната почивка на водачите.
Пред "Хоризонт" евродепутатът от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Петър Витанов, който е и
единствен постоянен член на транспортната комисия от България, заяви:
"За мен този вот не е изненадващ. Ние направихме проучване и сондирахме мнението на нашите колеги от Централна и
Западна Европа, които въпреки коронавируса, въпреки новите условия, въпреки ситуацията, на която разчитаха по време
на най-тежката част на пандемията на източноевропейските шофьори, не бяха склонни да направят никакъв компромис
във вижданията си. Надеждите ни не са свързани толкова с вота днес, нито този, който предстои в пленарна зала".
Девет страни, от които и България, заявиха, че ще заведат дело срещу пакета в Съда на ЕС веднага след като той получи
зелена светлина.
Очаква се и оценката за въздействие върху околната среда от връщането на камионите, която изготвя Европейската
комисия.
В тази връзка Витанов заяви:
"Опасението на Комисията, което напълно съвпада с нашето виждане, е, че връщането на камиона едно, че е
дискриминационна мярка, но тя значително ощетява компании от Източна Европа, компании от периферията. Тя първо
не е в съответствие със "Зелената сделка", защото ще доведе до значително увеличаване на газовите емисии, но второ тя
противоречи на принципа на функциониране на единния пазар - ограничава се дейността на компании от ЕС".
Заседанието на комисията няма особено значение, освен да изпрати политически сигнал към евродепутатите, заявиха
запознати.
Преди заседанието Петър Витанов от Прогресивния алианс на социалистите и демократите, член на транспортната
комисия и Андрей Новаков от Европейската народна партия, неин заместващ член, заявиха за "Хоризонт":
„Моите надежди не са свързани толкова с предстоящото заседание на Комисията по транспорт, защото аз не виждам
политическа воля за промяна на това статукво, което беше договорено преди няколко месеца.
Депутатите са останали същите, те са представители на новия Европейски парламент и няма нито един, който да не е
запознат с казуса „Мобилност“ и няма нито един, който да не е получил съответните указания от своето национално
правителство".
„Нека да кажем, че не очакваме чудеса, но работим за справедливост. Към момента, ако можем да се наречем всички
ние - българите от различните партии в Комисията по транспорт, отбор, то нашият отбор е сплотен".
Вотът в пленарна зала по пакета е предвиден за 8 юли. За да бъдат приети внесените поправки по пакета, в т.ч. и от
български евродепутати за връщането на камионите и водачите, е необходимо абсолютно мнозинство, което е малко
вероятно да бъде постигнато.
Същевременно от Съюза на международните превозвачи и браншови организации от още шест държави прогнозираха
повече вредни емисии и допълнително натоварване на пътищата и границите, ако европейските институции приемат
задължителното връщане на камиони в страната на регистрация през 4 седмици.
Открито писмо на превозвачите е изпратено до членовете на Транспортната комисия в Европейския парламент.
Под общата позиция са се подписали фирми от България, Полша, Унгария, Румъния, Литва, Кипър и Малта.
√ Домати, краставици и сирене поскъпват, но ягодите поевтиняват
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранителните стоки на едро, се понижи през тази
седмица с 1,36 на сто, до 1,545 пункта, съобщава Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
Базовото нивото на индекса от 1.000 пункта е от 2005 година.
Цената на оранжерийните домати се повиши тази седмица със 7,23 процента, до 2,23 лева за килограм, а оранжерийните
краставици поскъпват с 6,3 процента и се продават по 2,36 лева за килограм. Цената на картофите пада с 4,6 на сто и те се
продават по 0,83 лева за килограм. Пресните картофи поевтиняват с 27,7 на сто, до 0,96 лева за килограм на едро.
Морковите поевтиняват с 3,8 процента и се търгуват по 1,01 лева за килограм. Цената на зелето се понижава със 17,4 на
сто, до 0,57 лв./кг. Червените чушки от внос поевтиняват с 2,4 на сто, средно до 3,30 лева за килограм. Зелената салата
поевтинява с 16,7 на сто, до 0,55 лева за брой.
Ябълките поевтиняват с 0,5 на сто, до 1,94 лв./кг. Лимоните поевтиняват с 5,8 на сто и се продават по 3,30 лева за
килограм. Бананите се купуват по 2,11 лева за килограм. Ягодите поевтиняват с 18,2 на сто и се търгуват по 3,34 лева за
килограм на едро. Ценатата на черешите падна с 15,6 процента на едро до 2,76 лева за килограм.
Кравето сирене поскъпва с 1,3 на сто и се търгува по 6,95 лв./кг; кашкавалът, тип "Витоша", поевтинява с 1,5 на сто и се
купува по 11,35 лв./кг. Олиото поскъпва с 2,7 на сто и се търгува по 2,09 лева за литър. Пакетче краве масло от 125 грама
поевтинява с 0,8 на сто и се продава по 1,92 лева в края на седмицата. Пилешкото месо поевтинява с 0,3 на сто и се
търгува по 4,02 лева за килограм. Захарта поевтинява с 0,9 на сто и се продава по 1,37 лв./кг. Брашното тип "500",
поскъпва с 1,7 процента и се продава по 1,02 лева/кг. Цената на ориза се вдига с 3,2 процента и той се продава по 2,26
лева за килограм. Яйцата се продават средно по 0,17 лева за брой на едро.
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√ Отпуснати са над 28 млн. лв. кредити за физически лица, гарантирани от ББР
Над 28 милиона лева са отпуснати на физически лица за малко повече от месец под формата на безлихвени кредити,
гарантирани от Българската банка за развитие.
Това е една от мерките за преодоляване на икономическите последици от епидемията от коронавируса.
Вече 10 търговски банки участват в програмата за хора в неплатен отпуск заради кризата с Covid-19 или самоосигуряващи
се лица, които не могат да упражняват професията си по същата причина.
Близо 6800 са отпуснатите безлихвени заеми към момента при подадени 13 000 заявления. Средната стойност на
отпуснатите кредити е 4100 лева при максимално възможни 4500 лева. 2500 заявления се обработват към момента.
√ Спадът на японската икономика е по-малък от очаквания
Японската икономика се е свила с 2,2 на сто през първото тримесечие заради избухването на епидемията от новия
коронавирус и увеличаването на данъка върху потреблението. Това сочат ревизираните данни на правителството, които
отчитат по-слаб спад в сравнение с прогнозирани по-рано от минус 3,4 на сто, предадоха световните агенции.
Анализатори, цитирани от "Асошиейтед прес", коментираха, че коригираните данни не са изненада, защото са очаквали
съживяване, след като много страни започнаха отново да се отварят след карантинни мерки, въведени в усилията им да
овладеят разпространението на коронавируса.
Японската икономика, третата по големина в света, срещаше затруднения и преди пандемията да удари потребителските
разходи и други основни двигатели на растежа.
Повишението на данъка върху продажбите на потребителски стоки през октомври, оказа натиск върху потребителските
разходи, които се свиха със 7,2 на сто през последното тримесечие на миналата година, още преди да избухне
пандемията.
Япония трябва да се съсредоточи върху мерките в защита на заетостта и да помогне на бизнеса да оцелее след
пандемията, заяви в интервю за "Ройтерс" министърът на икономическата и фискалната политика Ясутоши Нишимура.
Нишимура инициира два комплекса от мерки на правителството на обща стойност 2,2 трилиона долара, с които да се
смекчи въздействието на пандемията върху икономиката, припомня "Ройтерс".
Investor.bg
√ Световната банка очаква свиване на българската икономика с 6,2% тази година
На глобално равнище очакванията са за най-тежката рецесия от Втората световна война насам
Световната банка намали драстично прогнозата си за икономически ръст на България през тази година на фона на
последствията от коронавирсната пандемия в световен мащаб и засегнатите свързани икономики в региона и света.
За тази година институцията очаква свиване на брутния вътрешен продукт (БВП) с 6,2% на годишна основа, става ясно от
юнската прогноза на базираната във Вашингтон организация. Това е спад от 9,2 процентни пункта спрямо предишната
прогноза за страната ни от януари. Тогава банката запази без промяна очакванията си за растежа у нас от 3%. За
следващите 2021 г. и 2022 г. очакването беше за стабилизиране от 3,1%
В юнската си прогноза банката очаква догодина отново да имаме икономически ръст от 4,3%. Това е с 1,2 процентни
пункта повече от очакваните 3,1% в началото на годината.
Най-тежката глобална рецесия от втората световна война
Също толкова влошена е и ситуацията на глобално равнище. Световната банка прогнозира най-голямото свиване на
икономиката на света от Втората световна война насам през тази година, което ще намали приходите и ще изложи на
риск доведе до бедност на милиони хора в развиващите се страни.
Институцията очаква свиване на глобалния брутен вътрешен продукт от 5,2% през тази година. За сравнение с януарската
си прогноза очакванията бяха за 2,5-процентен ръст. Сегашната прогноза представлява понижение от 7,7 процентни
пункта спрямо януарската.
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За 2021 г. очакванията са световната икономика да нарасне с 4,2% - увеличение от 1,6 процентни пункта спрямо
предходните очаквания.
„Глобалната рецесия ще е по-дълбока, ако поставянето под контрол на пандемията отнеме повече време от очакваното
или ако финансовият стрес предизвика каскадни дефолти“, предупреждават от Световната банка в доклада.
Очакваното тази година понижение на БВП става факт, след като през 2019 г. също има отслабване на икономическата
активност. За миналата година институцията изчислява глобален икономически ръст от 2,4%, след като предходните две
той е съответно 3,3% и 3%.
Очакваният спад за тази година ще е четвъртата по тежест световна рецесия от последните 150 години, нареждаща се
след тези от 1914 г., 1930-1932 г., 1945-1946 г., посочват от Световната банка. Производството на глава от населението ще
се свие в над 90% от държавите – най-големият дял от 1870 г. насам.
„Това е първата рецесия от 1870 г., предизвикана единствено от пандемия, и продължава да се проявява“, посочва
Джейла Пазарбажъоглу, вицепрезидент на звеното за справедлив растеж на Световната банка пред Bloomberg. „Като се
има предвид тази несигурност, бъдещо понижаване на прогнозата е много вероятно“, казва тя. По думите й
намаляването на приходите на глава от населението може да доведе до изключителна бедност между 70 млн. и 100 млн.
души.
Еврозоната очаква свиване на БВП с 9,1%
Напредналите икономики ще отчетат свиване от 7%, като начело е еврозоната със свиване от 9,1% спрямо предходната
година. За САЩ очакванията са за свиване на БВП от 6,1%, а за Китай – за ръст от 1%. За Русия прогнозата също е за
понижение от 6%.
Възстановяване обаче се очаква през следващата година. За САЩ и еврозоната то ще е от порядъка на ръст на БВП от над
4%, за Китай – почти 7%, а за Русия – 2,7%.
Нововъзникващите и развиващи се икономики ще се свият с 2,5%, което представлява най-лошото им представяне,
откакто се събират данните от 1960 г. най-тежко засегнати ще са държавите с ограничен капацитет на здравните системи,
дълбоко интегрирани глобални вериги на стойността, зависимите от чуждестранното финансиране и международната
търговия, както и износа на суровини и туризма.
Световната банка представя два алтернативни възможни сценария. В единият, където епидемията от коронавирус остава
по-дълго от очакваното и е необходимо продължаване на ограничителните мерки, световната икономика може да се
свие с до 8% тази година. Ако обаче мерките бъдат до голяма степен отменени в краткосрочен план, то свиването ще е от
4%, но отново почти двойно на това по време на световната финансова криза от 2009 г.
√ Регистрираните безработни отново нарастват в началото на юни
За първата седмица на месеца те са близо 7400 души, сочат данни на НСИ
Броят на новорегистрираните безработни в бюрата по труда нараства през първата седмица на юни след три поредни
седмици на спад. Регистриралите се като безработни в периода 1-7 юни са 7394 души, което е с 2700 повече спрямо
предходната седмица. Това показват данните за безработните в платформата Covid-19 на Националния статистически
институт (НСИ).
В същото време се увеличава броят на постъпилите на работа. За трета поредна седмица новорегистрираните
безработни са по-малко от новорегистрираните работещи. В периода 1-7 юни на работа са постъпили 10 963 души, което
е с над 4000 души повече от предходната седмица.

В първата седмица на юни най-много регистрирани в бюрата по труда има в София и Пловдив – съответно 26 хиляди и 18
хиляди. В същите градове са и най-големият брой наети – по около 6-8 хиляди души за седмицата.
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От въвеждането на извънредното положение на 13 март до 7 юни новорегистрираните безработни у нас са 158 хил.
души, а постъпилите на работа - 61 хил. души.
Междувременно Министерството на труда и социалната политика обяви, че за стимулиране на заетостта се пренасочват
близо 3,5 млн. лева. Средствата се преразпределят от програми и мерки за заетост, които поради извънредното
положение и епидемична обстановка не са стартирали своевременно или в пълен обхват, към работодатели и
регистрирани безработни по други програми за стимулиране на заетостта и/или пригодността за работа.
От новите финансови преференции от днес чрез бюрата по труда в страната могат да се възползват работодатели и
безработни.
Днес официално беше обявено, че мярката 60/40 за запазване на работните места ще бъде удължена до септември и с
готовност да продължи до края на годината, за да може всеки бизнес в затруднение да се рестартира с помощта на
държавата.
В такъв случай тя ще претърпи промени, така че работодатели да наемат безработни с наличния ресурс.
Министерстното на труда обяви и друг инструмент срещу безработицата - със 160 млн. лв. от Оперативна програма
„Развитие на човешките развитие” ще се осигури работа срещу минимална работна заплата и осигуровки на част от
незаетите.
Целта на тази мярка ще е намаляване броя на хората, останали без работа по време на пандемията.
Около 90 хил. души са хората, останали без работа, заради пандемията, сочат изчисленията на социалното министерство.
√ Продължителността на трудовия живот в ЕС расте през 2019 г.
Най-дълго работят хората в Швеция и Нидерландия, а най-кратко - в Италия и Хърватия
През 2019 г. очакваната средна продължителност на трудовия живот в Европейския съюз (ЕС) сред населението на
възраст над 15 години е 35,9 години. Това беше с 0,2 години по-дълго от средното за 2018 г. и 3,6 години по-дълго,
отколкото през 2000 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат.
Мъжете са работили по-дълго в сравнение с жените - 38,3 години спрямо 33,4 години). Разликата обаче намалява.
Мъжете са работили със 7,1 години по-дълго от жените през 2000 г., но до 2019 г. ножицата се свива до 4,9 години.
Очакваната продължителност на трудовия живот е най-дълга в Швеция и най-кратка в Италия, показват данните.
В Швеция продължителността на трудовия живот е 42 години за 2019 г. На второ място е Нидерландия с 41 години. Това
са и единствените две държави с продължителност на трудовия живот над 40 години.
Следват Дания с почти 40 години, Германия (39,1 години) и Естония (39 години).

Графика: Евростат
Най-късата очаквана продължителност на работния живот е регистрирана в Италия (32 години), следвана от Хърватия
(32,5 години), Гърция (33,2 години), Белгия и Полша (и двете с по 33,6 години).
В България е 34 години, което ни нарежда на осмо място в ЕС по най-ниска продължителност на трудовия живот.
В сравнение с 2000 г. очакваната средна продължителност на работния живот е по-висока за всички държави-членки на
ЕС през 2019 г., с изключение на Румъния (спад от 2,2 години). Най-голямо увеличение между 2000 и 2019 г. в
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продължителността на трудовия живот е регистрирано в Малта (7,6 години), Унгария (6,9 години) и Естония (5,6 години),
а най-малко - в Дания (1,7 години) и Гърция (1,8 години).
Като цяло страните могат да бъдат разделени на пет групи. Първата група е съставена от страните с най-ниска
продължителност на работния живот – под 33 години. В тази група от членките в ЕС влизат Италия и Хърватия, а от
страните партньори - Черна гора, Северна Македония и Турция.
Следва групата държави, в която очакваната продължителност на трудовия живот е в границите от 33 до 35 години. Тази
група включва Гърция, Белгия, Полша, Румъния, Люксембург, България, Словакия, Унгария от членките в ЕС и Сърбия.
Испания, Франция, Словения, Чехия, Малта, Латвия, Литва, Ирландия, Кипър и Австрия формират третата група, която
съответства на трудов живот от 35 до 38 години.
рупа номер четири се състои от държави с прогнозен трудов живот от 38 до 40 години, т.е. Португалия, Финландия,
Естония, Германия, както и Обединеното кралство и Норвегия.
Дания, Холандия, Швеция, Швейцария и Исландия оформят последната група с очакван работен живот от 40 години и
повече.
Мъжете се очаква да работят повече от жените. Единствено в Латвия няма такава разлика, а в Литва даже се очаква
жените да работят с 0,8 години по-дълго. В Малта и Италия разликата в очакванията за трудовия живот на мъжете и
жените достига над 9 години.
Италия е страната в ЕС с най-кратък трудов живот за жени (27,3 години), а Швеция - с най-дълъг (41 години).
БНТ
√ Българо-китайски екип ще изгради центъра за иновации в София
Да бъде сформиран съвместен екип за изграждане на българо-китайски център за иновации в София се разбраха
президентът Румен Радев и китайският посланик у нас Дун Сяодзюн.
Създаването на такъв център беше договорено при визитата на българския държавен глава в Китай и срещата му с
президента Си Дзинпин през юли миналата година.
Софийският университет има готовност да предостави терен за създаването на центъра.
Проектът предвижда изграждане на иновационен кампус, специализиран в две направления - информационни
технологии и науки за човешкото здраве.
Президентът Румен Радев и посланик Дун Сяодзюн бяха единодушни, че издигането на отношенията между България и
Китай на ниво стратегическо партньорство има значителен потенциал за развитие в сферата на иновациите, научната и
развойната дейност, високите технологии.
Създаването на българо-китайски център за научно-технически изследвания и иновации в София ще насърчи трансфера
на технологии и знания между Европа и Китай и ще повиши конкурентоспособността и на двете държави, подчерта още
Румен Радев.
√ Обновяват БДЖ с парите от концесията на летище София
До средата на юли вероятно ще бъде подписан договорът с консорциума "Соф кънект" за концесията на летище София,
след окончателното решение на ВАС, заяви транспортният министър Росен Желязков.
Летищен оператор ще е Летище Мюнхен. Ще бъде преведено и първоначалното плащане в размер на 550 милиона лв.
без ДДС.
Обновяване на железниците с парите от концесията на летище София обеща премиерът.
Бойко Борисов-министър председател: Веднага нови влакове и локомотиви.
Росен Желязков-министър на транспорта: Има подписан договор за купуване на нови локомотиви. Тече процедура за
мотриси.
Бойко Борисов-министър председател: По най-бързият начин да се обнови железницата, за да могат хората да
използват най-доброто. Поели сме този ангажимент и го изпълняваме. Чак тогава може да призове хората да слязат от
автомобилите си и да се качат на влака. Ще идете за 3 часа до морето. Всичко е обновено - интернет, климатик, бързо,
удобно, ново, чисто.
√ Надвзетите за парно суми ще се приспаднат от сметките ни
В момента "Булгаргаз" подписва 199 споразумения с клиентите си за връщане на 210 млн. лв. надвзети пари заради
предоговорената с "Газпром" по-ниска цена на природния газ, съобщи в Сутрешния блок на БНТ министърът на
енергетиката Теменужка Петкова.
Това са топлофикационните и газоразпределетилените дружества. Петкова обясни, че на домакинствата пари няма са
връщат, а надвзетите суми ще се приспадат от сметките. Реални пари ще получат само онези абонати, които вече не са
клиенти на топлофикационните дружества.
Петкова определи намалението на цената на природния газ, което са успели да постигнат след няколкомесечни
преговори с "Газпром" като безпрецедентно. То е насочено единствено и само към това да се възползват от него именно
битовите потребители и българския бизнес, каза министърът.
В Закона са разписани ясни правила как по най-бързия начин клиентите ще се възползват от това намаление.
"Първото и най-важно условия беше КЕВР да изготви 8 нови ценови решения, които представят цената на природния газ
на база на предоговорените параметри между "Булгаргаз" и "Газпром". Тези 8 ценови решения вече са факт предоставени са на "Булгаргаз", който от своя страна направи преизчисленията и подготви 199 споразумения, които се
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подписват с клиентите. И съгласно закона в 30-дневен срок топофикационните и газоразпределителните дружества ще
трябва да направят своите преизчисления и да пренесат това върху своите клиенти", обясни Теменужка Петкова.
Тя уточни как ще стане връщането на парите. Ако плащаме своите сметки на реален ежемесечен отчет - в първата
фактура от топлофикациите ще бъде показан размерът на намалението. За тези, които плащат на годишна база - това ще
се случи с изравнителните сметки.
Във фактурите ще стане ясно за какъв период от време се отнася намалението, каква е старата и новата цена и реалното
намаление за всеки клиент.
Правен е анализ за плащане в кеш, но е станало ясно, че това ще отнеме много време и ресурс, и ще затрудни и
клиентите, и топлофикациите, каза Петкова.
Намалението в брой ще получат само онези, които вече не са клиенти на топлофикациите. За да стане това, те трябва да
подадат съответно заявление и банкова сметка.
Министърът на енергетиката коментира и недоразумението на КЕВР с цените на парното.
"Това беше чисто един комуникационен проблем, колегите не успяха да комуникират бързо и адекватно това, което са
направили като изчисление и да обяснят методиката, на база на която е определена прогнозната цена на топлинната
енергия за този период. Беше въпрос на грешна комуникация", подчерта Петкова.
Няма основание българските граждани да се притесняват за това, че ще има покачване на цените на топлинната енергия
с 22 %. КЕВР много ясно заяви, че за следващия регулаторен период намалението ще е с 14%, каза тя.
Петкова уточни още, че мандатът на КЕВР е изтекъл на 2 април и е в правомощията на НС да продължи и стартира
процедурата за избор на нов състав на Комисията.
"Колегите от парламента работят в тази посока и както предвижда законът, ще бъде определен нов състав. Това са
правомощия на НС и изборът и номинациите се случват там", каза тя.
Петкова цитира председателя на енергийната комисия в НС Валентин Николов, според когото промяната в КЕВР ще се
извърши през юли.
Министърът заяви, че този състав на КЕВР се включи в регулирането на енергийната система в много труден момент,
когато в енергетиката е имало огромен финансов дефицит.
"НЕК генерираше непрекъснат дефицит и загуби и именно с решенията на КЕВР, които през годините бяха балансирани и
справедливи, успяхме заедно с парламента, с КЕВР, с правителството да сложим ред в сектор "Енергетика" и сега можем
да кажем, че секторът е стабилен и това до голяма степен се дължи на ценовите решения, които бяха взимани в
енергетиката", каза Петкова и уточни, че е работила добре колегите от КЕВР.
"Комисията в този състав се справи добре и допринесе енергетиката на България да бъде в доста добро състояние",
допълни министърът.
Тя коментира и цената на електроенергията, която по думите и няма причини да бъде повишена. Системата работи
добре, Българският енергиен холдинг и неговите компании са стабилни. 399 млн. лева е нетната печалба на БЕХ за 2019 г,
каза Петкова.
По думите и заради кризата с коронавируса важните проекти - Интерконектора Гърция - България, "Балкански поток" и
процедурата, свързана със стратегически инвеститор на АЕЦ "Белене", са претърпели реорганизации в дейностите, но
сега се полагат усилия това да бъде наваксано.
Министърът заяви още, че 26 процента от абонатите на трите електро разпределителни дружества са се възползвали от
мерките за удължаване на плащането на сметките.
Вижте целия разговор с министър Теменужка Петкова във видеото.
√ 46% празни курсове за българските превозвачи заради пакета "Мобилност"
Близо половината курсове на българските превозвачи след приемането на пакета "Мобилност" в сега предлагания
вариант ще бъдат празни. Това посочват в свое общо становище браншовите асоциации на България и още шест
засегнати държави. България вече заяви, че ще заведе дело в Съда на Европейския съюз, ако пакетът окончателно бъде
приет през юли.
46% празни курсове очакват българските тежкотоварни фирми, ако тирът трябва да се прибира на всеки 8 седмици, а
шофьорът на четири.
Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи: Все пак има едни 18 месеца, докато влезе в сила
връщането на превозното средство. Що се отнася връщането на водача, за съжаление, то влиза на четвъртата седмица и
оттам именно ще дойдат трудностите на българските превозвачи.
Веселин Стоянов има голяма фирма с около 200 камиона, оперираща в цяла Европа. Той обмисля изтеглянето си от
България.
Веселин Стоянов, собственик на фирма за тежкотоварни превози: Ние не сме против защитата и социалните права на
шофьорите. Напротив, осигуряваме със сигурност възможността за връщането на шофьора при негово желание. Но в
никакъв случай не можем да приемем, че това трябва да бъде задължителна мярка.
Освен загуба за фирмите разпоредбите биха довели и до 2% увеличение на въглеродните емисии, което противоречи на
т.н. "Зелена сделка": основна политика на ЕК за 90% по-малко вредни емисии до 2050 г.
Йордан Арабаджиев, председател на Съюза на международните превозвачи: Това е може би първият законодателен
акт на Европарламента, който разделя ЕС не по политически признак, а по чисто географски признак.
България и държавите от Източна Европа "против" пакета нямат достатъчно гласове срещу западноевропейските
държави.
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Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи: Това е абсолютна дискриминация по отношение на
нашите колеги.
Оттук нататък след гласуването България ще трябва да обмисли стратегията при евентуално окончателно гласуване на 8
юли.
Халил Летифов, председател на Комисията по транспорт в НС: Следващата стъпка, която идва поред и, според мен,
ние ще я предприемем е колективен иск към Съда на ЕС за това, че са нарушени основни принципи на ЕС и с това се
наказва една част от бизнеса, а и от страните от периферията.
Фирмите ще трябва да инсталират и електронни тахографи, което е инвестиция от по 1500 евро за тахограф.
14 000 шофьори и административен персонал е зает в тежкотоварния транспорта у нас. Секторът осигурява 1,5% от
българския БВП на България.
Българските и румънски превозвачи организираха неколкократни протести у нас и в Европа, но промените в пакета са
пред финално гласуване без оценка за въздействие.
Дневник
√ Борисов обяви, че заради действията си в полза на хората е обект на нападки
В началото на извънредното заседание на правителството вчера премиерът Бойко Борисов направи изявление, което да
се види от медиите и в което с конкретни примери отново лансира тезата си, че е обект на нападки и комикси, защото
правителството действа в полза на народа и по-конкретно спира кранчетата към олигарсите.
Едно от решенията на вчерашното правителствено заседание, което бе прието на живо пред камерите на телевизиите, бе
това, че държавното дружество "Булгаргаз" ще възстанови 201.7 млн. лв. на своите клиенти, купували газ на свободния
пазар през първите три месеца на годината. Борисов обяви, че това е възможно, след като управляващите са провели
"трудни няколкомесечни успешни преговори" и сега "няма повече кранчета, кранове и посредници по тръбите на газа за
България".
Борисов има предвид споразумението между "Газпром" и Европейската комисия, чрез което на руския гигант не бяха
наложени глоби, като в замяна на това той пое ангажименти след приключилото 7-годишно антимонополно
разследване. Руската компания трябваше да понижи цените и да спре да се опитва да предотврати навлизането на
конкуренти на източноевропейския пазар. Разследването се отнася до предполагаемата злоупотреба на "Газпром" с
господстващото си положение на газовите пазари на България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Унгария и
Словакия. След това всяко правителство трябваше да проведе собствени преговори с "Газпром" и да предоговори цените
си, което България направи със закъснение от около година спрямо другите. На 3 март бе обявено, че руският газ
поевтинява със задна дата от 1 август 2019 г. с над 40%.
Вчера премиерът изчете справка, с която похвали действията на оглавяваното от него правителство, като обяви, че към 1
юни цената на газа е с 53% по-ниска спрямо миналата година, а към март - с 42%. Изчете и разпределението на парите,
които "Булгаргаз" трябва да върне - 59 млн. лв. отиват за "Топлофикация София", за газоразпределителните дружества 22 млн. лв., за химическата промишленост - 52 млн. лв., за стъкларската - 16 млн. лв.
"Затова очаквам утре някоя хубава карикатура да има, защото стотиците милиони се връщат при българските граждани",
заключи Борисов. След като обвиняемият бизнесмен Васил Божков започна да разпространява различни обвинения към
Борисов и други хора от обкръжението му, премиерът няколко пъти се оплаква от карикатурата със своя образ, на които
е обект във в. "Сега". В допълнение Божков обявява във "Фейсбук" някои от сигналите си чрез комикси.
"Само преди няколко дена завършиха тежките дела във Великобритания, помните при предишните управляващи бе
открадната КТБ. С огромни усилия успяхме да върнем 125 млн. евро и към момента в масата на несъстоятелността има
1.150 млрд. лв. Затова не ни обичат, затова пишат карикатури", обяви Борисов.
Така той "претопли" новина, която е обявена преди месец от финансовия министър Владислав Горанов (който също е
обект на обвиненията на Божков) и отново в контекста на обвиненията на Божков. Става дума за спечелено дело, при
което БТК връща в масата на несъстоятелността на фалиралата КТБ 125 млн. евро. С парите през 2012 г. Цветан Василев,
който тогава бе мажоритарен собственик на КТБ, купи БТК. Повече по темата четете тук.
Така премиерът изчисли, че с парите от газа и тези, върнати в масата на несъстоятелността на КТБ, откъдето се връщат
парите на граждани и фирми, са върнати общо 1.5 млрд. лв. "при хората от олигархията". "Що да не понесем комикси,
може на децата да ги покажем, то е интересно. Така че да знаете за какво става въпрос, защо е тази ярост. Защото няма
посредници, няма на кранчетата, не изтича повече газчицата, а цената е двойно по-ниска. Смятайте от 1990 г. досега
какви милиарди са изтекли при олигарсите. Е, как няма да рисуват от най-хубавите курорти - сутрин си лежиш и си
рисуваш, но един по един парите ще отидат при хората и при народа. Това правим", обяви Борисов.
Даде думата и на социалния министър Деница Сачева да обяви колко са изплатените до момента суми по мярката 60/40
и да обяви решението мярката да се удължи до края на годината, но в друг формат. Борисов поръча тя да се приложи и
за фитнес залите, които също бяха затворени по време на извънредното положение.
На транспортния министър Росен Желязков бе дадена думата, за да обяви, че с решението на съда за концесионера на
летище София се дава път на подписването на договора за концесия и влизането във владение на компанията. Желязков
обяви, че за да стане това, компанията ще внесе 500 млн. лв. без ДДС. Като с парите, каквато беше и първоначалната
идея, ще се обнови БДЖ.
Борисов накара Желязков да обяви, че концесионерът е летището в Мюнхен, а не както се твърдяло, че летището се дава
"на Турция, на Анадола. Не че турските авиокомпании са лоши, но това се говореше. А Мюнхен е столицата на Бавария",
обяви Борисов.
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За ползата на БДЖ от концесията на столичното летище Борисов поръча "по най-бързия начин да обновим железницата,
за да може хората да ползват най-доброто. Тогава можем да им кажем: слезте от колите, качете се на влака, ще стигнете
за 3 часа до морето, интернет, климатик, всичко е обновено. По най-бързия начин това да се случи", обяви той.
От въпрос към социалния министър се разбра, че тя заедно с министъра на образованието работи по закон за
жестомимичния език, който ще вменява определен брой емисии новини на ден да бъдат съпроводени от него.
√ С неплатени глоби към пътна полиция няма да може да се напуска страната
Система за контрол на излизащите от страната, която не позволява напускането на пределите на България от хора с
неплатени глоби по Закона за движение по пътищата работи пробно на ГКПП-Кулата от началото на този месец, стана
ясно вчера при посещение на място на министъра на вътрешните работи Младен Маринов. На пункта има и терминал, на
който фишовете и актовете могат да бъдат платени.
Плановете са до 15 юни системата да обхване и другите гранични пунктове, съобщи "Нова телевизия". При установяване
на невръчени санкции, те ще бъдат връчвани, а при неплатени актове, ще се отнемат и шофьорски книжки.
На ГКПП-Калотина системата работи от 3 юни и до момента са засечени 1722 неплатени фиша на стойност 205 290 лв.
Това е пореден опит да се увеличи събираемостта на глобите по Закона за движение по пътищата.
Както съобщи "Дневник" неотдавна за последните 4 години и 4 месеца приходната агенция (НАП) е събрала
принудително близо 54% от сумите по наложените от органите на МВР глоби за нарушаване на правилата за движение
по пътищата.
В момента за обществено обсъждане са качени и промени в Закона за движение по пътищата, които предвиждат побързо налагане на санкциите и намаляване на възможността за избягване на наказание заради изтекла давност. Найсериозната промяна е, че за всички нарушения ще се издават фишове, като отпаднат актовете и предвиждането на
възможност те да се считат за връчени и когато виновникът не е открит. При сегашната ситуация фишове се съставят за
по-дребни нарушения, а за сериозните се прави акт за установяване на административни нарушения.
√ Как се дегустира вино онлайн - бизнесът на изложенията се опитва да се върне към живот
Повечето служители - съкратени, събитията - отложени по няколко пъти, други отменени напълно, а бизнесплановете
зачеркнати. Такава картина рисуват организаторите на изложения и собствениците на изложбени площи след като
бизнесът секна напълно с въвеждането на извънредното положение заради заразата от COVID-19 в средата на март.
Дейността е разрешена отново едва от десетина дни - от 30 май, при това с изричното условие при събития да се ползва
едва 30% от капацитета на залите. След 15 юни се очаква той да бъде повишен на 50%, а всички в този бизнес се надяват
от септември всичко да е постарому, за да могат да свият загубите за годината. За печалба никой дори не мечтае.
Разхлабването на мерките не стимулира дигитализиране на този бизнес, а и опитите, не само в България, в тази посока
не са особено резултатни, макар че виртуалната реалност със сигурност частично ще навлезе и в този сектор.
Когато гръм удари
Много са бизнесите, които смятат, че тъкмо те са най-силно засегнати от кризата с коронавируса и отгоре на всичкото
популярната правителствена мярка 60/40 не може да се приложи за тях. Така мислят и собствениците на зали за
изложения и конференции и организаторите на такива събития.
"Това е един от най-засегнатите сектори, заедно с ресторантьорския, защото са дейности, които по никакъв начин не
можеха да се провеждат. При магазините може да е паднал оборотът, а тук е нула - като отрязано с нож", казва Емил
Коралов, издател на DiVino, а също организатор на винени изложения, сред които DiVino taste и Discover.Vino World.
Допълва, че бизнес плановете на бранша са тотално провалени за тази година и в момента се опитват да спасяват
положението съвсем сами. "Не смятам, че помощта от държавата трябва да бъде грандиозна, но облекчения не е лошо
да бъдат измислени - отлагане на данъци, например, биха помогнали", посочва той.
Въпросът е да има разбиране и да се отложат разходи. Държавата да поеме буфера, а не да ни натиска всичко да платим
и тогава да има някакво облекчение.
Според Калоян Тодоров, собственик и изпълнителен директор на групата СЕГ (най-добре позната със "София ивент
център" в мол "Парадайс") 2020 г. се е очертавала исторически най-добрата за бранша, а през февруари най-големият
проблем е бил как да вместят всички заявки за юни: "Сега само си го спомняме приятно". Той също смята, че секторът е
най-засегнатият от ограничителните мерки. "Първи влязохме в кризата и последни ще излезем", обяснява, като посочва,
че трудно ще се върне нагласата на хората да влязат пак в залите. Разказва, че още в началото на март са анулирани
всички събития - първо тези за март и април, а после и тези за май и юни.
Първият месец на шок довел до хибридни събития, при които лекторите са в залата и правят презентации на сцена, а
публиката е онлайн. През април и май основно са прели виртуални студиа, но така и не се стигнало до сериозен интерес.
По план компанията е трябвало да отбележи ръст на приходите от 15% за 2020 г., а сега се надява да е "на минус 50%",
което определя като "една добра прогноза" при положение, че половин година и част от есента може да се смятат за
заличени. Част от клиентите са отказали дори есенни събития, най-вече международни, без дори да изчакат развитието
на ситуацията.
Да пазиш екип при шест празни месеца
Около 50% от персонала е временно освободен, а това е много квалифициран и търсен преди това персонал, обяснява
Калоян Тодоров. Допълва, че при планирани приходи в милиони и нула изпълнение, схемата 60/40 не може да помогне.
Около 65-70% от служителите на "Интер експо център" също са освободени, без ясна перспектива дали и каква част от тях
ще се върнат наесен. От пролетния календар са отпаднали пет традиционни изложения и едно гостуващо, като три са
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пренасочени за есента, а останалите ще бъдат с нулева година. Някои от конгресните събития са пренасочени за юниюли, а други за есента или за след година.
Според управителя Ивайло Иванов поради сезонността на бизнеса мярката 60/40 е неприложима - главно заради
изискването служителите да бъдат задържани три месеца след финансовата помощ, защото в случая времето съвпада с
летния сезон, когато по традиция няма събития. "Март, април и май са ни трите силни месеци в годината. За момента се
получава повече от 6 месеца без дейност - 3 напълно блокирани, а в останалите - минимално разрешена дейност",
посочва той. Прогнозира, че ако през юни-юли записванията вървят добрe, ще може по-отрано да събере пак екипа, но е
предпазлив, защото може да има втора вълна на вируса. Надява се, че ако това се случи, няма да има "такива драстични
мерки", взети още "след първия разболял се", при които се затварят цели отрасли в икономиката.
От затварянето на НДК на 8 март досега са отпаднали над 200 сигурни събития, обяви председателят на Съвета на
директорите на двореца Борислав Велков и уточни, че сериозна част от тези, които са били в напреднала фаза на
договаряне за есента и началото на следващата година, също са отложени, което е потенциална загуба на сигурен
календар. Става дума за културно-развлекателни събития и за множество конгресно-конферентни прояви, сред които
знакови събития като "София филм фест" и "Мастер оф арт", Пролетния базар на книгата, изложението "Стройко",
концерти на български и чуждестранни изпълнители в емблематичната Зала 1. Отпаднали са целите месечни програми
на Театър "Азарян", ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс, Литературен клуб "Перото" и др.
Велков посочва, че кризата с коронавируса е изправила НДК пред нуждата от цялостна административна реформа. От
думите му се разбира, че предстои оптимизиране на екипа - "включително свиване на числеността и промяна във
функциите, така че цялостно да отговорим на предизвикателствата в нашия сектор".
Посочва, че пряката финансова загуба за НДК за периода на извънредното положение е близо 1 млн. лв.от отменени
събития, потенциалните загуби от отказани, отложени или замразени в напреднал етап на преговори събития, които
възлизат на около 1.2 млн. лв.
НДК е тежка машина и не беше възможно да се спре напълно, така че през извънредното положение се натрупаха и
задължения към доставчици от 1.5 млн. лв.
За да балансираме положението в изминалите месеци, се възползвахме от мярката 60/40, което беше спасителен пояс",
допълва той.
Конферентно лято
Емил Коралов разказва, че за пръв път тази година е имало план най-добрите български 50 вина да бъдат наградени на
специално събитие, в което има дегустации и купон, но събитието отпаднало. "Не можахме да му намерим място в
календара, а не може да се разтегля до безкрай срокът на провеждането, защото част от наградените вина започват да се
изчерпват и няма да можем да осигурим дегустацията", обяснява той.
Под въпрос е и два пъти отлаганото изложение за чуждестранни вина (Discover.Vino World 2020), което засега е
насрочено за юли макар обичайно да се провежда април или началото на май. Обяснява, че местенето на събития е
"супер голям проблем", защото всеки се опитва да остане в рамките на годината, за което са на разположение 2-3 месеца
през есента, а големите площи за събития в София не са чак толкова много. Всичко това върви ръка за ръка със загубите част от спонсорите оттеглят подкрепата си, част от изложителите се отказват.
Определя изискванията за 30% от капацитета, а след 15 юни - 50%, за "много разтегливо понятие", тъй като няма
дефиниция за капацитет и е много по-добре, ако се създаде някаква система на единица площ - 1 човек на кв. м,
например.
Около 30% от пролетните събития са успели да намерят дати за есента, някои са се отказали, а други направо са
пренасочили за 2021 г., разказва Калоян Тодоров. Смята, че част от отложените международните събития няма да се
върнат скоро, защото при тях изборът за пътуване в чужбина не е само личен, но и корпоративен.
С надежда за есента
Посочва, че в последните дни има плахи запитвания за конференции през лятото. Това е и видът събития, които очаква
най-бързо да се върнат на дневен ред. Прогнозира активно търсене на дати и в последните 10 дни на август да започне
планиране на есенните събития. Подчертава, че са взети санитарни мерки, които дори надхвърлят изискваните и се
надява "хората да се успокоят и да планират есенните събития".
С надежда към есента гледа и управителят на "Интер експо център", който смята, че ако програмата тогава се изпълни,
щетите ще са една трета от бизнес плана за годината. Допълва, че смяната на датите на едно събитие не означава, че
няма загуби по него - направените в аванс разходи по гостуването на чуждестранни лектори, поръчан вече кетъринг,
рекламна кампания.
Според него индикациите за второто полугодие са много положителни, дори участниците от Италия са потвърдили
участието си в планираните преди кризата мащаби в изложението "Интер фууд енд дринк" през ноември. Някои
изложения няма да се състоят наесен, защото вече е планирано да минат на двугодишен цикъл. Организаторите на други
пък не виждат смисъл от издание през октомври, след като през март е традиционното им време. Сезонът в центъра
започва на 16 септември по ирония с изложението "Булмедика, Булдентал".
В НДК най-трудно е с концертите на чуждестранни изпълнители, които са част от турнета, и за някои още не могат да се
намерят нови дати. Междувременно дворецът премести събитията си на открито върху сцената, наречената "Платформа
6". На нея са планирани лятно издание на "Киномания", серия от концерти със Софийска филхармония, корпоративни,
конгресни, конферентни и детски събития, изложения, изложби. "Макар в съзнанието на хората да сме културна
институция, НДК никога не е разполагал със субсидия или с фонд за продуциране на културни събития - всяка собствена
продукция е финансирана и със собствени средства. В този смисъл беше от изключителна важност да сме максимално
бързи с решение за събитията", посочва Борислав Велков.
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Накъде ще вървят цените
В ситуация на няколко месеца без стотинка приходи и частично запазени разходи изложители и приемащи изложения са
много чувствителни по въпроса за цените. Ако при самолетните билети се очаква срив в битката за потенциални пътници,
то в сектора на изложенията никой не планира да сваля цените и се надява да не му бъде искано такова нещо.
"Ние не сме коригирали цените в никаква посока, засега доставчиците на площ не са дали индикации за промени.
Предполагам, че никой няма да вдигне цените, защото това не е правилно", казва Емил Коралов. Нямаме полезен ход направихме икономии, дейността ни е на себестойност и дори на загуба, но важното е да се завърти обратно колелото,
допълва Калоян Тодоров. Не смята, че който и да е от колегите му ще увеличава цените.
Според Ивайло Иванов е имало известно повишение на цените преди кризата с коронавируса и не смята, че от него
предстои отстъпление. "В никакъв случай не се планират драстични отстъпки или намаления. Дори в момента сме в потежко положение и се налага, ако едно събитие се окаже нерентабилно, изобщо да го откажем. В момента календарът е
пълен, опитваме да не вдигаме цените, но много от нашите разходи растат", допълва той. Разказва, че въпреки забраната
за дейност, към 30 юни (за когато бе отложено със закона за извънредното положение плащането на местните данъци бел. авт.) се дължат поне 50% от местните данъци и такси: "Надяваме се максимално бързо да си стъпим на краката".
А не може ли всичко онлайн
Наскоро в проучване на Българската търговско-промишлена палата близо 65% от предприемачите заявяват, че се
чувстват подготвени да участват в онлайн събития. Заради коронавируса много бизнеси минаха на онлайн режим, но не
за всички това е възможно.
Човек става страшно изобретателен в такива моменти, коментира онлайн алтернативата Емил Коралов. Според него това
е вариант, но доста сложен, ако например, се прави дегустация на вино. Обяснява, че при обичайната се тестват 10
бутилки, които при онлайн вариант би означавало всички участници да купят по 10 бутилки, ако наистина искат да опитат
вината с водещия, а не само да слушат и гледат. "Чисто като бизнес модел не излиза", посочва той. От собствен опит
разказва за проведени онлайн уроци по готвене. "Имахме относителен успех, това беше свързано с условието всеки да си
купи продуктите, но не може да бъде постоянно така. Трудно ще проработи", посочва той.
Според директора на НДК обаче все по-очевидна е необходимостта от форсирано развитие на дигиталните услуги, тъй
като все повече се говори за навлизането на хибриден тип събития, които в едната си част се провеждат на живо, а в
друга - онлайн. Той вижда потенциал и в неизползваните активно досега пространства като общите части и големите
фоайета, позволяващи събиране на хора при голяма дистанция..
Ивайло Иванов разказва, че в Германия е била разработена платформа за онлайн изложения. Казва, че ползата от нея
още е неясен, а самият той е песимист. Вижда дигитализацията в сектора като допълнителен елемент и догодина
планира в рамките на конференциите да могат да се включват онлайн срещи с чуждестранни лектори, които нямат
възможност да дойдат лично. Но не прогнозира бъдеще в 100% виртуални изложения на българския пазар, "защото го
няма личния контакт и нетуъркинга" и пита как се очаква инженерите да видят онлайн нова машина и така да се вземе
инвестиционно решение за 1 млн. лв.
√ Брюксел обявява как ще се преговаря със Скопие и Тирана
Северна Македония и Албания се готвят за още крачки по пътя към евроинтеграцията си - днес или утре Еврокомисията
трябва да оповести начина на преговаряне с всяка от двете държави.
Преговорната рамка ще даде на държавите в блока възможност да изразят позициите си и - за пръв път - ще започне
процеса на диалог със Северна Македония по нова методология, свързана с върховенството на закона. Коронавирусът
вероятно ще измести първата междуправителствена конференция - фактическо начало на преговорите с Тирана и Скопие
- за есента.
Това е само малка стъпка в пътя на Северна Македония и Албания към членство, два месеца след като европейските
лидери подкрепиха начало на преговорите с двете страни. До края на месеца - в рамките на хърватското
председателство на Съвета на ЕС - трябва да се появи версия, която ще включи началните позиции на държавите членки.
Ще има и "минидоклад" за състоянието и напредъка на двете дърави, който ще бъде предаден на съвета на посланиците
от страните в ЕС и на Комитета за разширяване към Съвета на ЕС (преди "големия" доклад, т.нар. нов пакет за
разширяване), изготвян от комисията за държавите със статут на кандидат или потенциални кандидати за членство.
Процесът на съгласуване на рамката обикновено може да продължи няколко месеца, а това означава, че следващото поважно развитие вероятно ще е по време на германското председателство.
Процесът пряко засяга България. През октомври, когато Европейският съвет не даде на Скопие и Тирана подкрепа за
начало на диалога, София обяви - а парламентът подкрепи - позиция с няколко искания, свързани например с понятиията
македонски език и македонско малцинство. Наскоро заради тях отново прехвърчаха искри между България и Северна
Македония.
Главният преговарящ Буяр Османи - който заема тази позиция като служебен вицепремиер в преходно правителство,
месеци преди евентуални избори - поиска партиите в Скопие да се обединят за обща позиция въпреки изострянето на
политическата реторика преди вота, отложен заради COVID-19. Изборите трябваше да се състоят предсрочно, през април,
заради първия отказ на европейските лидери да одобрят преговорите.
За Албания ситуацията е по-различна. Рискът за Тирана е западноевропейски държави да поставят препятствие в хода на
преговорите заради проблеми във върховенството на закона.
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√ Виетнам ратифицира споразумението за свободна търговия с ЕС
Виетнам ратифицира вчера споразумението за свободна търговия с ЕС. То ще съкрати или отмени 99 процента от митата
върху стоките, с които търгуват югоизточната азиатска страна и 27-те, предаде "Ройтерс". Така Виетнам ще има повече от
необходимите стимули за развитие на икономиката след пандемията.
Депутатите в Националното събрание, което почти винаги ратифицира предложенията на правителството, гласуваха с над
94 процента в подкрепа а Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам. Споразумението ще влезе в сила
през юли и е второто подобно на ЕС с членка на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) след
споразумението със Сингапур.
Виетнам ще има преходен период от 10 години за някои вносни стоки, сред които са автомобилите. Споразумението ще
отвори сектора на услугите във Виетнам, включително пощенските, банковите и обществените поръчки, ще уреди някои
стандарти и ще защити храни и напитки в ЕС като френското шампанско и гръцкото сирене фета от виетнамски
фалшификати.
Световната банка прогнозира през май, че споразумението с ЕС може да повиши брутния вътрешен продукт на Виетнам и
износа съответно с 2.4 и 12 процента до 2030 година и да даде поминък на стотици хиляди безработни хора, припомня
"Ройтерс".
Bloomberg TV Bulgaria
√ Какви са ползите от дистанционното обучение по време на пандемия?
Огнян Траянов, председател на УС на БАИТ, Смарт час, 08.06.2020
Конкурсът "Дигитални новатори в образованието" е нова идея, която възникна благодарение на желанието да насърчим
и да се отблагодарим на учителите, които в кратки срокове, без предварителна подготовка, при това сравнително бързи
и ефективно, успяха да приложат цифровите технологии и да спасят учебната година, заяви Огнян Траянов, председател
на УС на БАИТ, в предаването "Смарт час" с водещ Живка Попатанасова.
Траянов обясни, че конкурсът се фокусира върху дигиталните иновации и тяхното приложение в образованието.
"Дистанционното обучение даде възможността бързо и ефикасно да се работи с определени групи ученици. Това е
стъпка към персонализираното образование, част от четвърта индустриална революция. Дистанционното
обучение дава шанс отлични учители да бъдат споделен ресурс за цялата образователна система".
По отношение на достъпа до дистанционното обучение гостът каза, че интернет покритие има, но липсват устройства.
Огнян Траянов обяви и нова инициатива за каскадиране на техника – предоставяне на компютри за деца в отдалачени
региони.
Гостът спомена, че в момента достъпът до образование се демократизира чрез форми на интегрални програми,
илюстриране на дистанционното преподаване в час и даването на проекти онлайн.
Освен това Траянов е убеден, че игровият подход трябва да присъства в дистанционното обучение.
Цялото интервю вижте във видео материала.
√ Полското икономическо чудо е към края си
Спестяванията на повечето поляци са недостатъчни
Кризата в полската икономика, най-голямата в Централна Европа, едва започва. Правителството предостави четири
антикризисни пакета в борбата с коронавируса от средата на март, но много предприемачи отчитат забавяне на
обработката на заявленията за помощ поради административни спънки, пише Флориан Хасел за Sueddeutsche Zeitung.
Започнаха протести сред представители на бизнеса, определени като неправомерни във време на пандемия и
санкционирани. Те обаче могат да бъдат само началото на по-голяма вълна от такива. През април в Полша вече 153 хил.
служители бяха отстранени от длъжност, което е най-лошият спад на работни места за последните две десетилетия. Още
стотици хиляди поляци са застрашени да загубят работата си си до края на годината. Икономистите се опасяват, че
равнището на безработицата може да скочи от 5 до 15% до края на 2020 г., отбелязва Хасел.
Полша дължи на непрекъснатия си икономечески подем през последните десетилетия преди всичко на ролята си на
производител за германски, френски или английски компании. Почти половината от БВП на страната идва от износа и
повече от две трети от него е ориентиран към чуждестранни компании. По данни на Германско-полската търговскопромишлена палата повече от 5000 германски компании са осигурили препитание на 391 хил. поляци до момента, преди
да започне кризата.
Volkswagen е един от най-големите работодатели в Полша – доказва го град Познан, където компанията е
позиционирала дейност. Колко от почти 11 000 работни места там и при редица доставчици на авточасти ще се запазят –
никой не знае. Същото важи за десетки хиляди поляци във фабриките за мебели, които работят предимно за външни
пазари. По данни на Централната статистическа служба в страната промишленото производство отчита спад с 24,6% на
годишна база. В автомобилната индустрия спадът е 78,9%.
Ако Полша е прескочила рецесията през 2008 г., прец 2020 г. нейната икономика ще се свие с 4,6%, гласи прогноза на
МВФ.
Много държавни служители също са застрашени от отстраняване. В средата на април правителството създаде
"Антикризисен закон 2.0", а в четвъртия такъв е упоменато, че вече и държавни служители могат да бъдат съкратени.
На 50% полската икономика се уповава на доставчици на услуги, които също са силно засегнати от кризата. Ежедневникът
Rzeczpospolita посочи, че досега почти два милиона поляци са работили в секторите на туризма, ресторантьорството,
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транспорта, образованието, културата и развлекателния бранш. Стотици хиляди работни места са под въпрос. Същото
важи и за търговските центрове, пише Флориан Хасел.
Дори привидно устойчивите на криза индустрии често се „стъпват по тънък лед“ - една четвърт от всички аптеки
регистрират загуби. Допреди началото на кризата 700 000 поляци бяха заети в областта на транспорт или туризма и още
300 000 - в ресторантите, които бяха затворени за два месеца.
Кризата в Полша обаче има и своите успешни примери. Куриерските компании като DHL процъфтяват, същото се отнася и
за фармацевтичните и биотехнологичните компании.
Спестяванията на повечето поляци са оскъдни дори след три десетилетия на пазарна икономика. 29% от всички поляци
изобщо нямат такива, а 42% заявяват, че средствата им невинаги стигат за един месец, сочи доклад на полския клон на
ING-Bank.
Стотици xиляди пoляци, работещи в Гepмaния, Aнглия или Чexия, от началото на март вeчe нe мoгaт дa paзчитaт нa
дoxoдитe cи или дa изпpaщaт пapи y дoмa, разкри авторът.
В Полша на работа са назначени около един милион украинци – най-често в областта на строителството, болниците,
промишлеността и старческите домове, при това с временни договори. С нарастващата безработица и по-малко работни
места за украинците съседната страна може да загуби до 4 млрд. долара, които украинците преди това изпращаха до
близките си ежегодно, обобщава Sueddeutsche Zeitung.
√ Сривът на испанската икономика довежда мнозина до глад
Пазарът на труда в страната е франгментиран, постоянните договори са малко
Коронавирусната пандемия блокира голяма част от испанската икономика. Когато премиерът на страната Педро Санчес
обяви извънредното положение на 14 март, магазините, ресторантите, концертните зали и доста други видове бизнес
прекратиха дейност. В рамките на ден общественият живот и икономиката затихнаха, пишат за Der Spiegel анализаторите
Хелене Цубер и Щефен Людке.
При 760 хил. безработни от началото на годината за шест седмици от началото на пандемията общо над 3 млн. души са
загубили работата си, а други над 3 млн. са били временно освободени, става ясно от материала.
Понастоящем благотворителната организация в централната част на Сарагоса осигурява безплатна храна на 2271 души, с
504 повече, отколкото преди извънредното положение.
На територията на цяла Испания се срещат затруднения, породени от кризата. В Мадрид и Барселона, както и в някои
региони, служителите на хуманитарната организация към Католическата църква са направили 60% повече дарения в
сравнение с предишни години, казва Раул Флорес от Фондация „Foessa“.
Опашките от гладуващи стават все по-дълги. Те са най-видимият признак за това, което очаква страната през следващите
месеци - вероятно най-голямата икономическа криза от края на гражданската война през 1939 г., съобщава още Die Zeit.
Според Централната банка на Испания икономиката на страната може да се свие с до 14% при най-лошия сценарий, а
безработицата да нарасне до 21%, като тогава делът на държавния дълг вероятно ще се увеличи до 130% от брутния
вътрешен продукт.
Допреди пандемията Испания все още не се бе възстановила напълно след финансовата криза от 2008 г. Дори гогаав
нивото на бедност беше около 20 %. Пазарът на труда е фрагментиран, твърде малко служители имат постоянни
договори с право на обезщетения при безработица. Според статистиката на испанската агенция по заетостта Sepe 8,4
милиона души търсят работа, подчертават Хелене Цубер и Щефен Людке.
В края на май испанското правителство одобри въвеждането на минимален доход от 462 евро на месец за бедните, а за
мночленните семейства той ще се увеличи до 1,015 евро, обяви вицепремиерът на Испания Пабло Иглесиас. Средствата
ще се отделят за лицата, чиито минимални доходи са под 1000 евро.
Правителството в Мадрид възнамерява да използва парите за борба с нарастващата бедност в страната. Около една пета
от населението е изложено на риск от бедност, което е повече от средното за ЕС ниво.
Междувременно общественото недоволство в Испания срещу министър-председателя Педро Санчес се засилва
осезаемо. Това, което отключи широките критики срещу социалиста, е липсата на ефективност по отношение на
мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса в Испания, която е сред страните с най-висока
смъртност от заразата в Европа, пише Bloomberg.
Икономиката на страната тепърва се отваря след три месеца на ограничителни мерки срещу коронавируса. А в столицата
Мадрид вече ситуацията е коренно различна и бяха организирани мащабни антиправителствени протести, които
изпълниха улиците на града в събота.
√ Лагард: Засилването на паричните стимули е оправдано
ЕЦБ очаква икономическо свиване от 8,7% в еврозоната тази година
Гуверньорът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че засилването на паричните стимули за
борба с коронавирусната криза е оправдано заради „сериозните рискове“ за ценовата стабилност, предаде Bloomberg.
Нетните ефекти от разширяването на програмата за спешно изкупуване на облигации с 600 милиарда евро (687
милиарда долара) до 1,35 трилиона евро са „изключително положителни“, заяви тя пред депутатите в Европейския
парламент по време на виртуално изслушване в понеделник.
Коментарите на гуверньора са защита срещу обвиненията, че извънредните мерки на ЕЦБ за борба с рецесията може да
не са пропорционални на риска от странични ефекти като покачване на цените на активите и намалена възвръщаемост
на спестяванията.
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„Тези мерки не само попречиха на икономиката да навлезе в депресивни и дефлационни условия, но и допринесоха за
подкрепа на заетостта и намаляване на рисковете за финансова стабилност“, каза тя.
„Решението за разширяване на пандемичната програма за спешни покупки ще се окаже от съществено значение за
избягване на още по-дълбока рецесия и ускоряване на пътя ни към нормализирането“, добави Лагард.
Временен инструмент
Тя каза още, че планът е "временен, целенасочен и пропорционален" и подчертава “решителността и готовността на
Управителния съвет да коригира всички свои инструменти по подходящ начин, за да гарантира, че инфлацията ще се
придвижи към целта си".
ЕЦБ очаква икономическо свиване от 8,7% в еврозоната тази година, като инфлацията през следващите години ще остане
далеч под целта на институцията от малко под 2%.
Лагард също така отправи послание към лидерите на Европейския съюз да не се бавят с одобряването на план за
съвместно заемане на 750 милиарда евро за подпомагане на затруднените държави да възстановят икономиката си.
„Ще бъде важно този пакет да бъде приет бързо“, каза Лагард.
„Определянето на ясна времева рамка ще даде повече сигурност и увереност на гражданите, бизнеса и финансовите
пазари. Всяко забавяне рискува да увеличи разходите, а оттам и финансовите нужди на тази криза", коментира още тя.
Мениджър
√ Зам.-министър на земеделието е с коронавирус, затварят ведомството
Сградата на министерство на земеделието, храните и горите ще бъде затворена през днешния ден заради заразен с
COVID – 19 заместник-министър. Затварянето на ведомството се налага, за да бъде извършена пълна дезинфекция,
съобщават от министерството, цитирани от Нова тв.
Заместник-министърът се е почувствал зле и вчера е отишъл да си направи тест. Ръководството на ведомството е
получило информацията в края на работния ден и след дадения извънреден брифинг от миистър Танева за журналисти
по изтеклия по-рано компрометиращ откъс от запис на онлайн среща със земеделски производители.
Министър Танева спешно дава обяснения по изтекли "инструкции" за измами с евросредства
В сградата два пъти седмично се извършва пълна дезинфекция, като последната е направена в края на работния ден в
петък, 5 юни.
Текущата работа във ведомството ще продължи дистанционно, онлайн услугите за гражданите също ще бъдат
извършвани. През днешния ден ще бъдат тествани служители във ведомството.
Това е третият случай на установяване на инфекция в някое от министерствата. През май за кратко бяха затворени
министерството не екологията, а седмица по-късно и регионалното министерство за спешна дезинфекция след открити
носители на COVID-19.
√ Европейската комисия отпуска 314 млн. евро на иновативни предприятия
Европейската комисия чрез пилотния инструмент „Ускорител“ на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) предоставя
близо 166 млн. евро на 36 предприятия, готови да се включат в борбата с пандемията от коронавирус. Тя освен това ще
отпусне над 148 млн. евро на други 36 предприятия, които искат да допринесат за плана за възстановяване за
Европа. Така в този кръг на финансиране общите инвестиции от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“ ще достигнат 314 млн. евро, съобщават от представителството на ЕК в България.
"Огромният талант и преломните идеи на иновативните европейски предприятия ни дават надежда. Нашата повишена
подкрепа за Европейския съвет по иновациите ще отключи техния потенциал, така че да се справим по-добре с
коронавируса и да подпомогнем възстановяването. Европейският съвет по иновациите откликна бързо на кризата с
коронавируса и показа гъвкавостта и положителното въздействие на финансирането от ЕС", заяви комисарят по
въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел.
Избраните 36 фирми, които ще допринасят за борбата с коронавируса, ще работят по новаторски проекти. Например,
разширяване на производството на кърпички за биологично обеззаразяване, разработване на системи за наблюдение на
вентилацията, които осигуряват за оказващите първа помощ данни в реално време за качеството на предоставяната на
пациента вентилация, създаване на платформа за антитела за лечение при тежки случаи на зараза и много други.
Освен това, на 139 фирми, които се занимават с този проблем, но в сегашния кръг не можаха да получат финансиране
поради бюджетни ограничения, беше присъден новосъздаденият Печат за високи постижения в борбата с COVID-19. Този
специален знак отчита значимостта на техните предложения и следва да им помогне да привлекат финансиране от други
източници.
Други 36 фирми, които имат готовност да се включат в плана за възстановяване за Европа, ще работят по редица проекти
от различни сектори — например проектиране на по-здрави и по-високи кули за вятърни турбини (тези кули ще се
изграждат от дървени модули и ще могат да намалят сериозно разходите за вятърна енергия), създаване на система за
производство на органични торове и разработване на основано на блокверига решение за устойчиви практики за
рециклиране в помощ на производителите.
Допълнителни 679 печата за високи постижения бяха дадени за висококачествени предложения, които са изпълнили
критериите за финансиране от ЕСИ, но не можаха да получат средства поради ограничения бюджет.
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√ Германия и Франция фокусират държавната помощ върху електромобилите
Германия и Франция съсредоточиха държавната помощ в автомобилния сектор върху насърчаване на покупките на
електрифицирани превозни средства, било чрез покупка или чрез развитие на инфраструктура за зареждане. С тези
планове и двете страни искат да заемат позиции в надпреварата за електрификация.
В случая на Германия държавата одобри стимулиращ пакет за автомобилния сектор, който достига 11,7 милиарда евро.
От това разпределение на бюджета 2,2 млрд. евро ще отидат за стимули за закупуване на превозни средства с нулеви
емисии и автопаркове на електрически превозни средства. Освен това ще бъдат отпуснати още 2,5 млрд. евро за
развитие на инфраструктури за презареждане и производство на батерии, докато други 7 млрд. евро ще бъдат отделени
за ускоряването на използването на водород като енергия.
По същия начин Германия е изключила от тези стимулиращи планове модели, задвижвани от двигатели с вътрешно
горене (дизелови и бензинови). Те ще се възползват от намалението на ДДС от 19% на 16%, което Ангела Меркел
представи с цел да съживи търсенето на превозни средства в страната. Както германският канцлер изтъкна,
„намалението на ДДС ще бъде ясна отстъпка за всички видове автомобили, но също така ще стартираме специфични
стимули за електрическа мобилност, в рамките на които ще има инвестиции в таксуваща инфраструктура“.
Франция от своя страна представи план за помощ от 8 млрд. евро на тази индустрия чрез различни стимулиращи пакети
за облекчаване на щетите, причинени от пандемията. От тях 7 млрд. евро ще отидат за производството на електрически
превозни средства в страната през следващите 5 години, а остатъкът ще послужи за стимулиране на търсенето. Дотогава
Макрон иска милион електрифицирани превозни средства да бъдат произведени в неговата страна.
Първите 5 млрд. евро са за Renault, от които френската държава притежава 15% от капитала. Останалите ще бъдат
насочени към адаптиране на централите, така че те да бъдат посветени на производството на електроенергия и план,
който насърчава търсенето.
Испанският премиер Педро Санчес също подготвя план за помощ за автомобилния сектор, който ще бъде представен
„възможно най-скоро“, очертан основно в шест мерки за прилагане: обновяване на автомобилния парк с стимули за
придобиване на устойчиви автомобили, инвестиции в научни изследвания и развойна дейност, данъчно облагане,
ликвидност и финансиране на съответните дружества, инвестиции в средствата за производство и мерки на работното
място.
Докато Германия (първи европейски производител и четвърти в световен мащаб) и Франция (трети европейски
производител и десети в света) основават плановете си за автомобилна помощ в надпреварата за електрификация,
ролята на Испания (втори европейски производител и осми в света) е по-сложна. Първо, защото макар европейските
партньори да притежават проценти от капитала на всеки от техните основни производители, Испания не е част от
капитала на нито една автомобилна компания, което усложнява преговорната й позиция.
В допълнение, тази година влиза в сила европейският регламент за WLTP, с който Европейският съюз ще оценява
емисиите от превозните средства, продавани от различните автомобилни групи на Стария континент. Целта е средната
стойност на емисиите от продадените превозни средства да не генерира повече от 95 грама CO2 на изминат километър.
В случай, че не отговарят на тези нива, компаниите са застрашени от плащането на милиони глоби, тъй като те ще трябва
да платят 95 евро за всеки грам и продадено превозно средство, което надвишава тези цифри.
Един от основните проблеми за електрификацията на испанския автопарк е липсата на пунктове за презареждане.
Според уебсайта на electromaps в Испания има общо 5 831 точки за зареждане, ниска цифра в сравнение с тази на
Франция, която има 11 219, и тази в Германия, която има 10 511. Що се отнася до конекторите, в Испания има 15 390
щепсела за зареждане на електрифицирани превозни средства, по-малко от тези на Франция (24 561) и Германия (23
478). Тази ситуация усложнява навлизането на този тип модели по испанските пътища, тъй като липсата на такава
инфраструктура затруднява придобиването на електрически или хибридни превозни средства.
√ Европейските борси започват седмицата със спад
Основните индекси на водещите фондово борси в Европа записаха предимно понижения в ранната търговия в
понеделник, следвайки загуби в технологичния и здравния сектор.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,44 пункта, или 0,38%, до 378,88 пункта. Немският индекс DAX се
понижи с 59,8 пункта, или 0,46%, до 12 787,98 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 12,6
пункта, или 0,19%, до 6 496, пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира спад от 27,79 пункта, или 0,54%, до 5 170
пункта.
Индексът на здравните компании SXDP се понижи с 0,39% на фона на поевтиняването на акциите на AstraZeneca с 2,44%,
след като Блумбърг съобщи, че е отправил запитване към Gilead Sciences за възможно сливане на две от най-големите
фармацевтични компании в света.
„Европейските пазари започнаха търговията тази сутрин на по-ниски нива, след като ентусиазмът от последните три
седмици на ръст бе смекчен“, коментира Майкъл Хюсън от CMC Markets.
На пазарите се отрази негативно информацията, че германското промишлено производство се е свило с 17,9% през
април след понижение от 8,9% през март, когато бяха въведени първите ограничителни мерки срещу разпространението
на коронавируса в страната. За лошото представяне на борсите допринесе и по-големият от очакваното спад на вноса в
Китай през май.
Подиндексът SXEP, който включва компаниите от енергийния сектор, се повиши с 2,45%, следвайки поскъпването на
акциите на Royal Dutch Shell, BP и Total съответно с 4,65%, 3,57% и 2,01%, на фона на новината, че страните от ОПЕК+ са се
съгласили да удължат до края на юли рекордното свиване на добива на петрол с 9,7 млн. барела на ден.
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Книжата на шведския производител на телекомуникационно оборудване Ericsson поевтиняха с 2,29%, след като
компанията съобщи, че очаква финансовите й резултати през второто тримесечие да понесат удар в размер на 1 млн.
крони (108,8 млн. долара) заради отписване на материални запаси на китайския пазар.
Акциите на компаниите за доставка на храна Delivery Hero и Just Eat Takeaway.com поевтиняха с 2,57% и 2,96% след като
в медиите се появи информация, че американският им конкурент Grubhub е получил оферти за сливане и от двете
фирми.
Сериозно рали на Уолстрийт
Американските борсови индекси записаха силен ръст в петък на фона на изненадващият скок на работните места в САЩ
през май, който поднови надеждите за бързо възстановяване на икономиката от пандемията, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones скочи с цели 829,16 пункта, или 3,15%, до 27 110,98 пункта. Широкообхватният индекс
Standard & Poor's 500 напредна с 81,58 пункта, или 2,62%, до 3 193,93 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq се повиши с 198,28 пункта, или 2,06%, до 9 814,08 пункта и е близо до най-високото си ниво в
историята от 9 817,18 пункта, регистрирано на 19 февруари 2020 г. След като се срина с около 25% по-рано тази година,
технологичният индекс вече е с 9,3% нагоре от началото на 2020 г.
„Върнахме се“, каза Джим Креймър от CNBC. „Смятам че много хора очакваха съкращенията да бъдат постоянни, но
изглежда, че търсенето е толкова високо, че доста служители са се върнали на работа“, добави той.
За седмицата Dow напредна с 6,8%, а S&P 500 с 4,9%. Nasdaq отчете ръст от 3,4%.
Основната причина за силното представяне на пазар бе изненадващият спад на безработицата в САЩ до 13,3% през май
спрямо 14,7% през април. По данните на министерството на труда на сащ, американската икономика е създала 2,5 млн.
нови работни места през май, което е най-големият едномесечен скок от 1939 г. насам.
Данните са значително по-добри от очакванията на анализаторите, анкетирани от Dow Jones, които прогнозираха ръст на
безработицата до 19,5% и загуба на 8,333 млн. работни места.
На този фон акциите на авиопревозвачите American Airlines и United Airlines поскъпнаха съответно с 11,18% и 8,45%.
Книжата на операторите на круизни кораби Norwegian Cruise Line и Carnival поскъпнаха съответно с 14,56% и 16,40%.
Печалби регистрираха и в банковия сектор, където акциите на JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo и Bank of America
поскъпнаха съответно с 4,50%, 5,77%, 4,90% и 4,97%“
Ръст в Азия
Азиатските фондови борси регистрираха повишения в понеделник, следвайки силното представяне на Уолстрийт в края
на миналата седмица, пише Маркетоуч.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 314,37 пункта, или 1,37%, до 23 178,1 пункта, след
като стана ясно, че Японската икономика се е свила с 2,2% през първото тримесечие на годината. Този резултат е подобър от очакваният спад от 3,4%.
В континентален Китай индексът Shanghai Composite напредна с 6,97 пункта, или 0,24%, до 2 937,77 пункта, докато помалкият измерител Shenzhen Composite остана почти без промяна, записвайки минимален ръст от 0,28 пункта до 1 856,89
пункта. Хонконгският индекс Hang Seng добави 6,36 пункта към стойността си, или 0,03%, до достигайки ниво от 24 776,77
пункта.
Този резултат дойде на фона на данните, че китайският износ е паднал с 3,3% през май спрямо април, когато бе отчетен
изненадващ ръст от 3,5%. Същевременно с това вносът е намалял с 16,7% спрямо април, когато бе регистриран спад от
14,2%. Това е най-голямото понижение на вноса от 2016 г. насам.
В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 2,42 пункта, или 0,11%, до 2 184,29 пункта.
Борсите в Австралия останаха затворени заради национален празник
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс
SOFIX отчете ръст от 0,71 пункта, или 0,16%, до 450,46 пункта. BGBX40 се повиши с 0,17 пункта, или 0,18%, до 95,83 пункта.
BGTR30 напредна с 0,97 пункта, или 0,21%, до 466,30 пункта. BGREIT записа спад от 0,15 пункта, или 0,11%, до 133,14
пункта.
Cross.bg
√ Обществено обсъждане на новите цени на ток и парно в КЕВР
Обществено обсъждане на новите цени на тока, парното и топлата вода ще бъде проведено в Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР).
Предложението на регулатора е от юли тока за бита да поевтинее средно с около половин процент.
Решението на Комисията да определя цените на топлоенергията веднъж годишно възоснова на дългосрочна прогноза на
газа доведе до разнопосочни изчисления за това дали поевтинява или поскъпва парното от юли.
Спрямо сегашните цени ще има поскъпване с до 22 на сто, но от регулатора и енергийното министерство посочват, че поправилно е да се гледат нивата на годишна база, като така този отоплителен сезон се очаква отоплението да е средно с
14 на сто по-евтино в сравнение с миналия.
√ СЗО: Пандемията не е отминала в глобален мащаб
Световната здравна организация предупреди, че пандемията от коронавирус по света се задълбочава, въпреки че в
Европа започва да отстъпва.
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През девет от последните десет дни, са съобщавани по повече от 100 хиляди случаи. Рекордът за ден е от 136 хиляди
заразени. Според организацията, 75% от тях са от двете Америки и Южна Азия.
Нарастват и случаите в Източна Европа. Генералният директор Тедрос Гебрейесус призова всички страни към бдителност,
за да не се допусне възраждане на заразата, особено при масови събирания.
СЗО изрази солидарност с антирасистките протести по света, но се обяви за спазване на мерките за сигурност срещу
коронавируса.
Броят на заразените с Covid-19 по света се е увеличил през последното денонощие със над 131 000 и достигна 7 млн.
души. Смъртните случаи са общо над 400 000.
От Световната здравна организация продължават да смятат, че предаването на коронавируса от хора без симптоми е
рядкост.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
В огнището на вируса - има ли нови заразени в Доспат и Сърница?
Колко ще ни върнат от сметките за газ и парно? Говори енергийният министър Теменужка Петкова;
За какво ще стигнат парите за здраве? Говори управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко
Салчев;
Кога ще има ваксина срещу COVID - 19?
БТВ, "Тази сутрин"
Скандален запис - искала ли е Десислава Танева да бъдат прикривани злоупотреби с европари? В студиото
земеделският министър.
На живо от Хасково: Как заловиха шофьорка с 4,7 промила алкохол в кръвта?
Рязък скок на заболелите от COVID-19 в Доспат - ще обявят ли карантина в града?
Връщат 201 милиона на Топлофикациите - по колко ще получат абонатите им?
Как робот помага на лекарите в борбата с коронавируса?
Първите дни на новоизлюпено египетско лешоядче край Провадия.
Нова телевизия, „Здравей България"
За парите от Европа, за "проветряването" в ГЕРБ и за обвиненията в корупция. В студиото - вицепремиерът
Томислав Дончев.
Изпълнява ли лобистка поръчка Валери Симеонов със Закона за хазарта? И защо лидерът на НФСБ атакува
мобилните оператори и Валентин Златев?
Вандали потрошиха електрически стълбове. Колко останаха на тъмно?
Лекари без заплати от месеци. На живо - ще се спаси ли от фалит болницата в Каварна?
Спасителят от моста. Среща с младия борец, извадил от водата едно от скочилите деца.
Мистериозна сеч на дървета в столичен квартал. Кой изпраща нощните вандали?
Кино на пауза. Докога снимачните площадки ще останат празни?
Несъвместима с православната вяра? Защо гръцката църква обяви йогата за опасна?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Студена война между Доспат и Сърница кой заразява с COVID-19;
в. Труд - Морето ври от сафрид и акула;
в. Телеграф - КАТ не лови дрогата Билка;
в. Монитор - 5 хотела и 10 завода за над милион отиват на търг.
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Борисов: Върнахме на хората 1,5 млрд. лева от газа и КТБ, чакам днес някоя хубава карикатура;
в. 24 часа - Божков пита да прави ли партия и стана за смях;
в. Труд - Един първолак кандидат в 8 училища;
в. Труд - COVID-19 затвори фабрика в Доспат;
в. Телеграф - Борисов: Милиарди изтекоха в ръцете на олигарсите;
в. Телеграф - "Интръст" на Делян Пеевски дари 2 линейки на болница "Св. Екатерина";
в. Монитор - С парите от летище София обновяват железниците;
в. Монитор - Спират ни на границата, ако имаме неплатен фиш от КАТ.
Водещи интервюта
в. 24 часа - Стефан Пенчолов, детектив в Сиатъл: 300 маскирани ме обградиха на протест, докато трошаха магазин;
в. Труд - Психологът Христо Монов - баща на убития от Джок Полфрийман Андрей, пред "Труд": Зад маските много хора
показаха истинските си лица;
в. Телеграф - Иван Стойков, финансов анализатор: Можем да вземем от 5 до 200 лева за боновите си книжки;
в. Монитор - Д-р Нигяр Джафер, депутат от ПГ на ДПС: Имаме прекрасни медици и здравна система с дефекти.
Водещи анализи
в. 24 часа - Вирусът е от лаборатория? САЩ и Китай имат обща тайна;
в. Труд - Българите не могат да спасят сезона на черноморието;
в. Телеграф - Божков направи мафиотска заявка да влезе в политиката;
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в. Монитор - Износът - двигател на икономиката.
√ Предстоящи събития в страната на 09 юни
София
От 9.30 часа в сградата на ВСС на ул. „Eкзарх Йосиф" 12 ще се проведе заседание на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет.
От 13.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция на партията.
От 11.00 ч. пред МБАЛЛББ „Света София" ще започне протест на медицинските специалисти под мотото „Не на
репресиите срещу медицинските специалисти", който ще завърши пред Министерство на здравеопазването.
От 11.00 часа в централно фоайе на Софийската опера и балет ще се проведе пресконференция, посветена на 11ото издание на Летния фестивал "Опера в парка" - парк "Военна академия "Г. С. Раковски" и новата гостуваща
сцена „Музи на водата" - на езерото Панчарево.
От 12.00 часа в търговския хипермаркет на бул. „Цариградско шосе" 7-11 ще бъде даден старт на кампанията
„Преоткрий България".
От 14.00 часа Музикаутор ще проведе онлайн пресконференция на тема „Влизане в сила на нова тарифа за
авторските възнаграждения от концерти". Събитието ще бъде излъчвано тук.
От 14.00 часа в храм „Св. Седмочисленици" ще се състои поклонението на Вилхелм Краус.
***
Видин
От 17.00 часа на входната алея пред сградата на Държавния архив в града заместник-кметът Борислава Борисова
ще бъде гост на събитие по повод Международния ден на архивите.
***
Генерал Тошево
От 14.30 часа пред мемориала „Крилото" президентът Румен Радев ще почете паметта на двамата пилоти,
загинали след авария при учебен полет със самолет „МИГ-21У" през 1986 г. От 15.00 часа държавният глава ще
посети Добруджанския земеделски институт, където ще се срещне с ръководството и научния екип на
изследователския център. Президентът Румен Радев ще се срещне и с кмета Валентин Димитров и
представители на ръководството на Общината.
***
Пловдив
От 11.00 часа в голямата зала на Общинския съвет ще се проведе дискусия на тема: „Преодоляване на
проблемите, свързани с нарушаването на обществения ред и наднормените нива на шум, предизвикани от
моторни превозни средства и нощни заведения и ресторанти".
***
Търговище
От 11.00 часа кметът д-р Дарин Димитров зам.-кметът инж. Митко Панайотов и директорът на Общинското
предприятие „Социални и охранителни дейности" Михаил Михайлов ще посетят новите тенис кортове до
спортен комплекс „Неделчо Камов".
***
Шумен
От 15.00 часа в зала 203 ще се проведе заседание на ПК по ПОН за определяне носителите на „Наградата на
Шумен" в системата на образованието и науката.
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