Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Агенция „Фокус“
√ Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в интервю за
предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“
Национално тристранно споразумение беше подписано между правителството, социалните партньори и национално
представените организации на работодателите. Премиерът изрази благодарност към всички участници в процеса по
подготовката и финализирането на споразумението. Министърът на икономиката определи документа като ключов.
Г-н Иванов, каква е вашата оценка за подписаното тристранно споразумение? Рядко сме свидетели на консенсус
между правителство, синдикати и работодатели, но ето, че го видяхме. Много ли бяха компромисите от страна на
работодателските организации?
Добрин Иванов: Всъщност, аз мога да потвърдя думите на премиера – това е наистина историческо споразумение. Много
рядко бизнес, синдикати, държава са на едно мнение и постигат съгласие по толкова ключови, важни въпроси.
Последното такова споразумение беше постигнато 2010 година относно антикризисните мерки, свързани с финансовата
криза, която се беше разразила през 2010 година. Малко информация за вашите слушатели относно това как се стигна до
подписването на това споразумение. Всъщност, то започна с двустранни преговори между работодателите и
синдикатите. Ние поканихме синдикатите, и в едни продължителни срещи, с дълги дискусии се опитахме да постигнем
съгласие по много важни теми, като маркирахме няколко важни области, като бизнес среда, енергетика като ключов
сектор, Европейска зелена сделка, пазар на труда, там където е и нашата най-силна компетенция, демография,
образование и политики за социална защита. Тези разговори започнаха през август месец 2019 година, затова и го
нарекохме: „Споразумение за постигане на ускорен икономически растеж“, тъй като тогава нямахме идея, че ще
изпаднем в друга криза. В продължение на 2-3 месеца дискутирахме, обсъждахме, излагахме аргументи и мерки,
отхвърляхме техни, те отхвърляха наши, но в крайна сметка стигнахме до споразумение, което бе резултат на много
компромиси и от наша, и от тяхна страна. Политиките, по които се договорихме, трябваше да бъдат приети и от третата
страна - държавата, която ще прилага тези политики. Това споразумение беше разгледано от отговорните институции и
различните министерства, ведомства, агенции. Те изказаха своите становища. Голяма част от нашите мерки бяха
отхвърлени от Министерството на финансите, тъй като имаха сериозен ефект върху държавния бюджет. Някои от тези
мерки бяха определени във вчерашния анонс като отказ от наша страна по определени политики, например 3-те дни
болнични. Беше анонсирано, че работодателите са се отказали от настояването първите 3 дни болнични да не се плащат
вече от работодателите. Не е така. Ние не сме се отказали, напротив, все още смятаме, че 3-те дни болнични, които се
плащат от работодателя, са неприсъщ разход за тях. С това са съгласни и синдикатите. Просто тази мярка беше
отхвърлена от Министерството на финансите, тъй като има голям бюджетен ефект върху държавните разходи. Подобна е
и ситуацията с предложението на синдикатите за въвеждането на необлагаем минимум. Всъщност, това не беше
необлагаем минимум, а възстановяване на платен данък върху доходите на физическите лица на най-нискодоходните
групи, срещу което пък ние дадохме съгласие, но отново Министерството на финансите не прие тази мярка. След дълго
обсъждане с третата страна - държавата, се стигна до подписаното споразумение. То е с план за изпълнение в рамките на
2 години, като основният фокус и акцент би трябвало да бъде през първите 6 месеца, имайки предвид, че след около 9
месеца ще има парламентарни избори, тогава политическата ситуация в страната може да се промени. Така че нямаме
много време. Трябва да започнем да изпълняваме това споразумение и да изпълняваме мерките.
Водещ: Правилно ли разбрахме, че след подписването на споразумението, предстои работа по детайлите на
предвидените мерки?
Добрин Иванов: Точно така. Ако сте чели внимателно мерките, които са включени в това споразумение, те не са
конкретизирани, те са по-скоро фиксиране на основни въпроси и политики, върху които трябва да се работи в посока на
решаване на основни проблеми. Ключово място, както казах, е демографския проблем, пазарът на труда, там където
работодатели и синдикати са най-силни и там, където е сферата на действие на работодателите и синдикатите. Основна
мярка естествено е договарянето на минималната работна заплата, определяне на механизма за договаряне. По такъв
механизъм ние работим от 7-8, 10 години може би. Нямаме решение и все още минималната работна заплата се
определя по административен път. Това също е много важен въпрос, който все пак има воля и от трите страни да бъде
решен по точно определен начин.
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Водещ: Стана ясно, че минималната работна заплата ще се договаря индивидуално за всеки бранш. Пояснете ни
какво да очакваме, ако се постигне в крайна сметка споразумение?
Добрин Иванов: В Националното тристранна споразумение е записано минималните работни заплати да се договарят
между работодатели и синдикати, да се утвърждават от държавата, след като те са се договорени по браншове или поскоро икономически дейности, както и по категории персонал. Това означава, че няма да има единна минимална
работна заплата, а тя ще бъде минимална за определен бранш в зависимост от категорията персонал. Нещо подобно на
минималните осигурителни доходи, както се определят към момента, но това няма да са доходи, под които държавата
няма да приеме осигуряване за определена професия или за определен бранш, а това ще бъде минимално заплащане за
положен труд в определен бранш по конкретна професия или длъжност.
Водещ: И тогава да се надяваме няма да ставаме свидетели на комични ситуации, в които IT специалист е назначен
на минимална работна заплата, нали така?
Добрин Иванов: Точно така. Няма да ставаме свидетели на такива ситуации. Има сектори, където средното
възнаграждение е много над средното за страната, има сектори, където минималното възнаграждение е много повисоко от минималната работна заплата, определена от Министерски съвет. Там в двустранни разговори между
работодателска организация или браншова организация и синдикална федерация могат да бъдат постигнати по-високи
нива. По пък има и по-ниско производителни сектори, като туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, търговия на
дребно, селско стопанство, където пък нямаме висока добавена стойност на положения труд, нямаме висока
производителност. Там пък е възможно да се договарят и по-ниски нива на минималното заплащане за определените
категории и професии. Така ще се постигне по-голяма точност и по-голяма връзка между реалността в определен бранш,
по-голяма връзка между заплащането за положен труд в определен бранш и производителността или произвеждания
продукт в този бранш. Нашите изследвания показват, че там, където се договарят минималните работни заплати, те са с
около 60 % по-високи от определените по административен път, както до момента в България.
Водещ: Да се надяваме, че тази мярка ще даде своя принос и в посока социална справедливост, защото през годините
сме били свидетели как с автоматичното повишаване на минималната работна заплата, хора, които са назначени
на такава, бавно и постепенно се приближават към по-високо квалифицирани служители в една и съща фирма.
Добрин Иванов: Точно така. Точно това е основният проблем, липсва стимул за допълнителна квалификация, тъй като се
доближават възнагражденията на ниско квалифицираните до възнагражденията на средно квалифицираните заети лица.
Водещ: Искам да маркираме и още една важна тема от споразумението - либерализацията на енергийния пазар. За
бизнеса това какво означава?
Добрин Иванов: Това е изискване на Европейската комисия, и това е посоката, в която трябва да вървим. За съжаление
България се движи с много малки и бавни стъпки към тази цел. Тази година предстои излизане на част от бизнеса на
свободния пазар. Такива стъпки предстоят и за дребния потребител. Всъщност, за бизнеса това би означавало посправедливи цени от една страна, ако Българска независима енергийна борса формира справедлива цена на
електроенергията, тъй като когато всички търговци, когато всички потребители са на пазара, би трябвало да се формира
справедлива цена, която наистина да е конкурентна. В противен случай това, което се получаваше в момента, то не е
тайна, е, че бизнесът субсидира пазара на дребния потребител. Тази аномалия се наблюдава единствено в България –
бизнесът да плаща по-висока цена на електроенергията, отколкото дребният потребител. Винаги когато потребяваш поголямо количество от нещо, получаваш по-добра цена. В България в енергийния пазар е точно обратното – тези, които
потребяват най-много, плащат и по-висока цена. Това е логиката: когато всички търгуват на една борса, на един
конкурентен пазар, би трябвало да се определи справедлива цена на електроенергията, което пък е важно за
конкурентостта на българския бизнес. Естествено, най-вероятно потърпевши от тази либерализация ще бъдат дребните
производители, защото те ще бъдат лишени от тази субсидия, която в момента плаща бизнесът. Но именно заради това в
тристранното споразумение е договорен един продължителен период на либерализация на търговията на дребно от 3 до
5 години. Освен това, тези мерки за либерализация на търговията на дребно ще бъдат въведени, след като бъдат
изработени и мерки за социална защита. Тоест, тези, които не могат да понесат високата цена на електроенергията, да
бъдат социално подпомогнати, да получават допълнителни социални помощи, така че да участват и да могат да плащат
сметките си за електроенергия.
Водещ: Г-н Иванов, преди няколко месеца разговаряхме с вас и тогава бяхте категоричен, че липсата на работна ръка е
един от основните проблеми за българския бизнес. Колелото на живота обаче така ни завъртя, че само за няколко
месеца борсите се изпълниха с безработни. Как изглежда тази тема през призмата на всичко онова, което преживяваме
около ситуацията с Ковид-19?
Добрин Иванов: Точно така, преди няколко месеца основният проблем беше липсата на квалифицирани кадри и на
всякакви кадри. За кратко време наистина нещата се преобърнаха на 180 градуса. Неочаквано и за нас браншове, които
до вчера търсеха да наемат квалифицирани специалисти и не можеха да намерят, бяха принудени да освобождават
такива поради това, че намалиха поръчките, намаля и заетостта и работата.
Водещ: Има ли шанс скоро бизнесът отново да поиска тези хора, които беше принуден да ги освободи?
Добрин Иванов: В последните няколко седмици се наблюдава едно активизиране на пазара на труда. От Агенция по
заетостта отчитат по-малко регистрирани безработни в сравнение с новонаетите. Тоест, повече хора започват работа,
отколкото я губят. Но все пак, ако погледнем генерално от 13 март до момента, около 100 хиляди човека са загубили
работата си. Тоест, този процес е бавен и се надяваме да се ускори, така че да се възстанови тази заетост. Всичко това е
свързано на първо място с решаването на здравния проблем, на второ място, възстановяването на световната
икономика, тъй като България е малка, отворена икономика и когато наши основни контрагенти от Европа и от целия
свят имат намален капацитет на работа, намален обем на работа, това се отразява и на работата на българските
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предприятия. Но наистина се надяваме следващите месеци до септември да продължи тенденцията за увеличение на
заетостта, да има превес на новонаетите над безработните, да бъде намален делът на безработните в сравнение с преди
кризата. Ако не се появи нов проблем, би следвало да имаме отново проблем с липса на работна ръка към края на
годината или в началото на следващата. Но наистина е много трудно да бъде прогнозиран пазарът, защото има много
неизвестни към настоящия момент.
Водещ: Вашето обобщение – ще помогне ли това споразумение за по-лесното излизане от кризата?
Добрин Иванов: Да, това споразумение със сигурност ще помогне, тъй като бяха маркирани и фиксирани основни
проблеми и воля за тяхното решение. Надявам се наистина следващите 6 месеца активно да се работи по всеки един от
въпросите, и след 6 месеца да се поздравим с постигнатите резултати.
√ Добрин Иванов, АИКБ: Към края на годината се очаква отново да има липса на работна ръка
Към края на годината се очаква отново да има липса на работна ръка. Това каза за предаването „Добър ден, България“ на
Радио „Фокус“ изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Според
него последните седмици се наблюдава активизиране на пазара на труда. Той изрази надежда тенденцията за
увеличаване на заетостта да продължи в следващите месеци и да има превес на новонаетите над безработните. След
подписването на Националното тристранно споразумение ще бъде постигната по-голяма връзка между заплащането за
положен труд в определен бранш и производителността, коментира Иванов.
„Има сектори, където минималното работно възнаграждение е много по-високо от минималната работна заплата,
определена от Министерски съвет. В двустранни разговори между работодателски организации и синдикална федерация
могат да бъдат постигнати по-високи нива, но има и по-ниско производителни сектори като туризъм, ресторантьорство,
хотелиерство и търговия на дребно, както и селско стопанство, където няма висока добавена стойност на положения
труд, няма висока производителност и е възможно там да се договорят по-ниски нива на минималното заплащане за
определените категории професии“, коментира той.
Там където се договарят минималните работни заплати, те са с 60% по-високи от тези, които се определят по
административен път, каза още Добрин Иванов. Според него споразумението, което беше подписано вчера, наистина е
историческо. Рядко бизнес, синдикати и държава постигат съгласие в ключови въпроси. Предстои работа по детайлите на
предвидените мерки, които са само фиксирани, но не и конкретизирани. Ключово място заема демографският проблем и
пазара на труда. Следващите 6 месеца трябва да се работи активно по всеки един от въпросите, за да има резултати, каза
още той.
В. Труд
√ Всички са против изземването на акции
2,5 млн. българи може да загубят част от собствеността си
Правилата ще затруднят гражданите
Проектът противоречи на Конституцията, посочват от Висшия адвокатски съвет
Срещу предложения за обществено обсъждане проектозакон за “спящите акции” се обявиха адвокати, работодатели,
синдикати, асоциациите на застрахователите и на пенсионните фондове и дори представители на капиталовия пазар.
Предвиденият механизъм за отнемане на акции от техните собственици противоречи на Конституцията и на Договора за
функциониране на ЕС, пише в официално становище на Висшия адвокатски съвет. Предложените промени ще засегнат
2,5 млн. българи.
Законопроектът за “спящите акции” предвижда в срок от 1 година след приемането му всички хора, придобили акции от
масовата приватизация, да ги прехвърлят от Централния депозитар към някой инвестиционен посредник. Ако не го
направят срещу акциите си ще получат дялове от нов инвестиционен фонд. Ако пет години след това не продадат тези
дялове или не заявят, че искат да останат собственици, дяловете им ще бъдат иззети, а тяхната левова равностойност ще
влезе в държавната хазна.
Предлаганият механизъм води до одържавяване на акции вместо сегашното им безплатно съхранение, посочват от
Висшия адвокатски съвет.
Повечето инвестиционни посредници са в София и нямат офиси в страната. Абсурдно е да се очаква, че акционерите ще
пропътуват разстояния, за да се идентифицират като техни клиенти и да плащат такси, каквито преди това не е имало за
техните акции, посочват в стaновищата си от КНСБ и КТ “Подкрепа”. Това се отнася и за многото българи, живеещи и
работещи в чужбина, които най-вероятно ще предпочетат да загубят своите акции и да забравят за тях завинаги. За
управлението на инвестиционния фонд ще събират такси, които също ще са в ущърб на интересите на акционерите,
допълват от синдикалните организации.
Становище
Не е съвместим с пазарната икономика
Законопроектът за “спящите акции” цели въвеждането на несъвместими с пазарната икономика практики за
принудително отнемане на собственост на български граждани, пише в становище на Асоциацията на на българските
застрахователи (АБЗ). Предложените разпоредби противоречат на принципите на правовата държава, допълват от АБЗ.
Това, че малките акционери не участват активно в управлението на приватизираните дружества е резултат от регулацията
от страна на държавата на капиталовия пазар, посочват от асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно
осигуряване. Опитът за справяне с наследените проблеми от масовата приватизация не трябва да е за сметка на
миноритарните акционери, допълват от асоциацията.
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Полза ще има само за дузина мениджъри
Плащаш такса или конфискация
Не е добър сигнал
Проектозаконът за “спящите акции” по същество е конфискация. Ако той бъде приет, стотици хиляди граждани ще
загубят собствеността си в такива акции, а останалите до обявения общ брой от 2,5 млн. души ще плащат такси за
инвестиционни посредници или разходи за заплати, коли и офиси на управителите на инвестиционния фонд, който ще
бъде създаден. Това гласи становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Малцината печеливши ще
бъдат управителите на фонда и няколко инвестиционни посредници, допълват от АИКБ. Кому е необходимо всичко това,
на кого ще донесе ползи, освен за дузината мениджъри, които ще получат контрол над заграбените акции и ще се опитат
да ги осребряват, за да си покриват разходите за заплати, офиси и автомобили, а за никого другиго няма да остане в
крайна сметка нищо, още по-малко за държавния бюджет, пише в становището на АИКБ. Публикуването на
законопроекта не е добър сигнал, посочват и от БТПП.
Омбудсманът към финансовото министерство:
Правата на близо 2,5 милиона българи със „спящи акции“ са застрашени
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до Министерство на финансите по законопроекта за т. нар. „спящи
акции“, предложен от ведомството за обществено обсъждане до 15 юни т.г.
Става въпрос за проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа,
водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, който омбудсманът не подкрепя.
Причината е, че според доц. Ковачева, проектът засяга правата на близо 2,5 милиона българи – акционери, застрашени
да загубят ценните книжа с номинална стойност около 2 млрд. лева, придобити от масовата приватизация.
Проектът предлага преодоляване на негативите за капиталовия пазар от раздробеността на безналичните ценни книжа
от масовата приватизация чрез обединяване на търгуваните на регулиран пазар акции в инвестиционен фонд, а за
акциите на непубличните дружества – чрез създаване на портфейл. Предвижда се инвестиционният фонд, съответно
портфейлът да се управляват от управляващи дружества, избрани чрез конкурс от нарочен орган – управляващ комитет.
„Без да отричам наличието на проблем с т. нар. „спящи акции” и необходимостта от неговото разрешаване, смятам, че
трябва да бъде да намерено решение, което да не нарушава правата на гражданите,“ пише омбудсманът и излага своите
съображения.
Предложеният проект не е несъобразен с: 1) конституционния стандарт за защита на собствеността и на
международноправните стандарти за мирно ползване на собствеността съгласно чл. 1 от Протокол 1 на Конвенцията за
защита на правата на човека и на основните свободи; 2) интересите на притежателите на акции – миноритарни
акционери, от масовата приватизация.
Спрямо гражданите, превърнати от държавата в притежатели на „спящи акции” в масовия случай без доходност при
създаването на пазара на ценни книжа, останали изолирани от финансовата система повече от 20 години, проектът
предлага правата им да станат не само обект на ограничения, но и да бъдат отнети без компенсация.
С предложеният проект се създава възможност те да бъдат окончателно отстранени от участие във финансовата система
на страната, тъй като за нея номиналното им съществуване като притежатели на „спящи акции”, се оказва пречка за
ефективното й развитие.
„Подкрепям въвеждането на стимули за идентифициране на правата на акционерите, включително при наследяване,
отпадането на свързаните с това финансови разходи, надвишаващи стойността на акциите, които често демотивират
собствениците на акции сами да предприемат каквито и да са действия за „събуждането им“, пише доц. Ковачева и
предлага:
На първо място стимулите трябва да имат за цел премахването на номиналното/безгласното присъствие на
собствениците на „спящи” акции, мотивирането на притежателите на спящи акции сами да ги събудят, като се облекчи за
тях режимът на управление за акциите. Но едновременно са наложителни комплексни мерки, които да позволят достъп
на миноритарните акционери до финансовите облаги от притежаваните от тях акции, което би било сигурен стимул за
тяхното активизиране. Ето защо разрешението на проблема със спящите акции би следвало да се търси не в
изключването на миноритарните акционери от капиталовия пазар, а чрез подходящи форми за включване в него, в това
число и с институционална подкрепа и провеждане на широка информационна кампания за упражняване на правата на
собствениците.
Омбудсманът акцентира още, че проектът не съответства и на Закона за нормативните актове (ЗНА) – налице е
препращане, което да урежда съществени въпроси по прилагането на този закон с издаване на наредба от Комисията за
финансов надзор. Освен това е налице препращане и към други закони, което не допринася за яснотата на нормативната
уредба и се създават предпоставки за правна несигурност за притежателите на „спящи акции“.
„Намирам, че използваният подход при регулиране на отношенията да се пренасочва на подзаконово, съответно на
експертно равнище уредбата на съществени въпроси за правата на притежателите на акции и тяхната трансформация, не
съответства с изискванията на ЗНА уредбата на важните обществени отношения да се извършва със закон като висш по
степен в правната йерархия нормативен акт“, категорична е Ковачева.
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√ 20 млн. лв. са получили работещите на първа линия срещу коронавируса досега
Средствата са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”
От месец март досега общо 19,5 млн. лв. са изплатени на служители в болниците, регионалните здравни инспекции,
центровете за спешна помощ, Националния център по заразни и паразитни болести и медико-диагностични
лаборатории. Средствата са по линия на проект „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на
заплаха за общественото здраве от COVID-19”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”
2014-2020 г.
За март по проекта са платени 5,3 млн. лева, като на 37 лечебни заведения за 1 718 служители – 2,5 млн. лв. На РЗИ за
651 служители са изплатени над 961 хиляди лева. Малко над 1,7 млн. лева са платени на центровете за спешна помощ.
На Националния център по заразни и паразитни болести за 28 служители са дадени 41 хиляди лева. На една медикодиагностична лаборатория за четирима служители – 5 хил. лв.
Изплатената обща сума за април възлиза на 8,5 милиона лева, посочва се в справката на Министерството на
здравеопазването. Над 5,5 млн лева са за 64 лечебни заведения за общо 3 748 служители. Още 2,8 милиона лева за 1 943
служители на ЦСМП.
Националният център по заразни и паразитни болести е получил 37 хил. лв. за 26 служители и на три медикодиагностични лаборатории за 42 служители са платени 63 хил. лв., сочи справката.
През април не са изплатени възнаграждения в регионалните здравни инспекции, тъй като работещите в РЗИ са държавни
служители и по закон допълнителни възнаграждения могат да се получават само за тримесечие – в определени месеци,
а именно – за първо тримесечие на годината през месец април, за второто - през юли и т.н. Това означава, че
допълнителните възнаграждения в РЗИ за април, май и юни се начисляват текущо и ще бъдат изплатени през юли.
За май изплатената сума за работещите на първа линия е малко над 5,7 млн. лева, като тя е почти изцяло за 73 лечебни
заведения за 4 090 служители На две медико-диагностични лаборатории за 10 служители са платени 13 хиляди лева.
След получаване на информацията за реално извършената дейност от ЦСМП и НЦЗПБ за месец май ще бъдат
възстановени направените разходи за изплащане на допълнителни възнаграждения в структурите.
През април и май като допустима целева група по проекта бяха включени и назначените по трудов договор към
общините здравни медиатори. По тази линия са сключени договори със 108 общини. След отчитане на извършената от
медиаторите дейност на общините ще бъдат възстановени направените разходи – в размер на брутно 610 лв. на месец за
възнаграждение на медиатор.
Министерството на здравеопазването информира, че в случай на подаден сигнал от служител за неполучено
допълнително възнаграждение по проекта, министерството извършва незабавна проверка.
√ Борисов: България разчита на подкрепа от Германия за ERM II
Европа се нуждае от солидарност за справяне с последиците от коронавируса, смятат българският премиер и
германският външен министър Хайко Маас
„Има една хубава символика - България е влязла в Европейския съюз по време на германско председателство през 2007
г., а сега от 1 юли отново очакваме немското председателство да разреши важни актуални теми“, заяви премиерът Бойко
Борисов на среща в София с министъра на външните работи на Германия Хайко Маас, съобщи правителствената
пресслужба.
В този контекст Борисов отбеляза, че страната ни изключително много разчита през юли, когато започва ротационното
председателство на Германия, България да бъде приета в Банковия съюз и ERM II, т.нар. чакалня на еврозоната.
„Изпълнили сме абсолютно всички критерии“, подчерта Борисов пред Хайко Маас.
Двамата обсъдиха преодоляването на социално-икономическите последици от пандемията от коронавируса.
„Имахме най-либералните мерки, но навреме ги използвахме. Сега много важно е бързо да възстановим икономиките и
да се научим да живеем с този проблем“, посочи премиерът.
Двамата бяха единодушни, че сега, повече от всякога, на Европа е нужно единство и солидарност за справяне със
социалните и икономическите последици от коронавируса.
Борисов приветства мотото на германското председателство, стартиращо от 1 юли – „Заедно за възстановяване на
Европа“.
По време на срещата премиерът подчерта, че в този решаващ момент за Европа страната ни подкрепя намерението на
германското председателство да приключи спешно преговорите по Многогодишната финансова рамка.
„Бързо политическо споразумение и финализиране на съответното законодателство са от важно значение за прилагането
на всички мерки и стартиране на новите програми без забавяне“, заяви Борисов, според когото солидарността, кохезията
и конвергенцията трябва да останат в центъра на плана за възстановяване на Европейския съюз.
Насърчаването на двустранното сътрудничество в областта на туризма между България и Германия също беше обсъдено
в хода на разговора.
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√ Проектът за втора актуализация на бюджета за тази година е внесен в НС
Проектът за втора актуализация на бюджета за тази година е внесен в Народното събрание.
Това става ясно от интернет сайта на парламента, но все още текстовете на законопроекта не са достъпни.
Вчера кабинетът одобри промени в основния финансов закон, с които се увеличава максималния размер на държавните
гаранции, които страната ни може да издаде.
Те стават от над 1, 5 млрд. лева до малко над 1,8 милиона лева.
Изменението се налага заради ангажиментите на страната ни в общоевропейския отговор на кризата, предизвикана от
Covid-19. Става дума за парите, които трябва да се съберат в схемата SURE и Паневропейския гаранционен фонд.
√ НС трябва да открие процедура за избор на председател и 4-ма членове на КЕВР
Очаква се Народното събрание да открие процедурата за избор на нов председател и четирима членове на Комисията за
енергийно и водно регулиране. Причината е изтичане на мандата.
Ускоряването на процедурата за подмяна на състава на регулатора, чийто мандат изтече през април, става по искане на
премиера Борисов след обявено от КЕВР поскъпване на парното въпреки поевтиняването на природния газ.
Депутатите ще обсъдят правилата за предлагане и избор на председател на енергийния регулатор, двама членове със
стаж в областта на енергетиката, един - в областта на ВиК сектора и един член - икономист. Предложенията ще се правят
в 7-дневен срок след приемането на правилата от народни представители или парламентарни групи.
Преди дни парламентът одобри промените в Закона за енергетиката, с които се намалиха изискванията за стаж към
експертите в регулатора. За председател на комисията ще е нужен не по-малко от пет години стаж на ръководна
длъжност в областта на енергетиката или в областта на водоснабдяването и канализацията, от досегашните минимум
седем години.
От БСП се обявиха против намаляване на изискването на стаж, като заподозряха, че правилата за избор на независим
орган се променят заради определен човек. От ГЕРБ заявиха, че целта е да се даде път на младите, като изрично ще се
изисква стаж на ръководна длъжност в експертната област.
Днес е предвиден и редовен парламентарен контрол. В него на въпроси на депутати ще отговарят вицепремиерът
Томислав Дончев и още петима министри.
√ Министър Вълчев на откриването на учебен СПА център в Сандански
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще посети днес Земеделската професионална гимназия в
Сандански, където ще бъде открит първият в страната учебен СПА център.
Учебният СПА център е оборудван с най-новото поколение уреди за термални процедури, като финансирането е
осигурено от Националната програма за модернизация на професионалното образование, от министерството и от
собствения бюджет на гимназията.
Интересът към новата специалност „Изпълнител на термални процедури“ е изключително голям, като досега
практическото обучение се е провеждало в балнеосанаториумите и хотелите в Сандански, каза директорът
на гимназията Емил Терзийски.
„Преди три години стартира прием по тази професия, изхождайки от специфичните особености на нашия регион,
нуждата от кадри в този бранш. Много ни е хубав центърът“, добави той.
Официалното откриване на първия в страната учебен СПА център ще бъде от 11 часа в присъствието на министър
Красимир Вълчев.
√ Шефът на МВФ: Небивала криза, но и уникална възможност
Разпространението на новия коронавирус нанесе сериозни щети на световната икономика, но е възможно в процеса на
възстановяване в нея да се случат положителни промени. Това каза управляващият директор на Международния валутен
фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на видеоконференция, организирана от сп. „Тайм“, предаде БТА.
Говорейки за икономическите щети от разпространението на коронавируса по света, Георгиева отбеляза: „Това наистина
е небивала криза“. Тя посочи, че 170 държави ще приключат 2020 г. в условия, в които икономиката им ще се е свила в
сравнение с началото на годината.
Заедно с това, обаче тя констатира, че „кризата предоставя уникална възможност“.
Според нея за възстановяване на икономиката ще трябва да бъдат предприети активни мерки за данъчно-бюджетно
стимулиране.
Тя подчерта, че има възможност светът да стане по-екологично чист, като за целта трябва да се инвестира в тези сфери,
които гарантират икономически ръст "при ниско равнище на въглеродни емисии".
Освен това, каза Георгиева, възстановяването на икономиката може да се осъществи така, че да подпомогне
изкореняването на „бедността и неравенството“.
Можем да направим така, че това да се превърне в страхотно възстановяване. Тя отбеляза, че при прилагане на мерки за
стимулиране на икономиките трябва да се отделя внимание на малките и средните предприятия и да се предотвратява
банкрутът им.
Директорката на МВФ изтъкна още, че „дигиталната индустрия определено е спечелила“ в условията на пандемия. Във
връзка с това трябва да се разгледа възможността за промяна на структурата на данъчното облагане на компаниите,
които работят в тази сфера.
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√ ОИСР: Без международен цифров данък рискуваме световна търговска война
Ако не се постигне международна сделка за данъчно облагане на големите цифрови компании, това може да предизвика
опасна търговска война, заяви в четвъртък Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, призовавайки в
същото време страните да продължат да участват в преговорите, след като Вашингтон обяви, че засега се оттегля от тях.
"Ако отсъства многостранно решение, повече държави ще предприемат едностранни мерки, а тези, които вече
разполагат с цифрови данъци, могат да не продължават да отлагат тяхното прилагане", посочи генералният секретар на
ОИСР Анхел Гурия.
"Това от своя страна ще предизвика данъчни спорове и неминуемо ще засили търговското напрежение. Търговска война,
особено в този момент, в който световната икономика преминава през исторически спад, ще навреди още повече на
икономиката, на работните места и бизнес нагласите", добави той.
Коментарите на шефа на ОИСР са факт, след като вчера Вашингтон взе решение да се оттегли от преговорите в рамките
на организацията, мотивирайки се с липса на напредък.
Това доведе до остри критиките от страна на Франция и на целия ЕС, като еврокомисарят по икономика Паоло
Джентилони заплаши, че Европейският съюз е готов самостоятелно да наложи данък на дигиталните компании,
опериращи на стария континент.
Великобритания пък обяви, че ще продължи да настоява за постигане на глобално решение за данъчно облагане на
международни дигитални компании като Google и Facebook Inc, въпреки че САЩ напуснаха преговорите.
Междувременно и немското министерство на финансите заяви в четвъртък, че Германия е готова да преговаря със САЩ
за това как да се облагат високотехнологичните компании.
"Продължаваме усилено да работим за решение, което да адресира адекватно данъчните предизвикателства на
цифровизацията и да доведе до справедливо данъчно облагане. Както във всеки процес на преговори, трябва да се
изяснят всички точки заедно", посочва министерството в специално изявление.
В. Монитор
√ Мария Габриел: Оптималният срок за ваксина срещу COVID-19 e 2021 г.
Оптималният срок за изработването на ваксина срещу COVID-19 е 2021 година. Това коментира българският еврокомисар
Мария Габриел пред БТВ.
По думите й несъмнено дългосрочното решаване на проблема с епидемията минава през намирането на ваксина, което
обикновено отмена около 10 години.
Тя напомни, че ЕС има заделени 2,7 млрд. евро и предвариелно споразумения с компании, който са напреднали и се
върви към клинични изпитвания, дори и с хора. По думите й през последните 4 месеца научните изследователи
напреднали. От ЕК следят коя компания е най-напреднала, а междувременно с това дали има нижния капацитет за
производството и доставката на самите ваксини.
Преди дни пък 4 държави подписали алинас предвително доставките на дози ваксини, без яснота дали ще бъдат открити
такива. Средствата от Донорската конфереция на ЕС от 7 млрд. евро, вече са достигнали 10 млрд. евро.
Като има ваксина и тя трябва да бъде достъпна за всички. Европа има топ научни изследватели, каза Габриел и изтъкна,
че сред първите три компании, които са най-нареднали има и европейски. Една от тях разработвала ваксина, която
предизвиквала реакция в имунната система, което бил нов метод. Габриел припомни, че имат предвидени инвестиции и
искат разработването на ваксината да отнеме от 12-18 месеца.
"Европейска фирма вече тества ваксината срещу коронавирус върху хора. Юли ще преминат в тест на 500 души. Засега
резултатите са много добри", разкри българският еврокомисар.
Никой не е застрахован и никой не може да го предвиди, това пък отговори Габриел на въпроса дали може да се очаква
ново затваряне на ЕС, след като има ново покачване на случаите на заразени с коронавирус в цяла Европа.
Тя изтъкна, че здравните системи трябва да са подготвени и е важно да има страгически запаси от оборудване. И
припомни, че има нова програма за над 9 млр. евро за здраве.
Еврокомисарят коментира и парите, които ще получи България от ЕС от плана за възстановяване след пандемията - 9,7
млрд. евро като безвъзмездно финансиране и около 3,1 млрд. евро като заеми. Отделно от това са парите по
многогодишаната финансова рамка на съюза за следвашите 7 години. Тя не пропусна да изтъкне, че тези средсвта няма
да дойдат, ако няма национална стратегия, която да определи секторите и да е в унисон с приоритетите, които са
начертали от ЕС. Сред тях са малките и средните предприятия, стартъпите, ИТ технологиите, иновации, училища, театри,
зелената сделка, образование, инфраструктура.
"Европа има лостове, да направи така, че негативните икономически последствия да бъдат по-малко. Европа няма да е
най-засегната от епидемията", коментира тя.
Габриел похвали България за дистанционното обучение и поясни, че ние сме една от страните, които сме се справили
добре. Тя поясни, че 18 % от училищата в ЕС нямат добра интернет връзка. Именно затова е започнала нова инициатива допитване, въз основата на което да сеизготви план за действие за цифровото обрзование. Крайният срок за мнения е 4
септември. "60% от първокласниците ще имат професии, които не познаваме", каза Габриел.
Тя поясни, че новите технологии имат своя позитивна страна, но не могат да заместят човешкия контакт. Имало и нова
форма на мобилност в програмата Еразъм +, така че обучението да бъде както виртуално, така и да се запази
физическата връзка. По думите й ще въведат клауза за фосмаржор за студентите, които са на обмен по Еразъм и те ще
могат да отложат до 12 месеца своята мобилност заради ситуацията с коронавируса, следствие на ограниченията.
Накрая заяви, че всяка година прекарва лятната си почива в България и тази няма да има изключение.
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√ 100 млн. лв вземат малки и средни земеделци наесен заради вируса
100 млн. лв. ще влязат по сметките на малките и средни земеделски производители до началото на есента. Средствата
представляват 2% от бюджета за България по Програма за развитие на селските райони. Те ще са компенсации за
разходи, свързани с безопаността на работниците заради вируса, както и намален доход поради ограниченията от
епидемията. Това заяви Десислава Танева, министър на земеделието по време на извънреден пармалентарен контрол
днес.
Тя отговоря на 11 въпроса, част от които са помощите за градинарите, розопроизводители, отравяния на пчелите и и
забранения риболов на дунавска скумрия.
Танева каза, че средствата заради коронавируса ще могат да вземат само регистрирани земеделски производители,
както и такива, които получават обвързана подкрепа, и могат да докажат произведена продукция от зеленчуци, овошки,
рози. Земеделският министър ще продължи да дава обяснения след обедна почивка.
БНТ
√ Договарят от 2021-ва – универсална минимална работна заплата и по-високи доходи по браншове
Социалният министър Деница Сачева определи като изключителен прогрес подписаното преди дни тристранно
споразумение между правителството, синдикатите и работодателите.Дени;ца
В Сутрешния блок на БНТ тя открои договарянето на минимални работни заплати по браншове и професии, което ще
стартира през тази година, и ако бъде финализирано успешно, ще започне да действа от 2021-ва.
"Това означава, че ще продължава да има универсална минимална работна заплата, но на практика във всички браншове
минималните възнаграждения би следвало да са над тази заплата, защото те тепърва ще се договарят между
синдикатите и работодателите", поясни тя.
Сачева допълни, че продължава практиката – работодателите да изплащат първите три дни от болничните на
служителите си.
"Когато говорим за три дни болнични, най-ефективният контрол може да бъде изпълняван именно от работодателя,
защото той най-добре познава работниците си и знае кои от тях може да злоупотребят", аргументира се министърът.
Тя обяви, че министерството й предлага значително увеличаване на глобите за недеклариран труд – между 15 и 20 хил.
лева за работодател, който недекларира труда на работниците си, и между 5 и 20 хиляди лева за длъжностно лице.
"Тази тема е изключително важна, тя винаги е била много остра и болезнена, но сега по време на кризата, много ярко
видяхме нейните мащабни очертания, защото има хора, които останаха без работа, регистрират се в Бюрата по труда, но
за съжаление не биха могли да получат адекватна подкрепа от държавата, защото са работели без договори, и за тях не
са били платени съответните осигуровки", поясни идеята си Сачева.
"Смятам, че в бъдеще хората няма да се съгласяват да работят при такива условия, защото виждат, че това е против
техните интереси. Даваме по-силен акцент и върху колективното трудово договаряне, за младите работници, които сега
започват работа, намаляваме изискването да могат да ползват отпуск при стартиране на работа, от 8 на 4 месеца. Запазва
се ограничението от 150 часа извънреден труд, но даваме възможност при договарянето по браншове, този труд да се
увеличи до 300 часа годишно".
Министър Деница Сачева открои и бъдещите реформи в системата за социално подпомагане.
"Това е една система, която съществува дълги години, и тя е изключително важна. Помага на над 2 млн. българи, като
най-разпространените помощи са семейните помощи за деца, помощите за хората с увреждания. Това са теми, за които
ние трябва да говорим много сериозно, защото има непрекъснат натиск да се въвеждат и нов тип помощи, свързани с
либерализацията на енергийния пазар, с цените във водния сектор... По тази тема най-интересните дискусии тепърва
предстоят", каза тя.
По разчетите на социалното министерство почти 4000 хил. домакинства получават семейни помощи и именно там се
получавало и най-голямото недоволство от средствата, които получават родителите.
Сачева разказа как родители я питали какво да правят с тези 40 лева помощи за едно дете.
√ Пети ден – километрични тапи от тирове на "Дунав мост" в Русе
Пети ден продължава километричното задръстване от тирове на граничния пункт "Дунав маст" в Русе.
Вчера сутринта колоната от камиони надхвърли 15 километра, в посока Силистра. Към момента опашката се е смалила,
но отново е голяма, близо 10 км.
Служители на "Пътна полиция" извършват контрол на трафика, но все още има изнервени шофьори, които се опитват да
прередят колегите си.
Според данните на граничарите, за едно денонощие над 1200 камиона са преминали през моста в посока северната ни
съседка.
Една от причините за километричните опашки, е тази, че Румъния е отворила едва две трасета за преминаване транзитно
през страната й, затова и двата моста над Дунав са изключително натоварени в последните дни.
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Дневник
√ Правосъдният министър поиска проверка кой стои зад записите и снимките, свързвани с Борисов
Министърът на правосъдието Данаил Кирилов поиска да се проведе разследване, което да установи авторите на записа и
снимките, свързвани с премиера Бойко Борисов. Той също така добави, че трябва да се търси отговорност и от
разпространилите ги в социалните мрежи, съобщава БНР.
По думите му разследването трябва да е за огласяване на неистински, клеветнически факти и обстоятелства. Кирилов
добави, че зад записите и снимките стоят разследвани лица. Подобна теза застъпи и главният прокурор Иван Гешев.
"Аз съм сигурен, че всеки един от вас, от нас, има собствени версии и хипотези, но е ясно в контекста на настоящата
ситуация кой има най-голям интерес - лицата, олигарсите, срещу които се водят оперативно-издирвателни мероприятия,
процесуално-следствени действия. Те са обединени, без значение в коя точка на земното кълбо са позиционирани.
Имаме си и тук олигарси, имаме си и в съседни държави олигарси, имаме си и на Арабския полуостров олигарси", каза
Кирилов при посещението си в Централния софийски затвор, където, заедно със спортния министър Красен Кралев,
присъства на боксов турнир между лишени от свобода.
Какво си призна Борисов за записите и снимките - тук.
Какво се чува в скандалния запис, разпространен миналата седмица - тук.
Как премиерът първоначално коментира записа - тук.
Първият коментар на президента Румен Радев по темата - тук.
√ Енергийният министър очаква оспорвана битка между кандидатите да строят "Белене"
Обединяването на усилията на тези три световни лидера в ядрената енергетика е ясен знак, че процедурата, свързана с
избора на стратегически инвеститор в АЕЦ "Белене", ще бъде изключително оспорвана. Това обяви в Народното
събрание министърът на енергетиката Теменужка Петкова, след като вчера по-рано сутринта "Росатом" обяви, че се
обединява с други два кандидата - "Фраматом" и "Дженерал електрик", в конкурса за строителството на централата.
Обявлението на Петкова бе загатнато още снощи от премиера Бойко Борисов, докато даваше брифинг след появата на
снимки от спалнята му, в който по традиция изля поток от постижения на управляващите.
Събирането на трите компании за АЕЦ "Белене" не променя правилата на играта, обяви Петкова пред журналисти в
парламента, цитирана от агенция "Фокус".
"Това са три от компаниите, които са световни лидери в областта на ядрената енергетика. Тяхното консолидиране и
обединяване на усилията е ясна и много сериозна заявка за много сериозен интерес към този проект. От друга страна
останалите участници - китайската корпорация, корейската хидроатомна корпорация също са сред световните лидери в
областта на ядрената енергетика и това дава знак за една много оспорвана процедура", заключи министърът.
Според нея, за да се стигне до това обединение, "тези световни лидери в областта на ядрената енергетика очевидно са
повярвали в нас".
Тя обвърза обявлението на трите компании със заслугите на премиера по темата, което направиха и редица членове на
ГЕРБ вчера сутринта. "За това огромна роля има правителството и лично премиерът Бойко Борисов, който със своята
открита позиция, открита политика, честно спрямо всички заинтересовани страни, е заявил своята позиция в тази посока.
Това до голяма степен е повлияло и тези три световни лидера в областта на ядрената енергетика да обединят своя
проект", обяви Петкова.
Тя отново припомни основната теза на правителството, че проектът ще се изгражда на пазарен принцип и че засега
оценката е, че той ще струва около 10 млрд. евро. "Това трябва да бъде стойността, около която ние сме се обединили в
условията, които ще изискваме от страна на компаниите", каза тя.
√ Нов спор между земеделското министерство и веригите
Министерство на земеделието, храните и горите приветства посоченото от Сдружението за модерна търговия, че
асортиментът от български продукти в търговските вериги през последните два месеца се е увеличил, което от своя
страна доказва, че приетото постановление на министерския съвет е работещо. Това обяви в позиция земеделското
министерство, разпространена от пресцентъра му. "Като същото по никакъв начин не нарушава досегашните доставки в
търговските обекти на български продукти и такива внесени от други държави", се казва в текста.
Позицията на МЗХГ е в отговор на изразеното по-рано недоволство на веригите. Министерството на земеделието,
храните и горите ограничава свободната търговия и създава хаос на пазара чрез поредица от решения "на парче". Само
за месец и половина Постановление №70 на Министерския съвет от 2020 г. беше променено два пъти и отново е налице
груба намеса в дейността на търговските вериги, обяви Сдружението за модерна търговия. В него членуват 11 вериги
които от самото начало имат проблем с постановлението, което задължава веригите да предлагат повече регионални
храни.
Постановлението на правителството, което бе прието по инициатива на земеделския министър Десислава Танева и цели
да осигури по-голямо присъствие на български продукти по рафтовете на големите магазини, тормози веригите от
самото начало. Те възразиха остро срещу проекта, след това нагрубиха публично земеделския министър, като я обвиниха
в лобизъм, и накрая под надзора на премиера показаха, че са изгладили недоразуменията. Оттогава вървяха уточнения
по детайлите на постановлението, но очевидно ново споразумение не е постигано. Така ябълката на раздора в
документа, в каквото се превърна изискването за почти 100% присъствие на български млечни продукти, отново е част от
постановлението. Междувременно то бе атакувано от Брюксел.
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"Сдружението за модерна търговия изразява недоумението си от приетото от Министерския съвет на 12 юни 2020 г.
Постановление №118, с което се прави ново изменение на Постановление №70", обявяват днес от организацията.
Посочват, че поправката предвижда 90% от площта за излагане на някои млечни продукти (кисело мляко, заквасена
сметана, пастьоризирано прясно мляко, бели саламурени сирена, цедено мляко, катък, кашкавал, извара и кефир) да
бъде за продукти, произведени от български производители от 100% сурово мляко.
"Търговските вериги се обявяват за защита на българската суровина, но са категорично против намесата в продуктовата
политика и разпределението на търговските площи и всяка форма на ограничаване на свободата на търговците на
дребно да избират своя асортимент, осигурявайки търсените от потребителите стоки", посочват в позицията си членовете
на сдружението.
"МЗХГ следва политика, която цели гарантиран и улеснен достъп на потребителите до продукцията на регионални
(местни) производители. Действията на Министерството са насочени в подкрепа на българското производство, на
малките и местни производители за запазване на поминъка им", отговарят от министерството по-късно днес.
В текста се посочва, че в приетото изменение на Постановление №70 "се прецизира асортиментът от млечни продукти,
като фокусът е върху традиционните български продукти". "Чрез направеното изменение не се нарушават досегашните
канали на доставка в търговските вериги на продукти, без значение производителя им. Двете изменения по
Постановление 70 са направени по искане на Сдружението за модерна търговия", отбелязва МЗХГ.
√ ЕС заплаши едностранно да въведе дигитален данък
Европейският съюз заяви днес, че ще наложи данъци върху трансграничната дейност на гиганти като Google, Amazon и
Facebook и без да е постигнато международно споразумение до края на годината. Това стана малко, след като САЩ
напуснаха преговорите между близо 140 държави под егидата на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР).
Решението на американската делегация събуди опасения за избухване на търговска война в изключително неподходящ
момент за световната икономика, навлизаща в най-тежката от десетилетия рецесия, каза Анхел Гурия, генерален
секретар на ОИСР.
Мотивът на Вашингтон е, че преговорите не напредват, а резултат би трябвало да има до края на 2020 г. Но последиците
от оттеглянето на американците са, че този срок става още по-непостижим, защото САЩ навлизат във финалната фаза на
президентските избори на 3 ноември.
Опитът е за пръв път да се пренапишат глобални данъчни правила, за да са адекватни на дигиталната епоха.
В Париж финансовият министър Брюно льо Мер каза, че Франция, Великобритания, Италия и Испания смятат, че
уведомителното писмо на търговския министър на САЩ е "провокация към всички партньори в ОИСР, когато сме на
сантиметри от сделка да облагане на цифровите гиганти".
Отделно Мадрид заяви, че заедно с другите страни от ЕС няма да приеме "какъвто и да е тип заплахи от друга държава"
за дигиталните данъци. Италия повтори, че продължава да работи за глобално споразумение.
Общата позиция на Европа е, че дигиталните гиганти плащат твърди малко в страните, където правят печалбите си,
защото ги разхвърлят по различни места на планетата. Вашингтон, от своя страна, е против нови едностранно наложени
данъци върху компаниите от Силициевата долина, ако няма споразумение във формата на ОИСР.
"Европейската комисия иска глобално решение, което да пренесе глобалното облагане в 21 век. Но ако това се окаже
невъзможно през тази година, ясно сме заявили, че ще продължим с ново предложение на ниво ЕС", заяви
еврокомисарят за икономиката Паоло Джентилони. Той допълни, че в Европа такива данъци ще бъдат наложени и без
световно споразумение.
Франция вече има приети съответните закони, но се съгласи да замрази действието им докато се водят световните
преговори.
Льо Мер каза днес, че Париж ще ги активира през 2020 г., незавсимо дали САЩ се върнат на преговорите. "Никой не
може да приеме, че тези дигиталниг иганти ще печелят от 450 милиона европейци и няма да плащат данъци, където
правят бизнеса си." Става дума за 3% от приходите от дигитални услуги във Франция, като данъкът се налага, когато
компанията има над 25 милиона евро приходи в страната и 750 милиона по света.
√ Лидерите от ЕС пак търсят решение за плана за помощи преди "есента на недоволството"
Лидерите на страните от Европейскиюя съюз ще опитат днес да намалят различията помежду си за плана за
възстановяване на икономиките след пандемията. Те са под растящ натиск, защото продължителна безизходица не само
ще направи по-дълбока рецесията, но и ще подкопае доверието в ЕС и заплашва да избухне "есен на недоволството",
когато кризата ще връхлети с пълна сила.
Германският канцлер Ангела Меркел напомни, че Европа се нуждае и от спешно споразумение за многогодишната
финансова рамка, защото последните месеци разкрили "колко крехък продължава да бъде европейският проект".
Очакванията за пробив не са големи и се говори за още една (а може би дори две - и то лице в лице - в Брюксел) среща
през юли, когато вече ще е започнало германското председателство на ЕС.
Срещата днес ще е видеоконферентна - може би за последен път, откакто COVID-19 заля света - и надеждите са, че на нея
ще бъдат сближени позициите на богатите и фискално консервативни северни държави и Срдиземноморската група на
страни с големи дългове. Първите продължават да държат на това парите им да помогнат на Юга чрез изгодно
кредитиране, а вторите настояват грантовете да са по-голямата част от сумите.
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Европейската комисия предложи съотношението да е две към едно в полза на грантовете и те да са достъпни от
септември чрез промени в сегашния бюджет на ЕС. Средствата за стимулиране на икономиката може да обхванат 4
години от 2021 г. нататък, казва Комисията.
Според брюкселския институт "Брьогел" Италия и Испания ще са най-големите печеливши от грантовете и гаранциите,
дадени от Комисията, измерени в евро. Но България, Гърция и Хърватия ще могат да получат най-голям дял от брутния
националeн доход - около 15%. По данни на националната статистика БНД на България за 2018 г. е 110.713 млрд лв.,
което означава, че сумата за страната вероятно ще е в рамките на 16.6 млрд. лв. За повечето страни от Централна и Южна
Европа този показател ще е в рамките на 6-10%, а за държавите с високи доходи, които ще са и основните нетни
вносители във фонда, той ще е под 2%.
Продължава да е неясна и формата за набиране на средствата за помощния фонд от 750 млрд. евро, коя държава колко
ще внесе и дали да има взимане на заеми от името на Европейската комисия. Брюксел предлага тези кредити да бъдат
изплатени в периода 2028-2058 година. "Пестеливите" държави не са ентусиазирани, защото се опасяват от създаване на
прецедент по този начин в бъдеще да се покриват дългове на южните страни членки. Ще се търси компромис и за
бюджета от 1.1 трилиона евро за 2021-2027 г., който може да бъде увеличен до 1.85 трилиона.
Спори се и по принципите да отпускане на помощите и достъпа до бюджета - сред тях може да се поставят условия за
реформи от пазара на труда през данъците до правораздаването и върховенството на закона, дълбочина на рецесията,
брой назасегнатите от пандемията и др.
Мениджър
√ Радев ще наложи частично вето върху Закона за МВР
Президентът Румен Радев обяви, че ще наложи частично вето върху Закона за МВР. Текстовете вече предизвикаха
множество коментари, тъй като с тях се създава нова дирекция, която на практика дублира функциите на Националната
служба за охрана – ведомство, което е подчинено на президента.
„Ще наложа вето с ясно аргументирани мотиви, които ще изложа“, каза Радев, като отказа да обясни кои аспекти от
закона не приема и защо ще ги върне на парламента.
Припомняме, че на 11 юни парламентът прие промените в Закона за МВР, в които е предвидено създаването на нова
Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма”, която да бъде юридическо лице. В състава
й следва да се включат досегашните Специализиран отряд за борба с тероризма и дирекция „Жандармерия”. Според
предложенията новата дирекция ще бъде национална специална структура, която ще предотвратява и пресича
терористични действия, освобождава заложници, задържа или обезврежда особено опасни престъпници или престъпни
групи, осигурява зона на безопасност срещу потенциални атаки изрез снайперисти. Разпоредбите предвиждат
дирекцията да открива, идентифицира и неутрализира взривни устройства и взривни вещества, да опазва обществения
ред , възстановява, поддържа и опазва обществения ред при масови безредици. От законопроекта бяха отхвърлени
текстовете за доброволческите отряди, което предизвика напрежение в управляващата коалиция.
√ Над 86% от дружествата и едноличните търговци обявиха доходите си пред НАП
12 дни преди крайния срок, над 86 % от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП.
Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали да се облагат като
еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, надвишават 62 000, съобщиха от Националната
агенция за приходите.
Срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата,
извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане е 30 юни.
Дотогава, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер
на дължимите за предходната година осигурителни вноски.
30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното
подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху
приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от
опериране на кораби.
Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват
онлайн, чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически
лица или квалифициран електронен подпис (КЕП).
√ НОИ обяви средния осигурителен доход за април
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април
2020 г. е 1057,09 лв.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1.05.2019 г. до 30.04.2020 г. е 1009,60 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите
на новоотпуснатите пенсии през месец май 2020 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
√ ЕС удължи "кримските" санкции срещу Русия
Европейският съюз продължи с една година действието на икономическите санкции срещу Русия, които наложи
наказателно след анексирането на Кримския полуостров през 2014 г., предадоха световните агенции.
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Съветът на ЕС обяви с комюнике, че е решил вчера да удължи до 23 юни догодина "санкциите, въведени в отговор на
незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Руската федерация".
Решението вече бе съгласувано от постоянните представители на страните членки на 11 юни. То е било прието от Съвета
на ЕС с писмена процедура без обсъждане и ще влезе в сила в най-близко време, след като бъде публикувано в
Официалния вестник на Европейския съюз, уточнява БТА.
Санкциите блокират износа и вноса на някои стоки в Крим и забраняват на компании, базирани в ЕС, да инвестират и
предлагат туристически услуги на полуострова, припомня Франс прес. ДПА отбелязва, че срокът на действие на други
европейски икономически санкции, насочени срещу самата Русия, изтича на 31 юли и съюзът трябва да реши дали да го
удължи.
√ Само Индия и Китай с шанс за икономически ръст тази година. Дълбока рецесия и в ЦИЕ прогнозира Кофас
Все още не може да се говори за връщане към нормалното, тъй като икономическото въздействие на пандемията е от
критично значение. Възстановяването, което ще видим през идните седмици, ще бъде постепенно и бавно. Това заяви
Грегорж Шиелевич, главен икономист на Кофас за Централна и Източна Европа(ЦИЕ) по време на уебинар, чиято основа
тема беше "Икономиките в ЦИЕ след премахване на ограниченията".
„Най-големите притеснения и най-големият ефект от COVID-19 започнаха през март в Европа. Както знаете много страни,
не само Европа, но и по целя, предприеха редица мерки срещу разпространението на вируса. На този етап, в средата на
юни, може да кажем, че много от тези мерки са разхлабени или напълно премахнати. В нашия регион имаме примери от
Чехия и Австрия, които бяха сред първите разхлабили мерките.
„Мерките за ограничение са необходими от здравна гледна точка, но затварянето на бизнесите и фабриките нанесе
щети върху икономика. Възстановяването, което ще видим през идните седмици, ще бъде постепенно и малко. Няма
веднага да се върнем към нивата от края на 2019 г. или началото на 2020 г.“, коментира Шиелевич.
От Кофас представиха модел за ефекта на COVID-19 върху конкретни сектори през второто тримесечие на 2020 г.
Статистическото проучване включва ефекта на пандемията върху оборота и нетния дълг в 13 сектора – енергетика,
текстилна промишленост, продажби на дребно, автомобилна индустрия, транспорт, производство на метали, селското
стопанство и храни, строителство, химикали, производство на дървен материал, прозиводство на хартия, фармацевтичен
сектор и нформационни технологии и комуникации (ИКТ).

От графиката се вижда, че най-засегнатите сектори са тези, при които нивото на дълга е скочило най-много, а оборотът е
паднал значително – тук влизат автомобилите, метали, транспорта, но също така и текстилната промишленост и
продажбите на дребно.
„Никой не е изненадан от загубите в транспортния сектор, който бе засегнат от мерките срещу пътуванията и затварянето
на границите, но в графата на губещите виждаме и сектори, които са силно зависими от потребителското търсене, като
текстилната промишленост и продажбите на дребно. Автомобилният сектор също засегнат тежко, като той е изправен и
пред проблеми, които не са свързани с пандемията, включително промени в стандарти за вредни емисии и в
потребителското търсене“, казва още Шиелевич.
Той акцентира и върху по-устойчивите сектори, сред които фармацевтичния, ИКТ и селското стопанство.
„Що се отнася до фармацевтичния сектор, някои компании отчитат ръст на търсенето на някои медицински продукти. Не
можем да кажем, че този сектор е печеливш от пандемията, тъй като и при него се наблюдава спад на оборота, но като
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цяло той е по-устойчив на ситуацията“, казва още, като одбавя, че дори трите по-устойчиви сектора са изправени пред
много предизвикателства.
Шиелевич представи и три различни сценария за четири от секторите – базов сценарии на възстановяване, рисков
сценарии (втора вълна на вируса по-късно през тази година) и сценарии без COVID-19.

„Що се отнася до автомобилния сектор, който е много важен за района на Централна и Източна Европа, днес получихме
данни, че през май е регистриран 52% спад на регистрациите на нови автомобили на годишна база. Видимо е, че сектор
все още не е започнал да се възстановява и че това няма да се случи скоро“, коментира той.
По отношение на макроикономическите индикатори, от Кофас прогнозират свиване с 4,4% на световната
икономика.

„В началото на пандемията имаше надежди, че рецесията ще бъде подобна на тази от 2009 г., но този очаквания вече не
са реалистични. Нашата прогноза е сходна с тази на другите институции и мозъчни тръстове, като повечето очакваме
рецесията да бъде по-тежка от тази по време на световната финансова криза“ казва още Шиелевич
Кофас обаче очакват ръст от 5,1% на световния брутен вътрешен продукт през 2021 г.
Графиката включва и прогнози за най-големите икономики, като сред тях ръст през 2020 се очаква само в Индия и Китай.
В Италия, Франция, Испания и Великобритания се очаква двуцифрен спад на БВП през 2020 г.
Натискът върху германските индустрии е силен

13

„Що се отнася до Германия, от чиято икономика зависи голяма част от Европа, виждаме, че ефектът от COVID-19 върху
някои сектори е по-голям от времето на финансовата криза. Дори на този етап, след като мерките бяха разхлабени,
компаниите не са особено оптимистично настроени“, коментира Шиелевич.

Особено песимистично настроени са компаниите в авиационния сектор и автомобилния сектор, които смятат, че ще
минат съответно 16 и 12 месеца, преди бизнес ситуацията да се нормализира.
От Кофас представиха и прогнози за икономическия растеж на Централна и Източна Европа, от които се вижда, че
повечето страни в региона ще навлязат в по-големи рецесии, отколкото по време на световната криза през 2009 г.

Дори Полша, която успя да избегне икономическия спад през 2009 г, ще регистрира спад на БВП от 4,2%.
„През 2021 очакваме възстановяване, но ако сравним номиналните нива на БВП, през следващата година няма да се
върнем на нивата от края на 2019 г. Това означава, че ще отнеме повече от година, за да бъдат компенсирани щетите от
пандемията“, заяви Шиелевич, като поясни, че тези прогнози са при базовия сценарии
Той акцентира и върху факта, че ЦИЕ реагира сравнително бързо на пандемията. От представената от Кофас графика се
вижда, че към 15 март страните от Източна и Централна Европа са имали по-малко случаи на заразени с COVID-19, като
същевременно с това са предприели по-строги мерки срещу разпространението на вируса.
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По думите на през последните години основния двигател на икономическия растеж в ЦИЕ е потреблението на
домакинствата, което бе засегнато тежко от пандемията.
„В Унгария и Румъния се наблюдава растеж през март, като това се дължи основно на паническото пазаруване преди
влизането в сила на ограничителните мерки. Дори и тогава обаче става въпрос основно за ръст на покупките на
хранителни стоки“, коментира Шиелевич.
От графиката се вижда, че търговията на дребно е паднала значително през март и април.

„Макар предприеха мерки за запазване на работните места, вече наблюдаваме ръст на безработицата в регион. Трябва
да бъдем готови за нов ръст на безработицата през идните месеци.“, заяви още той.
В същото време доверието в сектора на търговията на дребно е започнало да се възстановява в голяма част от региона,
посочи главният икономист на Кофас за ЦИЕ.
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По думите му мобилността на работниците също върви нагоре, макар че продължава да е под нивото от преди
пандемията.
Шиелевич акцентира и върху промишлената активност в четири страни от региона, като индексът на мениджърските
поръчки (PMI) в сектора също е започнала да се възстановява през май. Тя обаче остава под нивото от 50 пункта, което
разделя свиването от растежа.

„Индикаторът падна до невиждани до сега нива. Ситуацията е подобна на тази при търговията на дребно. Може да се
каже, че има подобрение, но секторът все още не се е възстановил.“, казва той.
Най-големи щети в сектора на индустриалното производство се наблюдават в страни като Чехия, Унгария, Полша и
Словакия, които са силно зависими от автомобилната индустрия.
„Искам да напомня, че много от страните в нашия регион са силно зависими и от туризма, особено балканските страни.
Туристическият сектор беше засегнат силно от пандемията, така че ако има втора вълна, времената ще станат много
тежки“, коментира Шиелевич.
Той обаче обърна внимание и на възможностите, които ще се открият след пандемията.
„Регионът получи много инвестиции от западноевропейски и американски компании, които бяха привлечени от ниските
разходи за труд. От графиката се вижда, че с изключение на Словения, която е малко над Гърция и Португалия, ЦИЕ е
изключително атрактивна дестинация от гледна точка на тези разходи.“, казва Шиелевич.
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„Това обаче не е единственият фактор, който привлича инвеститорите. Квалифицираната работна рака също играе важна
роля за привличането на инвестиции в нашия регион. Инфраструктурата също се подобрява постоянно“, смята той.
По думите му ЦИЕ може да се възползва от плановете за разнообразяване на веригите за доставки, след като много
страни изразиха притеснения относно голямата зависимост на Европа от Китай.
„Не вярвам, че Китай ще изгуби позицията си на лидер в глобалните доставки в световен мащаб, но смятам, че страните
от Централна и Източна Европа имат възможността да разширят дела си в тази сфера“, казва Шиелевич, като добавя, че
високите нива на автоматизация в някои страни в региона са фактор, който привлича инвеститори.
√ Разнопосочна търговия на световните фондови борси
Европейските борси търсят посока в ранната търговия в четвъртък на фона на продължаващите опасения, че евентуална
втора вълна от COVID-19 може да се превърне в спънка пред икономическото възстановяване.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,52 пункта, или 0,14%, до 365,5 пункта. Немският индекс DAX се
понижи с 26,6 пункта, или 0,21%, до 12 355,54 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 6,03
пункта, или 0,1%, до 6 259,28 пункта. Френският измерител CAC се понижи с 10,57 пункта, или 0,21%, до 4 985,4 пункта.
„Въпреки всичкия оптимизъм, че предприетите от ЕЦБ и европейските правителства стимули ще ограничат
икономическите щети от пандемията, растат опасенията, че възстановяването няма да бъде V-образно, а по-скоро Uобразно, тоест по-продължително и бавно.“, коментира Майкъл Хюсън от CMC Markets.
Агресивните парични и фискални стимули, комбинирани с по-добрите от очакваното икономически данни, помогнаха на
европейските индекси да напреднат с около 36% в сравнение с мартенските си дъна, но анализаторите се страхуват, че
нова вълна от инфекции може да доведе до нови ограничителни мерки и да се отрази негативно на разходите на
потребителските разходи.
Междувременно акциите на германския онлайн магазин за дрехи Zоlando скочиха с 5,32% до върха на STOX600, след
като компанията прогнозира по-висок от очакваното ръст на продажбите и оперативната печалба през второто
тримесечие, подкрепен от повишеното търсене в условията на пандемията.
Разнопосочна търговия в САЩ
Основните индекси на Уолстрийт записаха смесени резултати в сряда, след като акциите на компаниите, които могат да
се възползват най-много от отварянето на икономиката, бяха подложени на натиск, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 170,37 пункта, или 0,65%, до 26 199,61 пункта, слагайки край на
поредицата от 3 дни на ръстове. Широкообхватният индекс Standard & Poor's 500 отчете спад от 11,25 пункта, или 0,36%,
до 3 113,49 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 14,66 пункта, или 0,15%, до 9 910,53
пункта.
Най-големи загуби вчера регистрираха авиопревозвачите, круизните оператори и търговците на дребно бяха сред найпотърпевшите от вчерашната търговия. Акциите на United, Delta и American Airlines поевтиняха съответно с 2,39%, 1,85% и
0,29%. Същевременно с това книжата на Carnival, Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean поевтиняха с 6,51%, 8,40% и
7,15%. Тези акции понесоха тежки щети в началото на пандемията от COVID-19, но през последните седмици
възстановиха част от загубите си.
Същевременно с това британският инвеститор Джеръми Грантъм заяви пред Си Ен Би Си, че в момента не би заложил на
американски акции.
„Ставам все по уверен, че това е четвъртият балон в моята инвестиционна кариера“, коментира той, визирайки японския
балон, който достигна своя връх през 1989 г., дотком балона през 2000 г. и имотния балон от 2008 г.
Технологичните акции се представиха добре в сряда, като тези на Amazon, Netflix и Alphabet поскъпнаха съответно с
0,98%, 2,67% и 0,42%. Книжата на Apple и Facebook поевтиняха с 0,14% и 0,05%.
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Междувременно управителят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви пред на Камара на представителите на САЩ,
че централната банка ще намали изкупуването на „борсово търгуваните фондове“ (ETFs) за сметка на корпоративните
облигации. „Това е по-добър инструмент за подкрепа на ликвидността и функционирането на пазарите“, заяви Пауъл.
Той също така предупреди, че съществува „значителна несигурност“ относно икономическото възстановяване и че
малките бизнеси са изложени на риск след пандемията.
Смесени резултати в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в
четвъртък, след като ралито на Уолстрийт изгуби скорост, предаде Маркетоуч.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 100,3 пункта, или 0,45%, до 22 355,46 пункта.
Основния индекс в континентален Китай Shanghai Composite напредна с 3,44 пункта, или 0,12%, до 2 939,32 пункта,
докато по-малкият Shenzhen Composite отчете ръст от 4,56 пункта, или 0,24%, до 1 908,33 пункта. Хонконгският Hang Seng
изтри 16,47 пункта от стойността си, или 0,07%, достигайки ниво от 24 464,94 пункта.
Южнокорейският показател Kospi се понижи с 7,57 пункта, или 0,35%, до 2 133,48 пункта.
В Австралия бенчмаркът ASX 200 регистрира спад от 55,3 пункта, или 0,92%, до 5 936,5 пункта, след като правителството
на страната съобщи, че безработицата е нараснала до 7,1% през май, което е най-високото равнище от 2001 г. насам.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете
спад от 0,91 пункта, или 0,20%, до 458,55 пункта. BGBX40 се понижи с 0,77 пункта, или 0,79%, до 97,10 пункта. BGTR30
изтри 1,14 пункта от стойността си, или 0,24%, достигайки ниво от 471,38 пункта. BGREIT се понижи с 0,57 пункта, или
0,43%, до 133,29 пункта.
Cross.bg
√ Путин: Системата за предотвратяване на големи конфликти трябва да бъде запазена
Създадената след Втората световна война система за предотвратяване на големи конфликти трябва да бъде съхранена и
усъвършенствана. Това се посочва в обширна статия на руския президент Владимир Путин за американското
консервативно издание "The National Interest". Превод на статията на руски език е публикуван също така в официоза
„Российская газета" и на официалния сайт на Кремъл.
В статията със заглавие „Истинските уроци на 75-та годишнина от Втората световна война" президентът Путин
подчертава, че победителите носят особена отговорност за съхраняването на мира. Той изразява надежда, че скоро ще
се срещнат лидерите на „ядрената петорка" на ООН (Русия, Съединените щати, Китай, Франция и Великобритания).
Според него това ще помогне за намирането на отговори на съвременните предизвикателства и заплахи.
Владимир Путин изтъква водещата роля на Съветския съюз в разгрома на нацистка Германия и предупреждава, че
историческият ревизионизъм на Запад е опасен.
Руският лидер остро критикува резолюцията на Европейския парламент от септември миналата година, в която
отговорността за началото на войната се възлага на съветско-германския договор за разделяне на Полша. Путин
определя пакта „Молотов-Рибентроп" като неизбежен и припомня Мюнхенския сговор за разделянето на Чехословакия,
подписан от Германия, Франция, Великобритания и Италия.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Социални казуси - министър Деница Сачева;
Коронавирусът в Перущица и Шуменско. Има ли нови случаи?;
Политически сценарии между записи и снимки - говорят анализаторите;
Бъдещето на АЕЦ "Белене". Ще бъде ли изградена втората атомна централа?
Нова телевизия, „Здравей България"
Записи, снимки, дронове. Кой е сценаристът и каква е целта му? Коментират проф. Антоанета Христова и Първан
Симеонов.
Започна ли предизборната кампания? Очаква ли ни битка с удари под кръста? Гост: Веселин Марешки.
Излежал присъдата си се връща, за да отмъсти. Ще ескалира ли напрежението в Габрово.
Заразен с COVID-19. Ути Бъчваров за изолацията в дома си.
Незаконна сеч? Кой е отговорен за премахването на дървета край къмпинг "Градина"?
На лов за гратисчии. Как проверка в градския транспорт предизвика скандал?
Живот в страх. Мъж с психически проблеми тормози възрастните жени в село Якимово.
Агресивни или безобидни? На живо - междусъседски спор за улични кучета, отглеждани пред жилищен блок.
Едноседмична карантина. Какви са противоепидемичните мерки в квартал "Седми" в Самоков?
Прегледи на колела. Мобилна поликлиника обикаля селата около Димитровград.
Празник на занаятите и изкуствата. Какво ще видим на "Капана фест" в Пловдив тази година?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Кой е фотографът на спящия Бойко?
в. Труд - Експерти по сигурността пред "Труд": Близки или съпартийци са снимали премиера;
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в. Телеграф - Закъсахме за инфекционисти насред пандемията;
в. Монитор - Плащаме сами карантината при почивка в чужбина.
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. Сега - Туристите са ни скъпи, туризмът – също;
в. Сега - Максималният осигурителен доход ще се вдига всяка година;
в. 24 часа - Евангелисти разнасят вируса, единият почина във Варна, Перущица пламна;
в. 24 часа - Глоби за 28 бона платени на границата само за ден;
в. Труд - Работата от вкъщи най-късно до септември;
в. Труд - Живеем на 59% от стандарта в ЕС;
в. Телеграф - US гигант в консорциум за строежа на Белене;
в. Телеграф - Всеки 30-и тестван с коронавирус;
в. Монитор - Скандал: Прокопиев и компания пробват да шиканират делото "ЕВН";
в. Монитор - 30 на сто повече отличници на матурите.
Водещи интервюта
в. 24 часа - Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на Fibank: Банката отговаря на всички законови изисквания за
капитал;
в. Труд - Проф. дфн Донка Александрова - председател на Българската асоциация по реторика, пред "Труд": Езиковите
зрелища на политиците са унизителни за народа;
в. Телеграф - Архимандрит Йоан, създател, на приюта в Нови хан: Не съм редактирал и ред в книгата за мен;
в. Монитор - Тома Биков, народен представител от ГЕРБ: Различни кръгове имат полза от бързо ново раздаване на
картите.
Водещи анализи
в. Сега - Откога злоупотребата с власт и цинизмът не са лоша реклама?
в. Сега - Предателството на интелигенцията - епизод пореден;
в. Сега - Великата битка с историята;
в. 24 часа - Какво идва след компроматни бури?
в. Труд - Ураганът на неомарксизма громи Запада;
в. Телеграф - Кланът Прокопиев лее пропаганда срещу Тръмп;
в. Монитор - Златният телец на пиедестал.
√ Предстоящи събития в страната на 19 юни
София
От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа в Хотел „Хилтън" ще се състои дискусия по актуални теми, свързани с пазара на течни горива.
От 10.00 часа на Лятната сцена в Борисовата градина ще се проведе годишното стартъп състезание на
Тийноватор.
***
Асеновград
От 10.30 часа пред паметната плоча на Паисий Хилендарски, намираща се при параклиса "Свети Свети Козма и
Дамян", в близост до църквата „Свети Георги" ще бъдат поднесени цветя и венци.
От 12.00 часа заместник-кметът по хуманитарните дейности инженер Петър Петров ще присъства на откриването
на Градския плувен комплекс.
***
Бургас
От 10.00 часа до 20.00 часа на Остров Света Анастасия ще протече първият ден от фестивала "Биле Фест" .
От 18.00 часа в Дом на писателя на ул. „Вола" 1 в Бургас ще се проведе награждаване на отличените автори от
конкурса за илюстрации по стихове на Христо Фотев .
От 19.30 часа в двора на галерия "Георги Баев" ще се състои концерт на D'Family Acoustic.
От 19.30 часа в Експо център „Флора"солистите на Държавна опера - Бургас ще представят концерта „Молитва Вяра, Надежда, Любов".
От 20.30 часа в Летния театър ще бъде представена постановката „Смях в залата"
***
Видин/Ново село
От 10.00 часа, в залата на Пенсионерския клуб в Ново село областният управител на Видин Момчил Станков ще
проведе изнесени приемни за гражданите.
От 13.00 часа областният управител на Видин Момчил Станков ще разговаря с жители на общината от в
Заседателната зала на общинската администрация.
***
Добрич
От 10.00 часа по централната пешеходна зона в града (пред „Моцарела-2") ще се състои информационното
събитие „Европейски средства в полза на местната общност".
От 11.00 часа на площад „Свобода" ще се проведе концерт на Духов оркестър-Добрич.
***
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Петрич
От 10.00 часа президентът Румен Радев ще проведе среща с кмета на града Димитър Бръчков в сградата на Общината. В
10.30 часа президентът ще бъде в античния град Хераклея Синтика.
***
Разград
От 11.00 часа в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев" ще бъдат връчени наградите на победителите в
конкурса за приказка и рисунка.
***
Сандански
От 09.00 часа президентът Румен Радев ще проведе среща с кмета на града Атанас Стоянов в сградата на
Общината.
***
Ямбол
От 11.00 часа в Зала 100 на Община Ямбол ще се проведе среща между кмета на Община Ямбол Валентин
Ревански, кмета на Община Тунджа Георги Георгиев, д-р Скендер Сила -представител на СЗО в Република
България, доц. Михаил Околийски, експерт обществено здраве в Офиса на СЗО в България, представители на РЗИ
и медиатори.

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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