Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Bulgaria ON AIR
√ Тази година ще имaме спад на БВП, прогнозират от АИКБ
По-високи доходи по браншове и универсална минимална работна заплата през 2021 г.
Почти сме договорили коридор, в който тази минимална заплата да се движи, каза за "Денят ON AIR" председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
"Тя остава, ще има минимална работна заплата за страната. Не става дума за единна европейска минимална заплата, не
сме добре по показателя договаряне на минимална работна заплата", допълни той.
По думите му има икономически дейности, в които се очаква тя да е по-висока.
"Досега имаше минимално осигурителни прагове, целта е те да отпаднат. Това е реформа, за която отдавна
настояваме. Тази година ще имaме спад на БВП в рамките на 7,2%. Ще опитаме да договорим адекватно равнище за
минимaлна заплата за догодина", обясни Велев за Bulgaria ON AIR.
Според него втора при вълна на Ковид-19 кризата ще е по-осезаема за медицината, а що се отнася до икономиката - тя
не е спирала напълно, а като цяло кризата си е назрявала доста преди това. Българската индустрия тръгнала надолу още
от миналата година, отбеляза Велев.
Гледайте целия разговор във видеото.
News.bg
√ Велев: Минимална заплата ще има
Минимална заплата ще има. В това увери председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Васил Велев пред "Денят ON AIR".
Така отговори той на въпроса ще има ли все още минимална заплата след договорките в Тристранката и как ще се
определя тя.
По думите му, минимналата работна заплата трябва да остане, но да не е административно зададена на държавно ниво,
а бизнесът по отрасли да има думата.
"Тя остава, ще има минимална работна заплата за страната. Не става дума за единна европейска минимална заплата, не
сме добре по показателя договаряне на минимална работна заплата", допълни той.
Има икономически дейности, в които се очаква тя да е по-висока, счита той.
"Досега имаше минимално осигурителни прагове, целта е те да отпаднат. Това е реформа, за която отдавна настояваме.
Тази година ще имaме спад на БВП в рамките на 7,2%. Ще опитаме да договорим адекватно равнище за минимaлна
заплата за догодина", обясни Велев за Bulgaria ON AIR.
Велев уточни, че се водят преговори, за да се въведат по-високи минимални заплати за висшистите и служителите с
висока квалификация у нас.
Той коментира и възможна втора вълна на кризата заради пандемията.
Според него втора при вълна на Ковид-19 кризата ще е по-осезаема за медицината, а що се отнася до икономиката - тя
не е спирала напълно, а като цяло кризата си е назрявала доста преди това.
Българската индустрия тръгнала надолу още от миналата година, отбеляза Велев.
Fakti.bg
√ Вacил Вeлeв: Индуcтриятa ни тръгнa нaдoлу прeди eпидeмиятa
Тaзи гoдинa щe имамe cпaд нa БВП в рaмкитe нa 7,2%", cмятa прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния
кaпитaл в Бългaрия
"Бългaрcкaтa индуcтрия тръгнaлa нaдoлу oщe oт минaлaтa гoдинa. Тaзи гoдинa щe имамe cпaд нa БВП в рaмкитe нa 7,2%",
зaяви зa "Дeнят ОN АIR" прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия Вacил Вeлeв.
Cпoрeд нeгo втoрa при вълнa нa Кoвид-19 кризaтa щe e пo-oceзaeмa зa мeдицинaтa, a щo ce oтнacя дo икoнoмикaтa - тя
нe e cпирaлa нaпълнo, a кaтo цялo кризaтa cи e нaзрявaлa дocтa прeди тoвa.
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"Пoчти cмe дoгoвoрили кoридoр, в кoйтo тaзи минимaлнa зaплaтa дa ce движи. Тя ocтaвa, щe имa минимaлнa рaбoтнa
зaплaтa зa cтрaнaтa. Нe cтaвa думa зa eдиннa eврoпeйcкa минимaлнa зaплaтa, нe cмe дoбрe пo пoкaзaтeля дoгoвaрянe нa
минимaлнa рaбoтнa зaплaтa", дoпълни тoй.
Пo думитe му имa икoнoмичecки дeйнocти, в кoитo ce oчaквa тя дa e пo-виcoкa.
"Дoceгa имaшe минимaлни ocигуритeлни прaгoвe, цeлтa e тe дa oтпaднaт. Тoвa e рeфoрмa, зa кoятo oтдaвнa нacтoявaмe.
Щe oпитaмe дa дoгoвoрим aдeквaтнo рaвнищe зa минималнa зaплaтa зa дoгoдинa", oбяcни Вeлeв зa Bulgаriа ОN АIR.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ 70 млн. лв. от ОП „Околна среда“ се пренасочват към бизнеса
Европейската комисия одобри финансовото разпределение по програмата заради пандемията
Европейската комисия (ЕК) одобри изменение на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) за актуализиране на
финансовото й разпределение. Така близо 70 млн. лв. от програмата се пренасочват в подкрепа на малкия и среден
бизнес и на българската икономика в условията на световна пандемия.
Решението за изменение на ОПОС беше одобрено от Министерския съвет през май. Така министрите решиха към
оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.” да се пренасочат 49,5 млн. лв. по линия на
Европейския фонд за регионално развитие и 20,4 млн. лв. по линия на Кохезионния фонд.
Пренасочването на средства става възможоно съгласно постигнато споразумение на национално ниво за
преразпределяне на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове между оперативните програми към
мерки за ограничаване на отрицателните последици от разпространението на COVID-19. Целта е да се подпомогне
процесът по осигуряване на подкрепа за българската икономика по отношение на малкия и среден бизнес, за да се
гарантира последващото излизане на предприятията от настоящата криза с минимални сътресения и при възможно найблагоприятни условия, както за служителите, така и за техните работодатели, посочва се в съобщението на
екоминистерството.
Финансирането от близо 70 млн. лв. ще бъде осигурено от недоговорен или спестен до момента ресурс по оперативната
програма.
С одобреното от ЕК изменение на ОП „Околна среда“ и с цел пълно и ефективно усвояване на средствата по програмата,
са прехвърлени спестени финансови средства от приоритетна ос „Води“ към приоритетна ос „Подобряване качеството
на атмосферния въздух“. Прехвърлянето на средства не оказва влияние върху поетите от ОПОС ангажименти за
финансиране изграждането на ВиК инфраструктура и върху изпълнението на сключените договори с ВиК оператори и
общини в сектор „Води“.
√ ИПИ: Туристическите общини с най-голям ръст на безработицата в коронакризата
Динамиката на пазара на труда предвещава ефекта от очаквания слаб туристически сезон по морето, пише в
анализ икономистът Адриан Николов
Общо 30 млн. лева ще бъдат прехвърлени от оперативната програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ към
оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ за грантове за лицензираните превозвачи на пътници.
Това съобщи министърът на транспорта Росен Желязков в предаването „Седмицата“ на Дарик радио.
Европейската комисия (ЕК) обаче иска от България да докаже необходимостта от такова подпомагане в контекста на
зелената сделка, защото транспортният сектор е замърсяващ. Брюксел настоява тези пари да се насочат към големите
замърсители, а България иска да подпомогне всички предприятия, обясни Желязков.
Подготвя се и мярка с подкрепата на Българската агенция за експортно застраховане за повишаване на гаранцията, така
че превозвачите да могат по-лесно да кандидатстват за преференциални кредити от банките партньори на Българската
банка за развитие (ББР), посочи Желязков.
Транспортният министър обясни, че банките третират транспорта като рисков сектор и искат обезпечения, за които
компаниите се притесняват, че не могат да гарантират в такъв обем, защото са чужди – изплащат се на лизинг, или са
нищожни за финансовите институции.
В момента ББР гарантира 80% от исканото обезпечение, посочи Желязков. Работи се по мярка, с която Агенцията за
експортно застраховане да гарантира 95% от останалите 20%, каза той.
Предвижда се и инкриминиране на нелегалните превози с въвеждане на глоба и по преценка на съда - лишаване от
свобода, на нарушителите. Проверки на случаен принцип показват, че 20% от превозите са нерегламентирани,
коментира Росен Желязков.
Преценката е каква е степента на обществена опасност, коментира той във връзка с наказанията за нелегален превоз. В
развитите европейски държави няма нерегламентирани микробуси, които тайно, с плащане на ръка, превозват пътници.
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Степента на обществена опасност е голяма и е голяма в момента в условията на пандемия. Превозните средства не
отговарят на изискванията, няма застраховки, няма гаранция за шофьорите, посочи той.
Влиянието на икономическата криза върху пазара на труда през последните няколко месеца далеч не е еднакво в
различните части на страната. Това личи дори в областните данни на Агенция по заетостта, като регионите с поначало послаба динамика на трудовия пазар са сред по-малко засегнатите. Казано с други думи, общините в застой си останаха в
такъв и през кризата, а тези, които са с динамични и бълбукащи трудови пазари, реагираха отчетливо. Месечните данни
на Агенцията по заетостта обаче ни позволяват да слезем на по-ниското ниво и да разгледаме равнищата на безработица
и тяхното изменение в хода на кризата и на общинско ниво, пише в анализ на Адриан Николов, която е чест от
поредицата на Института за пазарна икотомика по инициативата „265 истории за икономика”.

Към края на месец май само община Ружинци е с коефициент на безработица над 50%, но с над 40% са други осем,
всичките с трайно ниска икономическа активност. Очаквано, най-ниското равнище на безработица е в столицата – 4,4%,
но се наблюдава и значителен ръст през последните месеци. Сходно ниски – по 4,5%, са равнищата в Божурище и
Челопеч, а в индустриалната община Сопот - 5,2%.
В други водещи икономически центрове коефициентът на безработица за май достига и по-високи нива – 5,9% в
Пловдив, 5,8% във Варна и 6,7% в Бургас. В по-големите икономически центрове които привличат значителна трудова
миграция е възможно обаче данните на АЗ да подценяват реалното състояние на пазара на труда, в случаи когато новата
безработица се регистрира в общините, където пътуващите работници живеят, а не в тези, в които доскоро са работели.
Откъм абсолютния брой регистрирани безработни, очаквано, водещи са най-големите общини. Към края на май от общо
295 хиляди търсещи работа на Столична община се падат 29,3 хиляди души, по 10 хиляди са във Варна и Пловдив, 7
хиляди в Бургас, почти 6 хиляди - в Русе. От обратната страна е Челопеч, с едва 29 безработни. Прави впечатление, че
малките общини със силна минна индустрия – Челопеч, Чавдар, Лъки, Мирково – често са сред тези с много малък брой
безработни, което се обуславя с лекото отражение на кризата върху този отрасъл.
По-интересна е обаче динамиката в хода на кризата. Значителният пик в ръста на новорегистраните безработни беше в
средата на месец април, а към края на май дори повече хора постъпваха на работа, отколкото се регистрираха в бюрата
по труда. По тази причина имаме основания да смятаме, че изменението в равнищата на безработицата в периода
между края на февруари и края на май са достатъчно показателни за тежестта на удара върху местните трудови пазари.
Значителна негативна динамика на коефициента на безработица се наблюдава най-вече в общини, чиято икономика до
голяма степен зависи от туристическия отрасъл.
Между февруари и май най-големият ръст на безработицата – цели 13,1 процентни пункта е в Банско, следван от Разлог,
с 12,5 пр.п. По-слаб, но все пак значителен е ударът върху Хисаря (9,1 пр.п.), Велинград и Павел Баня (6,6 пр.п.), както и
Сандански (6,5 пр.п.). Тази динамика е до голяма степен обяснима, тъй като забраните за пътуване и затварянето на
заведенията практически блокираха основната дейност в тези общини и съответно прекъснаха източниците на приходи
на местния бизнес.
Най-тежко ударената община Банско беше и в условия на тотална карантина в края на март. Част от тази динамика обаче
може да се отдаде и на края на зимния туристически сезон, което също свива дейността на много хотели и ресторанти в
тези общини. Обратно, има 52 общини, в които ръстът на безработицата между февруари и май е под 1 пр.п., а в 28 от тях
дори има спад, но повечето от тях са с ниска икономическа активност и много висока безработица преди началото на
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кризисния период. Въпреки големия скок в абсолютно изражение, ръстът на безработицата в София е едва с 2,6 пр.п.,
във Варна – с 3 пр.п., в Пловдив - с 3,1 пр.п.
Динамиката на пазара на труда в туристическите общини до голяма степен предвещава ефекта от очаквания слаб
туристически сезон по морето. Особено в бургаска област има струпване на общини, в които повече от половината
заетост се формира от туристическия бранш, а вероятността тази година хотелите и ресторантите да наемат сходен брой
хора в сезона като миналата е нулева, което неминуемо ще тласне много повече хора към бюрата по труда.
Другият значителен риск за местните икономики (най-вече доминираните от индустриална дейност) би дошъл след
изтичането на мерките за задържане на заетостта в случай, че дотогава търсенето на местната продукция не се
възстанови до предкризисните си нива, което изглежда малко вероятно.
Към момента се обсъжда удължаването на мярката 60/40, но все още няма конкретно решение. Тук илюстрирахме
първия трус на локалните трудови пазари, но следващите няколко месеца ще ни донесат и други.
БНР
√ Очаква се президентът да наложи вето върху промени в Закона за МВР
Президентът Румен Радев обяви миналата седмица, че днес ще наложи частично вето в промените на Закона за МВР.
Промените бяха приети на 11 юни. Те предвиждат създаване на нова Главна дирекция „Жандармерия, специални
операции и борба с тероризма“, правоприемник на Специализирания отряд за борба с тероризма и на Главна дирекция
"Национална полиция“.
Новата структура ще предотвратява и пресича терористични действия, ще освобождава заложници, ще задържа или
обезврежда особено опасни престъпници или престъпни групи. Предвидено е възможността дирекцията да опазва
обществения ред.
Според президента промените в закона не отговарят на критериите за ефективност, ефикасност и безопасност, от които
трябва да се ръководи всяко решение в сферата на националната сигурност.
√ Заетост по регионални програми за близо 2000 безработни
Около 2000 безработни ще започнат работа по регионални програми за заетост, които ще се финансират с над 6
милиона лева от бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Това съобщиха от пресцентъра на
ведомството. С парите ще се осигури работа за период до 4 месеца.
Регионалните програми за заетост са предвидени за всяка област в България. Те се създават и реализират на основата на
предложенията на съответните областни и общинските администрации и се утвърждават от министъра на труда и
социалната политика.
През 2020 г. МТСП ще финансира по тях осигуряването на субсидирана заетост за период не по-малко от 3 и не повече от
4 месеца.
В изпълнение на регионалните програми за заетост през последните години са реализирани дейности за поддържане и
опазване на общинска и държавна собственост - училища, детски градини; пътища, паметници на културата, поддържане
и почистване на паркове, градини, междублокови пространства; както и екологични дейности като събиране и извозване
на отпадъци, озеленяване, подпомагане на пенсионерски клубове, посочват от социалното министерство.
√ ББР разширява обхвата за безлихвено кредитиране на засегнатите от Covid-кризата
Българската банка за развитие съобщи, че разширява обхвата на хората, които могат да кандидатстват за безлихвено
кредитиране на засегнатите от кризата с коронавируса.
За да получат до 4 500 лева безлихвен заем, вече не е нужно те да са в неплатен отпуск или с прекъсната дейност в
момента на подаване на искането за кредит.
Хората могат да кандидатстват и след като са се завърнали на работа, а единственото условие е да са имали трудов
договор в последните шест месеца преди кандидатстване.
Промените бяха утвърдени от правителството в сряда.
Сега
√ Предстои нов ремонт на бюджет 2020 заради корона кризата
Държавата трябва да даде гаранции за 310 млн. евро за участие в два фонда на ЕС
Държавният бюджет ще бъде актуализиран за втори път тази година заради последиците от коронавируса.
Законопроектът е одобрен на последното заседание на Министерски съвет и вече е внесен в Народното събрание.
Този път корекциите са по-скоро технически и не водят до промени в приходната и разходната част на бюджета. Те са
свързани с ангажиментите на страната ни в създадените на ниво Европейски съюз два фонда 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 за смекчаване на икономическия шок от Covidкризата.
За да участва в тези два фонда, България трябва да осигури държавни гаранции за 310 млн. лв. С толкова се завишава
сегашната сума за държавни гаранции, записана в бюджетния закон за тази година - от 1.535 млрд. лв. тя трябва да
стане 1.845 млрд. лв.
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За да участва в инструмента SURE, страната ни трябва да осигури гаранции на стойност малко над 107 милиона евро, а
приносът ни към Паневропейски фонд чрез Европейската инвестиционна банка е за 51 милиона евро.
Инструментът SURE е създаден в отговор на проблемите, възникнали на трудовия пазар след разпространението на
пандемията, се посочва в мотивите на законовите промени. Той ще допълва националните мерки, като предоставя
финансова подкрепа на държавите-членки за покриване на внезапните увеличения в публичните разходи за запазване
на заетостта. Общият бюджет на инструмента е 100 млрд. евро, като финансовата помощ ще се отпуска под формата на
заеми. ЕК ще набира средства от финансовите пазари, за да ги предостави впоследствие на държавите-членки, като за
целта е необходим ангажимент от държавите-членки за предоставяне на гаранции за риска, поет от ЕС. Размерът на
гаранцията на всяка една държава-членка е пропорционален на относителния дял на брутния й национален доход (БНД)
в този на ЕС. Максималният размер на ангажимент от България е приблизително 107,5 млн. евро, които отговарят на 0,4
% от БНД на ЕС. Предвижда се държавите-членки да предоставят гаранциите по силата на гаранционно споразумение,
сключено с Европейската комисия.
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, както и услуги в областта на здравеопазването, медицинските изследвания и образованието. Очаква се
фондът да мобилизира до 200 млрд. евро допълнителна целева ликвидност и краткосрочна капиталова подкрепа за
европейската икономика. Фондът ще се финансира от държавите членки на ЕС, като приносът им ще бъде под формата
на неотменими, безусловни гаранции при първо поискване, които ще покриват загубите и свързаните с тях разходи,
възникнали в изпълнение на операции, финансирани от ЕИБ и ЕИФ.
Това е втората актуализация на бюджета за тази година, породена от коронавируса. В началото на април основният
финансов закон бе коригиран, като приходната част бе намалена с над 2.4 млрд. лв., а разходите увеличени с 1 млрд. лв.
за мерки за запазване на заетостта. Така предварително планираният нулев дефицит бе завишен на 3.5 млрд. лв.
дефицит. Завишен бе и лимитът на новопоет държавен дълг тази година от първоначално планираните 2.2 млрд. лв. на
10 млрд. лв.
√ НАП откри съмнителни 670 млн. лева в касите на 3700 фирми
Данъчните подсещат бизнеса да не хитрува и да си поправи декларациите, ако парите са похарчени
Националната агенция по приходите (НАП) е засякла близо 3700 фирми със съмнително високи наличности в
касите. Става дума за общо почти 670 млн. лева, за които има разминаване между данните, които събира
информационната система на НАП, и годишните отчети на дружествата.
НАП е изпратила електронни писма до тези фирми, с които ги призовава сами да прегледат счетоводните си записи и да
направят доброволни корекции, в случай че парите не са налични.
Преди време приходната агенция установи, че много фирми хитруват, за да не плащат данъци - нарочно водят "на
каса" суми, които всъщност вече са били усвоени от собственика, за да се избегне облагането.
През 2017 г. при засичане на данните НАП хвана разминаване в касовите наличности на фирмите за 13 млрд. лева. И
тогава данъчните учтиво приканиха нарушителите да се поправят и да внесат дължимите данъци, ако искат да избегнат
ревизии и глоби. На следващата година отчитаните на хартия касови наличности спаднаха с 5 млрд. лв., а платеният
данък върху дивидентите се увеличи с над 130 млн. лв.
Сега приходната агенция прилага същия толерантен подход.
„Материалните запаси и касовите наличности имат много по-реалистичен размер в резултат от партньорския
подход, който НАП прилага. Тези 3700 компании имат възможност за доброволна корекция, преди да се възлага
контролно производство. Вярваме, че насърчаването на доброволното спазване на данъчния закон е подход от
взаимен интерес, който значително подобрява фискалната дисциплина“, обясни по повод подсещащите имейли
Пламен Димитров, зам.- директор на НАП.
√ Банките отказват да откриват сметки на чужди фирми
Неясният закон срещу прането на пари блокира инвестиционния процес, твърдят адвокати
Българските банки отказват да откриват сметки на фирми с чуждестранно участие или с капитал изцяло в чужбина.
Причина за това е новият закон срещу прането на пари, пише "Лекс", като цитира писмото на Обединението на
свободните адвокати (ОСА). Те настояват за среща с Българската агенция за инвестиции, Асоциацията на банките, ДАНС и
БНБ, за да бъде решен този проблем, който засяга пряко чуждестранните инвестиции в страната.
В писмото си адвокатите изтъкват, че новият Закон за мерките срещи изпирането на пари "съдържа множество условни и
метаюридически текстове с неясни хипотези, даващи възможност за разширително и противоречиво тълкуване". Те
обясняват, че законът е поставил банките под огромен натиск и с наказателните разпоредби, които предвиждат
непознати за българското право досега санкции в размер на милиони левове. Затова и банките
са преустановили откриването на сметки на български дружества с чуждестранно участие и на чуждестранни юридически
лица. "В резултат на това инвестиционният процес в страната е частично блокиран - невъзможно е да се реализира
каквато и да е инвестиция на територията на България, ако инвеститорът не разполага с банкова сметка в българска
банка", обясняват от адвокатското обединение.
Законът предвижда санкция от 5000 до 50 000 лв. за банките. Ако нарушението бъде извършено повторно, наказанието
става от 10 000 до 200 000 лв. За тежки или системни нарушения, ако деянието не е престъпление, санкцията е от 20 000
до 10 000 000 лв. или до 10 на сто от годишния оборот.
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Според адвокатите много от банките са променили условията си за откриване на набирателни сметки на новоучредени
юридически лица и разплащателни сметки на съществуващи, чиито собственици са чужденци или чуждестранни фирми.
Към март 2019 г. на практика всички банки са въвели специални условия за откриване на банкови сметки на юридически
лица със собственици чужденци. Някои от банките са въвели такси в размер на стотици евро само за проучване на
документите, без да поемат ангажимент, че банковата сметка ще бъде открита. Други банки приемат документите за
преглед, но впоследствие, или отказват откриването на банковата сметка (без каквато и да е обосновка), или изобщо не
се произнасят по искането. Има и клонове на банки, в които на чужденците директно бива отказвано откриването на
сметка.
Почти всички банки поставят като изискване чужденецът да има статут на пребиваващ в България – неизпълнимо условие
за повечето инвеститори. В много случаи банките отказват да откриват сметка дори когато лицата разполагат с
разрешение за постоянно пребиваване. Стига се и до парадоксални ситуации: дружества, които имат сметки в евро, и
които са реализирали предвидените в закона обороти, не могат да си открият сметки в лева, за да платят дължимия ДДС,
посочват юристите.
В писмото се изтъква, че потенциалните чужди инвеститори дори не могат да регистрират фирма в България, тъй като
това е невъзможно без банкова сметка. Това ги обезверява още на старта. "Много от тези наши клиенти смятат себе си за
коректни данъкоплатци и търсени търговски партньори. Вместо да получат отношение като към желани инвеститори, се
налага да им съобщаваме, че българските банки ги разглеждат по различен начин от местните лица и едно действие,
което те могат свободно да извършат в техните държави, тук се реализира изключително трудно", заявяват адвокатите.
√ Путин се колебае дали да се кандидатира за пореден мандат
Трябва да се работи, а не да се търсят приемници, обяви руският президент
Руският президент Владимир Путин не изключи възможността да се кандидатира за пореден мандат, ако на
предстоящото всенародно гласуване бъде одобрена съответната поправка в конституцията.
Това стана ясно от интервю на държавния глава за документалния филм „Русия, Кремъл, Путин“, който ще бъде излъчен
тази вечер от държавната телевизия „Русия 1“, съобщава БНР.
В интервюто, откъси от което руските медии вече публикуваха, Путин заявява, че все още не е решил окончателно дали
ще се кандидатира след 2024 година, когато изтича настоящият му втори пореден и общо четвърти президентски мандат.
В същото време той прогнозира какво предстои, ако конституционната поправка не бъде одобрена: „Ако това не стане,
след две години, знам го от личен опит, вместо нормална и ритмична работа на много равнища, ще започне едно
оглеждане в търсене на възможни приемници. Трябва да се работи, а не да се търсят приемници“.
Според държавния глава политическата система в Русия трябва да има определени гаранции за самосъхранение, да бъде
устойчива както на вътрешни, така и на външни шокове.
Гласуването на поправките в конституцията ще се осъществи от 25 юни до 1 юли.
В. Монитор
√ Борисов честити Международния ден на йогата
Във Фейсбук страницата на индийското посолство в София публикуваха клип, в който министър-председателят Бойко
Борисов честити Международния ден на йогата.
"Да поздравя моя колега Нарендра Моди за милото писмо. С удоволствие ще го поздравя него и всички, които
практикуват йога. Максимално бързо отворихме местата, където се практикува йога. Много хора по този начин по-лесно
ще преодолеят този страховит вирус. Здравият дух живее в здраво тяло. Йога практиките винаги са давали подобни
резултати", казва премиерът във видеото. Индийският премиер Нарендра Моди днес насърчи индийците да практикуват
йога, за да подсилят имунната си система.
Според индийския премиер йогата укрепва имунната система. По думите му тя е уместната в сегашните времена, той
като именно дихателната система на тялото е неблагоприятно засегната от COVID-19.
√ ЕЦБ: Гърция трябва да помогне на банките да намалят лошите кредити
Гърция трябва да завърши реформите си, за да помогне на търговските банки да намалят лошите кредити в портфейла
си. Това ще помогне и за облекчаване последиците от коронакризата. Това каза представителят на Европейската
централна банка (ЕЦБ), отговарящ за страната, Франческо Друди, цитиран от сайта ekathimerini.com.
Коронакризата повлече много страни, включително Гърция, към дълбока рецесия. Така усилията на кредиторите в
страната да намалят портфейла си с неактивни кредити бяха спряни.
За неактивен кредит се приема този, при който дълго време не е имало никакво движение и плащания. В някои страни
това означава 90 дни просрочение, при други – 180 дни.
„Макар и да е рано да се направи точна оценка по отношение на броя лоши кредити, то е ясно, че отражението върху
печалбата на банките ще е значенително”, посочи Друди, като допълни, че трябва да се предприемат реформи.
„Мерките може да варират от подобрено законодателство в областта на банкрутите до подобрена рамка по отношение
на онлайн търгове”, каза още Друди.
Към момента търговските банки в южната ни съседка разчитат на схема за държавни гаранции, носеща името Херкулес.
С нея те се надяват да облекчат продажбата на лоши кредити за 30 млрд. евро. Крайната цел е делът на неактивните
заеми да спадне наполовина до 20% към края на 2021 г.
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√ Земеделските производители сами ще решат как да бъдат подпомогнати
Земеделските производители сами ще решат как да бъдат подпомогнати за загубите, претърпени заради пандемията.
Това каза министърът на земеделието Десислава Танева, съобщи БНР.
Те ще могат да избират дали субсидията им да бъде на база площи, които обработват или на база дохода, който са
декларирали.
Дали да получат 65 лв. на декар или 65 лв. на 1000 лв. обявен в данъчната декларация доход. Изборът обаче няма да е
индивидуален, а на браншовите организации, уточни Танева.
България ще разпредели 100 млн. лева, за да компенсира загубите на земеделците.
Танева обясни, че останалите производители ще бъдат подпомагани по различен начин.
Производителите на плодове ще получат 50 лв. на декар; на рози 90 лв. на декар; на грозде 30 лв. и на оранжерийни
зеленчуци 540 лв. на декар. Подпомагането на животновъдите: 53 лв. на глава животно за говеда; 63 лв. за биволи; 10 лв.
за овце и кози; 1 лв. за свине. Птицевъдите ще получат по 8 ст. за кокошка 5 лв. пък е компенсацията за пчелно
семейство.
Предстои предложението за плащанията да бъде обсъдено с представители на браншовите организации и с
Европейската комисия.
Намеренията на Министерството на земеделието са кандидатстването да бъде максимално облекчено и до края на
лятото средствата да бъдат изплатени на земеделците.
√ Партията на Вучич печели вота в Сърбия с 63%, опозицията бойкотира
Партията на Александър Вучич печели парламентарните избори в Сърбия на фона на бойкотирането на вота от страна на
опозицията. Управляващата формация на Вучич печели над 63% от гласовете, според предварителни резултати, огласени
от Сръбската избирателна комисия, предаде БНР. Социалистите на Ивица Дачич, които са втори, получават над 10%.
Данните на две социологически агенции също дават преднина на формацията на държавния глава с 62%, партията на
Дачич е втора с близо 11%, трети е Сръбският патриотичен съюз, който до момента получава малко повече от 4%.
Лидерът на Сръбската прогресивна партия Александър Вучич заяви, че формацията му е спечелила над 2 милиона гласа.
В обръщение след вота той посочи, че партията му е получила най-голямото доверие на гражданите в историята, но към
нея има и сериозно предупреждение от страна на народа - представителите й да бъдат още по-отговорни, сериозни и
усърдни.
"Това не значи, че народът е доволен от нас. Това значи, че той е разбрал и знае каква отговорност и сериозно
отношение иска в бъдеще. Означава, че иска от нас и да се променим - да бъдем много повече от това, което сме били
до момента, да дойдат много млади хора, които гражданите до момента не са могли да видят, да вложим много повече
енергия от досега и всяко усилие да бъде още по-голямо." - каза Вучич.
Лидерът на Сръбската социалистическа партия Ивица Дачич честити изборната победа на Александър Вучич. По думите
му е много важно, че Сърбия е запазила политическата си стабилност, като се имат предвид предизвикателствата, пред
които е изправена, когато става дума за държавни и национални интереси. Дачич изрази задоволство от изборните
резултати и посочи, че партията му е готова да продължи сътрудничеството си с формацията на Вучич, ако това е в
интерес на държавата.
Парламентарният вот обаче беше бойкотиран от някои опозиционни сили. Лидерът на Алианса за Сърбия Драган Джилас
коментира, че "фалшивите избори на Александър Вучич" са се провалили.
"Бойкотът изпълни смисъла си - напълно оголи режима и днес всички можаха да видят как изглежда Сърбия: заплахи
към гласоподавателите, купуване на гласове, "български влакове", лица, гласуващи по няколко пъти. Тези лъжовни
избори не успяха - на тях излязоха по-малко от 50 на сто от гражданите на Сърбия." - обобщи той.
Club Z
√ Валери Симеонов иска 50% по-нисък данък за коли с газова уредба
Според предложените текстове няма да има значение дали уредбата е монтирана допълнително или колата е била
произведена с нея
Лидерът на НФСБ и зам.-председател на Народното събрание Валери Симеонов, както и група други народни
представители, предлагат намаление с 50% на данъка на автомобили с маса до 3,5 тона, които имат монтирана газова
уредба. Това става ясно от внесен за обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и
такси.
Според представенята идея за промяна за намалението няма да има значение дали устройството е монтирано
допълнително или ако колата е произведена с такова. Според Симеонов и група законът трябва да влезе в сила от първи
януари на 2021 година.
В мотивите си към предложението вносителите обясняват, че този тип автомобили, които се движат на газ, "не
замърсяват околната среда или замърсяват в най-малка степен." Като се имали предвид и последните промени, които
отчитат цената на данъка спрямо две компоненти - екологична и имуществена - депутатите стигат до извода, че
незамърсяващите коли няма нужда да плащат "екологичната" компонента.
Според тях, логичният аргумент - че така всеки ще си монтира газова уредба, без да я позлва, е икономически
несъстоятелен.
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"Икономическата логика в 99% от случаите показва, че монтираните АГУ се ползват с оглед на по икономически изгодно
гоиво. От друга страна контрола върху ползвателите на АГУ е изключително строг и задълбочен, като всяка една уредба
преминава прегледи и задължително е придружена от паспорт", пише още в мотивите към предложението.
Тъй като данъкът върху автомоболите по своето същество е местен, вносителите предлагат наличието на газова уредба
да се впише в талоните на колите. Именно така пък собствениците ще доказват пред местната власт, че влизат в рамките
на новата разпоредба. Тъй като всяка община определя сама ставката на данъка, то според предложението, поправката
ще гарантира 50% по-ниска цена от по принцип обявената от местната власт.
"В предложената законова рамка, от общинските съвети зависи правилното прилагане на Европейските насоки за
опазване на околната среда, а именно: чрез по-нисък данък да бъде стимулирано ползването на незамърсяващи
околната среда горива, което би довело и до намаляването на данъчната тежест върху най-уязвимите граждани - с ниски
доходи", завъшрват мотивите.
Към законопроекта има и нещо като финансова обосновка, според която, приемането на промените няма да доведе до
допълнителни разходи за държавата и общините, а "напротив ще доведе до увеличаване на приходите в общинските
бюджети".
Не се казва все пак колко приход ще загубят общините, имайки предвид, че българските автомобили масово използват
газови уредби.
БНТ
√ Подпомагат с 50 млн. лв. туристическия сектор
50 млн. лв. за сектор "Туризъм" отпуска социалното министерство. Това каза в Бургас днес заместник-социалният
министър Зорница Русинова. С новата мярка "Заетост за теб" от 1 юли ще бъдат подпомогнати всички фирми в
туристическия бранш, които работят на територията на Бургаска област.
Общо 160 млн. лв. ще отпусне социалното министерство, за да подпомогне работодателите при наемането на
безработни заради COVID кризата. Това ще гарантира заетостта на хората за 3 месеца. Само за сектор "Туризъм" са
предвидени 50 млн. лв.
"Субсидираме заплатата в размер на минимална работна заплата плюс осигуровките от страна на работодател и
работник", заяви зам.-министър Русинова.
Последните месечни данни показват, че туристическите общини са с най-висок ръст на безработицата. Само в Бургас тя е
7% или това са около 2500 безработни само в сектор "Туризъм."
От бранша обаче са категорични, че финансовата помощ от държавата няма да им бъде от полза.
Според хотелиера Диляна Цонева: "Хотелите вече са си наели персонал, които са отворили и работят с минимален
персонал. Т.е. от тук нататък дали ще се наемат допълнително работници не се знае. Не виждаме от тук нататък как би
помогнала тази мярка", категорична беше тя.
От 1 юли, освен възможностите по „Заетост за теб", започва и програмата в помощ на превозвачите и туристическия
сектор, която ще гарантира допълнителни 290 лева към заплатите на служителите.
√ "Главна инспекция по труда": Не се съгласявайте уговореното в договора да е по-ниско от получаваното
В последните десетина години "Главна инспекция по труда" предприема специални мерки в изпълнение на приоритета
си срещу недекларирания труд изобщо. Строителството е един от секторите, които е носител на най-много случаи на
недеклариран труд. 25 до 30% на случаите на работа без договор са установени именно там.
"Това, което нашите проверки установяваха в периода на COVID кризата, не ни изненада с нищо", каза в студиото на
Сутрешния блок на БНТ изпълнителният директор на ИА "Главна инспекция по труда" инж. Румяна Михайлова.
Проверките при строителството са целогодишни. Отговорността за безопасността е изцяло на работодателя. Инж.
Михайлова отбеляза, че условията на труд по обектите се подобряват. Все още трябва да бъдат подготвени работниците
за това какво обхващат преките им задължения. На първо място по важност остава контрола по безопасността на
работодателя.
В 99% от случаите трудовите злополуки са предотвратими, отбеляза инж. Михайлова.
Вече стартираха проверките по морските курорти. Старта на кампанията обикновено е съпроводен с увеличаващ се за
кратко време брой на регистрираните трудови договори. В последствие проверките установяват сериозни като брой и
тежест нарушения.
На първо място проблем е продължителността на работния ден. Не спазената междудневна почивка е грубо нарушение
на трудовото законодателство. Извънредният труд се изплаща на минимална работна заплата.
При приключване на трудовата дейност, работодателите "забравят" да платят последната работна заплата.
"Не се съгласявайте уговореното в договора да е по-ниско от получаваното от вас", предупреди Михайлова.
√ Експерти: Mинимална заплата по отрасли е добра идея, но кой ще води преговорите?
Това е стара идея за една национална минималната заплата и такива по отрасли, която варира, отбелязаха и
икономистът Лъчезар Богданов, и бившият социален министър Иван Нейков в сутрешния блок на БНТ.
Нейков подчерта, че синдикализацията намалява през годините, има много сектори, в които няма синдикати и няма кой
да води преговорите за заплати и тогава излиза необходимостта от националната минимална заплата.
Вече трета година стана, откакто сме ратифицирали Конвенция 131 на МОТ, която показва как точно да бъде определяна
минималната работна заплата. Ние сме я ратифицирали и не я прилагаме, обясни Иван Нейков.
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И поясни, че не сме създали механизъм за национална минимална заплата, а говорим за създаването на такива в редица
сектори.
В крайна сметка към какво се стремим - стремим се българската икономика, която е догонваща и се надяваме да
постигне растеж. При растеж да вдигаме минималната заплата, но когато имаме криза, когато имаме шок на пазара на
труда, както беше 2008-9, както е сега, не искаме точно сега да вдигнем административно заплатите, така че бизнесът да
си каже: "Ми, то по-добре да уволняваме хора", коментира Лъчезар Богданов.
Договарянето за плащането на болничните е важен за финансовата стабилност на НОИ, защото тя не е добра и ако не е
републиканският бюджет НОИ няма да може да си изпълни функциите, предупреди Иван Нейков.
√ Слаб е интересът към Българското Черноморие
Повечето от хотелите в курортите край Варна все още са затворени. А в тези, които работят, туристите са малко,
предимно българи и румънци.
Заради пандемията с COVID-19 кризата в туризма като че ли се задълбочава. Много от туристите изчакваха с отмяната на
резервациите си с надеждата през лятото заразата да отшуми. Сега категорично можем да кажем, че анулираните
почивки се увеличават. Хотелиерите също изчакват. Някои казват, че ще отворят през юли, други обаче са категорични, че
това лято хотелите им ще останат затворени, за да не трупат загуби.
Пусти алеи и плажове, празни хотели, затворени магазини. Така изглежда един от морските курорти край Варна.
Стела Деянова - хотелиер: Наистина е много тъжно. И аз сутрин като идвам на работа, просто комплексът е празен,
просто все едно идвам в късна есен, много късна, преди зимата. И за 15 години не съм виждала това.
Хотелът на Стела Деянова работи с една трета от капацитета си.
Стела Деянова - хотелиер: Наистина е по-изгодно да не отвориш, понеже няма да трупаме разходи, но аз се надявам, че
нещата ще се променят.
Цените ще запазят миналогодишните си нива, категорични са хотелиерите. Според тях дори да има намаления няма да
бъдат привлечени повече туристи.
Георги Цветков - хотелиер: Има отмяна на резервации и ще има много. Поради страх, че може да не се осъществят
пътуванията, определени полети може да се канселират.
От бранша са притеснени, че полските туристи, които трябва да пристигнат в края на месеца с автобуси, няма да дойдат,
тъй като не са договорени транзитни коридори. За тази тревожна ситуация, турооператори от Варна предупредиха
институциите още през март.
Георги Герчев - туроператор: Тоест, стигаме до нашата стара истина, че няма ли транспорт, няма ли транспортни
коридори - транзитни, може би няма да има туристи.
От туристическия бранш са категорични, че сезонът ще бъде изключително труден и много от хотелиерите ще работят с
нулева печалба и дори на загуба.
√ УНИЦЕФ и МОН с образователна платформа за деца в малките населени места
Дистанционното обучение по време на пандемията се превърна в изпитание за мнозина. Но и в успешен пример за
развиване на нови знания и умения, особено при децата със специални потребности.
Именно към тях е насочена и новата образователна платформа, която изграждат от УНИЦЕФ в партньорство с
Министерството на образованието. Тя е ще в помощ на децата и родителите в по-малките населени места, където
достъпът до специалисти е силно ограничен.
Майката на детето Татяна Илиева разказа: "Ние се преместихме от София тук на село, за да бъде по-спокойно за детето,
да може да играе навън и тя се чувства добре тук".
"Много обичам да играя с кокошките, да готвя", споделя и детето.
В пловдивското село Красново семейството на 11-годишната Мария започва нов етап в борбата с аутистичните проблеми
на детето.
Проблемите на Мария започнаха, когато стана на 4г, най-много имаме нужда от индивидуален подход, категорична е
майка й.
Но често трупат горчив опит. Още в първи клас бързо разбират, че Мария не може да остане в училището, което е на
метри от дома им.
"Децата не можаха да я приемат, затова бяхме принудени да отидем в най-близкото училище, което е в град Стрелча,
където я приеха много добре, където има три часа ресурсно подпомагане", разказа майката на Мария.
Toтка Трифонова- ресурсен учител: Мария среща затруднения в общообразователните предмети, но музиката и
рисуването, както и работата с компютри много й се отдават. С Мария дистанционното обучение се случи много добре,
ние много бързо се адаптирахме към новите условия.
В момента абсолютно всички образователни ресурси са неприложими и неефективни за работа с децата със специални
образователни потребности.
За да може да работи и с логопед и психолог, Мария посещава и център за деца с увреждания в Панагюрище. От там
също изпращат материали на детето във времето на извънредното положение. Така става ясно, че координацията между
специалистите и семейството може да се случва и онлайн. Каквато е и една от целите на образователната платформа,
която подготвят от УНИЦЕФ.
"Такава платформа много би ни облекчила, защото Мария в понеделник и сряда е в училище, през останалото време би
могла с ресурсния учител да ползва тази платформа", смята майката.
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И докато Мария рисува, майка й не спира да мечтае: "Да бъде самостоятелен човек, да може да се справя сама в
живота".
Дума
√ Числа пред и зад маските
Преди две седмици 10 души у нас заразяваха 8, сега - 14
Преди няколко дни кметовете на девет града, сред които Остин, Сан Антонио, Далас, Хюстън, написаха писмо до
губернатора на Тексас Грег Абът с молба да възстанови правото на местните власти да наложат на населението да носи
маски. Според тях това е "един от най-добрите начини да запазите бизнеса отворен и хората в безопасност от КОВИД-19".
Причината за тази молба е в увеличените случаи на заразени след разхлабването на ограничителните мерки. Ден покъсно губернаторът на Калифорния Гавин Нюзъм обяви маските за задължителни на фона на нарастващите случаи на
заразени след възстановяването на работата в много сектори и скока на хаспитализираните с коронавирус. Според него
по-добрата възможност, вместо връщането към "Стойте у дома!", е предпазването, което се свежда до носенето на
маски...
Разбира се, това е проблем на американците и нас - българите, не ни засяга. (Освен когато Америка откаже да ни приема
заради КОВИД-19). Защото нас Господ, който все още е българин, и аурата на премиера ни пазят.
"Задачата ми е да ви опазя живи - край! Всички мои колеги, които се правеха на бабаити, сега, като хилядите трупове ги
слагат по найлонови чували и няма къде да ги погребат, ние, Господ да е с нас, така да минем. Така че, ще започвам и
свършвам с едно - искам да запазим българите живи и здрави", заяви премиерът на 15 април, при 34 нови случая, общо
747 установени и 36 починали. А стигна до: "Не бих призовал към по-строги мерки, точно обратното - по-дисциплинирани
мерки - сервитьорът с маска, дистанцията в заведенията, където има повече събирания на хора, ако може да не се
провеждат или да се направят по-разширено". Това е на 19 юни при 132 новозаразени, шестима починали и 333
заболели медици!
У нас "маските вече са отменени, връщане няма!" Поне така каза в петък вечер директорът на НЦЗПБ проф. Тодор
Кантарджиев. Иначе, препоръката му е в магазините да се носят маски, защото така се познавал културният и образован
човек! Оказа се, че "Прекалено много разчитахме (от Щаба - б.а.) на съзнание, поне да не се събират..." Но те се събират,
защото "мерките паднаха", защото премиерът дава пресконференция за спални и дронове в затворено помещение с по
двама души на квадратен метър и никой с маска. Щом той може, другите защо да не могат?
Сега ситуацията била различна. Ами да, различна е - с шумни улични дефилета, с прегръдки и множество влажни целувки
се изпращат абитуриенти, но балове уж няма! Маските са задължителни в градския транспорт, но само половината са с
маски, като една трета от тях ги носят под брадичката или под носа и гледат с присмех останалите. Готови са да проявят и
агресия, ако им се направи забележка. В аптека от 15 кв.м (без рафтове и витрини!) от 7 души с маски под носа са една
клиентка и аптекарката, останалите са без маски!
Ние обаче помним уверението на премиера от средата на май, че при три поредни дни с над 100 новозаразени връщаме
ограниченията. Е, нямало да е автоматично въвеждане 100% на всички мерки от извънредното положение, но...
Любопитното през последната седмица е, че има по над 100 регистрирани случая, но през ден! Случайност? Съвпадение?
С 1000 проби по-малко установените случаи са с около 35 повече!
Не било страшно, защото било на клъстери. "Причината за възникването на тези клъстери са наши български граждани,
които се прибират от чужбина, за да изкарат летния сезон", каза здравният министър Кирил Ананиев. Ами като са "от
чужбина", защо масово падат карантините тъкмо на пристигащите от чужбина? Или говорим за различни чужбини?
А, да! И мачът... Да броим ли обратно от 14 до 0?
И още малко числа: "Преди две седмици 10 души у нас заразяваха 8. За съжаление, индексът на предаване на
коронавируса в момента е висок - 10 души предават инфекцията на 14". Май пак не сме адекватни.
Нали обичаме да се сравняваме с други страни? Мерките ни не били като в Северна Македония, където имало
полицейски час, заявяваме гордо. Да се сравним с южните си съседи, където хиляди българи смятат да почиват. Първи
случай в Гърция е регистриран на 26 февруари. В момента общо заразените са 3256 (19 нови), починалите са 190 (един
нов), в критично състояние, т.е. в интензивни отделения, са 9, общо тестваните са 278 895 (26 755 на 1 млн. души).
Първи случай в България е регистриран на 8 март. В момента общо заразените са 3872 (нови за денонощието са 117,
починалите са 199 (6 за денонощие), в интензивни отделения са 13, общо тестваните са 116 214 (16 723 на 1 млн.
население).
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Е, докога може да продължи гостоприемството на съседите ни и дали за тях туристическият сезон е по-важен от здравето
на нацията? И пак за сравнение: в магазин в малък български курортен град около 15 румънски туристи - до един с маска.
И не "еднократни", омазани от 40-дневно носене под носа, а наистина еднократни и надлежно поставени. А те докога ще
идват у нас, като ни гледат колко се "пазим"?
Защото от 19 юни Словения, а от 22 юни - и Естония, въвеждат карантина за пристигащи от България! В неделя сутрин не
пристигна и чартърът с туристи от Рига - в Латвия отчели, че в последните седмици у нас заразените са над 15 на 100 хил.
души население!
Е, и у нас всичко беше наред, когато властта слушаше експертите. Но сега рейтингът е по-важен. А очевидно целта на
занятието не е грижата за здравето на нацията, а грижата за личния имидж.
Може пък наистина КОВИД-19 да не е от опасните инфекции. Особено, когато нямаш заболял роднина, приятел или
колега!
√ Пламен Младеновски вероятно ще оглави КЕВР
Управляващата партия ще предложи за нов шеф на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски,
сегашен директор на дирекция "Електроенергетика и топлоенергетика" в регулатора, който работи там от 2013 г.,
започвайки от експертна длъжност. Това обяви шефът на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов.
Основно заради него е съкратено и изискването за професионален стаж. Младеновски се смята за политически
необвързан. В края на миналата седмица парламентът откри процедурата по избор на нов председател на Комисията за
енергийно и водно регулиране и четирима членове. Още през април изтекоха мандатите на председателя Иван Иванов,
който бе представител на Реформаторския блок от предишния парламент, както и на енергийните членове на комисията
от ГЕРБ Евгения Харитонова и Светла Тодорова, водният комисар Димитър Кочков от БСП и Владко Владимиров от
"Обединените патриоти", който държи икономическия ресор. Темата стана актуална, когато в началото на месеца стана
ясно, че парното може да поскъпне въпреки поевтиняването на природния газ. Това предизвика гнева на премиера,
който обяви, че съставът на КЕВР е за смяна. Таско Ерменков коментира, че парламентарната група на БСП все още не е
решила кои ще са нейните номинации. За шефското място социалистите не смятат да се борят, защото не мислят, че имат
шанс. Най-вероятно ще бъде подкрепен за нов мандат водният комисар Димитър Кочков. Претендентите ще станат ясни
на 3 юли.
√ Започва нов дебат за роуминга в ЕС
Европейската комисия отново отваря разговор за роуминга, този път конкретно за цените на едро. Ходът може да
предизвика битки между телекомуникационните оператори, пише "Ройтерс". Преди три години Европейският съюз
сложи край на тарифите за мобилен роуминг в рамките на блока, така че крайните потребители да могат свободно да
разговарят, пращат смс и сърфират в интернет на същите цени, които са договорили у дома, без да се налага да плащат
такси заради това, че са в чужбина. Това тласна потреблението, в резултат на което ползването на услуги за мобилни
данни в общността е нараснало десетократно, сочи доклад на ЕК към края на 2019 г.
Доставчиците на телекомуникационни услуги обаче все още плащат такси на едро на своите колеги в другите страни, за
да използват мрежите им. ЕС въведе регламент, според който поетапно те да се понижават - планът изтича през 2022 г.,
когато таванът на цените на едро ще падне до 2,5 евро за гигабайт.
ЕК сега търси обратна връзка от индустрията и заинтересованите страни. Органът на европейските регулатори за
електронни съобщения (BEREC), от своя страна, иска допълнително да намали таваните на цените на едро, за да даде
тласък на операторите на мобилни виртуални мрежи, които поначало използват мрежите на конкурентите си.
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Компаниите, правителствата, експертите, регулаторите и потребителите имат срок до 11 септември, за да предоставят на
ЕК своята позиция по въпроса дали таваните да бъдат намалявани още.
√ Ново правителство в Ирак с независима политика?
Анкара не забравя старите си практики да държи ръката си на пулса на процесите, този път - и в Багдад
Напоследък в анализите на наблюдателите по цял свят Турция фигурира предимно с политиките и действията й в Сирия,
Либия, Източното Средиземноморие и отвреме навреме - със "ситуационния съюз с Москва". Не се пропуска
"ахилесовата й пета", която трови съня на всеки политик и повечето граждани в страната на Ердоган - т.нар. кюрдски
въпрос. Но обикновено се пропуска, че Анкара следи под лупа не само всичко, случващо се при съседите й, не само
внимава във връзка с протичащите процеси на Балканите, но и за всичко, свързано с териториите, които някога са били в
рамките на Османската империя. Без значение какви проблеми има в страната и дали рецесията е хванала за гушите
турските граждани. Когато става въпрос за кюрди, където и да живеят, очи се разширяват, уши се уголемяват и
автоматично се задейства механизмът за намиране на точните начини за отстояване на интереси и собствени стратегии.
Те са едни и същи от десетилетия. Ако нещо в Турция не се променя, това е спазваната безусловно и последователно
позиция, че
"няма да позволим кюрдска държава никога"
Анкара внимателно наблюдава първите реакции на новото правителство в Багдад с премиер Мустафа Ел-Казъми, което
получи вот на доверие от иракския Меджлис (парламента). Ирак с онази територия, която е наречена Иракски
Кюрдистан, не слиза от дневния ред на Анкара, а определянето на личностите, които ще заемат водещи управленски
позиции в страната, е от значение за Турция. Независимо, че спрямо лидерите в Иракски Кюрдистан стремежите винаги
са били за поддържане на особено близки отношения, граничещи с "да ги държим неизменно под око". Затова
погледите са насочени към Багдад, където Ел-Казъми бе предложен от президента Бехрем Салих за премиер и, ако няма
събития като онези от площад "Тахрир", може да се предвиди, че след година ще има избори. Надеждите са за водене на
балансирана политика, казват в Анкара, но се чакат резултати от започналите преговори с представители на САЩ по
основните политически, икономически и военни въпроси.
Известно е, че неотдавна Меджлисът в Ирак взе решение всички чужди военни сили, намиращи се на територията на
страната, да я напуснат. Приема се, че това може да бъде от решаващо значение като подкрепа за Ел-Казъми във
водените от него преговори със САЩ, а може и да даде поводи за натиск във вътрешен план. Но в Анкара редица
наблюдатели бързат да подчертаят, че съгласно конституцията на Ирак, изготвена по американски образец, официално
се определят религиозните и етническите основи, върху които се изгражда управлението на страната. Кабинетите се
формират от 12 шиити, шестима сунити, трима кюрди и един християнин, което принципно съответства на основните
етно-религиозни групи в иракското общество. Меджлисът обаче има право да добави и един държавен министър, който
трябва да бъде от общността на тюркмените. След като вече след дълги преговори е постигнато съгласие да се даде вот
на доверие на правителство на Ел-Казъми, очакванията в Турция са да се води независима и уравновесена политика.
Впрочем, такова е желанието несъмнено и на повечето иракчани. Причината? Ирак е територия за борба между САЩ и
Иран за надмощие, влияние и съобразяване с интересите им, а това изисква внимателна политика без взимане на
страна. Затова е важно в това шесто по ред правителство след американската инвазия в страната през 2003 г.
кой ще бъде избран в кабинета
за да отстоява интересите на Багдад. Безспорно, министрите ще са изправени пред съществени политико-икономически
проблеми. Ако се вникне в начина, по който са били избрани, ясно ще проличи колко противоречиви са били позициите
на основните партии и на представителите на етно-религиозните общности. Петнадесет от 22-ма министри са били
одобрени още на 7 май, петима не са получили одобрение при първо гласуване, а за две места дори не е имало
кандидати. Вторият вот е бил на 6 юни и тогава кабинетът като цяло е бил подкрепен от 247 депутати от общо 329
присъстващи. Най-много внимание е било отделено на избора на външен министър. Знае се, че в Ирак името - в случая
на външния министър, не е толкова важно, колкото коя етно-религиозна общност представлява той.
Избраният за външен министър Фуад Хюсейн - кюрд, е познато име в иракската политика. Изборът му е изключение,
защото е имало решение в новия кабинет да не участват министри от предишния. А той е бил министър на финансите в
кабинета на Адил Абдул Мехди и в същото време е представител на партията на лидера на Иракски Кюрдистан Барзани в
Багдад (Кюрдска демократична партия, KDP). Той бе и кандидат за президент през 2018 г. като представител на Иракски
Кюрдистан. Видно е, че положените усилия на KDP в Багдад са дали резултат, а това говори и за съответно влияние в
политическия живот на страната. Друг въпрос е дали и каква външна подкрепа е имало. Шиитите едва ли са във възторг
от този избор, защото за външната политика на страната от значение е дали шиит или кюрд ще е начело на външното
министерство. Т.е. накъде ще се накланят везните към САЩ или към шиитски Иран
Коментари в Анкара посочват, че лидерите на Иракски Кюрдистан са положили неимоверни усилия в задкулисни
действия, за да се назначи кюрд за външен министър, както и да имат министър на петрола. За Ербил, столицата на
Иракски Кюрдистан, министър на петрола е важен пост, защото от него зависи "паят", който се получава от централното
управление в Багдад към местната власт за добивания петрол. А в Ербил петрол да искаш! Но Ел-Казъми е предпочел
шиит за този пост - Ихсан Абдул Джабар. За министър на бежанците е гласуван християнин - Иван Хаик. Всъщност, това са
имената, които са били най-коментирани и оспорвани. Предстои наблюдаването на действията им и дали предварително
обявената политика на неутралитет ще бъде реализирана на практика.
В Ирак всичко може да се очаква. Обстановката никак не е мирна. Особено след като ситуацията в Иран, Сирия и изобщо
в Близкия изток не вещае спокойни дни. Друг въпрос е проблемът с кюрдите, който Турция държи да бъде в рамките на
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нейните стратегии. Една тема, която Ердоган непрекъснато дискутира с Белия дом и Москва, но информациите за
позициите не винаги стигат до гражданите. Експертите гадаят по имена, случайни изявления в социалните мрежи или
след предприети действия. В случая с Ирак и Анкара е в очакване, без да забравя за старите си практики да държи ръката
си на пулса на процесите. Този път и в Багдад.
В последните дни обаче напрежението между Турция и Ирак отново расте, след като турски специални части и
хеликоптери атакуваха позиции на бойците от Кюрдската работническа партия. Багдад поиска Анкара незабавно да
прекрати нападенията в Северен Ирак, в отговор плановете са... още турски бази в този район.
Мениджър
√ Социалното министерство предлага повишаване на санкциите за недеклариран труд
При повторно нарушение, свързано с недеклариран труд, наказанието за работодателя да е глоба в размер от 15 000 до
20 000 лв., а за виновното длъжностно лице - глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв. Това предвиждат промени в Кодекса
на труда, които Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане. Със
законопроекта се предлага и повишаване на административната санкция за системни нарушения, свързани с
използването на недеклариран труд и за неплащане в срок на дължимите от работодателя трудови възнаграждения или
обезщетения.
Изброените нарушения засягат в значителна степен интересите на работниците и служителите, като имат за последствие
ощетяване на социалноосигурителната система и създават условия за нелоялна конкуренция между предприятията,
поради което са с висока степен на обществена опасност, особено ако се допускат системно от един и същи работодател.
За осигуряване на превенцията и гарантиране на спазването на трудовото законодателство в това отношение е
необходимо размерът на административната санкцията да е възпиращ, поради което се предлага работодателят да се
наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 до 30 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в
размер от 10 000 до 20 000 лв.
Целта на завишаването на глобите е да се гарантира правилното функциониране на пазара на труда и да има по-висока
превенция спрямо този вид нарушения, които съществено ограничават правата на работниците и служителите и водят до
нелоялна конкуренция между работодателите.
Предвижда се и възможност при установено нарушение на трудовото законодателство да се сключва споразумение за
намаляване на санкцията, като се поставя ограничението, че нейният размер не може да бъде по-малък от 70% от
минималната санкция за съответното нарушение. При повторни и системни нарушения се изключва възможността от
подобни споразумения.
Със законопроекта се гарантира, че трудовите договори на учителите няма да бъдат прекратявани едностранно от
работодателя до момента, в който не придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при общите условия. С
предложените промените в Кодекса на труда се усъвършенстват трудовите отношения с международен елемент,
включително при командироване. Регламентира се по ясен начин, че по ясен начин, че приложимият закон към
трудовите правоотношения с международен елемент е Кодекса на труда, като той ще се прилага за трудовото
правоотношение между работодател и работник или служител, чието място на работа е в България или в чужбина,
доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България.
Целта е да се гарантира равнопоставеност на работниците и служителите, както и възможност да се ползват от закрилата
на трудовото законодателство, независимо от тяхното гражданство.
С предложените разпоредби се намалява от 8 на 4 месеца изискването за минимален трудов стаж за ползване на платен
годишен отпуск от работници и служители, които постъпват за първи път на работа.
Дава се възможност чрез колективно трудово договаряне синдикатите и работодателите на браншово и отраслово
равнище да договарят по-голяма продължителност на извънредния труд на работник или служител, но не повече от 300
часа в рамките на една календарна година. В същото време се запазва заложеното в Кодекса на труда ограничение за
извънреден труд до 150 часа годишно, когато няма сключен колективен трудов договор.
Предложението има за цел да подпомогне развитието на индустриалните отношения в страната, като се осигуряват
повече възможности на социалните партньори да намерят по-добър баланс при организиране на работното време,
отчитайки спецификите на отделния отрасъл или бранш.
Изискването колективният трудов договор да е на ниво отрасъл или бранш, а не на ниво предприятие, ще гарантира
равнопоставеност между работодателите и справедлива конкуренция между тях.
С промяна в друга разпоредба се предвижда тютюнопроизводителите също да могат да наемат работници с еднодневни
договори за краткотрайна селскостопанска работа по време на прибирането и обработката на реколтата.
Включването на тютюнопроизводителите в обхвата на работодателите, които могат да сключват такива договори ще
допринесе за по-доброто функциониране на пазара на труда в определени региони на страната, където това
производство е традиционен сектор.
√ Дончев: Ще разполагаме с ресурс от 30 млрд. евро от ЕС до 2027 г., ако защитим предложенията си
Числата, които се коментират по отношение на свежите допълнителни средства, с които страните-членки на Европейския
съюз ще могат да разполагат следващите години, са впечатляващи. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев в Стара
Загора, където се проведе партийно събрание на ГЕРБ, предаде БНР.
„В случая ако говорим за България, ако предложението бъде прието близко до вида, в който е предложено, това
означава 9 милиарда евро за следващите четири години плюс цялата многогодишна финансова рамка, която така или
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иначе очакваме, което означава, че България има на разположение публичен ресурс до 2027 година от почти 30
милиарда евро", коментира вицепремиерът.
„Трябва да се преборим това предложение да бъде прието в близък до първоначалния му вариант, но в същото време да
се подготвим как тези средства да бъдат инвестирани умно и да носят ефект, а не да потънат в пясъка като вода",
допълни Дончев.
Според него специален акцент трябва да се постави върху иновациите, дигитализацията и темата за енергийната
ефективност.
√ Данъчната политика не трябва да се променя, категоричен е Горанов
Данъчната политика на трябва да се променя. Това заяви в Стара Загора финансовият министър Владислав Горанов,
цитиран от БНР.
„Сегашното съотношение на облагане е най-справедливото възможно по отношение на средната класа. Всеки опит за
въвеждане на прогресивно подоходно облагане ще означава само до едно: вие, активните, образованите хора, да
плащате двойно по-високи данъци, което според мен, е неправилно и демотивиращо", каза министърът.
По думите му 282 хил души са запазили работните си места благодарение на мяркатa 60/40. Горанов подчерта, че тя ще
остане в сила докато е необходимо да се подкрепят предприятията в затруднение.
„Това, върху което трябва да се фокусираме в следващите няколко месеца, е изграждането на една смислена
политическа програма, защото само след шест месеца са новите избори", заяви още финансовият министър, като добави,
че се надява до края на годината страната ни да се присъедини валутно-курсовия механизъм ERM II, известен като
чакалнята на Еврозоната.
√ ЧЕЗ подкрепя професионалното образование в електроенергетиката
В желанието си да подкрепи професионалното образование в областта на електроенергетиката, ЧЕЗ стартира „Енергия за
бъдещето“ – нов специализиран сайт. Компанията започва и издаването на електронен бюлетин, който ще излиза
веднъж на три месеца.
„Избрахме нова форма, чрез която да насърчим и мотивираме младите хора да намерят своята професионална
реализация и развитие в българската електроенергетика. Надяваме се да предложим интересна информация на
партньорите ни от професионалните гимназии, техните ученици и студентите, които да изберат енергийния сектор за
своя съдба, независимо дали ще работят в областта на инженерните науки, търговската дейност или ИТ сферата, които
също са част от дейностите ни. Българската енергетика има нужда от талантливи и успешни специалисти и нашата цел е
да запалим интереса на младите хора към този изключително динамичен, ключов и интересен сектор“, заяви Карел
Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.
На специализирания сайт „Енергия за бъдещето“ и в бюлетина към него ще има новини от сферата на
електроенергетиката и на професионалното образование, ще бъдат представени основните професии в компаниите от
Групата на ЧЕЗ в България, стъпките, които водят към успешна кариера и възможностите за развитие на младите хора в
компанията и в сектора като цяло.
√ СЗО: Пандемията от COVID-19 се ускорява
Пандемията от коронавирус се ускорява. Това предупредиха от Световната здравна организация.
В петък за 24 часа са регистрирани повече от 150 хиляди нови случая. Това е най-големият брой инфекции за ден в
световен мащаб. Почти половината от заразените са в Северна и Южна Америка, като в Бразилия броят им стана над
един милион.
Междувременно броят на заразените с коронавируса в световен мащаб достигна 8 808 301 души към 13:00 часа в събота.
Това сочат данните на университета „Джонс Хопкинс“.
Най-тежко засегнати са САЩ с регистрирани 2 255 119 случаи на коронавирусна инфекция, следват Бразилия – 1 032 913,
Русия – 583 879, Индия – 410 451 и Великобритания – 304 580.
На Балканите Турция отчита най-голям брой заразени – 186 493 души. В Румъния са регистрирани 23 730 души с COVID19, в Сърбия - 12 803, в Северна Македония – 5005, в Босна и Херцеговина – 3273, в Гърция – 3256, в Албания – 1891.
Общият брой на починалите в света е 464 715 души. Най-голям брой смъртни случаи има в САЩ – 119 719, следват
Бразилия – 49 976, Великобритания - 42 674, Италия – 34 610, Франция – 29 636 и Испания – 28 322.
√ Европейският парламент призова за бързо приемане на България в Шенген
С резолюция Европейският парламент призова в най-кратки срокове България и Румъния да бъдат приети в Шенген.
Документът, който беше гласуван на пленарната сесия на ЕП в петък вечерта, се отнася до положението в Шенгенското
пространство вследствие на избухването на пандемията от COVID-19, съобщиха от пресцентъра на партия ГЕРБ.
В рамките на разискванията преди вота евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ и зам.-председател на Комисията по граждански
свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП Емил Радев настоя Съветът да представи нов проект за решение относно
присъединението на България и Румъния към Шенгенското пространство по сухопътни, морски и въздушни граници.
„Взаимното доверие между държавите-членки повече от всякога е ключово условие за ефективното функциониране на
Шенгенското пространство, а България нееднократно е доказвала, че сигурно и надеждно пази външните граници на ЕС”,
мотивира се евродепутатът. „Искрено се надявам поредният призив на ниво ЕП за ускорено приемане на България и
Румъния в Шенгенското пространство да не остане само на хартия като резолюцията от 11 декември 2018 г., а този път
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наистина да бъде чут от Съвета”, коментира Радев. Според него пълноправното членство на двете страни означава поефективно и завършено пространство за свободно движение за повече европейски граждани.
„Мястото на България е в Шенген”, категоричен бе евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ. По думите му страната ни технически е
изпълнила всички заложени критерии и дори има пълен достъп до Шенгенската информационна система, но за
пълноправното ни членство все още липсва решение на политическо ниво.
Емил Радев отбеляза още, че въпреки предизвикателствата, пред които кризата с COVID-19 изправи функционирането на
Шенгенското пространство, то остава едно от най-големите постижения на ЕС.
С гласуваната вчера резолюция ЕП изразява съжаление за последиците, съпътстващи затварянето на вътрешните граници
на ЕС. С документа се настоява за пълна координация на европейско ниво, както и за бързо облекчаване на
ограниченията по вътрешните граници на Съюза.
√ 17 инвестиционни посредници и банки се включват в инициативата „Ден за акции“ на БФБ
17 инвестиционни посредници и банки участват в шестото издание на инициативата на Българска фондова борса и
Централен депозитар „Ден за акции“ на 25 юни. Инициативата има за цел да подобри инвестиционната култура и
увеличи знанието за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в страната ни.
Големият брой партньори на инициативата дава широк достъп на физическите лица до капиталовия пазар и ги улеснява
да търгуват с акции без такси и комисионни на този ден. Инвестиционните посредници и банки, които се включват в
„Деня за акции“ са: Авал Ин АД, Българо-американска кредитна банка АД, Българска банка за развитие АД, БенчМарк
Финанс АД, Евро-финанс АД, Елана Трейдинг АД, Капман АД, Карол АД, МК Брокерс АД, Обединена българска банка АД,
Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД, София Интернешънъл Секюритиз АД, Тексим Банк АД, Токуда Банк АД, Фоукал
Пойнт Инвестмънтс АД, Ъп Тренд ООД и Юг Маркет АД.
По време на инициативата „Ден за акции“ всички индивидуални инвеститори (физически лица) ще могат да закупят или
продадат акции от основен пазар на БФБ без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ в
инициативата инвестиционен посредник или банка. Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени на 25 юни
поръчки на физическо лице с обем не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка. Всички инвестиционни
посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти –
физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.
√ Ръст на европейските борси в очакване на новини от срещата на лидерите на ЕС
В петък европейските фондови борси записаха ръст в ранната търговия в очакване на новини от петъчната
видеоконферентна среща на лидерите на ЕС, по време на която те обсъдиха плана за възстановяване след пандемията от
коронавирус и бюджета на блока за следващите 7 години, пише Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 73,74 пункта, или 1,18%, до 6 297,81 пункта и е на път да запише
седмичен ръст. Бенчмаркът е напреднал с около 36% от мартенското си дъно. Немският индекс DAX записа ръст от 99,76
пункта, или 0,81%„ до 12 381,29 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 73,74 пункта, или
1,18%, до 6 297,81 пункта. Френският измерител CAC се повиши с 53,26 пункта, или 1,07%, до 5 012,01 пункта.
В петък Европейският съвет разискваше предложението на Европейската комисия за изтегляне на заем на стойност 750
млрд. евро от международните пазари, които след това да бъдат разпределени на държавите членки под формата на
грантове и кредити. Дискутиран беше и предложеният бюджет на ЕС за 2021-2027 г. в размер на 1,1 трлн. евро.
„Като се има предвид, че предложението трябва да бъде одобрено от всяка страна членка, борбата на политическия ринг
е интензивна. Това обаче забавя осигуряването на стимули за тежко засегната европейска икономика, която е изправена
пред най-голямата си рецесия от Втората световна война“, коментира Хан Тан от FXTM.
Анализаторите обаче не очакват бързо да бъде постигнато споразумение въпреки призивите на германския канцлер
Ангела Меркел за демонстриране на повече солидарност между европейските страни,
Междувременно на пазарите се появиха нови притеснения относно забавянето на икономическото възстановяване от
пандемията, след като около 400 души в кланица в Северна Германия дадоха положителни проби за коронавирус. Ръст
на новите заразени се наблюдава и в няколко американски щата, както и в китайската столица Пекин.
След големите губещи в сесията е германския доставчик на платежни услуги Wirecard, чиито акции се сринаха с 49,88%,
следвайки вчерашния крах с 60%, след като членът на борда на директорите Ян Марсалек заяви, че компанията може да
е станала жертва на „измама в значителни размери“. Вчера от фирмата заявиха, че одитори от ЕY са ги информирали, че
не могат да намерят 1,9 млрд. евро от консолидиран баланс на компанията. Тази сума се равнява на една четвърт от
общи баланс.
Акциите на Lufthansa скочиха с 0,99%, след като „Ханделсблат“ съобщи, че основният акционер в авиокомпанията Хайнц
Херман Тийле се е свързал с политици в Берлин, с които е дискутирал обещаната държавна помощ от 9 мрд. евро.
Втори ден на спад за Dow
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати в четвъртък, като Dow jones отчете втори
пореден ден на спад на фона на растящия брой на новите случаи на заразени с COVID-19 в САЩ и разочароващите данни
за заетостта, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 39,51 пункта, или 0,15%, до 26 080,1 пункта. Широкообхватният индекс
Standard & Poor's 500 напредна с 1,85 пункта, или 0,06%, до 3 115,34 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq отчете ръст от 1,85 пункта, или 0,06%, до 3 115,34 пункта, регистрирайки пети пореден ден на
повишение.
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„Занапред ще бъде много по-трудно да се постига ръст от тези нива, освен ако фундаментите не се подобрят“, коментира
Меган Хорнеман от Verdence Capital Advisors
Акциите на Facebook, Amazon и Netflix подкрепиха Nasdaq с лек ръст, съответно от – 0,17%, 0,49% и 0,47%.
Поевтиняването на книжата на Carnival и American Airlines с 1,41% и 2,89% ограничи печалбите на S&P 500.
Няколко щата в САЩ съобщиха за ръст на новите случаи на заразени с COVID-19. Аризона отчете рекорден скок на
потвърдените инфекции, докато Тексас регистрира ръст от 11% на хоспитализираните пациенти. Същевременно с това
Калифорния отчете най-големият си дневен ръст на инфекциите от началото на пандемията.
Негативно на пазарите се отразиха и данните за заетостта. През седмицата до 13 юни са били подадени 1,508 млн.
заявления за помощи при безработица. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха 1,3 млн. заявления.
„Макар че молбите намаляват за 11-та поредна седмица от рекордното си ниво през март, миналата седмица е отчетено
най-бавното темпо на забавяне в процентно изражение от началото на април“, коментира Питър Бууквар от Bleakley
Advisory Group.
Ръст в Азия
Азиатските фондови борси регистрираха повишения в последната сесия за седмицата, следвайки вялата търговия на
Уолстрийт и надеждите, че Китай ще задържи под контрол огнището на COVID-19 в Пекин, предаде Маркетоуч.
„Азиатските инвеститори са окуражени от бързата реакция на Китай към новите случаи на инфекция в Пекин от тази
седмица. Въпреки това оптимизмът остава приглушен от новите случаи в САЩ“, коментира Стивън Инес от AxiTrader Corp.
В Китай, континенталният бенчмарк Shanghai Composite се повиши с 28,32 пункта, или 0,96%, до 2 967,63 пункта, а
Shenzhen Composite напредна с 22,77 пункта, ли 1,19%„ до 1 931,1 пункта. Хонконгският Hang Seng добави 178,95 пункта
към стойността си, или 0,73%, завършвайки сесията при ниво от 24 643,89 пункта.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 123,33 пункта, или 0,55%, до 22 478,79 пункта,
докато южнокорейският показател Kospi се повиши с 7,84 пункта, или 0,37%, до 2 141,32 пункта.
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 6,1 пункта, или 0,1%„ до 5 942,6 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) се търгуват почти без промяна. Основният индекс SOFIX отчете
минимален спад от 0,10 пункта, или 0,02%„ до 458,99 пункта. BGTR30 се понижи с 0,70 пункта, или 0,15%„ до 471,46
пункта. BGBX40 и BGREIT се задържаха на нива от 97,19 пункта и 133,48 пункта.
Cross.bg
√ Ден на паметта и скръбта в Русия
В Русия е Ден на паметта и скръбта - годишнината от нападението на нацистка Германия срещу Съветския съюз. На 22
юни 1941 година за СССР започва Великата отечествена война, завършила почти 4 години по-късно след милиони жертви
и опустошения.
Денят е установен като дата от календара на Руската федерация от 1996 година.
Ежегодната патриотична акция "Линия на паметта" за 29-и път стартира снощи в Москва, посветена на Деня на памет и
скръб, отбелязващ началото на Великата отечествена война, съобщи председателката на Комитета за обществени връзки
и младежка политика в правителството на руската столица Екатерина Драгунова, цитирана от БТА и ТАСС.
Заради епидемичната обстановка тази година форматът на акцията "Линия на паметта" е променена. Отменена е
театрално-концертната програма и участието на зрители. Въпреки това всички желаещи, които поискат да запалят свещ
на "Кримска набережна", могат да го направят.
"Традиционно вечерта на 21 юни ние палим 1418 свещи, колкото са дните на войната И те горят през нощта и целия
първи ден на войната", заяви пред журналистите ръководителят на столичния департамент за култура Александър
Кибовски.
Той добави, че тази година организаторите са се отказали от една традиция - първата свещ да запалва някой от
фронтоваците, които са приели първия бой на 22 юни 1941 година.
"Днес решихме да не каним ветерани на акцията. Вместо тях свещите ще запалят доброволци. В акцията се включиха 170
доброволци, които до сутринта ще следят нито една свещ да не угасне", каза Драгунова.
Основно събитие в Деня на памет и скръб ще стане общонационалната минута на мълчание, която едновременно във
всички региони на Руската федерация ще започне в 12,15 ч. московско време - часът, в който е излъчено в ефир
обръщението на народния комисар на външните работи на Съветския съюз Вячеслав Молотов, в което той съобщава за
нападението на Германия.
Едно от основните прояви е акцията "Свещ на паметта", която по традиция се организира през нощта на 21 срещу 22 юни.
Тази година тя е с ограничен брой участници - представители на движението "Доброволци на победата", "Млада гвардия
на "Единна Русия" и други организации, които ще запалят светилници (лампади) пред паметниците на загиналите.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
В огнищата на заразата: има ли нови случаи? - на живо от засегнатите райони.
Как се търгува с политическо влияние?
Минимална работна заплата по отрасли - ще се вдигнат ли заплатите ни?
Какви са рисковете, ако работим без трудов договор?
БТВ, „Тази сутрин"
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Ексклузивно: Директно от Брюксел, евродепутатът Елена Йончева.
Защо броят на заразените с коронавирус у нас се увеличава, а мерките отпадат? Гост. Проф. Радостина
Александрова от БАН.
На живо: Масови тестове за КОВИД19 в редиците на БСП, след като Янаки Стоилов даде положителен резултат.
Как дърво падна на сантиметри от 2-годишно дете в центъра на Кюстендил?
По каква формула ще се определя минималната работна заплата в различните сектори? В студиото президентът
на КНСБ Пламен Димитров.

√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Лицемерие е да се ахка какво говорят Бобоков, Божков и Прокопиев - 4 пъти политици торпилират закона за
лобизма;
в. Труд - Пенсиите - 50 на сто страхове и съмнения;
в. Телеграф - Юруш на селските къщи заради пандемията;
в. Монитор - Изкараха на светло 90 000 коли на газ.
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - 1,8 млрд. лева за фермерите до края на 2020 г.;
в. 24 часа - Върнахте тати, благодари 12-годишният Алекс на Външно;
в. Труд - Георги Гергов обнови БСП-Пловдив;
в. Труд - За 20 минути минаваме "Кулата";
в. Телеграф - Бизнесменът Цветомир Найденов разкри: Лавина от заплахи залива свидетели срещу олигарха Божков;
в. Телеграф - Скъсана язовирна стена докара потоп в Добричко;
в. Монитор - Депутатите пред медиите - на подиум и с видеонаблюдение;
в. Монитор - Казват присъдата на олигарха Прокопиев след седмица.
Водещи интервюта
в. 24 часа - Здравко Здравков, главен архитект на София: Намаляваме височината и параметрите на застрояване в някои
зони с новия устройствен план на София;
в. 24 часа - Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Големите проекти в енергетиката се изпълняват заради
последователната ни политика при спазване на правилата;
в. Труд - Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища, пред "Труд": Повече от
30% надценка на сергията не е оправдана;
в. Телеграф - Кметът на Радомир Пламен Алексиев: Взривове на пещерняци ни оставиха без вода;
в. Монитор - Емануил Георгиев, експерт към Центъра за безопасен интернет: Дефицитът на социални умения у децата е
причина за онлайн тормоза.
Водещи анализи
в. 24 часа - Грипът по-опасен от коронавируса;
в. 24 часа - Енергетика с характер;
в. Труд - Радикалните тълпи ще дойдат и за вас;
в. Труд - БНТ и свободата на злословието;
в. Телеграф - Прокопиев сам разобличи БГ секцията на Свободна Европа като част от мейнстрийма му;
в. Монитор - Прокопиев се издаде, освети че БГ секцията на "Свободна Европа" е част от мейнстрийма му.
√ Предстоящи събития в страната на 22 юни
София
От 11.00 часа в зала „Европа" на Конферентен център „Проджект Лаб" на бул. „Мария Луиза" 58В ще се проведе
заключителна пресконференция на Министерството на правосъдието по проекта „Изграждане на средства за
видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително
и при трансгранично сътрудничество в правораздаването".
От 11.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция на Икономическия и социален съвет на тема „Eвропейският
зелен пакт - икономически, социални и екологични предизвикателства и възможни решения за България".
От 12.00 часа Софийски градски съд ще гледа делото срещу Столична община за мръсния въздух в София.
***
Бургас
От 20.30 часа на сцената на Летен театър - Бургас ще бъде представена постановката „Жена ми се казва Борис".
***
Велико Търново
От 10.00 часа кметът на Община Велико Търново Даниел Панов ще участва в международна видеоконференция
за дигитализация на културното наследство.
***
Гоце Делчев
От 11.00 часа на улица „Пейо Яворов" 1 ще се проведе пресконференция за официално откриване на
изградената нова оранжерия на адреса по проект „Подкрепа на социалните предприятия и насърчаване на
заетостта".
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***
Пловдив
От 11.30 часа пред сградата на Дом на културата „Борис Христов" ще се състои официалното откриване на
инициативата „Френската седмица", предхождаща франкофонския фестивал „Златен ключ".
***
Сливен
От 21.00 часа на паркинга до парк „Юнак" в рамките на пътуващото автокино ще се състои прожекция на филма
„Ятаган". От 22.30 часа ще бъде представен филмът „Екшън".
***
Смолян
От 9.30 часа в Регионална библиoтeĸa „Николай Вранчев" ще се проведат летните ателиета на библиотеката под
надслов „Лятoтo, дeцaтa и библиoтeĸaтa - 2020".
***
Стара Загора
От 10.00 часа в Къща музей „Гео Милев" ще започнат летните занимания за деца „Четем и рисуваме",
„Литературни закачки" и „Да съставим приказка".
От 10.00 часа в детския отдел на библиотека „Родина" ще се състои инициативата „Нашият невероятен, див и
красив свят" - създаване на тематични презентации, облаци от думи за уникалността.

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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