Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Днес+
√ ИСС проведе консултация с еврокомисар Мария Габриел за Зеления пакт на ЕС
Икономическият и социален съвет (ИСС) прие становище на тема „ Eвропейският зелен пакт – икономически, социални и
екологични предизвикателства и възможни решения за България. Българският Икономически и социален съвет е една от
първите институции в страната, която излиза с официална позиция за Зеления пакт на ЕС и влиянието му за България.
Преди да приеме становището си пленарната сесия на съвета проведе дискусия и консултация с българския еврокомисар
Мария Габриел за предизвикателствата и решенията, които България и Европейският съюз могат да предложат за
осъществяване на амбициозните цели на Зеления пакт. В присъствие на еврокомисаря докладчиците по становището на
ИСС - Пламен Димитров и Васил Велев, представиха основни позиции от документа. Те акцентираха върху безспорната
необходимост да се предприемат мерки за намаляване на дела на въглеродната икономика и подкрепиха инициативата
на ЕС за Зеления пакт. Заедно с това обърнаха внимание, че ако Европа иска да бъде световен лидер в процеса за
постигане на неутралност по отношение на климата, е необходима нов тип европейска дипломация, която да търси
съмишленици сред държавите извън ЕС. От гледна точка на България двамата докладчици по становището подчертаха,
че поставените в Зеления пакт междинни цели до 2030 г са прекалено амбициозни и може да се отразят рестриктивно
върху българската индустрия и пазара на труда. Според тях преходът към нисковъглеродна икономика трябва да е поплавен, както и икономически и социално справедлив.
Еврокомисар Мария Габриел изложи позиции на Европейската комисия, които са насочени към постигане на целите на
Зеления пакт, като подчерта, че той е един от основните приоритети на Европейската комисия заедно с дигитализацията
и целите на Европа за хората. Тя акцентира върху възможностите, които пактът открива пред държавите и подчерта, че
всяка една от тях, вкл. България, трябва да консолидира своя ясна позиция и в процеса на продължаващите преговори да
я отстоява с аргументи. Според нея принципът, който е водещ за Европейската комисия е, че политическата амбиция не
трябва да е за сметка на социалната справедливост.
В своето изложение пред пленарната сесия на ИСС Мария Габриел открои няколко основни възможности, които се
откриват както пред България, така и пред другите държави членки. Еврокомисарят подчерта, че все още е
незадоволително участието на държавите членки от Централна и Източна Европа, вкл. и на България, в европейски
програми като „Хоризонт Европа“, във Водородния алианс, където има възможности за присъединяване към
съществуващи консорциуми и за придобиване на ноу-хау, в университетския европейски алианс, в Европейския
иновативен съвет и др. инициативи на ЕК. Мария Габриел насърчи участието на бизнеса в европейски проекти. Тя
подчерта също така, че Зеленият пакт не би могъл да се осъществи без реализацията на младите хора чрез много повисоки цифрови и индустриални умения и открои връзката на Зелената сделка с дигиталната трансформация и
социалната справедливост. Еврокомисарят увери пленарната сесия, че финансовите механизми, предложение от ЕК,
които предстои да бъдат приети в Многогодишната финансова рамка на ЕС 2021 – 2027г, ще осигурят постигането на
целите на Зеления пакт.
Професор Дулевски, председател на ИСС, подчерта, че ИСС отделя специално внимание на Зеления пакт, който ще
определи развитието на България и Европа за 30 години напред. България е една от най-засегнатите държавни от ЕС по
отношение на трансформацията, който предстои във връзка с пакта. Но ИСС подкрепя идеята на ЕС да бъде лидер в
постигането на неутралност по отношение на климата, подчерта проф. Дулевски.
След дискусията пленарната сесия обсъди и прие предложения проект за становище на Икономическия и социален
съвет.
Novini.bg
√ Членовете на ИСС обсъдиха Зелената сделка с еврокомисар Мария Габриел
Икономическият и социален съвет прие становище „Eвропейският зелен пакт – икономически, социални и екологични
предизвикателства и възможни решения за България“. Докладчици по него бяха президентът на КНСБ Пламен Димитров
и председателят на АИКБ Васил Велев. КНСБ бе домакин на пленарната сесия, а специален гост бе българският
еврокомисар Мария Габриел, съобщиха от пресцентъра на синдиката.
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Тя се включи в дискусия за предизвикателствата и решенията, които България и Европейският съюз могат да предложат
за осъществяване на амбициозните цели на Зеления пакт. Пламен Димитров подчерта, че България споделя
дългосрочните цели, заложени в Зелената сделка, тъй като процесът няма алтернатива. „Ние от синдикатите казваме, че
няма работни места на мъртва планета“, обясни Димитров и напомни, че по инициатива на КНСБ бе създаден
консултативен съвет, чието първо заседание предстои утре.
Димитров очерта ключовите червени линии, които страната ни не може да прекрачи заради негативното отражение
върху икономиката и социалната сфера – заложената междинна цел за намаляване на емисиите с 50-55% до 2030 г.,
пренасочването в общ фонд на средствата от националните постъпления от продажби на емисии. Необходимо е и да се
предвиди защитен механизъм за производствата, които може да бъдат засегнати заради неспазването на екологични
изисквания от конкуренти в съседни страни, които не членуват в ЕС и не попадат в обхвата на зелената сделка.
Димитров подчерта, че преходът към нисковъглеродна икономика трябва да е по-плавен, както и икономически и
социално справедлив.
Еврокомисар Мария Габриел изложи позиции на Европейската комисия, които са насочени към постигане на целите на
Зеления пакт, като подчерта, че той е един от основните приоритети на Европейската комисия заедно с дигитализацията
и целите на Европа за хората. Тя акцентира върху възможностите, които пактът открива пред държавите и подчерта, че
всяка една от тях, включително и България, трябва да консолидира своя ясна позиция и в процеса на продължаващите
преговори да я отстоява с аргументи. Според нея принципът, който е водещ за Европейската комисия е, че политическата
амбиция не трябва да е за сметка на социалната справедливост.
В своето изложение пред пленарната сесия на ИСС Мария Габриел открои няколко основни възможности, които се
откриват както пред България, така и пред другите държави членки. Еврокомисарят подчерта, че все още е
незадоволително участието на държавите членки от Централна и Източна Европа, включително и на страната ни, в
европейски програми като „Хоризонт Европа“, във Водородния алианс, където има възможности за присъединяване към
съществуващи консорциуми и за придобиване на ноу-хау, в университетския европейски алианс, в Европейския
иновативен съвет и др. инициативи на ЕК. Мария Габриел насърчи участието на бизнеса в европейски проекти. Тя
подчерта също така, че Зеленият пакт не би могъл да се осъществи без реализацията на младите хора чрез много повисоки цифрови и индустриални умения и открои връзката на Зелената сделка с дигиталната трансформация и
социалната справедливост. Еврокомисарят увери пленарната сесия, че финансовите механизми, предложение от ЕК,
които предстои да бъдат приети в Многогодишната финансова рамка на ЕС 2021 – 2027 г., ще осигурят постигането на
целите на Зеления пакт.
Българският Икономически и социален съвет е една от първите институции, която излиза с официална позиция за
Зеления пакт на ЕС и влиянието му за България. Председателят му професор Дулевски подчерта, че ИСС отделя
специално внимание на Зеления пакт, който ще определи развитието на България и Европа за 30 г. напред

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Монитор
√ Президентът обсъди с унгарския си колега последиците от COVID-19
Предприетите мерки за по-бързо преодоляване на социалните и икономически последици от коронавируса обсъдиха в
телефонен разговор президентите на България и Унгария Румен Радев и Янош Адер, съобщиха от Дондуков 2.
Държавният глава потвърдил поканата към своя унгарски колега да посети страната ни през есента на 2020 г., в която
България и Унгария заедно отбелязват 100-годишнината от установяването на двустранни отношения.
Радев откроил възможността за задълбочаване на партньорството в науката, приложните изследвания, включително при
разработването на респираторни апарати. И България, и Унгария провеждали успешни проучвания и можели да да
обединят усилията си в тази насока, отбелязват от Дондуков 2.
Президентът подчертал стремежа ни да премине от износ на лични предпазни средства към производство и експорт на
високотехнологични продукти.
България има интерес да използва опита на Унгария и за усъвършенстване на политиката си за привличане на
инвеститори в областите на информационните и комуникационните технологии, иновациите и производства с висока
добавена стойност, подчертал още Радев.
Само през 2018 г. в Унгария са осъществени около 100 големи инвестиционни проекта на обща стойност 4,3 млрд. евро,
предимно в сектори с висока добавена стойност и високо технологично ниво, които насърчават разкриването на
високоплатени работни места. Развитието на тези сектори благоприятства икономическия ръст, който достига 5%, както и
износа на Унгария от 105 млрд. евро за 2018 г.
√ Екатерина Захариева към Марк Помпео: Европейският съюз и САЩ споделяме общи ценности
„Европейският съюз и САЩ споделяме общи ценности и принципи. Днешната дискусия е много важна, защото
изпращаме силен сигнал за значението на трансатлантическата връзка и повишаваме взаимното разбирателство по
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много въпроси“. Това заяви външният ни министър Екатерина Захариева по време на видеоконферентния Съвет „Външни
работи“, в който се включи и държавният секретар на САЩ Майкъл Помпео.
Това е първият СВнР с участието на американски държавен секретар от декември 2017 г. насам.
По въпроса със сътрудничеството със страните от Западните Балкани външният ни министър призова ЕС и САЩ да
обединят усилията си и да работят в близко сътрудничество за подкрепа на европейската интеграция на 6-те държави от
региона.
Министрите на външните работи от Европейския съюз, сред които и българският вицепремиер и външен министър
Екатерина Захариева, и държавният секретар на САЩ Майкъл Помпео, се договориха да продължат основаното на
споделени ценности трансантлантическо партньорство, като си сътрудничат тясно в борбата с коронавируса,
дезинформацията и други области от общ интерес.
Европейските външни министри и държавният секретар на САЩ отбелязаха стратегическата важност на
трансатлантическата връзка и единство, както и ползите от партньорството между ЕС и САЩ.
Investor.bg
√ Общините ще могат да кандидатстват за компенсации заради COVID-19
Местните власти могат да се възползват от до 30% от отчисленията, които плащат по Закона за управление на
отпадъците за разходи по време на епидемията
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров изпрати до Националното сдружение на общините в Република
България писмо, с което покани кметовете на населени места своевременно да се възползват от възможността да
използват до 30% от отчисленията, които плащат от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за разходи, свързани с
извънредната епидемична обстановка с COVID-19, съобщи на сайта си екологичното министерство.
С промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето беше предвидена възможност до 31
декември кметовете на общини да заявяват до 30% от натрупаните от Закона за управление на отпадъците да се
изразходват за прилагане на мерки по Закона за здравето.
Сумите до 30% от натрупаните средства по Закона за управление на отпадъците обаче ще следва да се превеждат на
общините само след одобрение от министъра на околната среда и водите. За издаване на решението за изразходването
на средствата е необходимо съответната община да представи заявление в МОСВ. В него трябва да се посочи
основанието и да се представи подробно описание на разходите.
Допустимите разходи могат да са за събиране на отпадъци, образувани в резултат на обявена извънредна епидемична
обстановка, и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им.
Средства може да се използват за осигуряване на съдове за събиране на отпадъци, образувани в резултат на обявена
извънредна епидемична обстановка, както и за третирането им.
Допустими са и разходи за поддържане на чистотата и дезинфекция на местата, предназначени за обществено ползване
и осигуряване на оборудване за дезинфекция и безопасност на публичните пространства.
Контролът по разходване на средствата ще се осъществява от директорите на РИОСВ, на чиято територия се намира
общината.
√ Обсъждат се грантове за автобусните превозвачи чрез европейско финансиране
Целевото подпомагане ще е за транспортния сектор, посочи ресорният министър на събитие, посветено на
проблемите в бранша и туроператорите
Водят се преговори с Европейската комисия за нова финансова мярка, насочена към автобусните превозвачи. Това
съобщи транспортният министър Росен Желязков в рамките на Националната кръгла маса на автобусните превозвачи и
туроператорите за справяне с икономическите последици от коронавируса.
„Това ще бъде нов продукт под формата на грантово подпомагане. За целта Европейската комисия е изискала
мотивиране на необходимостта от целева подкрепа“, обясни той, цитиран от БНР.
Росен Желязков коментира, че възстановяването на транспортния сектор ще бъде бавно.
Наред с намалялото търсене и бавното възстановяване на потребителското доверие към начина на придвижване,
особено в сферата на туристическите пътувания, ще се увеличи конкуренцията, особено в сивия сектор", прогнозира
министърът.
Желязков информира, че в настоящата ситуация субсидиите към автобусните превози няма да бъдат намалявани, а ще
бъдат изплащани своевременно, както и 100% от компенсациите ще бъдат гарантирани в рамките на годината.
Investor.bg припомня, че днес туристическите превозвачи обявиха, че готвят протести.
Преди дни правителството реши мярката 60/40 да се удължи до септември с опция до края на годината, за да може
бизнесът в затруднение да се рестартира с помощта на държавата.
За автобусния транспорт мярката ще достигне съотношение 80/20, заяви социалният министър Деница Сачева преди дни.
"Летният сезон ще бъде изключително тежък", заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на националната
кръгла маса "Мерки за преодоляване на вредните последствия от извънредното положение, вследствие от пандемията
COVID-19, в секторите: автобусен транспорт, туроператорска и турагентска дейност". Тя е организирана от
Конфедерацията на автобусните превозвачи и Българската асоциация на туристическите агенции.
Първите заявени чартърни полети към България са от 25-ти юни от Нидерландия и Германия. „Пазар „Полша“ ще
стартира от началото на юли месец“, каза още министър Ангелкова.
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БНР
√ Почти 300 хиляди са регистрираните безработни през май
Над 25 700 започнаха работа през май с посредничеството на Агенцията по заетостта
Регистрираните безработни в бюрата по труда през май са почти 300 хиляди души, докато близо 26 хиляди безработни
постъпиха на работа, отчете Агенцията по заетостта.
Спрямо април те са се увеличили с малко над 2600 души до 295 453 безработни. Увеличението спрямо същия месец на
миналата година е 68,4% или с малко над 120 хиляди души, а спрямо предходния месец увеличението е с 0,9 на сто,
Равнището на регистрираната безработица в страната през май е 9%. Нивото на регистрираната безработица в България
през май сравнено с предишния месец показва увеличение с 0,1 процентни пункта, а на годишна база увеличението е с
3,7 процентни пункта.
След изтичане на обявеното извънредно положение обаче рязко е нараснал броят на започналите работа безработни.
Данните сочат, че 25 709 души са започнали работа през май с посредничеството на Агенцията по заетостта, като 93,9% от
тях са устроени в реалната икономика. Спрямо май 2019 година започналите работи са нараснали през миналия месец с
25,2 на сто.
Според статистиката на Агенцията най-много са започналите работа на първичния пазар през месеца в секторите
хотелиерство и ресторантьорство – 25,8%, преработваща промишленост – 17,0%, търговия, ремонт на автомобили и т.н –
13,5%, селско, горско и рибно стопанство – 8,4%, строителство – 6,8%, транспорт, складиране и пощи – 3,0% и други.
През май заявените общо работни места са били малко над 15 000, болшинството от които в частния сектор (83,8%). Наймного от тях са в преработващата промишленост (26,3%), хотелиерство и ресторантьорство (19,5%), търговията, ремонт
на автомобили и мотоциклети (11,6%), държавно управление (7,5%), селско, горско и рибно стопанство (7,1%), и
строителство (5,4%).
√ Красимир Вълчев: Електронното обучение ще се прилага само при извънредни обстоятелства
Задължително посещаване на предучилищна от всички 4-годишни деца
Електронното обучение ще се прилага само при извънредни обстоятелства и при невъзможност за присъствено
обучение.
Това предвиждат промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Въвеждането на дистанционна
форма на обучение ще бъде възможно само за иновативните училища, обясни на пресконференция министър Красимир
Вълчев:
"При извънредни обстоятелства, невъзможност да се провежда присъствен учебен процес, каквито са дървените и
грипните ваканции, веднага да се преминава към обучение в електронна среда от разстояние. След като веднъж го
направихме в рамките на три дни, според нас вече системата е подготвена да превключи при всякакви бъдещи наложени
ваканции от тук нататък".
Промените в закона предвиждат и задължителното въвеждане на 4-годишните деца в образователната система, като
това ще става само в детските градини. По-ранното включване на децата ще подобри техните образователни резултати,
категоричен е просветният министър:
"Това е възрастта, която е най-важна за когнитивното, социалното, емоционалното и най-вече за езиковото развитие на
децата. Лишаването на децата от образователна среда в този период е пагубно за тяхното образователно развитие,
особено когато става въпрос за деца, чийто говорим език в семейството не е български".
МОН предлага програма за надграждане, престрояване и реконструкция на детски градини и училища на стойност 210
милиона. Това ще позволи 50 детски градини да бъдат изградени и още 50 да бъдат надградени.
Вълчев поясни, че общините имат готовност за въвеждането на по-ранното предучилищно образование и допълни, че 50
нови детски градини ще бъдат построени в следващите 3 години и още толкова учебни заведения ще бъдат
реконструирани и надградени.
"Със 100 милиона лева от тези средства ще може поне 15 нови училища да бъдат построени, а близо 20 училища да
бъдат надградени. Това обаче няма да реши проблема с двусменния режим в училищата, основно в големите градове“,
допълни министър Вълчев.
√ Дефлация през май от 0,3% и забавяне на годишната инфлация до 1,3%
През май 2020 г. месечната инфлация в България се понижава с 0,3%, докато годишната инфлация се забавя до 1,3%,
показват данни на Националния статистически институт (НСИ).
Индексът на потребителските цени (CPI) се понижи през май с 0,3% спрямо предходния месец, когато се понижи с 0,6%,
като това представлява дефлация за трети пореден месец.
На годишна база потребителската инфлация се забави до 1,3% от 1,8% през април, отбелязвайки най-слаб растеж от
декември 2016 година.
От началото на годината инфлацията в страната се понижи с 0,6% (май 2020 г. спрямо декември 2019 г.).
Средногодишната инфлация за периода юни 2019 - май 2020 година нараства с 2,8% спрямо периода юни 2018 - май
2019 година.
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Графики на инфлацията (г./г. и м./м.)
През май слабо увеличение с 0,1% спрямо предходния месец регистрират цените на хранителните продукти и на
безалкохолните напитки, докато цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия намаляват с 0,1%, а тези за
облекло и обувки остават на равнището от април.
Цените на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива се понижават с 0,1%, в здравеопазване се увеличават с 0,4%,
докато транспортните цени намаляват с цели 2,3%, а за развлечение и култура - с цели 3,7%, тъй като това са два от
секторите, които са най-силно засегнатите от коронавирусната криза и свързаните с нея противоепидемични мерки.
Цените на съобщенията бележат през май увеличение с 0,2%, тези за образование - с 0,1%, а за ресторанти и хотели - с
0,3 на сто.
Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през май се понижава с 0,2% спрямо
април, докато растежът на хармонизираната потребителска инфлация на годишна база (спрямо май 2019) се забавя до
1,0%, след като в началото на 2020 г. тя беше над 3 на сто.
Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от
критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.
√ Проучване: 2/3 от българите смятат работата си за застрашена
През това лято всеки трети българин ще мисли как да си намери работа. А две трети смятат работата си за застрашена,
показват данните от проучване на най-голямата българска платформа за обяви.
Ситуацията с Covid-19 тази година пренастройва намеренията както на младите специалисти, така и на доказаните
професионалисти. Огромната част - 55% от работещите, са изправени пред несигурност в кариерен план и, макар че
лятото обичайно е сезонът за почивки и пътувания, тази година вместо това 35% от българите ще мислят как да намерят
нова работа.
Коронавирусът е засегнал в най-голяма степен работата на служителите в обслужващия сектор. 62% от чиновниците и
54% от хората на ръководни длъжности смятат, че работата им е застрашена.
Засегнати от кризата са повече жените, отколкото мъжете.
Проучването е международно и е проведено сред 11 000 души в 15 държави.
News.bg
√ ЕК пуска уебсайт за безопасно възобновяване на пътуването и туризма в ЕС
Европейската Комисията пуска в действие Re-open EU — уебплатформа, която ще способства за безопасното
възобновяване на пътуването и туризма в цяла Европа. Тя ще осигурява в реално време информация за границите и за
наличните транспортни средства и туристически услуги в държавите членки.
Re-open EU ще съдържа и предоставени от държавите членки практически сведения относно ограниченията за пътуване,
мерките в областта на общественото здраве и безопасността (като спазване на отстояние между хората и носене на
предпазни маски), както и друга полезна информация за туристическите оферти в ЕС и в държавите членки.
При планирането на своите почивки и пътувания през лятото и след това европейците ще бъдат добре информирани и
ще могат да вземат отговорни решения с оглед на продължаващите рискове, свързани с коронавируса.
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"След седмиците на ограничителни мерки сега вътрешните граници на ЕС се отварят отново. Уебсайтът Re-open EU, който
пускаме в действие днес, ще осигурява на пътуващите лесен достъп до информация, за да им помогне да планират
пътуванията си спокойно и да избегнат рискове. Той ще бъде в услуга и на собствениците на малки ресторанти и хотели,
както и на градовете в цяла Европа — те ще могат да почерпят вдъхновение от вече разработени иновативни решения",
коментира комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон.
"Европа разполага с огромно културно наследство, което е едно от най-важните ни преимущества. Но тъй като през
последните месеци не може да се пътува и повечето места са затворени, културата и туризмът бяха засегнати сериозно.
Платформата Re-open EU предоставя най-необходимата актуална информация, така че отново да започнем да
опознаваме Европа безопасно", обясни Мария Габриел, комисарят, отговарящ за иновациите, научните изследвания,
културата, образованието и младежта, както и за Съвместния изследователски център (JRC).
Платформата Re-open EU е част от оповестения от Комисията на 13 май пакет от мерки в областта на туризма и
транспорта, който има за цел да възстанови увереността у пътуващите и да спомогне за безопасното възобновяване на
туризма в ЕС при спазване на необходимите здравни предпазни мерки.
Новата платформа, която има и версия за ползване на мобилни устройства (уебприложение), събира на едно място
актуална информация от Комисията и от държавите членки и ще служи като основна отправна точка за всеки, който
пътува в ЕС. С помощта на интерактивна карта хората ще могат да намират информация, актуални данни и съвети за
всяка държава — членка на ЕС. Достъпът до платформата ще се извършва чрез приложение или уебсайт. Тя ще бъде на
разположение на 24-те официални езика на ЕС.
Платформата освен това ще предлага информация относно схемите с ваучери за патронаж: чрез тях потребителите могат
да подкрепят своите любими хотели или ресторанти, като си купят ваучери за престой или консумация, които да
използват в бъдеще, когато те отново отворят вратите си. По този начин ще се допринесе за възстановяването на сектора,
когато ограниченията отпаднат и границите се отворят отново.
Благодарение на ваучерите за патронаж предприятията ще могат да преодолеят затрудненията с паричните потоци и да
предоставят услугите на по-късен етап. Платената от клиента сума отива директно при доставчика на услугата. С тази
специална страница ЕК иска да улесни връзката между участващите предприятия и заинтересованите потребители,
особено при пътувания в чужбина.
От своя страна, европейската цифрова платформа за културно наследство Europeana пуска в действие Discovering Europe
— колекция от произведения на изкуството и снимки на някои от най-известните забележителности в Европа. Специален
раздел, посветен на туризма, ще бъде създаден и в Europeana Pro. Той ще помага на специалистите в областта на
културното наследство да намират инициативи в подкрепа на туризма в целия ЕС.
√ Хампарцумян: Влизането ни в еврозоната ще донесе на хората усещане за стабилни пари
Влизането на България в еврозоната ще донесе предимства на бизнеса, а на гражданите - усещане за стабилни пари.
Това заяви председателят на Българския форум на бизнес лидерите Левон Хампарцумян пред телевизия Bulgaria ON AIR.
Припомняме, влизането на страната ни във валутния механизъм ERM II - т. нар. "чакалня на еврозоната", е задължителен
елемент от членството ни в ЕС. На извънредно заседание правителството реши държавата да придобие близо 19% от
акциите на Първа инвестиционна банка, за да бъде преодоляно последното препятствие пред присъединяването ни към
ERM II.
По думите на Хампарцумян, това е бил един от възможните ходове.
"Това беше възможното решение. Най-доброто решение беше да се намерят частни инвеститори, които да купят банки в
тази част на света. Държавата има по-големи цели, отколкото капиталовата адекватност на една банка", посочи той в
предаването "Денят ON AIR".
Левон Хампарцумян отбеляза, че в момента състоянието на ЕС е неустойчиво, но еврозоната е стабилна.
"Нека не се лъжем - съвременното състояние на ЕС не е устойчиво. Самата структура на еврото, когато имате обща
валута, е трудно управляема, но eврозоната е най-добрият проект, който можеш "да видиш и да пипнеш", тя е стабилна.
Но и да не забравяме, че ние сме задължени да направим тази крачка", подчерта банкерът.
Хампарцумян изтъкна също, че около 60% от БВП на страната ни се дължи на износ и търговия с Европа.
Economic.bg
√ Над 15 хил. българи са отишли в Гърция вчера
И днес продължава струпването на коли на пунктовете с южната ни съседка, но е по-спокойно
Над 15 хиляди българи вчера са напуснали страната в посока гръцките плажове. Именно този голям интерес предизвика
километричните опашки от автомобили на граничния пункт „Кулата-Промахон“, съобщава БНТ.
Някои от желаещите да напуснат България се наредиха още от сутринта на границата с южната ни съседка, въпреки че
едва по обед гръцките власти пусна свободното движение. Точно в 12.00 ч. вчера отпадна 14-дневната карантина на
влизащите на нейна територия.
Средно по четири часа отнемаше изминаването на последните 3-4 км преди граничния пункт с Гърция за шофьорите на
камиони.
Тази сутрин трафикът на Кулата продължава да е изключително натоварен, но автомобилите са значително по-малко от
вчера. Преминаването им през ГКПП-то се осъществява и по-бързо, въпреки че все още има опашки от коли.
Всички 5 гишета на вход и изход работят. От „Гранична полиция“ уверяват, че така ще бъде през целия летен сезон.
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Огромният интерес на български граждани към южната ни съседка се приема като негативен отговор на призивите от
страна на властта и българския туристически бранш хората да изберат българското и да подкрепи сектора. Много обаче
напомниха, че години наред услугите на българското Черноморие не са на достатъчно добро ниво.
Дори вчера премиерът Бойко Борисов призова браншът, на който бяха направени много отстъпки и получиха
несравнимо повече подкрепа в коронакризата, да опита сам да привлече българите, като повиши качеството на услугите.
„Надявам се туристическият ни бранш да привлече българите на нашето море, а не с такава радост да чакат днес
решението ни с Мицотакис да отворим границите“, каза вчера Борисов.
√ Тръмп подготвя инфраструктурен план за 1 трлн. долара
Белият дом иска да подкрепи икономиката със строителство на пътища и мостове
Администрацията на Тръмп подготвя инфраструктурен план на стойност 1 трлн. долара в опит да се върне към живот найголямата икономика в света, съобщи Bloomberg.
Предварителната версия на Министерството на транспорта предвижда повечето средства да бъдат насочени към проекти
като пътища и мостове, но също така ще бъдат отделени пари за 5G безжична инфраструктура и широколентов достъп в
селските райони на страната, пише още изданието, позовавайки се на хора, запознати с въпроса.
Проектопланът се идва в момент, когато Демократите и Републиканците обсъждат времето и обхвата на по-голям пакет
от стимули за американската икономика, затънала в рецесия заради национални блокировки, въведени в опит да се спре
разпространението на коронавируса.
Демократите са предложили собствен план за 500 млрд. долара за инфраструктурно финансиране за пет години. Не е
ясно какъв е срокът на предложението на администрацията на Белия дом или как ще се финансират програмите.
Белият дом отказа да коментира конкретно плановете на администрацията.
Тръмп настоява да ускори икономиката на САЩ, която преди четири месеца беше в основата на аргументите му да иска
втори мандат. Белият дом проучваше начини за прехвърляне на следващия кръг на федералната помощ от лична
финансова подкрепа към инициативи за насърчаване на растежа, като например инфраструктурни разходи.
„Откакто встъпи в длъжност, президентът Тръмп се отнася сериозно към двустранен инфраструктурен пакет, който да
възстанови разрушените ни пътища и мостове, да инвестира в бъдещи индустрии и да насърчава постигането на
ефективност“, заяви в изявление говорителят на Белия дом Джъд Дир.
В. Труд
√ Да инвестираме в инфраструктурата на Югоизточна Европа
Кризата с Covid-19 превзе почти изцяло полето на публичния дебат в ЕС през последните месеци. Не трябва, обаче да
забравяме значението на инфраструктурните инвестиции във фазата на възстановяване, които да подкрепят
неустойчивата политическа и икономическа ситуация в Югоизточна Европа (включително настоящи и бъдещи държавичленки на ЕС).
Пандемията от Covid-19 изглежда удобен повод да отвърнем поглед от някои трайни и комплексни проблеми, с които ЕС
засега се справя неловко. Един от тях е крехката политическа и икономическа обстановка в Югоизточна Европа. От много
години съществува очевидно разминаване между това колко важен е регионът за мира и стабилността в Европа като
цяло, от една страна, и вниманието, което този регион получава, от друга. Югоизточната част на Европа е почти
забравена периферия на нашия континент. Сериозна геополитическа грешка е да се пренебрегват изразените тенденции
към война и хаос, които на пръв поглед не се забелязват, но заради които регионът е все още гореща точка.
Дори на държави с пълноправно членство, каквито са България и Румъния, все още се гледа като на бедни роднини, с
търпимост, но не изцяло приети като равни.
Очевидно е, че предизвикателствата в региона изобилстват: бедност, липса на конкуренция, етническо напрежение и
слаби политически структури. Освен това, ЕС има редица поводи да бъде обезсърчен и разочарован от бавния напредък.
Но подобно разочарование не може да е извинение за липса на политическа амбиция. ЕС трябва да е наясно, че
политическият вакуум в тази част на континента привлича заинтересовани играчи от другаде, например от Китай, Русия,
Турция и САЩ.
Необходимо е ЕС спешно да инициира маневра за стабилизиране, базирана на уроците, научени през последните две
десетилетия, но като постави много по-силен акцент върху регионалното сътрудничество и свързаността, отколкото
преди. Никоя от тези въпросни държави не разполага с модерна инфраструктура, а такава е предусловие за
икономически успех. Всички те са твърде малки и твърде бедни, за да успяват сами да генерират устойчив икономически
и социален напредък, а наред с това, сега се налага да се справят с последиците от пандемията.
Относно плана, крайно решение все още няма, но аз не мога да си представя как ЕС би могъл да преодолее тази криза,
без да направи крупни допълнителни инвестиции както в настоящи, така и в бъдещи държави-членки. Въпросът не опира
само до това колко пари ще бъдат вложени, но и до това колко целесъобразно ще бъдат похарчени. Интелигентното
решение би било да се „убият два заека с един куршум“, като се комбинират действия за възстановяване от Covid-19 с
един подновен и по-силен ангажимент на ЕС към Балканския регион. Не е трудно да се види кои държави и мощни
заинтересовани групи ще се борят за „лъвския пай“ от предложения пакет на стойност 750 милиарда. Югоизточна Европа
не разполага с влиятелно лоби, заради което гласът є да бъде чут. Затова именно Комисията трябва да застане начело и
да подготви една специална инфраструктурна програма за Югоизточна Европа, която да бъде част от общия пакет за
възстановяване. Едно от предизвикателствата пред прилагането на пакета за възстановяване от Covid-19 е да бъде
избегната появата на нови неравенства в рамките на ЕС и във връзка с неговите съседи. Умните инвестиции в
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инфраструктура в Югоизточна Европа ще подкрепят икономическия и социален напредък в краткосрочен и средносрочен
план и ще създадат условия за устойчив растеж.
√ С гаранции от Фонда на фондовете: Стартира помощ за бизнеса с евтини заеми
Фирмите имат достъп до 148 млн. лв. от ЕС за дялово инвестиране
Бизнесът ще има достъп до евтини оборотни заеми по антикризисна мярка на правителството, която цели да подпомогне
възстановяването на икономиката и частните инвестиции. Фондът на фондовете финализира работата си по новия
гаранционен продукт, който се разработва, за да тушира негативните последствия от пандемията с COVID-19 и да ускори
активността. Чрез този инструмент малките и средни фирми ще имат достъп до банково финансиране при облекчени
условия по отношение на лихвите и изискванията за обезпечение.
Фондът на фондовете управлява общо 1,2 млрд. лв. по четири оперативни програми на ЕС за програмния период 20142020 г. За да подпомогне преодоляването на последиците от кризата, дружеството работи за пренасочване на част от
този ресурс към мерки за своевременна ликвидна подкрепа на малките и средни предприятия, както и дялови
инструменти с улеснен достъп.
При различните продукти, предлагани от Фонда на фондовете, са договорени специфични облекчения, но идеята е
кръгът на допустимите за финансиране предприятия като цяло да бъде разширен в следствие проведени преговори с
ресорните министерства. По-конкретно, при някои инструменти ще се добавят нови допустими сектори или ще отпаднат
определени ограничения, като например за изискваните години история на предприятието.
Активни към момента на пазара са четири инвестиционни фонда, насочени към дялови инвестиции в иновативни малки
и средни фирми в ранен етап от развитието си и с голям потенциал за растеж. Те управляват 148 млн. лв. по ОП
“Иновации и конкурентоспособност” и са структурирани да подкрепят компании, за които достъпът до външно
финансиране е ограничен и това прави трудно по-нататъшното им развитие. От тези средства досега са инвестирани 10,8
млн. лв., основно за иновативни и технологични стартиращи фирми.
На разположение на най-малките бизнеси е продуктът на Фонда на фондовете за микрокредитиране, подкрепен от ОП
“Развитие на човешките ресурси” с ресурс в размер на 23,9 млн. лв. и чрез него фирмите могат да получат кредити при
облекчени условия в размер до 50 хил. лв.
Подкрепа за малки фирми
Отпуснати са над 160 микрокредита
Извън големите инфраструктурни инициативи, със средства на Фонда на фондовете досега са финансирани над 160
микрокредита по ОП “Развитие на човешките ресурси” за над 3 млн. лв. Те са с широк спектър, като например апаратура
за зъболекарски кабинет, малка мебелна фирма, онлайн магазин за плетива и друг за бебешки аксесоари. Насочени са
също средства към заетост в малки и семейни бизнеси - химическо чистене, обучение на деца, студио за масажи и др.
С дялови инвестиции са подкрепени иновативни и технологични компании на начален етап на развитие. Те разработват
решения за финансовия сектор в сферата на разплащанията. Дялов ресурс получи и платформа, която помага на други
бизнеси да организират продажбите си онлайн.
БНТ
√ Румен Радев: Талантливите млади българи са гарант за развитието на високите технологии у нас
Най-голямото доказателство, че в България трябва да се инвестира, са талантливите и умни млади хора. Те са гарант за
това в страната ни да се развиват високи технологии и продукти с висока добавена стойност. Това заяви президентът
Румен Радев във видео обръщение към участниците във финалния кръг на елитния международен конкурс по
програмиране CodeIT - 2019-2020.
По традиция държавният глава е патрон на последния етап на авторитетното състезание. Отличаването на финалистите
тази година за първи път се проведе в онлайн формат чрез видеоконферентна връзка.
В приветствието си към участниците от финалния кръг президентът Радев посочи, че младите програмисти не просто
залагат алгоритъм, а модел на нашето бъдеще и начина, по който ще се градят общества. "Вече няма сектор в
обществено-икономическия живот, който да не се подчинява на алгоритмите, които задават програмистите и
информатиците“, допълни държавният глава и посочи, че гордост предизвикват упоритостта, изобретателността и
таланта на младите българи.
Президентът приветства и финалистите от Република Сърбия и Република Северна Македония, като посочи, че тяхното
участие е много важно, защото бъдещето на страните от региона зависи все повече от дигиталната свързаност.
Над 180 състезатели на различна възраст взеха участие в 20-ото издание на конкурса. По случай годишнината на CodeIT
бяха наградени 20 талантливи информатици, сред които представители на България, Република Северна Македония и
Република Сърбия.
Президентът благодари на екипа на софтуерната компания Мусала Софт, както и на нейните партньори – организации,
компании и институции, които продължават да подкрепят вече 20 г. турнира, който е доказал, че гради не само таланти, а
бъдеще.
√ Мярката 60/40 ще стане 80/20 за туризма и транспорта
Мярката 60 на 40 ще стане 80 на 20 за туристическия и транспортния бранш, а от юли стартира нова грантова схема в
подкрепа на транспортния сектор. Това стана ясно на спешна среща между ресорните министри, превозвачи и
туроператори. Следкризисното възстановяване ще бъде бавно и трудно, като спадът и в двата сектора е над 70%.
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Схемата 60 на 40 ще стане 80 на 20 и ще обхване туристическия сектор, по 290 лева месечно за служител ще получават не
само транспортните, но и туристическите фирми, стартира нова грантова схема от юли за 30 милиона лева.
Секторът ще се възстанови бавно и трудно, като не е сигурно дали ще достигне предкризисните си нива - е експертната
оценка на министрите на транспорта, туризма и социалната политика, а и на бранша.
Големите автобусни фирми, които продължиха да превозват пътници в месеците на пандемия, обаче, остават извън
държавната помощ.
Мярката 60 на 40, която ще действа до септември, ще прерасне в 80 на 20 и ще обхване и туризма, и транспорта.
Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Разработваме нова мярка
в размер на около 30 млн. лв., които да бъдат насочени от ОП "ТТИ" към ОП "Иновации и контурентоспособност" за
подпомагане на предприятията в автобусните превози, става въпрос за около 1400 предприятия, лицензирани
превозвачи, която мярка да е грантова.
Грантове се разработват и за сектора туризъм - туристически фирми и агенции ще могат да кандидатстват за между 30 и
100 000 лева.
Николина Ангелкова, министър на туризма: Това, което обсъждахме по отношение на ликвидността, е новите мерки,
които предстоят по ОП "Иновации и конкурентоспособност" по отношение на средните предприятия за грантови схеми от
30 до 100 000 лв., така и с възможността за подобряване на мерките, които вече съществуват по отношение на тяхната
бързина.
290-те лева, които се изплащат на зает в транспортните фирми, ще важи и за туристическите.
Деница Сачева, министър на труда и социалната политика: Програмата, с която ще бъдат наемани безработни - тази
програма за 160 млн. лв., която беше вече анонсирана пред вас преди, 50 млн. да бъдат отделени специално за сектора
"Туризъм" приоритетно, така че хора, които са регистрирани в бюрата по труда, да могат да бъдат наемани в сектора на
туризма и да получават 610 лв., колкото е размерът на МРЗ, като осигуровките ще бъдат за сметка на работодателя.
Към момента спадът в туристическия сектор е 70%. Като първите чартърни полети се очакват на 25 юни. Туристическите
фирми имат нужда именно от свежи пари.
Одисей Спасов, Българска асоциация на туристическите агенции: Да можем да получим някаква ликвидност от
Българската банка за развитие и конкретно от търговските банки, с които ние работим. Въпросът е да има точни условия,
които банките дават, тъй като има големи спекулации от тяхна страна и малко злоупотребяват с това нещо.
Оказва се, че почти всички мерки в сектор "Транспорт" не обхващат големите автобусни компании.
Георги Атанасов, собственик на автобусна фирма: През цялото време на епидемията, която беше, се движеха изцяло
автобуси на големи фирми. В момента, мога да кажа така, за благодарност тези големи фирми са изключени от каквото и
да е грантово финансиране.
Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи: Факт е, че ликвидността е от изключително
значение за нас, факт е, че имаме забавяне в тези мерки, но имаме конкретно поети ангажименти, че това нещо във
възможно най-кратки срокове ще се случи.
Големите фирми имат стотици служители, автобуси и стотици хиляди левове оборот месечно, което автоматично ги
изключва от държавните схеми.
√ Ангелкова: Чартърните полети не са отменени, а пренасочени. Чакаме първите туристи на 25 юни
Чартърните полети не се отменят, те се пренасочват. Ние знаехме, че до 15 юни няма как да има такива полети.
Границите се отвориха вчера. Така че, чартърните полети са пренасочени за юли, август, септември и октомври.
На 25 юни стартират първите полети от Нидерландия, Германия, Полша. Това обясни в студиото на Сутрешния блок на
БНТ министърът на туризма Николина Ангелкова.
Изключително важно е в тази толкова тежка ситуация както за сектор "Туризъм", така и за сектор "Транспорт" да се търси
чрез диалог най-доброто решение, подчерта Ангелкова.
Нашето предложение е да започне да действа преобразуване на мярката 60/40 в 80/20, и това да стане още следващия
месец. Друга мярка е отпускането на 50 млн. лв за наемането на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда. Всеки
един работодател ще може да направи своя избор с помощта на държавата, обясни министър Ангелкова.
Много важни са и мерките за гарантиране на ликвидност, допълни министърът, като уточни, че България е сочена за
пример по отношение на предприетите мерки. Отделно от това, ние бяхме едни от първите одобрени като безопасна
дестинация за пътуване, подчерта Ангелкова.
Тя обаче е категорична, че изключително труден ще бъде рестартът след пандемията, а възстановяването на сектора ще
бъде бавно.
Николина Ангелкова, министър на туризъма: 553 са проектните предложения, които са одобрени за сектор "Туризъм"
по линия на схемата за микро и малки предприятия. Предстои тепърва и нова мярка, свързана с финансиране на
средните предприятия с грантови схеми от 30 до 100 000 лв., където туризмът отново ще може да се ползва с приоритет.
Винаги сме акцентирали на българите като водещ пазар в сектор "Туризъм". Затова и стартирахме кампания "Преоткрий
България". Отделно, другата седмица стартираме кампания, която таргетира всички останали държави. Общата цифра на
обществената поръчка е около 6-7 милиона лева за реклама по всички таргетирани пазари за една година, обясни
министър Ангелкова.
50 000 лв. е глобата това лято за нарушаване на разпоредбите за цените на плажните съоръжения. 100 000 лв. е глобата
за повторно нарушения, категоричен е министърът на туризма.
Николина Ангелкова, министър на туризъма: В това толкова тежко и трудно лято ние имаме необходимост да
предлагаме качествен продукт и да спазваме всички законови разпоредби.
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Не е добре. Хората са изключително чувствителни по темата. Така Ангелкова коментира недоволството във връзка със
строителството на плаж Алепу. Прокуратурата изиска разрешението за строеж. Нека да изчакаме контрола и тогава да се
вземе решение. За съжаление, това много вреди и на имиджа на страната ни, защото се отразява и в чужди медии,
допълни министърът.
Водата на плажовете е чиста. Знаете, че се изградиха изключително много пречиствателни станции. Почти няма местенце
без такава и със сигурност работата в тази посока ще продължи, категорична е Ангелкова.
√ Важна информация за разсрочване на кредитите и безлихвените заеми
До 22 юни хора и фирми могат да кандидатстват за разсрочване на кредитите им заради пандемията от COVID-19.
Банките трябва да разрешат или да откажат разсрочването до края на месеца. Основното условие за разсрочване на
кредитите е заемът да бъде отпуснат преди 13 март тази година, когато беше обявено извънредното положение у нас.
Всеки случай до този момент се разглеждаше индивидуално, като беше необходимо съответния човек или фирма досега
да са били редовни платци и заради обявената внезапно пандемия да са изпаднали във временна невъзможност да
покриват кредитите си. Разрешеното просрочие на заемите е до 90 дни.
Според разпоредбите на Българската народна банка се допускаха няколко варианта за разсрочване на задълженията.
• Разсрочване на лихва и главница;
• Разсрочване само на главница;
Срокът за разсрочване на кредитите остава 31 декември 2020 г. като максималният период за отлагане на плащанията е
шест месеца. При поискване на тази опция клиентите определят съвместно с банката индивидуален план за погасяване
на съответния кредит. Има опция отсрочването да бъде прекратено предсрочно като също се коригира планът за
връщане на кредита.
Разширяват обхвата на безлихвените кредити
Държавната Българска банка за развитие е внесла предложение до Министерския съвет да бъде разширен обхвата на
хората, които могат да имат достъп до безлихвени заеми за физически лица. Чака се съгласието на правителството.
До този момент безлихвени кредити се отпускат само на хора, които са в неплатен отпуск или са самоосигуряващи се и
дейността им е засегната от пандемията. Гарант по кредитите е Българската банка за развитие като до този момент те се
отпускат от десет търговски банки у нас.
Банки, отпускащи безлихвени кредити:
• Централна кооперативна банка
• Алианц банк
• Банка ДСК
• Инвестбанк
• Интернешънъл Асет банк
• ОББ
• Общинска банка
• Първа инвестиционна банка
• Търговска банка Д
• УниКредит Булбанк
Максималната стойност на отпусканите безлихвени кредити е 4500, които могат да бъдат отпуснати на три транша по
1500 или наведнъж. До този момент са отпуснати близо 30 млн. лева като безлихвени кредити. Средната стойност на
заемите е 4100 лева. Над две трети от всички, които са одобрени по програмата са били пуснати в неплатен отпуск през
периода на карантината.
Лихви и такси по този вид кредити няма. Гратисният период е максимум две години, а срокът за погасяване е
петгодишен.
Условия за отпускане на безлихвени кредити за лица на трудов договор:
• Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие
от пандемията;
• Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;
• Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
• Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен
отпуск.
Условия за отпускане на безлихвени кредити за самоосигуряващи се лица:
• Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в
доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като
резултат от пандемията;
• Да не получават възнаграждение по други правоотношения.
• Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята
дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.
Важна информация за безлихвените кредити:
• Допуска се за безлихвени заеми да кандидатстват и пенсионери на трудов договор или самоосигуряващи се.
• Човек може да кандидатства за безлихвен заем и при първоначален отказ, както в банката, която му е отказала
така и в друга. Важното е причината за отказа, да може да бъде коригирана. Същото важи и ако съответния
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работодател внесе осигурителни вноски, които преди това е забавил и това е било основание за отказване на
заема.
• Хората не дължат такси, комисионни и лихви за кредита, както и за предсрочното му погасяване, но може да се
наложи да заплатят други такси, които изисква съответната търговска банка. Така например кредитните
институции имат различни такси за разкриване и управление на сметки.
• Допуска се отпускане на безлихвени кредити и на хора, които получават пари от наеми.
• По програмата могат да кандидатстват и хора на срочен трудов договор, както и в изпитателен срок.
• Заеми се отпускат и на лице с чуждо или двойно гражданство, стига да работят в България.
• При самоосигуряващите се лица трябва да се докаже спад в доходите от 20%. Отправна точка затова е
подадената данъчна декларация за 2019 г. Тя се сравнява с досега подадените към НАП документи.
• Програмата за отпускане на безлихвени кредити продължава до края на годината.
Отпускане на бизнес кредити за малки фирми
До края на годината продължава и програмата за отпускане на кредити за малки предприятия с персонал до 250 души и
годишен оборот под 97,5 млн. лева. Условията за кандидатстване по програмата са:
1. да имат спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. в сравнение с 2019 г.;
2. да имат неполучени вземания от клиенти и/или неразплатени суми към доставчици след 1 март т.г.
3. да имат прекратени доставки за внос от началото на годината;
4. да са затворили производствените си съоръжения и офиси;
5. или да са намалили броя на персонала си.
Гарант по заемите отново е Българската банка за развитие като обезпечението по кредите е не повече от 20%, а
гратисния период за погасяване е до 3 години. Допуска се по тази мярка да кандидатстват и бизнеси с кредити, като се
променя обезпечението по тях.
√ НОИ пак плаща обезщетенията за безработица на два транша
Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати паричните обезщетения за безработица за месец май на два
транша.
Освен на обичайната дата, в средата на месеца, се предвижда и извършване на второ плащане на 30 юни 2020 г.
На 15 юни ще бъдат изплатени обезщетенията на 141 475 лица в размер на малко над 54,25 милиона лева, всички
останали правоимащи ще си получат сумите в края на месеца.
Общият брой на подадените заявления през май т.г. е 30 206. Месец по-рано те бяха над два пъти повече – 68 151, при
само 16 908 през март.
Това е вторият месец поред, в който НОИ определя две дати, на които извършва този вид плащания.
През май преводите бяха извършени на 13-о и 29-о число, като общата сума на изплатените средства беше в размер на
60,85 милиона лева за 134 828 лица.
√ Възможни са проблеми при продажбата на електронни винетки и маршрутни карти
Между 16 ч. и 18 ч. днес е възможно да има затруднения при продажбата на електронни винетки и маршрутни карти.
Планирана е актуализация на електронната система за събиране на пътни такси - винетки и тол.
Актуализациите няма да повлияят на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото
разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.
За да се избегне неудобството при пътуване, от Агенция "Пътна инфраструктура" съветват шофьорите да купят
своевременно електронната си винетка или маршрутна карта.
√ Хиляди се възползваха от падането на ограниченията за пътуване в ЕС
Задължителната карантина за български граждани от вчера освен за Гърция отпада и за Румъния.
Редица европейски страни отвориха границите си.
А по инициатива на Еврокомисията, вече работи сайтът, който предлага конкретна информация на туристите за начина на
транспорт и специфичните изисквания на отделните държави.
Европа се отваря - частично и при определени условия. От вчера - денят посочен от Европейската комисия като
препоръчителен за отварянето на вътрешните граници, свободно се пътува до Германия, Белгия, Франция и още редица
държави. А по инициатива на Еврокомисията, вече работи сайтът Re-open EU, който предлага конкретна информация на
туристите за начина на транспорт и специфичните изисквания на отделните държави. Нито километричните опашки, нито
строгите санитарно-хигиенни изисквания по летищата попречиха на хилядите хора да се възползват от падането на
ограниченията за пътуване.
Вътрешните граници в Европа до голяма степен вече се преминават свободно. На границата между Германия и Дания се
чакаше поне час и отварянето на полосата беше определено като историческо.
Хенрик Франдсен, кмет на град Тьондер DK Germany Bordrer: Фантастично е! Мисля, че се чувствам почти като при
падането на Берлинската стена. Хората отново могат да преминават границата! Туристите могат да идват!
Летището в Брюксел посрещна първите си пътници от месеци насам.
Арно Фест, изпълнителен директор на летището в Брюксел: Доволни сме, че посрещаме все повече и повече
пътници. Очакваме около 4 000 души и 60 полета.
Мери се темпeратура, маските са задължителни - на летището, и в самолетите. Насърчава се използването на
дезинфектанти, специални маркери указват безопасното разстояние между пътниците.
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Полети възобновяват и австрийските авиолинии, но влизането в страната е възможно само с основателна причина.
Същото се отнася и за Нидерландия.
В Чехия пък ще действа специална система, подобна на светофар. Чужденци от нискорискови държави ще влизат без
ограничения. Тези от среднорискови, белязани в оранжево и високорискови, червени, ще ще бъдат връщани, ще се
правят и изключения. Испания ще отвори границите си на 21 юни.
ЕК представи специалния сайт - Re-open EU, който помага за безопасното пътуването и туризма на Стария континент.
Сайтът предлага информация за границите и за влезиването с различни транспортни средства и туристически услуги .
Съдържа и конкретните изисквания на отделните страни. Сайтът, и мобилното приложение към него, ще са достъпни на
официалните езици на ЕС.
Соня Господинова - говорител на Европейската комисия: Реопън Юръп е платформа за сигурно възстановяване на
пътуването и туризма в целия Европейски съюз. Той предоставя информация в реално време, която ще позволи на
пътуващите да вземат правилното решение когато планират ваканцията или пътуването си през лятото и след това.
Извън Евросъза е разрешено влизането в Сърбия, Черна Гора, Албания и Косово. В република Северна Македония се
допуска само транзитно преминаване, и то в рамките на 5 часа.
Мениджър
√ Спад в общественото доверие към Европейската централна банка
Общественото доверие към Европейската централна банка (ЕЦБ) е спаднало през последното десетилетие повече,
отколкото към която и да било друга институция. В същото време доверието в самото евро остава стабилно, сочи
проучване, цитирано от Ройтерс.
След като на практика изчерпа паричната си политика от глобалната финансова криза, ЕЦБ стана обект на критики и
съдебни дела, а това повдигна въпроси и за нейната политика, и за начина, по който тя контактува с обществото.
Банката обяви, че започва да преразглежда стратегията си, но това начинание бе отложено заради кризата,
предизвикана от новия коронавирус. А пък самата пандемия я принуди да вземе по-радикални мерки. В сравнение и с
европейските, и с националните институции доверието в ЕЦБ изглежда е засегнато непропорционално от кризата,
отбелязва самата банка. В резултат доверието в Европейската централна банка е по-ниско, отколкото в Европейската
комисия и Европейска парламент, макар че 76 на сто от гражданите на страните от еврозоната подкрепят самото евро.
Най-скептично настроени са германците и австрийците, които отдавна критикуват Европейската централна банка за
прекомерно либералната й парична политика и в момента вярват повече в националните си правителства, отколкото в
ЕЦБ. Страни, които пострадаха повече по време на дълговата криза като Гърция и Испания, също са сред скептично
настроените към ЕЦБ.
Макар в изследването да се посочват няколко потенциални решения, авторите на изследването отбелязват, че
Европейската централна банка има проблем с комуникацията. Доверието в ЕЦБ може да се засили, ако комуникацията
стане по-разбираема за хора с различно равнище на образование и ако се решават проблеми на граждани от различни
части от еврозоната, съветват авторите на изследването.
√ Срив на износа от Еврозоната през април
Спочти 30% е спаднал износът на стоки от Еврозоната през април - месецът, в който ЕС бе с най-тежките ограничителни
мерки. Първата оценка за износа на стоки от Еврозоната към останалата част от света през април 2020 г. е 136,6 млрд.
евро, което е намаление с 29,3% в сравнение с април 2019 г. (193,3 млрд. евро). Вносът в ЕС от останалият свят възлиза на
133,7 млрд. евро, което е спад с 24,8% в сравнение с април 2019 г. (177,8 млрд. евро). В резултат на това Еврозоната
отчита силно понижение на външнотърговския излишък на стоки през април от 2,9 млрд. евро в търговията със стоки с
останалия свят през април 2020 г., в сравнение с 15,5 млрд. евро през април 2019 г. Търговският оборот в Еврозоната е
достигнал 112,4 милиарда евро през април, което е с 32,2 на сто по-малко в сравнение с април предходната година.
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За периода от януари до април 2020 година износът на стоки от Еврозоната към света е достигнал 703,3 милиарда евро
(спад от 8,6 нас то спрямо същия период миналата година). Вносът е намалял с 9,3 на сто до 646,3 милиарда евро. Така
излишъкът е достигнал 57 милиарда евро спрямо 57,2 милиарда евро от януари до април миналата година. За същия
период тази година оборотът в еврозоната е бил 595,4 милиарда евро или с 11,1 на сто по-малко, отколкото от януари до
април миналата година.

По предварителни данни износът на стоки извън ЕС е достигнал 125,4 милиарда евро през април тази година или с 28,2
на сто по-малко спрямо 174,7 милиарда евро през април миналата година. Вносът от света е бил 125,1 милиарда евро
или с 22,7 на сто по-малко спрямо 161,8 милиарда евро миналия април. Така излишъкът на ЕС през април 2020 година е
бил 0,2 милиарда евро спрямо +12,9 милиарда евро през април 2019 г. Търговският оборот в ЕС е бил 175,2 милиарда
евро през април 2020 година - спад с 32 на сто спрямо април 2019 г.

През януари до април 2020 г. износът на стоки извън ЕС падна до 638.2 млрд. евро, което е намаление от 8.3% в
сравнение със същия период предходната година. Вносът падна до 590.5 млрд. евро (намаление с 9% в сравнение с
януари-април 2019 г.). В резултат на това ЕС регистрира излишък от 47,7 млрд. евро в сравнение с + 46,9 млрд. евро през
януари-април 2019 г. Търговията в рамките на ЕС падна до 931,7 евро млрд. през януари-април 2020 г., което е
намаление с 10,2% в сравнение със същия период на 2019 г.
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Износът на ЕС за САЩ от януари до април е намалял с 3,3 на сто, а вносът - с 1 на сто. ЕС е изнесъл за Китай 5,6 на сто помалко стоки и е внесъл с 1,9 на сто по-малко. От януари до април 2020 година българският износ е намалял с 4 на сто, а
вносът - с 9 на сто.

√ Уолстрийт отчете най-лошата си седмица за последните три месеца
Водещият индекс на Токийската фондова борса Никкей-225 вчера спадна под символичния праг от 22 000 пункта за
първи път от миналия месец. Причина за спада е увеличеният брой на заразени с новия коронавирус в японската столица
и на много други места по света, а това засилва страховете от втора вълна на инфекцията, предаде Киодо.
Никкей-225 изгуби 774,53 пункта или 3,47 на сто и закри на равнище 21 530,95 пункта.
Всички промишлени дружества отчетоха загуби, а най-големи те бяха за компаниите от пазара за недвижими имоти,
въздушния транспорт и потребителското кредитиране.
На междубанковия валутен пазар в Токио доларът се търгуваше за 107,17-20 йени спрямо 107,20-22 йени в петък. Еврото
се котираше за 1,1253-1253 долара и 120,61-62 йени спрямо 1,1320-1322 долара и 121,35-39 йени в края на петъчната
сесия.
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Уолстрийт приключи петъчната сесия с поредните повишения на котировките, но въпреки това като цяло седмицата бе
най-лошата за последните близо три месеца, предаде Асошиейтед прес. Инвеститорите направиха преоценка на
очакванията си за икономическия растеж и много песимистично настроени играчи коментираха, че те са прекалено
оптимистични.
Промишленият индекс Дау Джоунс нарасна с 477,37 пункта или с 1,9 на сто до 25 605,54 пункта при закриването. Поширокообхватният индекс Стандард енд Пуърс 500 се повиши с 39,21 пункта или с 1,3 на сто до 3041,31 пункта, а
индексът на високотехнологичните компании Насдак прибави 96,08 пункта или 1 на сто и закри на равнище 9588,81
пункта.
За седмицата:
Дау Джоунс е спаднал с 1505,44 пункта или с 5,6 на сто;
Стандард енд Пуърс 500 е загубил 152,62 пункта или 4,8 на сто;
Насдак се е понижил с 225,27 пункта или с 2,3 на сто.
За годината:
Дау Джоунс е спаднал с 2932,90 пункта или с 10,3 на сто;
Стандард енд Пуърс 500 се е понижил със 189,47 пункта или с 5,9 на сто;
Насдак е прибавил 616,20 пункта или 56,9 на сто.
Сега
√ Протестиращите превозвачи получиха обещание за грант за 30 млн. лв.
Нито една от финансовите мерки на правителството не работи, казват от бранша
Превозвачи, екскурзоводи и туроператори излязоха на протест пред Министерски съвет вчера около 11.00 ч. Близо 120
автобуса преминаха през центъра на столицата, което затвори временно пл. "Александър І" и бул. "Цар Освободител"
между бул. "Раковски" и сградата на Министерски съвет. Няколко часа по-късно протестиращите получиха обещания от
правителството за нова грантова схема за 30 млн. лв. и облекчаване на изискванията за субсидиите по мярката "60/40".
Протестът е под наслов “SOS туризъм“. "Искаме да покажем на правителството, че търпението на заетите в туризма е
изчерпано след месеците финансова агония", посочи Радка Милденова, председател на Национално сдружение
"Случаен превоз". Преди месец сдружението също организира протест с шествие с автобуси в пет града в страната, но
това не е довело до някакъв резултат.
Транспортните фирми, занимаващи се с превоз на туристи, както и екскурзоводи и туроператори настояват за адекватни
подкрепящи мерки от страна на държавата. Нито една от антикризисните финансови мерки, предприети до момента, не
е върши работа, казват фирмите от бранша.
"Схемата 60/40 е неприложима за транспортните фирми, които извършват случаен превоз, защото те нямат никаква
дейност - няма туристи, нито екскурзии. Не е ясно и кога ще започнат пътуванията. Ние няма с какво да изплащаме тези
40%", обясни Радка Милденова.
Екскурзоводи пък се оплакаха, че им е отказан достъп до безлихвените заеми на ББР от 4500 лв. за самоосигуряващи се
лица, защото не можели да докажат, че дейността им е спряна.
Превозвачите са недоволни от единствената предоставена грантова схема до момента за малки фирми. По
нея безвъзмездната помощ е до 10 000 лв., което е прекалено ниска сума за техния бизнес. Все още не са заработили и
обещаните от правителството нисколихвени кредити за бизнеса, за което ББР получи 500 млн. лв. от държавата.
"Ние искаме поне нисколихвени кредити с лихва 1-2% и гратисен период от 1-2 години, а ББР ни предлага заеми с 6%
лихва и 20% обезпечение", коментира пред Би Ти Ви Димитър Иванов, представител на туристическа агенция. По думите
му туроператорската дейност е най-сериозно засегната, защото не работи от средата на март, няма никакви приходи и
фирмите не може да обслужват кредитите си. "Ако другите превозвачи, които превозват хора по определени маршрути,
вече започват да се възстановят от кризата, то това не важи за превозвите в сектор "туризъм". Ще трябва да минат поне
3-4 месеца, докато има раздвижване", смята Иванов. Той поясни, че са се отделили в сдружение "Случаен превоз",
защото в организацията с останалите превозвачи интересите им са се размивали.
В същото време премиерът Бойко Борисов коментира протеста "SOS Туризъм" така : "Помагаме както можем. Редно ли е
да даваме пари, а платежоспособните българи да отиват в Гърция. Избирайки други туристически дестинации, българите
протестират". И призова туристическия бранш да направи така, че да привлече туристите.
Точно по време на протеста се проведе национална кръгла маса, организирана от Конфедерацията на автобусните
превозвачи и Българската асоциация на туристическите агенции на тема “Мерките за преодоляване на вредните
последствия от извънредното положение вследствие на пандемията от Covid-19“ в секторите - “автобусен транспорт“,
“туроператорска“ и “турагентска дейност“. Протестиращите превозвачи и туроператори твърдят, че не са поканени за
участие в тази среща.
“Поканили сме абсолютно всички колеги. Ние като Конфедерация на автобусните превозвачи смятаме, че диалогът е
основното нещо“, каза пред БНР Магдалена Милтенова, председател на конфедерацията. “Със съжаление ще кажа, че
сме поканили въпросната организация да се присъедини към конфедерацията, да можем да обединим усилията си, за
съжаление не намираме диалог с председателя на тази организация и имаме сериозни подозрения, че всъщност
причината не е само липсата на диалог, защото диалог с правителството има, днешното събитие е организирано именно
за това – да може всеки наш колега, всеки превозвач да присъства, за да може да зададе своите“, посочи още
Милтенова. По думите й в момента "това, което на практика се случва, е може би желанието за изява".
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Милтенова обаче призна, че е голям проблем забавянето на изплащането на грантове по ОП “Иновации и
конкурентоспособност“. "Вече мина един месец от кандидатстването на малките фирми, ние очакваме конкретни
срокове, в които ще започнат да се изплащат тези средства между 3000 и 10 000 лв. Очакваме съответно подобна мярка и
за средни предприятие“, коментира Милтенова.
30 млн. лв. ще бъдат прехвърлени от ОП "Транспорт" към ОП "Иновации и конкурентоспособност", за да се създаде нова
схема за безвъзмездно финансиране на автобусни превозвачи. Това обяви министърът на транспорта Росен Желязков,
който участва в кръглата маса. Той поясни, че в момента се водят преговори с Европейската комисия за одобряването на
тази нова грантова схема.
От ББР пък увериха, че разработват нов продукт специално за тези два сектора. Кога ще стартира той и при какви
условия, не стана ясно.
"Работи се по разширяването на схемата 60/40 и за сектор "туризъм" от 1 юли, както вече беше направено за
транспортния бранш", обяви по време на дискусията социалният министър Деница Сачева. "Все още няма окончателно
решение от ЕК, но предполагам, че ще успеем да постигнем съгласие да включим и туризма приоритетно заедно с
автобусния превоз, за да може да се достигнем подкрепа 80/20, допълни Сачева.
Става дума за гласуваната в закона за извънредното положение вече помощ от 290 лв. към работната заплата на заетите
в автобусните превози. Заедно с мярката 60/40 това правело 80/20, според обясненията на Сачева. Възможно било
допълнителната помощ да бъде насочена и към сектори като образование и здравеопазване.
Обмисляло се да бъдат смекчени изискванията за изрядно данъчно досие и запазване на работните места за срок до 3
месеца след ползване на подкрепата 60/40. Сачева съобщи още, че се работи по предоставяне 50 млн. лв. за
субсидирана заетост в туризма в размер на минимална работна заплата за всяко разкрито работно място.
Възстановяването на сектор "транспорт" заради кризата с коронавируса ще става бавно, прогнозира на форума в София
министърът на транспорта Росен Желязков. Като фактори за това той посочи намалялото търсене и бавното
възстановяване на потребителското доверие към начина на придвижване, особено в сферата на туристическите
пътувания, увеличаването на конкуренцията, включително от сивия сектор.
Летният сезон се очертава да бъде изключително тежък, предупреди министърът на туризма Николина Ангелкова.
√ Натрапени скъпи екстри на плажа обезсмислят акцията безплатен чадър
Под прикритието на коронакризата заведения превземат пясъка и сервират кафе по 8 лева
Летният сезон едва започна, но вместо да ухажват клиентите като писани яйца, концесионери на плажове вече "дерат
кожи".
Множат се сигналите, че обещаните безплатни (или на символични цени) чадъри и шезлонги всъщност излизат скъпо на
курортистите. Последното оплакване е от летовник на плажа "Бургас Север", където му казали, че сянката върви
задължително с консумация от прилежащия бар, а едно кафе от въпросния бар струва ... 8 лева.
Друг пресен случай е от Златни пясъци. Там обяснили на летовниците, че плажът разполага с безжичен интернет и по
тази причина - щат-не щат, ползват или не, дължат 5 лв. такса за Wi-Fi екстрата.
Преди дни нашумя и историята от Слънчев бряг - Юг, където за 4 шезлонга и два чадъра "инкасаторът" представил
сметка за общо 64 лв. - т.е. по 12 лв. на чадър и по 10 за шезлонг. След като медиите гръмнаха, Министерството на
туризма информира, че започва проверка, а персоналът на плажния участък даде смехотворни оправдания - служител
новобранец объркал папките с ценоразписите и хванал миналогодишната с високите тарифи. Издаденият платежен
документ сам по себе си е странен - той е за "плажна у-га", без разбивка, която да указва за каква услуга или услуги се
отнася сумата от 64 лева.
Министерството проверява случая от Слънчев бряг вече повече от седмица и все още няма нито резултати, нито
наказания. Мудността на инспекторите на Ангелкова е необяснима, но пък е позната и от предни години, когато също
имаше епизоди на крещяща наглост от страна на плажни концесионери.
Стопанинът на "Нестинарка" например се прослави със задължителното шалте. Той спечели 20-годишна концесия,
предлагайки сензационно ниска цена - по 36 стотинки за чадър и още толкова за шезлонг. Този договор бе източник на
непресъхваща гордост за ресорната министърка, която все се хвалеше как е понижила драматично цените на плажните
принадлежности. Но заваляха оплаквания и се оказа, че има уловка - към чадъра задължително върви шалте, а неговото
ползване струва 5 лева.
Ангелкова и тогава затъна в проверки и така и не се разбра какво е наказанието за тариката концесионер и санкциониран
ли е изобщо.
Дано не потънат в забвение и сегашните нарушения. Докато инспекторите разследват подадените сигнали от последните
десетина дни, ресорното министерство разпрати до медиите коментар, в който посочва, че е "недопустимо е да се
обвързва ползването на чадъри и шезлонги с други услуги на морския плаж" и че ще следи зорко концесионерите.
ТИХО ПРЕВЗЕМАНЕ
Междувременно се разбра, че на бургаския северен плаж, където сервират кафе под чадъра с петзвездна цена, се
прилага новаторска схема за заобикаляне на договора с МТ. Концесионерът е преотдал част от чадърите на близки
заведения и те съответно предлагат каквито си решат условия и тарифи на летовниците. Така докато кафето вътре в
барчето струва 2 лева, поднесено на пясъка вече става 8 лева.
Според бургаски медии концесионерът на северния плаж е "преотстъпил" над половината си чадъри на близките
капанчета и бистра. Това дава основание на сервитьорите да изискват консумация от летовниците, които си мислят, че са
се настанили под чадър на плажа, а се оказва, че се намират в заведение, заели са "търговска площ".
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Заради корона кризата и с цел привличане на туристи бе направена специална законова промяна, според която през лято
2020 цените на плажните удобства трябва да поне с 50% по-ниски от предния сезон, а министър Ангелкова неспирно се
хвали с това. Но сега покрай скандалите се разбра, че е била прокарана и друга поправка, която кой знае защо не получи
никаква гласност. С нея на концесионерите е било разрешено това лято да намалят с до 4% площта за плажуване, за да
отворят повече място за маси на прилежащите заведения - кафенета, бистра, барчета. "Това е направено от
законодателя, за да се осигури разполагане на пособията за консумация на по-голямо отстояние и така да се спазят
противоепидемичните мерки и да се осигури безопасност за живота и здравето на посетителите", обясняват от МТ.
Министерството изтъква, че Законът за устройството на Черноморското крайбрежие прави разграничение между
"плажни принадлежности" (чадъри) и "допълнителна търговска площ към заведенията за бързо обслужване" (част от
площта на морския плаж около обекти за бързо хранене, на която се допуска разполагане на преместваеми подиуми с
тенти, чадъри, шатри и други слънцезащитни устройства с маси и столове за консумация).
От министерството обещават да правят "замервания с геодезически мониторинг" по плажовете, за да проверяват дали
някой не е усвои повече търговска площ от разрешеното.
√ За 8 дни БАБХ смени 3 пъти правилата за вноса на домати
Заповедите на шефа на агенцията по храните за тотален контрол на импортните плодове и зеленчуци се оказаха
апокрифни
Скандалите със затруднения внос на плодове и зеленчуци продължават и дори се разгорещяват. И днес търговци
протестираха срещу начина, по който се контролира стоката на границата. Ябълката на раздора е заповед от 25 май, с
която шефът на Българската агенция за безопасност на храните Паскал Желязков нарежда всяка партида, влизаща от
държави от ЕС, задължително да се проверява за наличие на следи от пестициди. Напрежението е особено голямо на
КПП Кулата, защото голяма част от импортните стоки идват от Гърция, а в петричкото село Кърналово е една от големите
борси за плодове и зеленчуци у нас.
Заповедта от 26 май, която БАБХ дни наред отказваше да публикува, гласи, че задължително се извършва "документална
проверка, проверка за идентичност и физическа проверка на всяка пратка, съдържаща или състояща се от домати,
краставици, корнишони, пипер, череши, ягоди, малини, кайсии, праскови, дини и пъпеши с произход ЕС, предназначена
за преработка и/ или реализация на територията на България".
Новото правило, което е в сила от 8 юни, буквално парализира работата на част от търговците. Още в първите дни от
въвеждането му те се оплакаха, че задължителното изследване за пестициди е прекалено скъпо - по 420 лв. за всяка
партида, и ако човек вози примерно пет неща - дини, пъпеши, ягоди, праскови и кайсии, трябва да плати 2100 лв. за
тестването им. Още по-сериозен проблем е, че пробите пътуват до определени лаборатории във вътрешността на
страната и излизането на резултата може да се проточи с дни, дори цяла седмица, а в това време камионът стои на
границата и чака. В първите дни дори имаше една-единствена лаборатория и на границата бързо се образува опашка от
чакащи. Хората бяха бесни, защото стоката им се разваля.
Отделно чиновници от БАБХ отказват да признаят протоколите от гръцки лаборатории, които вносителите им показват за
товарите, и изискват българско изследване. Протестиращи днес се оплакаха пред медиите, че инспекторите действат
избирателно и пропускат големите тирове, а на дребните търговци създават бюрократични трудности.
Междувременно стана ясно, че агенцията по храните гузно крие създаващата напрежение заповед на директора си за
затегнатия контрол. Първоначално от БАБХ се оправдаваха, че документът бил административен и нямало нужда се се
публикува. След дни шикалкавене заповедта все пак се появи на ведомствения сайт. Оказа се, че тя е претърпяла и
множество съществени "мутации" - очевидно в агенцията са се усетили за гафовете си и под натиска на протестите са
променили част от правилата. За по-малко от 10 дни - от 5 до 11 юни, д-р Паскал Желязов е подписал няколко
важни корекции.
Проби вече могат да се взимат във всички лаборатории в страната, които са одобрени да изследват проби за пестициди,
се посочва в нова заповед, подписана на 8 юни. Майската заповед на д-р Паскалев сочеше единствено държавната
Централната лаборатория в София, която е поделение на БАБХ. На 5 юни с нова заповед е добавена и пловдивската
"Приморис", но тъй като протестите на вносителите продължиха, кръгът на местата за анализ на плодове и зеленчуци
е разширен.
Коригиращата заповед 8 юни прави и друга важна промяна - изключва от задължително изследване три стоки краставици, чушки и ягоди. Не е ясно какви са мотивите.
ЦЕНОВА ЖЕГА
Откакто текат проблемите с вноса, цените на някои плодове и зеленчуци видимо се насочиха нагоре. На фона на
намалялата заради засечките по границата конкуренция на пазара се появиха български домати с цена 6 лева за
килограм. Шефът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов коментира, че подобни
стойности са "спекула". 6 лева за кило домати е спекулативна цена и моят съвет е да не купувате такава стока, каза той
пред Нова тв.
На въпрос защо родните домати от същия сорт и качество миналата година по това време са стрували 2.50, а сега се
почти 2.5 пъти по-скъпо, производителка чистосърдечно обясни, че миналата година е имало голям внос, който е
подбивал цените на българската стока.
ЗЛАТНИТЕ ТАКСИ
От няколко дни служители на БАБХ лъжат, че нямат отношение към размера на таксите за изследване на проби за следи
от пестициди. Според Калина Милушева от благоевградското поделение на агенцията тарифите се определят от
лабораториите. Ядосан търговец обаче показа пред тв камери ценоразписа за изследванията, който е утвърден с
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подписа на директора на БАБХ. Именно там е записано, че този тип изследвания струват 350 лв. без ДДС, или 420 лв. с
данъка. Тези такси едва ли притесняват големите играчи, но за дребните фирми са разорителни.
√ Какво ще бъде образованието след КОВИД-19
И училищата, и децата показаха, че могат да се справят с повече автономия
Как трябва да се реформира образованието, за да отговаря на нуждите на съвременните деца? Над този въпрос умуват
от години учители, директори, експерти. Пандемията от КОВИД-19 обаче отчасти променя представите за това какво
трябва да бъде образованието на бъдещето. Дали когато учениците се върнат в класните стаи, всичко ще продължи
постарому? Какви уроци можем да извлечем от небивалата ситуация и да ги пренесем офлайн след нейния край?
Автономност, но докъде?
“През тези седмици стана кристално ясно, че нещата се получават тогава, когато се даде реална автономия на
училищата", казва Даниела Тодорова, директор на Българско школо. Отначало институциите засипаха училищата с
инструкции, стъпки за действие, справки за попълване, което блокира още повече системата. В момента, в който дадоха
крачка назад и оставиха училищата сами да организират учебния процес, учителите доказаха, че могат да се справят с
новата ситуация. Да не говорим, че различните училища по различните населени места се сблъскваха със съвсем
различни проблеми, така че подходът "един модел за всички" нямаше как да сработи. Затова и според Тодорова първото
нещо, което би било от полза за системата, е МОН да помисли как може да осигури повече реална автономност за
учебните заведения с промени в училищния закон.
Въпросът обаче, който стои и преди, и сега, е каква част от гилдията е подготвена да се възползва качествено от тази
автономия. "Автономията е много важна, но тя трябва да се дава след адекватна подкрепа. Учител, който не е уверен,
едва ли ще се справи много добре с дадената свобода. В момента много преподаватели са изтощени и изморени точно
защото изведнъж цялата отговорност легна върху тях", смята Нели Колева от "Заедно в час".
Усилване на различията
Въпреки успеха на този необичаен срок мнозина наблюдатели, включително и просветният министър, признават, че
дистанционното обучение усили различията и неравенството между учениците. Тези, които имаха добри компютри,
силна интернет връзка и родители до себе си, се справиха доста по-добре от тези, които нямаха у дома си компютър и
чакаха родителите да се върнат от работа, за да учат на техния телефон. По данни на МОН 11% от учениците, или около
70 хил., не са обхванати изцяло в дистанционното обучение, като за близо 35 хиляди от тях причината е липсата на
крайно устройство. Почти сигурно е обаче, че неефективно участващите са доста повече.
"Образователната ни система по принцип се характеризира с много високи нива на сегрегация - както социална, така
и академична. В дигитална среда вариациите станаха още по-видими. Затова са необходими още по-сериозни усилия за
преодоляване на неравенствата - както по отношение на достъпа, така и по отношение на качеството на образованието",
коментира Асенка Христова от Института за изследвания в образованието. По думите й освен осигуряването на
талантливи учители за най-проблемните училища е важно и създаването на благоприятен училищен климат и
намирането на подходящи форми за създаване на ангажираност на учениците с ученето. Част от усилията според нея би
следвало да се фокусират и върху ефективното взаимодействие с родителите. Подобно е мнението и на просветния
министър Красимир Вълчев, който силно се надява подобрената комуникация с родителите по време на дистанционното
обучение да се пренесе и офлайн.
"Възможността да работим известно време в дистанционна форма на обучение изкара наяве една обществена нагласа,
която създава значими проблеми в системата, а именно, че основната тежест и отговорност за ученето на децата се носи
от учителя и училището. Всъщност най-сериозно от дистанционната форма на обучение пострадаха децата от семейства,
които не осъзнават своето място и роля в процеса на учене и развитие на детето. И ако присъствената форма на този
проблем частично се компенсира от усилията, търпението и натиска на учителите, то сега резултатът, който получихме, е
задълбочаване на различията в нивото на развитие на учениците", смята и Даниела Тодорова.
"Не съм сигурен, че пропастта между уязвимите деца и останалите е станала по-голяма, просто дистанционното
обучение я направи по-видима", смята пък председателят на "Амалипе" Деян Колев. Според него просто трябва да се
продължи да се работи за преодоляване на неравенствата.
"Тук има и друг нюанс - появиха се различия и разделение дори в добрите училища в зависимост от преподавателите",
казва Нели Колева от "Заедно в час". Ключова, както винаги, си остава квалификацията на преподавателите, защото
успешни ще бъдат тези деца, чиито учители ясно осъзнават своята роля и не просто преподават в час, а искат да научат
учениците си на нещо. Според нея ненужно много внимание се обръща на техническата част. "Компютрите са просто
средство, а не цел. Какво значение има дали обучението е дистанционно, дигитално или присъствено? Важното е какви
умения е изградило то у учениците. Простото даване на указания: "Отидете в Школо или в Уча.се, и направете еди какво
си" не е е преподаване, така не се случва учене", коментира Колева, според която всеки елемент от дистанционното
обучение, който е позволил на младежите да прилагат наученото, трябва да се използва и занапред.
Те могат и сами
Много наблюдатели са категорични, че дистанционното обучение е направило още по-видима нуждата от
компетентностен подход в образованието. "Оказа се, че децата могат да научават уроците си и без учител и че въобще не
им е нужно да са толкова дълго време в училище, за да им се преподава. Те могат и сами, много ги подценяваме.
Смислената роля на учителите за в бъдеще ще е да помагат на учениците да интерпретират това знание, да го приложат в
практиката и да го адаптират към различен контекст", казва Даниела Тодорова.
Според Тодорова, ако досега учениците ходеха на училище, за да им се преподава, а за домашно вкъщи им се даваха
проекти, то занапред нещата следва да са обърнат - да учат и четат вкъщи, да осмислят прочетеното, а когато отидат на
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училище, да имат време за екипна работа по проекти и заедно с учителя да прилагат наученото и да изграждат умения.
Защото друго нещо, което директорката е установила в резултат на дистанционното обучение, е именно липсата на
елементарни умения у учениците.
"Първата седмица посветихме изцяло на това децата да свикнат с новата форма, да си изградят дневен режим,
организация на работа, да се учат да си поставят цели и приоритети, да бъдат самостоятелни, нещо, с което досега
очевидно не бяха се сблъсквали", казва Тодорова. С течение на времето обаче те са си повярвали, че могат и сами и това
според нея следва да се използва в бъдеще. "Нужно е да се преосмислят учебните програми за всички класове, като
приоритено се наблегне върху усвояването на умения и изграждането на нагласи, а не просто върху овладяването на
академични знания. Съотношението 60:40 трябва да е в полза на уменията, за да се научат децата да анализират
наученото и да могат да го използват гъвкаво в непознат контекст", смята още директорът на Българско школо.
"Изследвания показват, че човешкият мозък има нужда от специално „обгрижване“ в дигитална среда, за да се избегне
честото разсейване и да се максимизира ефективността на ученето. Затова в дигитална среда ключово значение има
създаването на мотивация и ангажираност; простото пренасяне на лекционния стил на преподаване не дава добър
резултат. Може да се каже, че значимостта на тези ключови за образователната ефективност елементи - създаването на
мотивацията за учене и на емоционална, поведенческа и когнитивна ангажираност с ученето - в момента се открояват
ясно и вероятно това ще преосмисли училищните практики за тяхното формиране", смята и Асенка Христова.
√ Безпилотни автобуси тръгнаха в пет европейски града
След година и половина на планиране проектът за роботизация на градските автобус Fabulos е готов за тестване в реална
обстановка.
Най-добрите модели безпилотни автобуси ще станат част от обществения транспорт в пет европейски града.
Проектът Fabulos (Futurе Autоmаtеd Вуb Urbаn Lеvеl Орератьон Ѕуѕtеm) е активен от 2018 г. чрез финансова подкрепа от
Европейския съюз. Целта на този проект е да потвърди устойчивостта на идеята за автономен обществен транспорт,
интегриран в градската инфраструктура. Миналият месец тестовете на този тип превозни средства започнаха в Хелзинки
(Финландия), а този месец тестването ще започне в Гещалт (Норвегия) и Талин (Естония), а по-късно в Ламия (Гърция) и
Хелмонд (Холандия).
"Хелзинки ще бъде най-добрият град за живеене в света", каза кметът Ян Вапавури. „Иновации, които ще осигурят найдобрите условия за градски живот - това е същността на нашата стратегия. Ето защо новите стабилни модели на градския
транспорт са наш основен приоритет“, обясни той.
По време на 50-дневните тестове ще се направят проверки на функционалността, съвместимостта и безопасността на
автономните возила. Автономните машини са произведени от финландско-испанската компания, а в целия проект има
още норвежко, канадско и дори естонско участие. След приключване на тестовете, ръководството на проекта ще оцени
системите за контрол и способността на тези превозни средства да се справят със сложни транспортни ситуации.
Cross.bg
√ Росен Желязков: Отделят се около 180 млн. лв. за транспортния бизнес и инфраструктура
"Транспортният бранш е в затруднение заради кризата с коронавируса. Имаше остър спад търсенето на автобусен
превоз. Кризата беше кратка – около два-три месеца, но последиците ще се чувстват много време", заяви в сутрешния
блок на БТВ „Тази сутрин“ министърът на транспорта Росен Желязков Хората ще искат да пътуват все повече
индивидуално, а не колективно чрез автобуси.
"Организираните пътувания ще бъдат по-малко. Бавно ще се възстанови доверието", каза още министър Желязков.
"Важен е диалогът с автобусния бранш. Проблемите в различните предприятия е различен", допълни той.
"Евросредствата не могат да се използват за инвестиции в транспортния бранш. Наличният ресурс се разпределя чрез
кредити", разкри Желязков.
"Тук също работим с Българска банка за развитие и с Агенция за експортно застраховане, защото голяма част от
предприятията всъщност имат нужда от гарантиране на привлечените финансови ресурси, защото до момента по схемата
на ББР се гарантират до 80 процента от размера на дълга. Но ние създаваме възможност и останалите 20 процента да
бъдат гарантирани, което ще направи кредита много по-лесно достъпен при условията, киито всяко едно предприятие
ще договаря.
Отделят се около 180 млн. лв. за транспортния бизнес и инфраструктура. За автобусните превози мярката 60/40 ще стане
80/20", категоричен бе транспортният министър.
Росен Желязков разкри, че засега няма фалирали транспортни фирми. Министърът допълни, че пътуващите извън
страната трябва да се информират своевременно за ограниченията.
"От януари догодина ще пристигнат нови локомотиви за БДЖ, разкри министър Желязков. От "БДЖ-Трансимпекс" бяха
поискани документи още миналата година. До този момент няма предоставени такива за финансовата част на фирмата.
Тези фирми са свързани с Васил Божков неофициално", заяви Росен Желязков.
"С много неща не успяхме да се преборим по отношение на пакета „Мобилност“, коментира министърът.
"Една от страните на целия процес на съпротива от гледна точка на страните, които са в групата на единомислещите е
това, че отложихме достатъчно във времето този процес – не че го направихме по-неизбежен, но това даде възможност
да се организираме. Второ – да поставим един важен въпрос на вниманието на ЕК, която възложи оценка на
въздействието. Тоест самата комисия след тази оценка може да преразгледа пакета за „Мобилност“ в компонента
връщане на превозното средство. Паралелно с тези наши действия ние се готвим и за дело. Поканили сме държави от
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нашата група на единомислещите да се присъединят към иска – той е колективен и те биха могли да се присъединят и
по-късно", коментира още Желязков.
√ Пороите причиниха щети в цялата страна
Пороите причиниха щети на много места в страната. Пътят Орешак - Черни Осъм беше временно затворен заради големи
количества свлечени дървета и земна маса. Няма пострадали хора и къщи.
Служители на полицията отбиваха движението при Троянския манастир. Тежки машини разчистиха терена и пътят беше
освободен за движение още през нощта.
В община Свищов пороят изкорени дървета, отнесе шахти и разби пътната настилка. Активирали са се свлачища и на
места има до половин метър кални наноси. Дворовете на хората са наводнени, а гаражите им са пълни с кал. Наложи се
да се отводняват улиците в няколко населени места.
Воден апокалипсис имаше и в Раковски. Стихията сполетя града снощи. Градушка съсипа реколтата, градът заприлича на
Венеция. Десетки улици бяха под вода. Страшна буря удари и Пловдив, светкавици раздиряха небето близо половин час.
Какви са щетите?
„МВР са подали сигнал за паднало дърво на един от изходните пътища. За по-големи и значителни щети нямаме
информация. Говорил съм и със земеделските производители. Днес те ще обиколят посевите си и ще преценят, какви са
щетите”, обясни кметът на Раковски Павел Гуджеров.
„Градушката беше най-голяма в квартал „Генерал Николаево”. В нашия двор има малки щети по посевите. Още няколко
сантиметра обаче ни деляха, водата да влезе и в къщата”, разказват жителите на града.
45 минути е продължил поройният дъжд в Казичене снощи. На места водата е достигала над коляното.
„Щетите са доста. Водата ми влезе в къщата. Това не се случва за първи път и никой не е взимал отношение до този
момент. Искам да благодаря на кмета, който беше тук до 23 часа снощи. Това се случва за първи път”, разказват
семейство Оронови.
„Искам да благодаря на Красимир Иванов от Аварийна помощ. Те реагираха веднага и си свършиха работата много
добре. Водата е влязла в много къщи, а тази влага няма как да изчезне за няколко дни. Аз съм на 50 години и от дете
слушам, че трябва да има канализация. Никой не знае, кога за последно са почистване уличните шахти. Водим се
столичани, но за мен ние не сме такива”, казва кметът на Казичене Григор Григоров.
Той допълва, че може да се помогне на нуждаещите се само със човешка сила. "Ние нямаме и бюджет и изцяло
разчитаме на Столична община", допълни Григоров.
√ Жълт код за гръмотевични бури и силни валежи в цялата страна
Облачността във вторник ще е по-често значителна. Обявен е жълт код за гръмотевични бури, интензивни валежи и
градушки за цялата страна.
Ще има краткотрайни валежи от дъжд, като до обяд ще са на по-малко места, главно в Източна и Северна България. След
обяд и вечерта в много райони ще се развият гръмотевични бури и ще има условия за локални обилни валежи и
градушки.
Повече слънце ще има преди обяд над Югозападна България. Вятърът ще е слаб, но при развитие на купесто-дъждовната
облачност временно ще се усилва. Максималните температури ще са между 23° и 28°.
Над планините облачността ще е значителна, с временни разкъсвания преди обяд над масивите от Южна България, но
след обяд и там ще се развият гръмотевични бури. На места явленията ще са с голям интензитет. Във времето без бури,
вятърът ще е слаб, предимно от северозапад, в югоизточните масиви – от юг-югозапад. Максималната температура на
1200 метра ще е около 19°, на 2000 метра – около 12°.
Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, с краткотрайни валежи от дъжд, на места след обяд
придружени с гръмотевици. Ще духа слаб изток-североизточен вятър. Максимални температури - между 20° и 24°.
Температурата на морската вода е от 16° на север до 20° на юг. Вълнението на морето ще е 2 бала.
√ Повече от 8 милиона са заразените с коронавирус в света
Броят на регистрираните случаи на заразяване с коронавирус в света надхвърли 8 милиона, съобщи университетът „Джон
Хопкинс“, който води статистиката на заболяването.
Според данните на института, броят на заразените до момента са 8 001 138, от които 435 574 са починали, а 3 816 556 са
оздравели. Най-много са заразените в САЩ – 2 11 791, а на второ място в мрачната статистика се нарежда Бразилия с 888
271 заразени.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Как ще бъде спасен летният сезон? - министър Николина Ангелкова;
Коалиционни отношения - гост Валери Симеонов;
Какво показват масовите тестове в Пловдивско и Бургаско?;
Лекарят доброволец - историята на д-р Дончо Дончев от ВМА и срещата му с COVID-19;
Какво показват масовите тестове в Пловдивско и Бургаско?;
БТВ, "Тази сутрин"
Застрашени ли са от фалит транспортни фирми и как ще се намеси държавата? Гостува министър Росен
Желязков;
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Летните пътувания започнаха, очаква ли ни скок на цените на горивата?;
На живо: Защо прокуратурата поиска спиране на разрешението за строеж на "Алепу вилидж"?;
Нова вълна от протести и агресия в САЩ и Западна Европа. Ще доведат ли те до политически промени - коментар
на Соломон Паси;
На крачка от победата: Керана, Йоана и Елена за емоциите и големия финал в "Гласът на България";
Нова телевизия, „Здравей България"
Километрични опашки за влизане в Гърция: Трябва ли българите да почиват у нас и да харчат парите си тук, за да
помогнат на туризма ни в кризата?;
Как държавата ще подкрепи заетите в туристическия бизнес, останали без доходи? - говори социалният
министър Деница Сачева;
„Пълен абсурд" с Румен Бахов: Защо коне се разхождат свободно по улиците на столичния квартал
„Дървеница"?;
За театралния фестивал на моноспектаклите „София Моно" 2020: Гостуват актьорите Албена Михова и Малин
Кръстев.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Ударно садим цветя и зеленчук, след като се скрихме от COVID у дома или по родните села;
в. Труд - Кошмар на "Кулата";
в. Телеграф - Обират панелки между 10 и 14 часа;
в. Монитор - Край на ранното ставане и късните часове в училище.
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - 3-те големи огнища овладени. Щабът: Събирания по религиозни празници ги предизвикаха;
в. 24 часа - Борисов определи запис с неговия глас за монтаж, не иска разследване;
в. Труд - Повече пари от хазната за транспорта и туризма;
в. Труд - Отварят училищата за деца с образователни трудности;
в. Телеграф - Борисов: Строим европейски пътища с нова техника;
в. Телеграф - 19 000 под ключ заради COVID-19;
в. Монитор - Адвокат освети връзката между Мая Манолова и Ел Чапо;
в. Монитор - Цените надолу трети пореден месец.
Водещи интервюта
в. 24 часа - Андрей Райчев, социолог: Божков не иска власт за имунитет, а цели антигерберски фронт. Няма да успее;
в. Труд - Министърът на икономиката Емил Караниколов пред "Труд": През 2021 г. ще се възстановим на нивото отпреди
пандемията;
в. Телеграф - Проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: На пазар с
маска, количката ни осигурява дистанция;
в. Монитор - Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ: За ЕС няма по-голямо предизвикателство от пандемията.
Водещи анализи
в. 24 часа - Добрият юрист владее думите, но и логиката - само с матура по български не става;
в. Труд - Новият Рим потъва по модела на Древния;
в. Телеграф - Крокодилски сълзи за пластмасовия домат;
в. Монитор - Глоби и предразсъдъци.
√ Предстоящи събития в страната на 16 юни
София
От 09.30 часа в сградата на ВСС на ул. „Екзарх Йосиф“ 12 ще се състои заседание на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет.
Oт 10.00 часа на полигона на Националната служба за охрана (НСО) в Доброславци президентът Румен Радев ще
наблюдава редовни тактически занятия на служителите на НСО.
От 10.00 часа в зала 1 в сградата на Столична община ще се проведе встъпителна пресконференция по проекта за
подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на
твърдо гориво с екологични алтернативи.
От 11.00 часа гражданският съвет на ПП АБВ, съвместно със Съюза на българските журналисти, организира
дискусия на тема „24-май – и ний сме дали нещо на света“ в пресклуб „Журналист“ в сградата на Съюза на
българските журналисти на ул. „Граф Игнатиев“.
От 11.30 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери готовността за пускане в експлоатация на
закрития плувен басейн в парк „Възраждане“.
От 13.00 ч. в зала „Изток“ на Народното събрание ПГ „Обединени патриоти“ организира обществено обсъждане
на представения на 21 май 2020 г. нов закон за защита на физическите лица при неплатежоспособност, уреждащ
статута на т.нар. частен фалит. Официално изявление на участниците в обсъждането ще бъде дадено в 15.00 ч. в
зала „Запад“.
Oт 13.30 часа в сградата на президентството на „Дондуков“ 2, държавният глава Румен Радев ще се срещне с
президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов и на КНСБ Пламен Димитров.
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От 13.30 часа чрез платформата ZOOM Бюрото на Европейския парламент в България организира онлайн
брифинг във връзка с предстоящото пленарното заседание на Европейския парламент на 17 - 19 юни.

***
Видин
От 10.30 часа в офиса на ПП ГЕРБ официално ще бъде сключено Споразумение за общи политически действия в
община Видин между структурите на ПП ГЕРБ и Коалиция СДС.
***
Враца
От 17.00 часа на пл. „Македония“ ще се проведе събитие за отбелязване на Световния ден на кръводаряването.
***
Разград
От 10.30 часа, в зала № 712 на Областната администрация ще се проведе заседание на временната областна
преброителна комисия за подготовка, организация и провеждане на преброяването в територията на областта.
***
Шумен
От 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен ще се проведе пресконференция по проекта за изграждане на
социални жилища в гр. Шумен.
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