Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

В. Монитор
√ Васил Велев: По три минимални заплати за всяка сфера ще е програма максимум
- Размерът ще зависи от квалификацията на служителите
- Заради пандемията имаше масови съкращения, за да няма масови фалити
- Ако икономиката започне да се възстановява, през 2022 г. ще се върнем на нивата от 2019 година, когато имаше
дефицит на кадри, казва в интервю за "Монитор" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал
- Г-н Велев, беше подписано тристранното споразумение, като тази стъпка бе определена едва ли не като
революционна. С какво е по-различен този документ и как успяхте да постигнете компромис?
- И работодатели, и синдикати сме доволни от споразумението, защото става дума за огромни усилия, които полагахме
дълго време. Постигнахме съгласие по редица реформи, които трябва да се извършат. Документът визира двегодишен
период с акцент върху първите шест месеца. Това е период, в който трябва да бъдат разработени програмите, проектите
да бъдат подготвени, да се направят стъпки за изпълнението на тези мерки. Те са 46 и са в пет раздела. Факт е, че в
резултат на неколкомесечни преговори със синдикатите успяхме да постигнем съгласие по много спорни въпроси, които
не можехме да решим години наред. Направихме разумни компромиси, без никоя от страните да преминава през
червените линии, които има, представлявайки своите членове. Имахме няколко кръга от преговори.
- Кой е най-големият компромис, който направихте? Стана ясно, че първите три дни от болничните остават за
ваша сметка, а това е нещо, което отдавна искате да се промени.
- Пред избора да няма споразумение-46 мерки, по които сме съгласни, заради тези три дни, предпочетохме да извадим
този въпрос от споразумението. Това не означава, че сме се примирили с тази ситуация, а че не сме постигнали съгласие.
Заради това и този въпрос не е включен в тристранното споразумение.
- Да разбирам ли, че дебатът по този въпрос ще продължи?
- Да, дебатът за това как ще се ограничат злоупотребите с болничните ще продължи, докато се постигне приемливо
решение.
- От години искахте минималната заплата у нас да се определя по друг механизъм. Сега постигнахте съгласие тя да
бъде по професии, какво точно ще означава това?
- От години предлагаме да няма една минимална работна заплата за страната, а тя да се договаря по икономически
дейности между браншовите организации. И в тези, които няма постигнато споразумение, независимо от причината, за
тях да важи минималната договорена работна заплата. В момента в споразумението е залегнал механизъм за
договаряне на обща минимална заплата в страната и отделно от нея да се договарят браншови минимални работни
заплати. Те ще зависят от договореното между работодатели и синдикати.
- Да речем сектор медии ще е на една минимална заплата, туризъм - на друга, и т.н., така ли?
- Точно така. В IT сектора например ще е по-висока, в туризма може би няма да е по-висока от съществуващата, но няма
да е по-ниска от тази в момента.
- Какво сочи чуждият опит и къде се използва този механизъм?
- Това е добър вариант, като нека поясним, че програмата максимум е по икономически дейности да има не една
минимална заплата, а няколко. Най-вероятно три. За неквалифицирани работници - минимална, за квалифицираните по-висока, а за специалисти с висше образование да е трето ниво на минимална заплата. В момента имаме девет нива на
прагове, вместо тях нека се опитаме да договорим три нива на минимални заплати за икономическите дейности. Но дори
да не успеем да договорим такива, образно казано, чирак, калфа, майстор, поне да се опитаме да постигнем минимална
заплата за отделните браншове. Така браншовите организации ще договорят какъв ще бъде размерът в различните
сектори.
- Какво сочи чуждият опит, в кои страни се използва този механизъм?
- Ще се изненадате, но този механизъм се използва на практика в половината от населението на ЕС. Страните са по-малко
от половината, но пък става дума за държави като Германия, Австрия, Швеция, Италия и др. Там така се договарят
минималните заплати, на някои места пък се договарят минимални часови ставки. В страните, в които минималната
заплата се определя по икономически дейности, средната за страната е с около 60% по-висока. Надявам се това да
помогне за ръста на икономиката и оттам за ръста на доходите.
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- Започна ли да се съвзема пазарът на труда след тежката ситуация и очаквате ли нова криза? Много се заговори за
втора вълна на COVID-19 и втори пик на безработицата през септември. Какви са очакванията ви?
- Няма как пазарът на труда да се съвземе толкова бързо, при условие, че икономиката още не се е възстановила.
Предвиждаме за второто тримесечие двуцифрен спад. За месец април индустрията е близо 20% надолу. А май е още позле от април. Юни е, общо взето, като май. Надяваме се това да е най-лошото тримесечие и третото да започнем да се
връщаме към старите нива на продажби. Но това няма да стане бързо. Натискът на пазара на труда ще продължи и
затова адмирираме мярката за подкрепа на заетостта. Сега се предлага да се удължи до края на септември, но има
индикации тя да е до края на годината. Колкото до втора вълна на безработицата, може да се усети по-скоро, когато не
отчитаме сезонен елемент. Винаги лятото имаме най-голяма заетост и най-малка безработица. Ако индустрията започне
да се съвзема през есента и компенсира този спад на заетостта в туризма и селското стопанство и строителството, няма
да има втора вълна на безработица. Но ако индустрията остане на ниските нива, тогава по всяка вероятност ще сме
свидетели на това. Мярката за подкрепа на заетостта сега се разширява като обхват, повече компании ще могат да се
възползват от нея и вярваме, че това ще подкрепи заетостта.
- Не се ли получи парадокс, защото само до началото на годината се оплаквахте от дефицит на кадри, а се
наложиха дори съкращения на кадри?
- Така е, но това беше неизбежно при условие, че продажбите се сринаха с 30-40%. Не може да се работиш само половин
месец и да плащаш на целия персонал. Другият вариант беше служителите да получат по половин заплата. Затова
мярката подкрепя точно доходите на хората, за да получат възнагражденията си в цял размер.
- Имаше ли масови фалити по ваши наблюдения?
- Имаше масови съкращения, за да няма масови фалити, преди да проработи мярката 60:40. С новите предложения,
които се правят сега, тя се адаптира към условията и вярвам, че ще окаже по-сериозна подкрепа на заетостта.
- Ако няма втора вълна на безработицата, кога можем да очакваме възстановяване на икономиката на предишните
нива?
- Ако започне възстановяване, през 2022 година можем да се върнем на нивата от 2019 година, когато имаше дефицит на
кадри.
- В споразумението залегна и въпросът за либерализацията на пазара в енергетиката. Какви ще са реформите в
този сектор?
- В раздел „Енергетика“ също постигнахме съгласие за важни реформи, които трябва да се извършат. Една от тях е
либерализация на пазара и обединението му с европейския енергиен пазар ден напред. Така отделни играчи няма да
могат да вършат манипулации. Когато пазарът е обединен с европейския, става много голям, за да могат пазарни субекти
да могат да го манипулират. Това не зависи от зелени сделки, въглища и др. и до края на годината трябва да е реалност.
Другият важен момент е свързан със Зелената сделка и прехода, който трябва да извършим. Включването на „Марица
изток“ в платформата „Въглищни региони в преход“ трябва да се случи през следващите пет години. Така ще се осигури
функционирането на въглищните централи, защото не можем веднага да се лишим от тях, без да бъде извършен този
преход. Трябва да се прекратят и договорите с американските централи, както и да се проведат търгове за капацитети.
- Всичко това ще доведе ли до по-ниска цена на промишления ток, проблем, за който говорите отдавна?
- Трябва да доведе до справедлива цена. Би следвало да е по-ниска при равни други условия, защото в момента ние
надплащаме 700 млн. лв. за тази недопустима държавна помощ. А механизмът за капацитети ще струва около 300 млн.
лв. по наши груби сметки. Това означава, че ще спестим около 400 млн. лв., което ще се отрази върху разходите за
домакинствата и на бизнеса за електроенергия в посока надолу.
Визитка:
Роден е на 1 април 1959 г.
Завършил е Техническия университет в София, специалност “Автоматика”
Бил е преподавател по управление на нестопански организации в Университета за национално и световно стопанство
Последователно е бил изпълнителен директор на фондация “Еврика”, управляващ съдружник на “БИК Холд”, а от 1999 г.
е изпълнителен директор на “Стара планина Холд” АД
Агенция „Фокус“
√ Васил Велев, АИКБ: Предвиден е плавен преход при либерализацията на пазара на електроенергия на дребно в
период от 3 до 5 години
Предвиден е плавен преход при либерализацията на пазара на електроенергия на дребно в период от 3 до 5 години.
Това каза на брифинг в Министерски съвет председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил
Велев, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
Той изрази увереност, че след изпълнението на мерките по подписаното днес Национално тристранно споразумение ще
се установят конкурентни цени на електроенергията за българската индустрия и бит.
„Когато говорим за либерализация на пазара на електроенергия на едро, не може да не споменем и необходимите
условия за това. Той е в единство с осигуряване на пазарна интеграция и на въглищните централи в преходния период,
механизмът за капацитети“, допълни Велев.
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НОВА ТВ
√ Бизнес, правителство и синдикати със споразумение за икономическо развитие
То е за икономическо сътрудничество между правителството, бизнеса и синдикатите и беше обявено на
пресконференция в Министерския съвет
На среща в Министерския съвет представители на бизнеса, правителството и синдикатите сключиха важни споразумения.
Резултатите от разговорите бяха представени на пресконференция от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев,
председателят на АИКБ Васил Велев, вицепремиерът Марияна Николова, министрите на енергетиката и на икономиката
Теменужка Петкова и Емил Караниколов и президента на КНСБ Пламен Димитров.
Изработени са решения по пакет от антикризисни мерки, каза вицепремиерът Марияна Николова.
Като "историческо" Домусчиев определи тристранното споразумение. "Стигнахме до извода, че трябва да бъдем
модерни работодатели и синдикати, да има един добър социален диалог, разбрахме се да заровим томахавките.
Успяхме да постигнем консенсус по много теми, направихме компромиси за много неща - нещо, което мисля, че не е
правено в България", заяви Домусчиев.
Той обясни, че всички мерки, за които са се разбрали участниците в тристранното социално партньорство, ще бъдат
изпълнявани през следващите 6-8 месеца. Те ще се реализират като законодателни промени, както и като реформи.
"Тук са приоритетите за абсолютно всичко, което трябва да се случи в рамките на следващите 6 месеца, за да създадем
добра среда за правене на бизнес. Това тристранно споразумение има сериозно значение за преодоляване на кризата,
която породи коронавирусът", напомни още председателят на КРИБ.
Социалният министър Деница Сачева заяви, че една от най-важните точки в разговорите е споразумението за
минималната работна заплата. „Това, което беше направено като компромис от работодателите, беше, че първите три
дни болнични ще продължават да се плащат от тях. Синдикатите пък се съгласиха да не се връща доходът на най-бедните
семейства”, поясни Сачева.
„На този етап нямаме решение за отпускане на допълнителен платен отпуск за майките на малки деца. Не се предвижда
това да бъде прието, тъй като средствата се пренасочват към по-належащи сектори. Разходите за подобна мярка биха
били най-малко 350 млн. лв. Отделили сме почти 1 млрд. лв., с които да подкрепим работодателите. Относно
работещите родители в отпуск, ние им дадохме възможност за еднократна помощ. Днес се прие и да се удължи мярката
за кредитите. За децата в предучилищна възраст от МОН направиха така, че да се осигурят допълнителни занимания за
лятото. Вижданията на правителството в момента са, че родителите могат да се подкрепят с други мерки”, обясни
Сачева.
Енергийният министър Теменужка Петкова благодари на социалните партньори за конструктивния диалог и допълни, че
от това как ще се развива енергетиката, зависи доколко конкурентоспособен ще бъде българският бизнес.
Министърът каза още, че партньорите са се договорили за разработването на Маришкия басейн, тъй като
функционирането му е важно не само за енергийната, а и за националната ни сигурност.
„Другата важна тема беше пълната либерализация на пазара на електроенергия. България е една от последните държави
членки на ЕС, която не е направила това напълно. Сега се договорихме това да стане факт и да се извърши на няколко
фази – първо на пазара на едро, а след това - и на пазара на дребно”, обясни Петкова.
Тя обясни, че за да се либерализира свободният пазар на електроенергия за битовите потребители, трябва да бъдат
предприети редица стъпки. Първата от тях е да се разработят правила и механизъм за уязвимите клиенти. Този процес
щял да отнеме до 5 години.
Петкова каза още, че т.нар. „зелена сделка” също е тама, по която кабинетът ще работи със социалните си партньори.
Предвижда се Европейската комисия да насочи сериозен финансов ресурс към страните членки с оглед изпълнението на
сделката.
„Работодатели, синдикати и правителство се споразумяхме по много важни въпроси, за които бизнесът отдавна
алармира”, каза от своя страна председателят на АИКБ Васил Велев.
Той каза, че се очаква пазарният сегмент „ден напред” да стане факт до края на годината. И изтъкна, че е важно да се
уредят взаимоотношенията между държавата и ТЕЦ-овете „Марица – Изток” 1 и 3. Настояването на бизнеса е въпросните
централи да участват в търг за капацитети, както и да предоставят електроенергия на добри цени както за бизнеса, така и
за бита.
„Правим нещо сериозно. То е уникално заради хоризонта, който си поставя – за зелената сделка и общия процес на
либерализация на енергийния пазар са договорени 5 години”, обясни председателят на КНСБ Пламен Димитров.
Един от най-дългите раздели в новото споразумение е „Демография, образование, развитие”. Откроили са се девет
важни точки, а Димитров коментира две от тях.
„Едната е за заселване на граждани от трети страни у нас. Вторият момент е да се разработи национална програма за
жилищна политика”, обясни той.
Договорени са и препоръчителни индекси за заплати.
„В България има прекалено много общини и области и тази административна структура създава много проблеми във
функционирането на държавата. Това е посока, в която трябва да се работи. В образованието има един раздел, който
предлага да бъдат приемани повече студенти в приложните професии, за сметка на други, които очевидно нямат широко
приложение”, обясни Димитър Манолов от КТ „Подкрепа”.
Според него едно от най-важните предложения е за реформа в социалното подпомагане. „В сегашното всичко е кърпено,
преправяно и е твърде отдалечено от живота. Така се създават много проблеми”, обясни Манолов. Социалният министър
Сачева се съгласила с това, че е необходима незабавна промяна.
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„Важни приоритети намериха място в споразумението – мълчаливото съгласие, подобряването на средата, механизмът
за определяне на минимална работна заплата. Много важно послание е социалните помощи да са обвързани с учене и
полагане на труд. Важно е, че образованието ще се свърже с нуждите на бизнеса. В момент когато почти всички държави
са объркани и нямат ясни виждания за бъдещето си, България не допусна огромни разходи. Това споразумение създава
социален мир в тези условия, което дава добър сигнал за всички инвеститори. Направихме много компромиси, за да се
случи това”, коментира председателят на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП)
Цветан Симеонов.
Преди пресконференцията премиерът Бойко Борисов заяви: „С този акт на добра воля на работодателите, синдикатите и
правителството проявяваме разум. Много е сложно и никой сам не може да се справи. С общи усилия, ако можем да се
измъкнем от кризата, предизвикана от COVID-19, ще е добре“.
Премиерът Борисов изрази благодарност към всички участници в процеса по подготовката и финализирането на
споразумението, съдържащо мерки в пет ключови сектори за икономическото развитие на страната ни. А те са: бизнес
среда и икономика; енергетика; Европейска зелена сделка; демография, образование, пазар на труда и трудова
миграция; политики за социална защита.
„Благодаря и на колегите, които и в Министерски съвет работиха с Вас, и на Вас - за търпението, компромисите и
разбирането в този доста объркан свят, в най-голямата криза след Втората световна война, която е с много човешки
жертви и с милиарди и трилиони загуби на икономиката“, посочи премиерът Борисов пред министрите, представителите
на бизнеса и на работещите.
Министър-председателят бе категоричен, че сега не е време за противоречия, а за обединение в името на успешното
преодоляване на социално-икономическите последици от пандемията от COVID-19.
News.bg
√ Синдикати и работодатели заровили томахавките с Тристранно споразумение
Синдикатите и работодателите подписаха Национално тристранно споразумение за съвременните предизвикателства
пред България. Това стана ясно на брифинг в Гранитна зала на Министерски съвет.
Целта на споразумението е да се посрещат съвременните предизвикателтва в областта на бизнеса, икономиката,
социалната защита, енергетиката, Зелената сделка, образованието, демографията, миграцията, трудовия пазар и
доходите. Всички предизвикателства са съсредоточени в краткосрочни, средносрочни и дългсрочни цели.
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев напомни, че идеята за Националното тристранно споразумение се родила
преди около година на среща с работодателите и синдикатите. Трябва България да бъде една модерна държава, с
модерни работодатели и хора с модерни синдикати, с които да има стабилни социални партньори, изтъкна Домусчиев.
Опитахме се да заровим томахавките по много въпроси и след много срещи успяхме да постигнем консенсус по много
теми. В рамките на следващите осем месеца по всички мерки в споразумението трябва да бъдат направени
необходимите законодателни промени и реформи, изтъкна председателят на КРИБ.
Това не е нещо, което трябва да чакаме следващите 10 години, а в следващите 6 месеца, за да можем да създадем среда
за правене на бизнес и социален живот в България, настоя той. Домусчиев посочи, че споразумението ще има сериозно
значение за преодоляване на кризата с коронавируса.
Васил Велев от АИКБ посочи, че е постигнато съгласие за осигуряване на свързаност и пазарно обединение до края на
настоящата година.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че независимо от времето до края на настоящия мандат на
правителството договореностите между синдикатите и работодателите лежат по-далеко. Ние претендираме, че с
договореностите предлага, на който и да управлява държавата, да се съобразява с приоритетите в споразумението,
настоя Димитров.
Председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов добави, че в България има много общини, много области, която
административна структура създава много проблеми. Това е област, в която трябва да се работи, настоя Манолов и
посочи, че повече студенти трябва да бъдат приемани в приложните професии за сметка на други, които нямат широко
приложение.
Той иска механизъм, съобразно който студентите, завършили висше образование държавна поръчка да поработят за
държавата, която им платила образованието. Манолов иска да се сложи ред в Държавното обществено осигуряване и
кой какви осигурителни вноски да плаща. КТ "Подкрепа" иска и цялостна реформа в социалното подпомагане.
Социалният министър Деница Сачева посочи, че една от най-важните точки от споразумението е за минималната
работна заплата, която ще се договоря по професии. Все още България не е достатъчно социална държава и системата
има нужда от сериозни реформи и подобрение, призна социалният министър. Най-големият компромис от страна на
работодателите бил, че трите дни болнични ще се плащат от тях.
Енергийният министър Теменужка Петкова коментира, че Националното тристранно споразумение урежда визията за
развитие на различни сектори. От това как ще се развива енергетиката, зависи доколко ще бъде конкурентноспособен
българският бизнес, посочи тя и допълни, че споразумението дава ясна визия за бъдещето на Маришкия басейн.
Постигнато е съгласие за пълната либерализация на пазара на електрическата енергия, което ще стане факт между 3 и 5
години. всяка една държава-членка на ЕС сама трябва да има възможност да определя своя енергиен микс.
Министърът на икономиката Емил Караниколов посочи, че споразумението е със статут на национални приоритети и се
засягат много теми - бизнес, икономика, социална защита, енергетика, Зелената сделка, образование и демография.
Обвахваща много голям компелск от задължения, които трябва да изпълним, увери икономическият министър.
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Off News
√ Тристранката се съгласи: Минимална работна заплата за всяка професия
Започват преговори за промяна на осигурителния модел
Работодатели, синдикати и правителство се съгласиха да променят модела, по който се определят осигурителните
прагове. Това стана ясно от брифинг в Министерския съвет.
Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев обясни, че идеята
за Националното тристранно споразумение се родила преди около година на среща с работодателите и синдикатите.
"Стигнахме до извода, че трябва да бъдем модерни работодатели и синдикати, да има един добър социален диалог,
разбрахме се да заровим томахавките”, допълни Домусчиев.
Той каза, че са успели да постигнат консенсус по много теми и са направили компромиси за много неща.
Съгласихме се да започне договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности, заяви президентът на
Конфедерация на независимите синдикати в България Пламен Димитров.
От думите му става ясно, че започват преговори между бизнеса и синдикатите за заместването на минималните
осигурителни доходи (МОД) с диференцирани минимални работни заплати по отделни професии.
Той обясни, че трябва да се предложи и отмяна на минималните осигурителни доходи за 2021 година.
"Това предполага да се създаде механизъм, който не допуска отказ от преговори. Във времето назад с бизнеса имахме
практика за препоръчителни индекси за увеличение на заплатите, които не са обвързващи за реалния ръст на работните
заплати в частния сектор. Имаме съгласието и на правителството, че ще се осигурява ежегоден ръст на заплащането на
труда в бюджетните сектори", посочи той.
От своя страна социалният министър Деница Сачева обясни, че една от най-важните точки от споразумението е за
минималната работна заплата, която ще се договоря по професии.
“Все още България не е достатъчно социална държава и системата има нужда от сериозни реформи и подобрение”,
категорична е Сачева.
Икономическият министър Емил Караниколов обясни, че до 10 дни ще се свика Национален икономически съвет, защото
трябва да се подготвят работни групи, които да започнат работа по всяка една точка.
През следващите осем месеца по всички мерки трябва да бъдат направени необходимите законодателни промени и
реформи, подчерта Кирил Домусчиев.
Еconomic.bg
√ Велев: Кризата ще е по-тежка от 2008 г.
Бизнесът, синдикатите и правителството са се разбрали да се определят минимални заплати според професиите
Дъното е достигнато през май, но през юни няма видимо изтласкване. Може да има повишаване през юли, но кризата
ще бъде по-тежка от тази през 2008 г. Това каза в интервю за Nova председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал (АИКБ) Васил Велев, който коментира икономическата активност в страната в рамките на коронавирусната
епидемия.
„През последните три седмици броят на новоназначените работници е по-голям от освободените. Това е в резултат на
тенденцията за назначаване на сезонните работници в туризма и строителството. През есента обаче ще има обратна
тенденция. Ако дотогава не се почувства по-осезаемо отблъскване от дъното, на което се намираме в момента, има
опасност да се увеличи безработицата”, коментира Велев.
АИКБ настоява да се направи нов дизайн на мярката за подкрепа на заетостта („60/40“), за да се противодейства на този
взрив на безработицата. „Февруари се оплаквахме от недостиг на работна ръка, а само за април имаме 1.77 пр. пункта
увеличение на безработицата. След година и половина пак ще стигнем до стремежа да искаме да внасяме работници.
Единият сценарий е да се върнем към миналогодишните нива на продажби през 2021 г. Ако това се случи, отново ще
имаме недостиг на работна ръка”, смята председателят на работодателската организация.
Според него, ако сега бизнесът не успее да задържи хората на работа, ще им бъде още по-трудно след това.
Социалният министър Деница Сачева вече обяви, че мярката „60/40“ ще има нов дизайн от 1 юли, като би трябвало да
обхваща по-широк кръг от предприятия, за да ги подкрепи по време на възстановяването от коронакризата. Досега, три
месеца след началото на пандемията и обявяването на извънредното положение, по-нея са изплатени под 100 млн. лв.,
докато в бюджета са заделени 1 млрд. лв. Това каза много експерти да твърдят, че мярката е неработеща и фирмите
реално не могат да се възползват от нея в сегашния ѝ вариант.
Преди дни при среща между бизнеса и премиера, се стигна до решението за споразумение минималната заплата да е
според професията. Велев определя това решение като огромен успех. „От няколко месеца преговаряхме със
синдикатите. Постигнахме съгласие по над 40 реформи, които предложихме на правителството. Споразумението е
тристранно и в него в средносрочен план са обосновани реформи, за които трите страни са съгласни, че трябва да ги
подкрепят. Една от тези 40 е за договаряне на национална минимална работна заплата и на тази основа договаряне на
минимални работни заплати по икономически дейности”, обясни той. Според него в страните, където има такава
практика, минималните работни заплати са с 60% по-високи.
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Днес
√ Индустриалците предупреждават за нова вълна от безработица
Очакват се нови безработни през есента
През последните три седмици броят на новоназначените работници е по-голям от освободените. Това е в резултат на
доминиране на тенденцията за назначаване на сезонните работници в туризма и строителството. През есента ще има
обратна тенденция. Ако дотогава не се почувства по-осезаемо отблъскване от дъното, на което се намираме, има
опасност да се увеличи безработицата”, заяви председателят на АИКБ Васил Велев по NOVA.
От АИКБ смятат, че "дъното" е достигнато през май, но през юни няма видимо изтласкване. Според Велев може да има
повишаване през юли. Той е на мнение, че кризата ще бъде по-тежка от тази през 2008 година.
„Ние настояваме е да се направи нов дизайн на мярката за подкрепа на заетостта, за да се противодейства на този взрив
на безработицата. Февруари се оплаквахме от недостиг на работна ръка, а само за април имаме 1,77% увеличение. След
година и половина пак ще стигнем до стремежа да искаме да внасяме работници. Единият сценарий е да се върнем към
миналогодишните нива на продажби през 2021г. Ако това се случи, отново ще имаме недостиг на работна ръка”, обясни
председателят на АИКБ.
Според него, ако сега бизнесът не успее да задържи хората на работа, ще им бъде още по-трудно. Мярката за подкрепа
на заетостта ще има нов дизайн от 1 юли.
При среща между бизнеса и премиера се стигна до решението за споразумение минималната заплата да е според
професията. Велев определя това решение като огромен успех.
„От няколко месеца преговаряхме със синдикатите. Постигнахме съгласие по над 40 реформи, които предложихме на
правителството. Споразумението е тристранно и в него в средносрочен план са обосновани реформи, за които трите
страни са съгласни, че трябва да ги подкрепят. Една от тези 40 е за договаряне на национална минимална работна
заплата и на тази основа договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности”, обясни той. Според
него в страните, където има такава практика, минималните работни заплати са с 60% по-високи.
БНТ
√ Правителство, бизнес и синдикати договориха минимална заплата по сектори
Правителството, синдикатите и работодателите подписаха тристранно споразумение за преодоляване на
икономическите и социалните последици у нас.
Целта на това споразумение е преодоляването на националните дисбаланси - бизнес среда, икономика, демография,
пазар на труда и социална защита.
"Трябва България да бъде модерна държава, с модерни работодатели, модерни синдикати и добър социален диалог.
Решихме да заровим томахавките и след осем месеца срещи на разменни начала успяхме да постигнем консенсус по
много теми, имаше и компромиси", призна бизнесменът Кирил Домусчиев.
"Таргетът ни е в рамките на следващите 6-8 месеца да бъдат стартирани съответните законодателни постъпки или
реформи. Не трябва да чакаме следващите 10 години и тези неща трябва да се случат в рамките на мандата на това
правителство, за да създадем една среда за правене на бизнес и социална среда. Това национално тристранно
споразумение ще има сериозно значение за преодоляване на кризата с коронавируса", настоя той.
Според него национален приоритет трябва да е влизането на България в ОИСР, Шенгенското пространство и чакалнята на
Еврозоната.
Другите приоритети трябва да са борба със сивата икономика и корупцията, демонополизацията и
картелите. Разработване на стратегия България 2030 за подпомагане на индустрии у нас, които имат конкурентни
предимства сред останалите в ЕС. Ускорено изграждане на е-управление, ограничаване и намаляване на
административната тежест над бизнеса, облекчаване на дейността на малките и средни предприятия.
На свой ред енергийният министър Теменужка Петкова благодари на социалните партньори за подписаното
споразумение, защото по думите й то е изключително важно, защото определя визията за развитието на България в
различни сектори от икономиката ни. Сектор "Икономика" е този, който пряко засяга всеки българин и домакинство,
както и българския бизнес. От това как ще се развива енергетиката ни от тук нататък, ще зависи колко
конкурентноспособни ще бъдат българският бизнес и икономиката", посочи тя.
Приехме разработването и приемането на енергийна стратегия на България до 2030-а с хоризонт до 2050-а. Този
документ ще даде ясната визия за това какво ще се случва в сектор "Енергетика", пречупено през призмата на
европейската зелена сделка. Договорихме се за разработването на ясна визия за бъдещето на Маришкия басейн,
комплексът, който е енергийното сърце на България, свързан с развитието на въгледобива, производството на ел.
енергия. До голяма степен именно този комплекс гарантира енергийната сигурност на страната", посочи тя.
"Безспорно друга важна тема е пълната либерализация на пазара на електрическа енергия в България, защото години
наред сме една от последните страни членки на ЕС, която не го е сторила, но имаме ангажименти, които трябва да
спазим. Либерализацията ни ще мине през няколко фази, като срокът е между 3 и 5 години", пресметна
Петкова. Българският потребител трябва да бъде максимално защитен, защото сме едни от първенците по енергийна
бедност в ЕС.
"Либерализацията на пазара на електроенергия не може да се случи с преференциални договори с централи за
изкупуване на енергия на преференциални цени", посочи на свой ред Васил Велев от АИКБ.
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Икономическият министър Емил Караниколов настоя, че тристранното споразумение е със статут на национални
приоритети – работници, работодатели и правителство. "То засяга много теми – бизнес, икономика, социална защита,
образование, демография, и др. задължения, които съвместно трябва да изпълним", посочи той.
Караниколов обяви, че правителството е приело решение за увеличаване на капитала на ББР със 140 млн. лева, във
връзка със стабилизирането на ПИБ.
"До десетина дена ще има допълнителна информация за това", каза той.
Председателят на КНСБ Пламен Димитров каза, че в това споразумение има една важна мярка за стабилизиране на
държавните предприятия в сектор "Енергетика", както и да се проследи дефицитът в НЕК и да се изготви план за
компенсиране.
"Доходите, освен определянето на минимална работна заплата, се съгласихме да започне договаряне на минимална
работна заплата по сектори. Преговорите започват сега, за да започне прилагането й от 2021-ва", уточни той.
"Започваме с работодателите на национално и на браншово ниво и докато ги произведем, не ставаме от масата за
преговори. Ще договаряме с бизнеса и ръст на заплатите в частния сектор", посочи Димитров.
Според президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов завършилите държавна поръчка висшисти ще трябва да работят
известно време в държавата.
Социалният министър Деница Сачева обобщи: "Най-големият компромис от страна на работодателите беше това, че
трите дни болнични продължават да се плащат от тях, а най-големият компромис, който направиха от своя страна
синдикатите, е това, че не се прие тяхното предложение да се връща част от дохода на най-бедните семейства в края на
годината".
Мениджър
√ Бизнесът, правителството и синдикатите се разбраха как ще се борят с последиците от COVID-19
На среща в Министерския съвет представители на бизнеса, правителството и синдикатите сключиха Национално
тристранно споразумение за преодоляване на икономическите и социалните последици от кризата с
коронавируса. Целта на споразумението е преодоляването на националните дисбаланси - бизнес среда, икономика,
демография, пазар на труда и социална защита. Всички мерки от него ще бъдат изпълнявани през следващите 6-8
месеца. Те ще се реализират като законодателни промени, както и като реформи.
"Изработени са решения по пакет от антикризисни мерки", каза вицепремиерът Марияна Николова.
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев определи тристранното споразумение като "историческо". "Стигнахме до
извода, че трябва да бъдем модерни работодатели и синдикати, да има един добър социален диалог, разбрахме се да
заровим томахавкатите. Успяхме да постигнем ксонсенсус по много теми, направихме компромиси за много неща нещо, което мисля, че не е правено в България", заяви Домусчиев. Според него национален приоритет трябва да е
влизането на България в ОИСР, Шенгенското пространство и чакалнята на Еврозоната.
Другите приоритети трябва да са борба със сивата икономика и корупцията, демонополизацията и картелите.
Разработване на стратегия България 2030 за подпомагане на индустрии у нас, които имат конкурентни предимства сред
останалите в ЕС. Ускорено изграждане на е-управление, ограничаване и намаляване на административната тежест над
бизнеса, облекчаване на дейността на малките и средни предприятия.
Министърът на енергетиката и на икономиката Теменужка Петкова благодари на социалните партньори за
конструктивния диалог и допълни, че от това как ще се развива енергетиката, зависи доколко конкурентоспособен ще
бъде българският бизнес.
"Приехме разработването и приемането на енергийна стратегия на България до 2030-а с хоризонт до 2050-а. Този
документ ще даде ясната визия за това какво ще се случва в сектор "Енергетика", пречупено през призмата на
европейската зелена сделка. Договорихме се за разработването на ясна визия за бъдещето на Маришкия басейн,
комплексът, който е енергийното сърце на България, свързан с развитието на въгледобива, производството на ел.
енергия. До голяма степен именно този комплекс гарантира енергийната сигурност на страната. Безспорно друга важна
тема е пълната либерализация на пазара на електрическа енергия в България, защото години наред сме една от
последните страни членки на ЕС, която не го е сторила, но имаме ангажименти, които трябва да спазим.
Либерализацията ни ще мине през няколко фази, като срокът е между 3 и 5 години. Българският потребител трябва да
бъде максимално защитен, защото сме едни от първенците по енергийна бедност в ЕС", посочи министър Петкова.
"Работодатели, синдикати и правителство се споразумяхме по много важни въпроси, за които бизнесът отдавна
алармира", каза от своя страна председателят на АИКБ Васил Велев. По думите му, се очаква пазарният сегмент "ден
напред" да стане факт до края на годината. И изтъкна, че е важно да се уредят взаимоотношенията между държавата и
ТЕЦ-овете "Марица – Изток" 1 и 3. Настояването на бизнеса е въпросните централи да участват в търг за капацитети,
както и да предоставят електроенергия на добри цени както за бизнеса, така и за бита.
Икономическият министър Емил Караниколов настоя, че тристранното споразумение е със статут на национални
приоритети – работници, работодатели и правителство.
"То засяга много теми – бизнес, икономика, социална защита, образование, демография, и др. задължения, които
съвместно трябва да изпълним", посочи той и обяви, че правителството е приело решение за увеличаване на капитала на
ББР със 140 млн. лева, във връзка със стабилизирането на ПИБ. "До десетина дена ще има допълнителна информация за
това", каза министър Караниколов.
"В това споразумение има една важна мярка за стабилизиране на държавните предприятия в сектор "Енергетика", както
и да се проследи дефицитът в НЕК и да се изготви план за компенсиране", коментира председателят на КНСБ Пламен
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Димитров и добави: "Правим нещо сериозно. То е уникално заради хоризонта, който си поставя – за зелената сделка и
общия процес на либерализация на енергийния пазар са договорени 5 години".
Един от най-дългите раздели в новото споразумение е "Демография, образование, развитие". Откроили са се девет
важни точки, а Пламен Димитров коментира две от тях. "Едната е за заселване на граждани от трети страни у нас.
Вторият момент е да се разработи национална програма за жилищна политика", обясни той. Договорени са и
препоръчителни индекси за заплати.
"В България има прекалено много общини и области и тази административна структура създава много проблеми във
функционирането на държавата. Това е посока, в която трябва да се работи. В образованието има един раздел, който
предлага да бъдат приемани повече студенти в приложните професии, за сметка на други, които очевидно нямат широко
приложение. В сегашното всичко е кърпено, преправяно и е твърде отдалечено от живота. Така се създават много
проблеми", обясни президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.
Социалният министър Деница Сачева се съгласи с това, че е необходима незабавна промяна.
"Важни приоритети намериха място в споразумението – мълчаливото съгласие, подобряването на средата, механизмът
за определяне на минимална работна заплата. Много важно послание е социалните помощи да са обвързани с учене и
полагане на труд. Важно е, че образованието ще се свърже с нуждите на бизнеса. В момент когато почти всички държави
са объркани и нямат ясни виждания за бъдещето си, България не допусна огромни разходи. Това споразумение създава
социален мир в тези условия, което дава добър сигнал за всички инвеститори. Направихме много компромиси, за да се
случи това", коментира председателят на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП)
Цветан Симеонов.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Наполовина намаляха преките чуждестранни инвестиции у нас за четири месеца
По време на пандемията вложения в България са направили германци и руснаци, показва статистиката на БНБ
Влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през април са 23,9 млн. евро, докато в същия месец на
миналата година бяха 163,2 млн. евро, което е намаление с над 85%, показват предварителните данни на Българската
народна банка.
Потокът на чуждестранните вложения към нашата страна за първите четири месеца на тази година, като в два от тях
имаше пандемия от коронавирус, се свива на годишна база с 50,4% до 154,7 млн. евро, като намалението е със 157,2
млн. евро.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на
български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) излезе на минус с 24,6
млн. евро за периода от януари до април 2020 г. Той е по-голям с 510,7 млн. евро за същия период на миналата година,
когато е отрицателен в размер на 535,4 млн. евро.
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Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е на минус с 0,2 млн. евро, при положителен
нетен поток от 2,3 млн. евро за януари – април 2019 г., пресмятат в централната банка.
По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата
печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на
214,7 млн. евро, при положителна стойност от 213,5 млн. евро за януари – април 2019 г.
Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно
участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и в края
на април е 35,4 млн. евро, при положителна стойност от 633,7 млн. евро за периода януари – април 2019 г.
Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – април 2020 г. са от Германия (63,6 млн. евро) и
Русия (55,9 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за четири месеца достига 28 млн. евро, при
116,1 млн. евро за януари – април 2019 г. Само през април тази година той възлиза на 16,4 млн. евро, при 62 млн. евро за
април 2019 г.
Съгласно предварителните данни, размерът на преките инвестиции в страната към четвърто тримесечие на 2019 г. е
46,160 млрд. евро, при 44,002 млрд. евро в края на 2018 г.
Подстатия Дялов капитал и реинвестиране на печалба е в размер на 36,345 млрд. евро, като нараства с 1,561 млрд. евро
спрямо декември 2018 г. (34,783 млрд. евро).
Подстатия Дългови инструменти е в размер на 9,814 млрд. евро и нараства с 596,6 млн. евро спрямо декември 2018 г.
(9,218 млрд. евро).
√ Дефицитът по текущата сметка на България се сви с 25% през април
По време на пандемията износът на български стоки намаля с 18%, а вносът - с 29,8% на годишна база, отчете БНБ
Дефицитът по текущата сметка на България през април се свива до 186,5 млн. евро, докато преди година за същия месец
беше 249,7 млн. евро, което е намаление с 25%. За първите четири месеца на тази година текущата сметка е на плюс с
625,7 млн. евро, като за същия период дефицитът беше 19,8 млн. евро, показват предварителните данни на Българската
народна банка (БНБ).
В централната банка изчисляват, че текущата и капиталова сметка за април е положителна и възлиза на 308,5 млн. евро,
като преди година дефицитът беше от 163,4 млн. евро. За първите четири месеца на тази година тя е на положителна
територия с 936.7 млн. евро при излишък от 259,8 млн. евро за периода януари – април 2019 г.
Търговското салдо за април е положително в размер на 120,2 млн. евро, като преди година то беше 222,1 млн. евро.
От януари до април търговското салдо е отрицателно в размер на 95,1 млн. евро при дефицит от 569,3 млн. евро за
същия период на 2019 г.
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Износът на български стоки през април възлезе на 1,924 млрд. евро, като намалява с 18% (422,9 млн. евро) на годишна
база. За януари – април 2020 г. той е 9,043 млрд. евро, като намалява с 327,5 млн. евро (3,5%) в сравнение с този за
същия период на 2019 г. За четири месеца експортът нараства на годишна база с 9,5%.
Вносът на стоки за април е 1,804 млрд. евро, като намалява с 29,8% (765,3 млн. евро) спрямо април 2019 г. За първите
четири месеца е 9,139 млрд. евро, като намалява с 8,1% (801,7 млн. евро) на годишна база.
Импортът за януари – април 2019 г. нараства на годишна база със 7,5%.
Салдото по услугите е положително в размер на 61,3 млн. евро, като през същия период на миналата година също беше
на плюс със 118,7 млн. евро. За януари – април то е положително в размер на 467 млн. евро при положително салдо от
512,7 млн. евро за януари – април 2019 г.
Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал
или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е отрицателно в размер на 5,7 млн. евро при отрицателно
салдо от 268,8 млн. евро за април 2019 г.
За януари – април салдото е отрицателно в размер на 313,5 млн. евро, като за същия период на миналата година беше на
минус с 638,6 млн. евро.
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 10,6 млн.
евро, като излезе на плюс със 122,5 млн. евро за април 2019 г.
За януари – април 2020 г. то е положително в размер на 567,3 млн. евро, като преди година пак излезе на плюс с 675,3
млн. евро.
От банковата статистика се вижда, че капиталовата сметка е положителна в размер на 122 млн. евро при положителна
стойност от 86,3 млн. евро за април 2019 г. За януари – април тя е на плюс с 311 млн. евро), при положителна стойност от
279,6 млн. евро за януари – април 2019 г.
Финансовата сметка за април е положителна в размер на 196,6 млн. евро при отрицателна стойност от 280,1 млн. евро за
април 2019 г. За януари – април 2020 г. тя е положителна – 791,1 млн. евро, като преди година пак имаше положителна
стойност от 161,6 млн. евро.
В централната банка отчитат, че салдото по статия Преки инвестиции е отрицателно в размер на 7,5 млн. евро, като
преди година пак беше на минус със 101,3 млн. евро. За януари – април то е отрицателно в размер на 126,7 млн. евро,
като една година по-рано салдото излезе на минус със 195,7 млн. евро.
Преките инвестиции – активи се повишават с 13,2 млн. евро при намаление с 27,2 млн. евро за април 2019 г. За януари –
април 2020 г. те нарастват с 51,4 млн. евро при повишение със 135 млн. евро за същия период на 2019 г.
Преките инвестиции – пасиви нарастват с 20,7 млн. евро при повишение със 74 млн. евро за април миналата година. За
януари – април 2020 г. те нарастват със 178,1 млн. евро при увеличение с 330,7 млн. евро за периода януари – април 2019
г.
Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 94,5 млн. евро при положителна стойност от 75,8
млн. евро за април 2019 г. За януари – април то е положително в размер на 597,7 млн. евро, като преди една година то
излезе на плюс с 332,4 млн. евро.
Портфейлните инвестиции – активи за април нарастват със 118,2 млн. евро при увеличение със 103,6 млн. евро преди
година. За януари – април те нарастват с 589,3 млн. евро при увеличение с 249,3 млн. евро за същия период на 2019 г.
Портфейлните инвестиции – пасиви през април 2020 г. се повишават с 23,7 млн. евро при увеличение с 27,8 млн. евро за
април 2019 г. За януари – април 2020 г. те намаляват с 8,4 млн. евро, като за същия период на 2019 г. намаля с 83,1 млн.
евро.
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Резервните активи на БНБ през април се повишават с 816,1 млн. евро, като преди година намаляха със 192,2 млн. евро.
За четири месеца те нарастват с 2,354 млрд. евро при понижение с 325,5 млн. евро за същия период на 2019 г.
БНР
√ Обсъждат идеята на БСП за финансови компенсации за медиците
Депутатите обсъждат финансови компенсации за българските медици. Дебатът е по искане на левицата, а в него ще
участва и здравният министър Кирил Ананиев.
БСП инициира разискванията в пленарната зала за подобряване на условията на труд и финансови компенсации за
медиците. Социалистите настояват да бъде изработена стратегия за целта. Искането им беше внесено в деловодството
на парламента преди две седмици, а дебатът трябваше да се проведе в края на миналата, но беше отложен поради
отсъствието на Кирил Ананиев.
Мотивите на БСП обобщи депутатът Илиян Тимчев:
„Лъснаха хронични проблеми в системата на здравеопазването в България, за които често в тази пленарна зала сме
говорили и извън тази епидемиологична обстановка“.
Левицата иска в срок до 3 месеца здравният министър да изготви и внесе предложения в Министерския съвет за
законови промени, които регламентират условията и паричната помощ за здравните специалисти и лечебните заведения
при обявена епидемична обстановка. А в срок до 6 месеца да прегледа дейността на инфекциозните отделения и да
направи план, който да увеличи ефективността им.
√ Президентът Румен Радев на посещение в Перник и Кресна
Президентът Румен Радев ще посети Перник, където се ще се срещне с кмета Станислав Владимиров.
Очаква се преди това държавният глава да посети една от най- модерните печатници в града, а по-късно да отпътува за
Кресна, където ще има среща с кмета Николай Георгиев.
След обед президентът и Неврокопският митрополит Серафим ще бъдат в храм-паметника „Свети Иван Рилски“ в града,
в чиято костница се пазят костите на над 500 български военни.
В Кресна Румен Радев ще има среща със земеделски производители от региона, като по време на визитата му е
предвидено и посещение в Роженския манастир „Рождество Богородично“.
√ Германският първи дипломат идва в София
Хайко Маас ще разговаря с Екатерина Захариева
Министърът на външните работи на Германия Хайко Маас пристига на посещение у нас. Първият дипломат на
федералната република ще се срещне с вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева.
Германският външен министър е първият топ дипломат, който пристига на посещение у нас след отхлабването на
ограничителните мерки срещу коронавируса.
Преди да пристигне у нас Хайко Маас беше на посещение в Полша, където разговаря с външния министър Яцек
Чапутович.
Както и във Варшава, в разговорите и срещите на германския външен министър в София се очаква да се съсредоточат
върху икономическото възстановяване след коронакризата, отварянето на границите и помощта за съседните на
Европейския съюз държави.
Посещението на Хайко Маас идва само ден преди видеоконферентната среща на върха на европейските лидери, която
ще бъде посветена на икономическото възстановяване на блока.
Очаква се лидерите да представят първите си позиции по предложението на Европейската комисия от 27 май за
създаването на фонд за възстановяване на стойност 750 милиарда евро и актуализирания вариант на многогодишната
финансова рамка на Евросъюза.
Очертават се тежки преговори, а страните-членки са разделени на лагери – пестеливите държави, които са против
даването на безвъзмездна помощ и европейският юг, който подкрепя предоставяне на грантове за възстановяване на
икономиката след няколкомесечната Covid-карантина.
На срещата на европейските лидери обаче не се очаква пробив в преговорите.
Посещението на Хайко Маас идва и малко преди Германия да поеме ротационното 6-месечно председателство на
Съвета на Европейския съюз в началото на юли.
В. Монитор
√ Борисов участва във видеоконферентна среща на лидерите на ЕНП
Председателят на ГЕРБ и министър-председател на България Бойко Борисов участва във видеоконферентна среща на
лидерите на Европейската народна партия. Държавните и правителствени ръководители и партийните лидери от ЕНП от
всички държави-членки обсъдиха предложения от ЕК План за възстановяване на Европа, който ще бъде във фокуса на
предстоящия Европейски съвет този петък.
В рамките на днешната видеоконференция бе обсъдена обща позиция на ЕНП по отношение на Плана.
Пред своите колеги от ЕНП Бойко Борисов благодари на Урсула фон дер Лайен за усилията, които тя и ЕК са вложили в
изготвянето на Плана. „Планът за възстановяване на Европа е изключително балансиран и отговаря на хуманитарните и
икономическите предизвикателства пред Съюза вследствие на пандемията от COVID-19. Важно е обаче Планът да е
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съобразен с актуалното състояние на европейските икономики”, коментира българският министър-председател. Той
изрази своето удовлетворение от предложението за нова Многогодишна финансова рамка, в която се запазва
подкрепата за кохезионната и общата селскостопанска политика и в същото време се предвиждат повече европейски
средства по въпросите на миграцията и сигурността. „Винаги съм отстоявал позицията, че инвестиция в охраната на
външните граници на ЕС е инвестиция в общата сигурност на Европа“, подчерта Борисов.
√ Президентът назначи Стефан Годжевъргов за свой съветник по сигурността
Държавният глава Румен Радев назначи със свой указ Стефан Годжевъргов на длъжността съветник по сигурността и
отбраната на президента на Републиката, съобщиха от Дондуков 2.
Стефан Годжевъргов е завършил Висшето Военновъздушно училище "Георги Бенковски", както и Националния
университет по отбрана във Вашингтон.
Заемал е технически и експертни длъжности във Военно формирование 28000 – “Граф Игнатиево”, Регионална служба
“Сигурност – Военна полиция и военно контраразузнаване” в Пловдив и в пловдивската териториална дирекция на
Държавна агенция “Национална сигурност”.
News.bg
√ Предлагат за ратификация споразумението за интерконектора с Гърция
Министерският съвет предлага на парламента да ратифицира Междуправителственото споразумение между България и
Гърция относно проекта за междусистемната газова връзка Гърция - България (IGB).
Споразумението, чиято цел е да стабилизира нивата на данъчно облагане за 25 години - периодът на експлоатация на
газопровода - е подписано в София на 10 октомври 2019 г. То цели да се установи предвидимост на паричните потоци за
акционерите в проектната компания, фиксирайки нивата на корпоративния данък в двете държави към ставките,
действащи в момента на сключването на споразумението. Това ще позволи и прилагането на конкурентна тарифа за
пренос, което ще повиши атрактивността на газопровода за бъдещите търговци на газ, посочват от правителството.
Междуправителственото споразумение предвижда и разпределение на приходите от проекта на териториален принцип,
при който общата печалба от преноса на природен газ по газопровода се разпределя между двете държави
пропорционално на дължината на неговото трасе на всяка от двете територии.
С решения на Министерския съвет от 2009 и 2012 г. проектът за междусистемна газова връзка Гърция-България е обявен
за обект с национално значение и за национален обект. Той има статут на проект от общ интерес за ЕС и е един от
основните приоритетни проекти съгласно инициативата CESEC за междусистемна газова свързаност в Централна и Южна
Европа. Реализацията му ще осигури достъп до алтернативни трасета и източници за доставка на природен газ за
България и региона на Югоизточна Европа, допринасяйки по този начин за задълбочаване на конкуренцията,
диверсификация и енергийна сигурност.
√ Индия, Мексико, Норвегия и Ирландия влязоха в Съвета за сигурност на ООН
Общото събрание на ООН избра четири нови членки на Съвета за сигурност през 2021 и 2022 г. Канада изгуби отново, а
битката за африканското място отиде на втори тур, информира АФП.
Индия, Мексико, Норвегия и Ирландия са избрани като непостоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, докато
Джибути и Кения не успяха да получат 2/3 мнозинство, за да спечелят. Те отиват на втори тур, който ще се проведе днес.
Канада беше победена още веднъж за едно от местата, отредени за западни държави. Тя загуби от Ирландия и Норвегия
въпреки кампанията си.
В Азиатско-тихоокеанския регион Индия, която неуспешно се опитва да получи постоянно място в един разширен Съвет
за сигурност, получи подкрепата на 184 държави от 192, които участваха на гласуването. Резултатът означава, че Индия
ще има място на същата маса с Китай. Само преди няколко дни двете държави влязоха в конфликт.
Мексико също безпроблемно си спечели мястото със 187 гласа.
Кения получи 113 гласа срещу Джибути, която пък беше подкрепена от 78 държави. Днес ще се реши коя ще получи
място.
Канада изгуби през 2010 г. по време на последния й опит да влезе в Съвета за сигурност. Тогава Общото събрание избра
Португалия. Сега Норвегия беше подкрепена със 130 гласа, а Ирландия с необходимия минимум за победа от 128 вота.
Общото събрание също избра турския дипломат Волкан Бозкър за председател на сесията през 2020-2021 г.
БНТ
√ Анализатори съветват: По-гъвкави условия на труд срещу безработицата
Анализаторите не изключват безработицата тепърва да започне да се задълбочава у нас. Затова техният съвет е да се
мисли за по-гъвкави условия на труд, в противен случай за съжаление доста хора ще станат клиенти на банките и на
фирмите за бързи кредити.
Голяма част от индустриалния бизнес продължава да работи със запазен персонал и не са стигнали до сериозни
съкращения след кризата с COVID-19, смятат икономически анализатори. Това обаче не изключва вероятността да се
стигне до такива на по-късен етап. За да се избегне подобен сценарий, съветът на експертите е съкратените в момента да
не останат дълго време безработни и да се създадат по-гъвкави условия на труд.
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Георги Стоев - макроикономист: Най-силно засегнатите индустрии моментално бяха тези, свързани с потребителските
стоки - туризма, пътуванията, забавленията, спорта… Общо-взето, засегнати са около 15% от работните места, което в
България са около 300 хиляди работни места. Не изключвам възможността безработицата да скочи с още толкова, с
колкото се увеличи последните два месеца така, че втори пик на безработицата е възможен през лятото или втората
половина на годината, точно по линия на тези индустрии, които освободиха или ще освобождават още персонал.
За голямо съжаление тези хора няма как бързо да намерят нова работа, трябва да се стимулират работодателите в други
сектори да създават нова заетост. България се утвърди като дестинация за промишлени инвестиции, а това означава, че
ако ние запазим една благоприятна бизнес среда за индустриалните инвеститорите, те ще могат да създават още
работни места и хората, които са останали без работа, поне в рамките няколко месеца, бързо да намерят новата си
заетост.
За съжаление, в момента дебатът се води около данъци, а не толкова върху тежкия проблем, свързан с регулирането на
пазара на труда, тоест тежкият Кодекс на труда, който дa стимулира работодателите да създават нови работни места,
особено в период, в който ще има много безработни. За тези хора трябва да направим всичко възможно бързо да
намерят своята заетост, а това означава гъвкав Кодекс на труда.
√ Премиерът Борисов се срещна с представители на сдруженията на превозвачите
Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с представители на браншовите организации в автомобилните
превози на товари.
По време на разговора бяха обсъдени съображенията и опасенията на бранша предвид предстоящото гласуване на
Пакета "Мобилност" I на 8 юли в Европейския парламент. На срещата присъстваше и министъра на транспорта,
информационни технологии и съобщенията Росен Желязков.
Премиерът Борисов подчерта, че българската позиция е ясна и категорична относно недопускането на текстовете за
връщането на превозните средства в държавата по установяване невъзможността да се ползва седмичната почивка на
охраняем паркинг в превозното средство. В хода на срещата бяха обсъдени и текстовете, свързани със задълженията на
водача да се връща в държавата по регистрация, без да се отчита правото му на избор, както и неясноти около
прилагането на текстовете за командироването им, които пречат на нормалното функциониране на пазара. "Убедени
сме, че новите законодателни мерки трябва да бъдат реалистични, пропорционални и недискриминационни. Те трябва
да запазят конкуренцията в транспортния сектор на Европа, без да поставят нашите компании в по-лоша позиция“, заяви
министър-председателят Бойко Борисов.
Към този момент ресорната комисия в Европейския парламент отхвърли предложенията на България и другите
периферни страни на ЕС по Пакета "Мобилност" I. С тях българските евродепутати и техни колеги от други шест държави
настояваха за отпадане на текстовете за задължителното връщане на камионите в страната по регистрация на определен
период от време, както и за ползването на седмичните почивки от водачите. Гледането на Пакета "Мобилност" I в
Европейския парламент е насрочено за 8 юли, когато ще бъдат обсъдени и допълнителните предложения за промени.
√ Борисов: Целта на компроматите е да се стигне до предсрочни избори и служебен кабинет
На извънреден брифинг в централата на ГЕРБ, премиерът Бойко Борисов отговори на атаките от последните дни. Според
него целта е да се стигне до предсрочни избори и служебен кабинет.
Премиерът отговори на атаките, като зад гърба му застанаха ключови фигури от ГЕРБ. Според Борисов целта е сваляне на
кабинета.
Бойко Борисов, министър-председател: Нашите политически противници днес удариха дъното... То не бяха тоалетни, то
не бяха спални, то не бяха манипулации. Кое наложи тази ярост? Само след няколко месеца идват избори. Някой иска
служебно правителство. Защо? Защото през служебното правителство един милиард и кусур щяла да се насочат в друга
посока. Кога станахме неугодни - когато извадихме България от една орбита и я изпратихме директно с придобиване на
новите самолети Ф-16 в истинската евроатлантическа общност. От тогава се роди омразата към нас.
Борисов предположи кой стои зад скандалите.
Бойко Борисов, министър-председател: Президентът Радев, БСП, Цветанов, Мая Манолова, Слави Трифонов. Оттам
всички ДСБ-та по земните кълбета.
Според премиера атаките идват сега и защото България върви към влизане в Банковия съюз и чакалнята на еврозоната. И
посочи, че е предупреждавал за компроматите.
Бойко Борисов, министър-председател: В учебниците на КГБ е записано - когато създадеш компромат, с който да
отвратиш този, който го гледа. Може ли да ме снимат как спя и после да си махат снимката - с това показват, че всичко е
нагласено и то преди една година е нагласено. Точно по евроизборите някъде. Дали мои съпартийци са го правили, дали
как и що, оставям на прокуратурата да си разследва.Гол премиер спи. Навремето ме сравняваха с Чък Норис - аз не спя,
аз не почивам. Нали уж съм най-пазен бе, така писахте. Що имам пистолет? Като имам пистолет имам наум, че някоя
служба не ми мисли доброто. И точно от нейния полигон дойдоха най-големите заплахи - да си отива с добро. Децата се
притесняват, внуците, ужас, сестра ми пише съобщение "жив ли си". Целта е да ни смачкат психически, след това ще ни
посегнат и физически. Аз нито от Сретен Йосич се уплаших, нито от Божков ще се уплаша, нито от който и да е
компромат. Притеснен съм, защото когато спя съм беззащитен.
И днес Борисов заяви, че записът на разговор, разпространен преди дни е фалшив и има подозрения кой го е направил.
Бойко Борисов, министър-председател: Опитаха се да пуснат компромат да ме скарат с Цвета, да си тръгне
организацията с Цвета. Тя прекрасно знае колко я обичам и уважавам. Чували са много неща от мен, ама като я прегърна,
целуна, прощава ми, щото знае, че го правя с душа. Всеки мой приятел да ви каже дали ме е видял да пия, камо ли да
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завалям така. Негодници такива. Тук свързвам много заплахите, които идват от държавния глава, от този, който трябва да
е обединител на нацията. Този, който беше уличен. И сега да не е само той в калта, дай да ме вкарате и мен в калта.
Премиерът отправи и друго обвинение към държавния глава.
Бойко Борисов, министър-председател: Президентът Радев си позволява да вдига дрон и да ме снима. Идва ми на един
метър от мен този дрон, може да носи взрив. 500 грама взрив и да ги пусне. И като кажа на охраната, че ще го сваля този
дрон, той го прибира.
Борисов очаква прокуратурата да разследва скандалите.
√ Урсула фон дер Лайен призова ЕС да направи повече в борбата с расизма
Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен призна липса на многообразие в състава на европейските
институции и призова Съюза да направи повече в борбата с расизма.
Тя участва в дебат в Европарламента в светлината на протестите, последвали смъртта на чернокожия американец
Джордж Флойд при полицейски арест в края на май.
Паметта му беше почетена с минута мълчание. Не знам какво е да бъда третирана с подозрение, ден след ден, на
улицата, докато пазарувам, търся работа или ново жилище, но много хора знаят, каза Урсула фон дер Лайен. В нашия
Съюз няма място за расизъм или всяка друга форма на дискриминация, подчерта тя.
Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: Нека се огледаме в тази пленарна зала: Многообразието в нашето общество
не е представено и аз първа ще призная, че нещата не стоят по-добре в състава на Еврокомисията, нито сред нейните
служители. Затова казвам: трябва да говорим за расизма. И трябва да предприемем действия. Винаги е възможна
промяна на посоката, стига да е налична воля за това.
√ Еврокомисията се надява да има ваксина срещу COVID-19 до 18 месеца
Брюксел представи вчера стратегията си за производството и въвеждането на ваксина срещу COVID-19. Еврокомисията се
надява най-късно до година и половина да бъде разработена безопасна, ефективна и евтина ваксина.
Европейската комисия ще сключва от името на всички държави членки предварителни споразумение с компаниите,
които разработват ваксини. Брюксел ще финансирана процеса заедно с Европейската инвестиционна банка. В замяна
компаниите ще трябва да осигурят достатъчен запас за гражданите на всички държави членки.
Европа обещава и достъп до ваксината на всички хора по света.
Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: Когато става въпрос за борбата с глобалната пандемия,
не можем да мислим "Ние сме на първо място". Европа не е остров. Нашите икономики са тясно свързани не само
помежду си, но и с останалата част на света чрез глобалната търговия, пътуванията и сътрудничеството. Само когато
икономиките на нашите търговски партньори се възстановят, европейската икономика също ще се възстанови.
В Гермaния втора фирма започва изпитания върху хора. След "Био Ен Тех" и "Кюър Вак" ще ескпериментира сред 144-ма
души от Германия и Белгия. Двете фирми, също като компания "Пфайзер", използват РНК технология.
Според Световната здравна организация в момента се провеждат тестове върху хора на 11 експериментални ваксини на
различни производители.
Мениджър
√ Всички фирми излизат на свободния пазар на електроенергия от октомври
Всички фирми ще купуват електроенергия от свободния пазар на ток от октомври, решиха депутатите, които гласуваха на
второ четене поправки в Закона за енергетиката. Според статистиката на КЕВР на свободния пазар трябва да излязат
близо 300 000 фирми. Промяната на закона засяга магазини за хранителни стоки, цехове, пицарии, ресторанти, фурни,
разсадници, бакалии, сладкарски изделия, шивашки цехове и други, които използват електроенергия за небитови нужди.
Цените за електроенергията, която те използват вече няма да се определят от Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР), а ще зависят от свободния пазар.
Независимо колко големи са фирмите, те ще трябва да си изберат нов доставчик до 30 септември, в противен случай ще
останат при настоящия си краен снабдител – ЧЕЗ, ЕВН или "Енерго про", в зависимост от територията, на която се
намират.
В срок до 31 август КЕВР ще трябва да подготви типовите договори, които ще подписват потребителите. Той ще е със срок
от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. и в него ще се определят правата и задълженията на страните, условия за
доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора, както и за пределната цена на доставката. За смяна на
доставчика потребителят няма да дължи неустойка.
До края на тази година Комисията за енергийно и водно регулиране ще трябва да създаде и платформа, на която да
публикува ежемесечно оферти на всички търговци на ток. Безплатен достъп до платформата ще имат малките фирми с
ниска консумация. Те ще могат да използват и електронен калкулатор, чрез който да изчислят каква цена на тока е
изгодна за тях.
Депутатите решиха също така тази година Комисията за енергийно и водно регулиране да определи две цени на
електроенергията. За битови потребители цените от 1 юли ще важат до 1 юли догодина, а за фирмите - ще важат до 30
септември 2020 г.
Отделно депутатите решиха да заложат и крайна дата за пълно либерализиране на пазара на ток на едро. До 30 юни
2021 г. пазарът трябва да бъде окончателно освободен, така че доставчиците на ток да купуват електроенергия чрез
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търгове, която да продават по определени от КЕВР цени на битовите абонати. Законопроектът влиза в сила с
обнародването му в "Държавен вестник".
√ Правителството даде зелена светлина за присъединяването ни към банковия съюз
Кабинетът одобри действията, които България ще предприеме във връзка с подготовката за присъединяване към
Единния механизъм за преструктуриране. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Страната ни ще
участва с всички ангажименти и права, произтичащи от това членство, включително във връзка с финансирането на
достъпа до фонда. Присъединяването е в следствие на заявените намерения за участие в Единния надзорен механизъм
чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ) и за присъединяване към Валутния
механизъм II (ERM II).
След решението на кабинета министърът на финансите вече е упълномощен да потвърди сумата за прехвърляне от
националния Фонд за преструктуриране на банки към Единния фонд за преструктуриране за периода от 2016 г. до датата
на влизане в сила на Решението на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество. Страната ни вече даде потвърждение,
че пътят към влизането в ERM II и оттам в Еврозоната ще мине и през членство в банковия съюз.
Средствата, набрани в националния Фонд за преструктуриране на банки съгласно Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници в периода от 2016 г. до сега надвишават
неколкократно сумата, която по прогнозни изчисления следва да бъде прехвърлена към Единния фонд за
преструктуриране, посочват от Министерски съвет. Няма обаче конкретика в какъв размер ще е трансферът.
Друго решение на кабинета от днес гласи, че е одобрен и проект на Споразумение за кредитна линия между Република
България - като кредитор, и Единния съвет за преструктуриране - като кредитополучател. С него
се упълномощава министъра на финансите да проведе преговори и да го подпише при условие за последваща
ратификация. Всички участващи в банковия съюз държави членки предоставят национални кредитни линии като форма
за мостово финансиране, за да се осигури необходимото финансиране за евентуално преструктуриране на банки в
съответната държава членка през преходния период (до достигане на целевото равнище на ЕФП до 31 декември 2023 г.).
На практика, националната кредитна линия може да бъде използвана само в краен случай - при недостиг на средства в
Единния фонд за преструктуриране и след като са изчерпани всички други източници на финансиране.
√ БФБ стана част от семейството на европейските администратори на бенчмаркове
Българска фондова борса получи лиценз и е регистрирана от Комисията за финансов надзор (КФН) като администратор
на бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на
инвестиционни фондове по изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011. Така БФБ стана част от семейството на
европейските администратори на бенчмаркове, сред които са и фондовите борси в Гърция, Ирландия, Унгария и
Хърватия.
„Лицензирането за администратор на бенчмаркове е важен изпит, който БФБ издържа успешно. Това постижение ни
дава самочувствие и затвърждава авторитета ни в страната и Европа. Най-важното, това е гаранция за всички играчи на
капиталовия пазар, че Борсата е надежден, прозрачен и доверен техен партньор.“, каза доц. д-р Маню Моравенов,
изпълнителен директор на БФБ.
Целта на лицензирането и регистрацията на администраторите на бенчмаркове в ЕС е унифицирането на изискванията
към тях относно гарантиране точността, стабилността и достоверността в процеса на определяне на индексите, както и
елиминирането на възможности за грешки, манипулации и конфликт на интереси. Това предпоставя правилното
функциониране и подобряването на условията на вътрешния капиталов пазар, защитава потребителите и инвеститорите,
и е от висока важност за трансграничните сделки в Съюза.
Повече информация за целите и изискванията за лицензиране на администратори на бенчмаркове, може да бъде
намерена в самия Регламент (ЕС) 2016/1011.
√ Умерен оптимизъм на борсите в Европа
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в сряда на фона
на надеждите, че Пекин ще постави под контрол новото огнище на COVID-19 в Китай, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,55 пункта, или 0,7%, до 365,88 пункта. Вчера бенчмаркът записа
най-доброто си представяне от около месец на фона на новините, че Федералният резерв на САЩ ще започне да купува
директно отделни корпоративни облигации и че администрацията на Доналд Тръмп подготвя инфраструктурни
инвестиции в размер на 1 трилион долара.
Немският индекс DAX се повиши с 82,5 пункта, или 0,67%„ до 12 398,16 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса
FTSE 100 напредна с 54,44 пункта, или 0,87%, до 6 297,23 пункта. Френският показател CAC се повиши 41,49 пункта, или
0,84%, до 4 993,95 пункта
Въпреки това ръстът на пазарите бе ограничен, след като Китай отмени над 1200 полета от и до Пекин в опит да ограничи
разпространението на COVID-19 в столицата след ръст на новите случаи през последните дни.
Междувременно акциите на Lufthansa скочиха с 3,60%, след като германският инвеститор Хайнц Херман Тийле увеличи
дела с в компанията от 10% на 15%. Това съобщи самият той в интервю за „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.
Ръст на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения във вторник на фона на по-добрите от
очакваното продажби на дребно в САЩ, предаде Си Ен Би Си.
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Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 526,82 пункта, или 2,04%, до 26 289,98 пункта. Широкообхватният индекс
Standard & Poor's 500 напредна с 58,15 пункта, или 1,9%, до 3 124,74 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq отчете ръст от 169,84 пункта, или 1,75%, до 9 895,87 пункта.
Дотук се стигна след като Министерството на търговията съобщи, че продажбите на дребно в САЩ са скочили с 17,7% на
месечна база през май спрямо спад от 14,7% през април. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха ръст от 7,7%.
Американският президент Доналд Тръмп остана доволен от данните, като написа в Twitter: „Изглежда днес е ГОЛЯМ ДЕН
ЗА ФОНДОВИТЕ ПАЗАРИ И РАБОТНИТЕ МЕСТА“.
Акциите на компаниите, които могат да спечелят най-много от отварянето на икономиката, записаха печалби. Книжата на
American Airlines и United Airlines поскъпнаха съответно с 1,98% и 3,10%, а тези на Norwegian Cruise Line, Carnival и Royal
Caribbean скочиха съответно с 4,80%, 5,04% и 2,69%.
Акциите на технологичните компании от групата FAANG – Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet поскъпнаха
съответно с 1,35%, 1,66%, 2,65%, 2,50 % и 1,81%.
Ръстът обаче бе ограничен от изказването на председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, който заяви,
че централната банка ще коригира темпът на изкупуване на корпоративни облигациии на база на пазарните условия.
Коментарът разочарова инвеститорите, които очакваха Фед да продължи икономическите стимули дори след
подобряването на условията на пазара.
„Ако ситуацията на пазарите се подобри, ние сме готови да забавим или дори да спрем покупките. Ако нещата тръгнат в
обратната посока, ще ги увеличим“, коментира Пауъл.
Повишения в Азия
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанският регион записаха предимно повишения в сряда,
следвайки от оптимизма на Уолстрийт.
Изключение бе водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225, който се понижи с 126,45 пункта, или 0,56%, до
22 455,76 пункта, след като японското правителство отчете тежък срива на износа през май. Експорта на страната е
паднал с 28,3% на годишна база през месец май, което е най-големият спад от финансовата криза през 2008 г..
Основния индекс в континентален Китай Shanghai Composite отчете ръст от 4,12 пункта, или 0,14%, до 2 935,87 пункта,
докато по-малкият Shenzhen Composite напредна с 5,42 пункта, или 0,29%, до 1 903,77 пункта. Хонконгският Hang Seng
добави 146,58 пункта към стойността си, или 0,6%, достигайки ниво от 24 490,67пункта.
В Южна Корея бенчмаркът Kospi се повиши с 3 пункта, или 0,14%, до 2 141,05 пункта.
Австралийският показател ASX 200 напредна 49,5 пункта, или 0,83%, до 5 991,8 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс
SOFIX отчете ръст от 0,29 пункта, или 0,06%, до 457,82 пункта. BGBX40 напредна с 0,9 пункта, или 0,9%, до 97,64 пункта.
BGTR30 се повиши с 0,63 пункта, или 0,13%, до 470,81 пункта. BGREIT остана без промяна при 133,29 пункта.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Експерт: Българският трудов пазар се оказа доста по-издръжлив
Адриан Николов, Институт за пазарна икономика, Бизнес старт, 17.06.2020
Трудовите пазари в източната част на Европа, в това число и България, се справят добре. Нашият трудов пазар се оказа
доста по-издръжлив и дори виждаме първите знаци на умерено възстановяване. Това каза Адриан Николов от Института
за пазарна икономика (ИПИ) в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатананасова.
„Големият въпрос е как ще повлияят два много съществени фактора – туризмът и индустрията“.
Според Адриан Николов летен туристически сезон на практика няма да има и българите няма да успеят да компенсират
липсата на туристи от чужбина.
„Имаме всички основания да очакваме, че баровете и ресторантите по Черноморието няма да наемат толкова хора,
колкото миналата година“, коментира гостът.
„Аз лично не виждам полезно действие, което министерството на туризма да предприеме, за да се вдигне интереса
към нашия туризъм. Българските туристи дори да имат желание да отидат на Българското Черноморие, те не
биха похарчили толкова пари, колкото чужденците“
„По отношение на индустрията очакванията са, че темповете, с които са наемани хора през миналата година, няма да се
повторят“, обяснява експертът.
„Много от трудовите пазари и у нас и в Европа са в процес на изчакване заради мерки като 60/40,. В момента, в който
свършат стимулите за поддръжка на бизнеса, ще видим кои ще са фирмите, които могат да продължат да работят със
собствени сили. Затова към септември можем да очакваме втора вълна на безработицата“.
Какви са очакванията за пренасяне на работна сила от туризма към други сектори гледайте във видеото.
√ Улеснява се достъпът до безлихвени кредити до 4500 лв.
Достъп до заемите ще имат и хора с декларирани, но неплатени осигурителни вноски от поне 6 месеца преди
кандиданстването
Правителството облекчи достъпа до безлихвени кредити до 4500 лв., приемайки изменение на „Програма за
гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от
COVID-19. Решението бе взето по време на днешното заседание на Министерски съвет, съобщиха от пресцентъра на
институцията.

16

По програмата се отпускат безлихвени кредити от търговските банки за хора, загубили работата си в резултат на
коронавирусната пандемия. Изменението на Програмата ще осигури по-голяма възможност и достъп на по-широк кръг
от лица до осигуреното от държавата финансиране.
С новите предложения се дава възможност достъп до програмата да имат лица, които отговарят на изискването да са
страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди кандидатстването за кредит. Това изискване се отнася
само за лицата по трудов договор. Улеснява се достъпът до програмата и на лица с платени осигурителни вноски, както и
на такива, които имат декларирани, но неплатени осигурителни вноски за период от поне 6 месеца преди
кандидатстването за кредит.
Досега чрез програмата Българска банка за развитие (ББР) можеше да подпомага засегнатите от икономическите
последствия от пандемията физически лица, които трябва да отговарят на определени условия. Според досегашните
изисквания, при които лицата могат да кандидатстват за заем, те трябва да са били на трудов договор, но вече да не
работят и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията. Те обаче трябва да са имали трудов договор в
последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск. Условие за отпускане на кредит е кандидатите да не получават
възнаграждение по други трудови правоотношения и да имат отработени поне пет работни дни през март, ако това е
месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.
По отношение на самоосигуряващите се лица се предвижда те да се генерирали поне 20 % спад в доходите си за първото
тримесечие на 2020 г., или за което и да е следващо календарно тримесечие на 2020 г. спрямо доходите му през
съответното тримесечие на 2019 г.
Досега условие за самоосигуряващите се лица беше 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.
Близо 1500 души седмично получават одобрение за безлихвени кредити по програмата за подпомагане на физически
лица, по която гарант е Българската банка за развитие (ББР). Одобрените заеми вече надхвърлят 34 млн. лева, показва
статистиката на ББР към 15 юни.
Междувременно правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 г., с който се увеличава максималният размер на предвиденото ограничение за новите
държавни гаранции от 1,535 млрд. лв. на 1,845 млрд. лева.
Гаранциите са свързани с ангажиментите на страната ни в резултат на създадените на ниво Европейски съюз два
инструмента в отговор на пандемията от COVID-19 - Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на
рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) и Паневропейският гаранционен фонд.
Инструментът SURE има общ бюджет от 100 млрд. евро, като финансовата помощ ще се отпуска под формата на заем. ЕК
ще набира средства от финансовите пазари, за да ги предостави впоследствие на държавите членки, като за целта е
необходим ангажимент от страните за предоставяне на гаранции за риска, поет от ЕС.
Като част от цялостния пакет от мерки на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка за минимизиране на
икономическите последици на пандемията от COVID-19, държавите-членки постигнаха съгласие и за създаване
на Паневропейски гаранционен фонд в размер на 25 млрд. евро. Фондът има за цел да предоставя гаранции по
операции на ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд, а крайни бенефициенти на финансирането по него ще са микро,
малки и средни предприятия, корпорации и публични предприятия, по-специално в областта на здравеопазването,
медицинските изследвания и образованието.
√ Таня Кръстева: Предприемачите на бъдещето ще създават устойчиви модели
Ha 18 юни Taня Kpъcтeвa щe бъдe мoдepaтop нa пeтaтa ĸoнфepeнция "Πpeдпpиeмaчи нa бъдeщeтo" нa Іnvеѕtоr.bg. Tя щe
зaпoчнe oт 12 чaca и щe ce излъчвa нa живo нa yeбcaйтa и фeйcбyĸ cтpaницaтa нa Іnvеѕtоr.bg. Πaнeлът, ĸoйтo тя щe
мoдepиpa, щe бъдe нacoчeн ĸъм тeмaтa зa финaнcиpaнe нa cтapтъпи и нaчинитe, пo ĸoитo млaдитe пpeдпpиeмaчи мoгaт
дa пoлyчaт дocтъп дo пъpвoнaчлeн и дoпълнитeлeн ĸaпитaл зa paзвитиe нa бизнeca cи. Πoвeчe инфopмaция зa cъбитиeтo,
пpoгpaмaтa и лeĸтopитe мoжe дa пoлyчитe нa www.еvеntѕ.іnvеѕtоr.bg. Повече за това как кризата се отрази на
предприемачеството и какво предстои на конференцията, разказа Таня Кръстева в интервю за Money.bg:
Г-жo Kpъcтeвa, нa 18 юни щe cтe мoдepaтop нa ĸoнфepeнциятa "Πpeдпpиeмaчи нa бъдeщeтo" - ĸaĸ ce oтpaзи
ĸpизaтa нa пpeдпpиeмaчитe?
Haй-нaпpeд иcĸaм дa блaгoдapя зa възмoжнocттa дa бъдa мoдepaтop нa eдин oт пaнeлитe нa ĸoнфepeнциятa
"Πpeдпpиeмaчи нa бъдeщeтo" - cъбитиe, ĸoeтo cлeдя c гoлям интepec oщe oт пъpвoтo мy издaниe. Oтpaжeниeтo нa
ĸpизaтa тeпъpвa щe ce види и oцeнявa нa вcичĸи нивa. Moгa дa ĸaжa caмo eднo cъc cигypнocт - тeзи, ĸoитo мoбилизиpaт
вcичĸитe cи pecypcи в тъpceнe и cъздaвaнe нa ycтoйчив мoдeл нa paзвитиe ceгa, щe ги paзпoзнaeм cpeд пpeдпpиeмaчитe
нa бъдeщeтo.
Kъдe e poлятa нa пpeдпpиeмaчecтвoтo пo вpeмe нa ĸpизa?
Дa пpoмeни oблиĸa нa иĸoнoмиĸaтa. Πpeдпpиeмaчитe имaт пpeĸpacнa възмoжнocт дa зaмeнят cтapи бизнecи, мoдeли и
пapaдигми, ĸoитo нe cъoтвeтcтвaт вeчe нa цeннocтнaтa cиcтeмa или oчaĸвaниятa нa oбщecтвoтo.
B пpeдaвaнeтo cи "Бизнec cpeщa" пo Вlооmbеrg ТV Вulgаrіа интepвюиpaтe ycпeшни пpeдпpиeмaчи. Дoĸocвaйĸи ce дo
тoлĸoвa мнoгo иcтopии, ĸaĸвa биxтe ĸaзaлa, чe e тaйнaтa зa cъздaвaнe нa пeчeливш cтapтъп?
Moитe нaблюдeния ca, чe нямa тaйнa. Имa cтpacт и oтдaдeнocт. Oпитът ycпeшнитe пpeдпpиeмaчи дa бъдaт cлoжeни пoд
oбщ знaмeнaтeл - билo тo oпpeдeлeни личнocтни ĸaчecтвa или фopмyлa, пo ĸoятo ca гpaдили бизнecа cи, зa мeн e
нeycпeшeн. Paзбиpa ce, мoжe дa нayчиш мнoгo oт чyждитe гpeшĸи, мoжe дa чepпиш мнoгo oт чyждия oпит, нo нe e
зaдължитeлнo, aĸo нeщo e paбoтилo зa дaдeн бизнec и чoвeĸ, тo дa пpopaбoти и зa тeб.
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Bce пaĸ ĸaĸъв e пpeдпpиeмaчът нa бъдeщeтo зa Bac?
Toзи, ĸoйтo виждa ĸaĸвo щe вълнyвa xopaтa пpeди тe дopи дa ca ocъзнaли, чe щe имaт тaĸaвa пoтpeбнocт - нeзaвиcимo
дaли cтaвa въпpoc зa cтoĸa или ycлyгa. Дoбpи пpимepи ca Xeнpи Фopд, ĸoйтo бeшe ĸaзaл: "Aĸo бяx питaл xopaтa ĸaĸвo
иcĸaт, ceгa щяx дa им пpoдaвaм пo-бъpзи ĸoнe.", Cтив Джoбc и paзбиpa ce - eдин oт вoдeщитe cъвpeмeнни визиoнepи Илoн Mъcĸ, ĸaĸтo и няĸoлĸo бългapcĸи имeнa.
Taня Kpъcтeвa e дългoгoдишeн финaнcoв жypнaлиcт c изявeн интepec ĸъм ĸaпитaлoвитe пaзapи. Tя e глaвeн
peдaĸтop нa eдинcтвeнaтa бизнec тeлeвизия y нac Вlооmbеrg ТV Вulgаrіа, ĸъдeтo вoди пpeдaвaнeтo "Бизнec cpeщa".
Зaпoчвa cвoятa ĸapиepa пpeз 2002 г. ĸaтo peпopтep и peдaĸтop във в. Бaнĸepъ, ĸъдeтo пpaви peдицa paзcлeдвaния зa
пyблични ĸoмпaнии и дpyжecтвa в нecъcтoятeлнocт. Oт нaчaлoтo нa 2009 г. вoди иĸoнoмичecĸитe нoвини нa БHT,
cлeд ĸoeтo ce пpиcъeдинявa ĸъм eĸипa нa Вulgаrіа ОN АІR (иĸoнoмичecĸa тeлeвизия дo 2015 г.).
Aвтop e нa ĸнигaтa "Бългapcĸият бopcoв cвят: Oт пъpвo лицe". Имa мaгиcтpaтypa пo финaнcи в УHCC.
Cпeциaлизиpaлa e жypнaлиcтиĸa в CУ "Kлимeнт Oxpидcĸи" и пyбличнa peч в HБУ. Πpeминaлa e пpeз oбyчeниe зa
финaнcoви жypнaлиcти в Тhоmрѕоn Rеutеrѕ Fоundаtіоn.
√ Освен с пандемията, светът се сблъска и с друг проблем - инфодемията
Симона Велева и Йордан Божилов, Bloomberg TV Bulgaria интервю, 17.06.20
В днешно време, особено покрай пандемията, дезинформацията все повече е на дневен ред. Особено при липсата на
достатъчно информация, свързана с вируса, видяхме един нов термин, ново явление - “инфодемия” - комбинация между
“информация” и “епидемия”. Това каза Симона Велева, доктор по конституционно право, в интервю за Вася
Николова, излъчено в рубриката “Bloomberg TV Bulgaria интервю”.
Според нея опитите за санкция и цензура по никакъв начин не могат да доведат по положителен резултат, напротив могат само да навредят.
“Защото колкото и да е опасна дезинформацията, не бива да забравяме, че от другата ѝ страна стои правото на
изразяване на мнение и правото на достъп до информация. Така че когато държавата или някой друг реши, че може
да казва кое е истина и кое не, има монопол над истината. А всъщност истината се ражда в многообразието от
мнения”.
Тя смята, че дори една информация да е опасна и вредна, това на първо място е отговорност на самия потребител и на
второ място - трябва да има меки подходи за проверка на тази информация.
"Това, което трябва да се направи от страна на държавите-членки на ЕС е първо да се търси начин за затваряне на тези
източници, които осъзнато разпространяват фалшиви новини”, коментира Йордан Божилов, председател на Софийския
форум за сигурност.
"Все повече и повече навлизат технологии и имаме случаи когато не хора пускат фалшиви новини, а ботове.
Един бот може да публикува десетки хиляди материали за часове".
Според него навлизаме в ерата на “дълбоките фалшиви новини”.
“Това са новини, които се генерират с помощта на изкуствен интелект; включват не само текст, но и видео, което още
повече може да заблуди хората”, обясни Божилов.
По думите му дезинформацията и разпространението на фалшиви новини се превръща в глобална пандемия.
“Има все повече играчи, които се опитват да използват фалшивите новини за постигане на свои цели и те могат да
бъдат най-различни - икономически, политически и т.н.”.
Според Симона Велева към момента нито една държава-членка на ЕС не би могла да се похвали с кой знае какви усилия
в борбата с дезинформацията.
“Много граждански платформи започват да изграждат различни алгоритми за проверка на факти, различни програми за
медийна грамотност”, каза още тя.
Тя посочи, че в момента се подготвят промени в Закона за радиото и телевизията.
“Едно от задълженията на Съвета за електронни медии ще бъде именно да се предприемат действия за повишаване
на медийната грамотност. Вярвам, че след като влезе в сила промененият Закон за радиото и телевизията, той ще
бъде осъвременен. Имаше опити за няколко законопроекта, които по-скоро налагаха цензура, защото въвеждаха
понятия за “дезинформация” - информация, която вреди на което и да било физическо или юридическо лице. Но това
понятие се различава от понятието на ЕК”.
Йордан Божилов от своя страна каза, че ЕС работи с основните социални мрежи, освен че залага на някои основни
принципи. Той смята, че главната задача е на самите държави, защото фалшивите новини в много случаи са специфични
за отделната държава.
Според него бизнесът е застрашен от фалшивите новини в не по-малка степен, отколкото всеки един потребител на
новини.
“Особено уязвими са бизнеси, които разчитат на широк кръг потребители. Ако бъдат генерирани фалшиви новини
срещу един продукт или определена компания, това би било изключително опасно”.
Цялото интервю вижте във видеото.
√ 9 млн. работни места в Европа са под риск въпреки мерките за заетостта
Нарастващата безработица може да забави възстановяването в континента
Един от петима временно освободени служители в Европа могат да загубят работните си места въпреки огромните мерки
в подкрепа на заетостта, става ясно от изследване на икономисти на Allianz, цитирано от Bloomberg.

18

Близо една трета от работната сила в Европа - или 45 милиона работни места само в петте най-големи икономики на
континента, разчитат на държавна подкрепа като компенсация за загубените възнаграждения или намалените работни
часове. Въпреки че тези програми целят предотвратяване на масовата безработица, подобна на тази в САЩ,
икономистите тръдят, че около 9 милиона служители могат да останат без работа след преустановяването на мерките.

Резултатите илюстрират нарастващия риск от ръст на безработицата, който ще се отрази върху възстановяването в
Европа. От изследването става ясно още, че някои индустрии, включително хотелиерската, развлекателната и търговията
на дребно, вероятно няма да се възстановят от кризата преди края на 2021 г.
Продължаващите санитарни ограничения, мерките за социално дистанциране и несигурността по отношение
на търсенето означават, че служителите в тези отрасли „са изправени пред повишен риск да загубят работата си през
2021 г. заради слабото възстановяване“.
„Комбинирането на активни политики на пазара на труда, наред със субсидии за изплащането на заплати, е неотложно и
важно“, посочват още икономистите.
√ ЕС се опасява, че САЩ ще превземат ролята му на Балканите
От Брюксел са гневни, че САЩ не ги допускат до преговорите между Сърбия и Косово въпреки дългогодишните им
усилия в региона
Дипломатите от Европейския съюз са гневни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не ги допуска до преговорите между
Сърбия и Косово. Ето защо те се опасяват, че интересите на ЕС ще бъдат пренебрегнати и че дългосрочните отношения
между двете балкански страни ще пострадат, съобщава Bloomberg.
Трима дипломати, които са запознати с вътрешните процеси около преговорите, твърдят, че подходът на САЩ спъва
положените в продължение на години усилия от страна на ЕС за сближаване между Белград и Прищина. Те подозират, че
целта на специалния пратеник на САЩ на преговорите Ричард Гренел е да извлече възможно най-бързо дивиденти,
което да бъде от полза за предизборната кампания на Тръмп.
„Отстраняването на ЕС от преговорите няма логика, защото бъдещето на страните е обвързано с техните усилия за
присъединяването към европейската общност“, обясняват дипломатите. Инициативата на САЩ представлява
дипломатическо превземане на област, която преди бе под надзора на германския канцлер Ангела Меркел. Тя ръководи
преговорите между Сърбия и Косово, като подкрепяше интеграцията на страните от Западните Балкани в ЕС.
Но Гренел си е изградил репутацията на политически играч, който затруднява положението на кабинета на Меркел.
В качеството си на посланик на САЩ в Германия до преди седмици Гренел оказваше натиск срещу Меркел по отношение
на различни теми като разходите за отбрана, търговията и отношенията на Берлин с Москва. Мнозина експерти и
политици в Германия гледаха на него като на символ на влошаващите се отношения между Вашингтон и Берлин.
Но след години на неуспешни опити от страна на ЕС подходът на Гренел може да доведе до напредък, смята
високопоставено длъжностно лице от САЩ, което пожела да запази анонимност. Той отбелязва, че ЕС не успява да бъде
ефективен от 2013 г., като все още пет страни членки на блока не признават независимостта на Косово.
Ако ЕС загуби контрол върху преговорите между балканските държави, това ще бъде тежък удар за Меркел, която
отдели много време и усилия в региона.
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Сърбия, където в неделя ще се проведат избори, настоява, че Косово е част от нейната територия и отказва да я признае
като независима държава. Правителството в Белград разчита на подкрепата на Китай и Русия за блокирането на Косово
от членство в ООН и други международни организации.
Под наблюдението на Гренел през февруари Сърбия и Косово се споразумяха да изградят пътни и жп мрежи, за да
засилят икономическото си сътрудничество, преди да разрешат дълбоките си спорове.
„Ако дори една от страните не е доволна от преговорите на 27-ми юни, тогава те ще се върнат към първоначалната точка
на отношенията си, след като представителите на страните си тръгнат от Вашингтон“, написа в профила си в Twitter
Гренел. Според него е важно първо да се постигне напредък за растежа на икономиките им.
Cross.bg
√ Депутатите изслушват министъра на здравеопазването
Депутатите ще изслушат министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Темата е стратегията за подобряване на
условията на труд и финансова компенсация на българските медици.
Разискванията са по питане на народните представители от левицата. След дебатите здравният министър ще отговаря на
въпроси по темата.
√ Филип Йорданов, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД: Няма ефективна санкция за крадците на електроенергия
Ограничаваме кражбите благодарение на това, че насочваме огромен ресурс от хора и средства, а не поради възпиращия
характер закона. ЧЕЗ предлага да се създаде фонд, в който да се събират санкциите и те да се използват за целеви
инвестиции или за подпомагане на енергийно бедните.
- Г-н Йорданов, какво се случва с кражбите на ток – увеличават ли се или намаляват?
- На практика е много трудно да се определят количествата присвоена енергия, защото независимо колко време е
продължавала кражбата, се начислява енергия само за няколко месеца назад.
Например, през 2016 г. на територията, която ЧЕЗ Разпределение обслужва в Западна България, бяха дотаксувани 34070
мегаватчаса, през 2017 г. - 35750 мегаватчаса, през 2018 г. – 32833 мегаватчаса, а през 2019 г. – 17 975 MWh, което е в
резултат на липсата на правила за измерване.
Всъщност месец и половина от 2018 г и 4 месеца от 2019 г. липсваха правила, по които разпрeдeлителното дружество да
калкулира кражбите и установените за този период нарушения не влизат в посочената статистика. На практика е много
трудно да се определят количествата присвоена енергия, защото независимо колко време е продължавала кражбата към
мрежата, се начислява енергия до три месеца назад, така реално тя е между 4 и 6 пъти по–малко от действително
откраднатата от клиенти, което води до увеличаване на рецидивите.
- Миналата година имаше промяна в законовата уредба. Тя не даде ли резултат?
- Методиката в новите Правила за измерване на количествата електрическа енергия/ПИКЕЕ/, които прие КЕВР през
миналата година, реално няма възпиращ ефект.
Очаквахме да бъде прието предложението ни при установено нерегламентирано потребление да се начислява енергия
за период от 180 дни /6 месеца/, каквато е практиката в редица европейски държави. Това влезе в сила обаче само за
незаконни присъединявания от потребител, който не е клиент и няма договор с дружеството - т.е. няма на кого да се
издаде фактура за начислението. За всички останали нарушения – манипулиране на електромер, манипулиране в
схемите на измерване и др. нарушения от страна на клиенти на дружеството остана периодът от 3 месеца.
Така разпоредбата реално не може да бъде приложена, защото дружеството не разполага с данни за този незаконен
потребител в системата си и не може да му дотаксува електроенергия, няма на кого да се издаде фактура. Освен това
преизчислението за стопански потребители вече се прави за 8 часа, а не за реалното работно време на стопанските
потребители или за 10 часа, както бе по старите правила.
Практиката при нашите разкрития показва, че в основите на сградите има поставени по неправомерен начин кабели,
което позволява да се краде много дълго време, без кражбата да може да бъде установена. Неотдавна огласихме случай,
който установихме в Лом.
Там електротехникът, който беше изградил инсталациите на блока по време на строежа преди може би 30 години, беше
свързал незаконно своя апартамент, защото знаеше точно кой апартамент ще бъде негов. Наложи се да разбием
площадката на етажа в жилищната кооперация, за да се отстрани незаконното присъединение.След разкриването на
измамата на клиента бе коригирана сметката, но забележете - само за период от три месеца назад, съгласно действащата
нормативна уредба.
Наглостта на крадците ни принуждава да внедряваме нови методи за откриване именно на такъв вид кражби. Вече има
технологии, които „хващат“ тези, доскоро неоткриваеми, методи. Снабдили сме нашите екипи с рефлектометри.
Те им позволяват да откриват незаконни свързвания под земята и в основите на сградите. Друга промяна в правилата за
измерване е премахване на използвания от старите правила процент на грешка в случаите когато е манипулирана
схемата на измерване.
Този процент може да се установи при проверката на място със съответната апаратура и при реален товар, като по този
начин компанията реално прави оценка за нанесените й щети за регламентирания период от три месеца. Вместо този
метод сега преизчисленията се правят на база на половината от пропускателните възможности на присъединението,
което в действителност при кражба се натоварва до неговите максимални пропускателни възможности.
При кражбите обикновено електроразпределителната мрежа обикновено се натоварва до предела на нейния капацитет,
а не до половината на възможностите й.
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По този начин кражбата е много по-голяма от последвалите я преизчисления. Липсват точни разпоредби и методики,
когато електромерите се манипулират софтуерно или се манипулират чрез поставянето на дистанционни устройства.
Заложени са много неизвестни при едни евентуални съдебни дела, от което некоректните клиенти се възползват.
Има недоуточнени условия в нормативната уредба, които не дават регламент за преизчисляване при трифазно и
еднофазно захранване на обекти, което допълнително води до занижаване на дотаксуваната енергия и неясноти от
изхода на евентуални съдебни дела. Ограничаването на кражбите става единствено поради насочването на огромен
ресурс от хора и средства от страна на компанията, а не поради възпиращия характер на методиката за преизчисление в
ПИКЕЕ.
- А до тогава? Какви са щетите?
- Годишните загуби са директни и индиректни, поради което точното им установяване е много условно. Кражбите на ток
финансово се покриват от електроразпределителните дружества, които заплащат преминалата през балансовите
електромери електроенергия и възстановяват щетите по съоръженията, които стопанисват. Но незаконните
присъединявания нарушават също целостта на съоръженията, което предизвиква аварии по съоръжения за хиляди и
милиони левове.
Пряка последица от незаконните присъединявания към мрежата е ниското напрежение за изрядните потребители в
съответния район, което може да причини изгаряне на електроуреди. Спирането на електрозахранването за
отстраняване на авария пък нарушава комфорта на хората и се смущава нормалният живот на обществото.
В допълнение, ресурсът, който се използва за отстраняване на аварии и щети от кражби, би могъл да се вложи в
подобрения и оптимизиране на услугата. И не на последно място – при техническото изпълнение на незаконните
присъединявания се случват инциденти – понякога с фатален край. Така че можем да обобщим, че независимо, че пряко
кражбите се покриват от електроразпределителните дружества, от тях страдат всички.
- Можете ли да кажете кой краде повече – стопански, битови клиенти, малцинства, тези, които копаят
криптовалути или други? Имате ли наблюдения?
- От 2016 г. досега, от откраднатите количества, 54% са откраднати от битови потребители, 46% от стопански потребители.
Нямаме разделение на битовите потребители по етнически признак. Незаконните посегателства са обществен проблем,
който не е ограничен до определена област, потребители или общности. Регистрират се кражби както на битови, така и
на стопански потребители, които обикновено нанасят много по-големи щети, защото те консумират в пъти повече
отколкото битовите потребители.
Напоследък в медиите стана популярен случай на мащабна кражба на електроенерия от луксозен хотел в региона на гр.
Дупница. Хотелът разполага със собствен трафопост и е присъединен към електроенергийната мрежа посредством
електропроводна линия на средно напрежение (20 kV) – това е потребител със значителен обем консумация на
електроенергия. При първото констатирано нарушение през 2019 г. проверяващият екип е бил умишлено затворен в
трафопоста, с цел да се възпрепятства проверката. Наложи се да се намеси полицията от Кюстендил. Въпреки това,
обектът продължи да краде ток и отново промени схемата на свързване, което бе документирано при втора проверка.
Наблюдава се тенденция големи стопански потребители на електроенергия да прибягват към нерегламентирани намеси
нееднократно. Тримата клинети с най-много рецидиви от 2013 г. досега са с общ брой констатирани кражби на
електроенергия - 98. За същия период са установени 5453 клиенти с повече от едно нарушение, за които са констатирани
общо 18 470 нарушения.
- Какво предлага ЧЕЗ, за да се реши въпросът с кражбите?
- За противодействие на кражбите са необходими законодателни промени, строги наказания и стриктен контрол от
страна на компетентните органи. Ние от наша страна сме направили това, което е във възможностите ни. Но е
необходимо да се въведат такива санкции, които да възпират крадците и те да се замислят сериозно, преди да извършат
нарушение. В момента проблемът е точно в ниските санкции, които нямат възпиращ ефект. Не искаме сумите от
събраните санкции да остават в ЕРП-то.
Неслучайно няколко пъти предлагаме те да постъпват във фонд. От този фонд може да се приспадат присъщите,
признати от регулатора, разходи на компаниите, а останалите средства да бъдат използвани за целеви инвестиции, за
подобряване на инфраструктурата или за подпомагане на енергийно бедните. Целта ни е приходите да бъдат 0. Тоест в
един момент кражбите на ток да бъдат изкоренени.
√ Веригите за доставки се нуждаят от ремонт днес, както банките през 2008 г.
Мениджърите, проучващи щетите върху веригите за доставки, се сблъскват с уроците от миналото за рисковете да се
чака твърде дълго, за да се променят, пише Bloomberg в свой анализ.
По време на Голямата рецесия от 2007-2009 г. банките и другите финансови институции се превърнаха в ахилесовата пета
на глобалната икономика, което в крайна сметка доведе до изисквания за по-големи буфери и допълнителни регулации
и надзор.
Сега, в първите месеци на пандемията от Covid-19, световните вериги за доставки са сравнявани с финансовите компании
от преди 12 години - осакатени от неочакван шок, страдащи от собствените си недостатъци и имащи нужда от реформа.
Едни от първите съвети какво трябва да се промени във веригите на доставки дават от Michigan State University – найдоброто училище за управление на веригите за доставки. Според представители на университета тези, които отлагат
справянето със слабите връзки с доставчици, ще бъдат сред губещите.
„Победителите ще бъдат онези фирми, които са готови да инвестират сега - когато търсенето е намалено - в подготовка
за бъдещ растеж. След като икономиката се възстанови, фирмите няма да могат да направят тези промени, защото ще
бъдат прекалено заети да посрещат търсенето“, обяснява проф. Стивън Мелник от Michigan State University.
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Бързи действия
Експертите препоръчват да се идентифицират проблемите и да се създаде план за отстраняването им до октомври.
Пандемията подчерта колко малка гъвкавост компаниите имат за справяне с големи вариации в търсенето – като
внезапен скок в търсенето на потребителски стоки като антибактериален сапун и тоалетна хартия, или рязко спиране на
покупките на стоки като коли или мебели.
Анализаторите от Michigan State University подчертават, че сегашните проблеми на веригите за доставка не трябва да се
разбират като „осъждане на глобализацията“. Като критично важни въпроси се определят дали е налице правилен
баланс между глобално и вътрешно търсене, както и между разходи и устойчивост.
От Michigan State University обръщат внимание какво още да се има предвид по отношение на веригите за доставка:
- Brexit и митническата война между САЩ и Китай;
- Основният фокус вече не е върху бързината и ниските разходи, а върху безопасността, стабилността и устойчивостта;
- Технологиите ще се развиват с все по-бързи темпове, производството ще се приближава все по-близо до точките за
доставка;
- Много малки доставчици няма да оцелеят, което изисква нови взаимоотношения и балансиране на рисковете. В тази
среда „цената вече не е крал“.
Една голяма разлика между световната финансова криза и настоящата: правителствата не бързат с подаръци за частния
сектор, свързан с веригите за доставки. Държавите като Япония, Индия, САЩ и Германия обаче говорят за въвеждането
на стимули като данъчни облекчения и субсидии, за да се насърчат фирмите да преместят производството си по-близо до
дома, особено за медицински консумативи и лекарства.
„Прекомерно разширените вериги за доставки увеличават риска от икономическо заразяване, когато се прекъсне едно
звено във веригата. Дори преди кризата да достигне американските брегове, много американски компании усещаха
ефектите от икономическото спиране на Китай“, пише американският търговски представител Робърт Лайтхайзър в
статия в последното издание на списание Foreign Relations.
По неговите думи докато компаниите се подготвят да възобновят своите операции в САЩ, мнозина все още не могат да
произведат това, което искат, тъй като техните задгранични доставчици все още нямат разрешение от правителството да
отворят отново.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Думата на опозицията - председателят на БСП Корнелия Нинова;
ГЕРБ и скандалите - депутатът Десислава Атанасова;
Политически сценарии между записи и снимки - какво следва?;
В минутите на синоптика: кога ще спрат валежите и гръмотевиците?;
Нова телевизия „Здравей, България"
За отговора на Борисов след атаките. В студиото - говори Тома Биков от ГЕРБ;
Може ли да бъде спасен летният сезон у нас? Говори министърът на туризма Николина Ангелкова;
След напрежението и километричните тапи към Гърция. Облекчиха ли проверките и има ли все още опашки?;
Инцидент в детската градина. Как шестгодишно дете падна от втория етаж и какво е състоянието му?;
За политическата жега и има ли жега в коалицията? Гостува Искрен Веселинов от ВМРО;
След протеста пред съда - говорят близките на убития Георги в Борисовата градина. Бави ли се делото?;
Зареждаш 22 литра, плащаш - 26? Възможно ли е това - проверка в „На твоя страна";
Бал с маски или не? Ще празнуват ли абитуриентите и при какви мерки?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - 7 вражески фронта преброи Борисов: Няма да ме принудят да живея в страх!
в. Труд - Премиерът Бойко Борисов: Противниците ни удариха дъното!
в. Телеграф - Атака по учебник на КГБ клати държавата за 1 млрд. лв., банки и газ;
в. Монитор - Таванът на осигуровките според инфлацията и дохода.
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Вдигат се заплатите по браншове и таванът на пенсиите;
в. 24 часа - Нов антирекорд: 112 заразени с коронавирус, още 6-има починаха;
в. Труд - Всички са против изземването на акции;
в. Труд - Омбудсманът Диана Ковачева пред "Труд": МВР не бива да спира за неплатени глоби на границата!
в. Телеграф - Пробутват гръцки домати от 35 ст. за 6 лева;
в. Телеграф - Разследват за конфликт на интереси министър, кмет и шеф на комисия;
в. Монитор - Свидетел разкри в спецсъда: Цветан Василев взе 206 млн. лева кеш от касата на КТБ;
в. Монитор - 80-годишен фелдшер заради 20, работел без маска и ръкавици.
Водещи интервюта
в. 24 часа - Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа": В тази държава има цели администрации, които са напълно
излишни;
в. Труд - Социологът проф. Иво Христов, депутат от левицата, пред "Труд": Умиращата каста в САЩ напомня за врага с
партиен билет в СССР;
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в. Телеграф - Цецка Петрова, учител по БЕЛ: Матурите пълни с обърквалки и заврънтулки;
в. Монитор - Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал: По три минимални заплати за всяка
сфера ще е програма максимум.
Водещи анализи
в. 24 часа - Има масирана атака - ако ГЕРБ я подценят, ще им изиграе лоша шега;
в. Труд - Добре дошли в година нула;
в. Телеграф - Войната с компромати иска да ни върне в началото на прехода;
в. Монитор - Специалитет "Ако мине номерът".
√ Предстоящи събития в страната на 18 юни
София
От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 09.30 часа в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12 ще се проведе заседание на Пленума
на ВСС.
От 11.00 ч. в Киноцентър „Бояна" - Римски площад, ще се проведе пресконференция за проекта „Опера в полите
на Витоша".
От 11.30 часа в МОН ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени обобщените резултати от
държавните зрелостни изпити.
От 11.30 ч. в зала „Изток" Комисията по околната среда и водите ще проведе заседание.
От 11.30 ч. в зала Огледална Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика ще
проведе заседание.
От 12.00 часа онлайн ще се проведе конференцията „Предприемачи на бъдещето" 2020.
От 13.00 часа чрез платформата ZOOM ще се проведе пресконференция на тема "В помощ на постаралите от
престъпления - анализ, препоръки и наръчник за пострадали лица.".
От 14.00 часа пред входа на ГДНП представител на отдел „Пътна полиция" ще обобщи резултатите от
проведената в края на миналата седмица специализирана полицейска операция. Ще бъдат представени
подробности и за започваща нова операция.
От 14.00 ч. в зала „Изток" Комисията по енергетика ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 142 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 заседание ще проведе Комисията
по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.
От 15.30 ч. в зала 130 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по
здравеопазването ще проведе заседание.
От 16.00 часа в хотел „Рослин Сентръл Парк" ще се проведе Кръгла маса по проект: „Общи и секторни
помирителни комисии на КЗП- граждански контрол за ефективност".
От 16.00 часа чрез платформата ZOOM ще се проведе уебинар „Инвестиции в автоматизираното земеделие:
ползи и перспективи".
От 18.00 часа " в Софийски арсенал - Музей за съвременно изкуство ще бъде открита изложбата "Любен
Фързулев и приятели".
***
Бургас
От 17.00 часа пред сградата на РИОСВ ще се проведе втори мирен граждански протест срещу застрояването по
Черноморието.
От 18.00 часа в ЕЦ „Флора" ще се проведе Годишната среща на бургаската културна общност.
От 18.00 часа в Дома на писателя Слави Томов ще представи творчеството на Жан Жьоне.
От 18.30 часа в галерия „Георги Баев" на ул. „Демокрация" № 6 ще се проведе „Wine Gogh" - Ателие за рисуване
и вино.
От 19.30 часа в Дома на народната армия на бул. „Христо Ботев" №48 ще бъде представена премиерата на
„Женско царство" - театрална постановка с режисьор Станимир Карагьозов.
***
Варна
От 18.00 часа във Варненската Галерия на ул. „Братя Шкорпил" 8а ще бъде представена експозиция на Веселин
Начев.
От 21.00 часа в залата на Държавна опера - Варна ще се проведе първият концерт от
програмата на фестивала "Опера в Летния театър".
***
Велико Търново
От 10.30 часа в директорския кабинет на МДТ „Константин Кисимов" ще се проведе пресконференция по повод
премиерата на оперетата "Прилепът" на Йохан Щраус-син.
***
Враца
От 10.30 ч. в Районния съд ще се проведе разпоредително заседание по дело срещу обвиняем за нарушаване на
14-дневна карантина за коронавирус.
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***
Кресна
От 13.00 часа президентът Румен Радев ще проведе среща с кмета на града Николай Георгиев в сградата на
общината. В 14.00 часа държавният глава и Неврокопският митрополит Серафим ще бъдат в храм-паметника
"Свети Иван Рилски".
***
Перник
От 10.40 часа президентът Румен Радев ще се срещне с кмета на Перник Станислав Владимиров в сградата на
общината.
***
Пловдив
От 11.00 часа на площадката пред Дом на културата „Борис Христов" ще се състои откриването на пътуваща
изложба "МЯСТО България #БезОтпадъци".
***
Разград
От 10.30 часа в зала 712 на Областна администрация Разград, ще се проведе редовно заседание на Областния
съвет по условия на труд.
***
Стара Загора
От 10.00 часа онлайн ще се проведе дискусията Среща на бизнеса в Стара Загора от поредицата на 'Капитал
Градове".
От 11.00 часа ръководството на Университетска болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович" ще даде
пресконференция в залата на лечебното заведение.

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966
В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен архив на изданията от 2011 г.
до 2019 г.
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