Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ АИКБ предупреди: Европа се самоубива със Зелената сделка
От АИКБ настояват за нова зелена дипломация и да не се говори срамежливо в бъдеще за данъка. Позицията на
работодателската организация изрази председателят й Васил Велев на пресконференция в БТА. Събитието бе
организирано от Икономическия и социален съвет (ИСС), след като миналата седмица те излязоха със становище по
въпроса за Зелената сделка.
По думите на Велев ние сме най-засегнатата държава от Зелената сделка в целия Европейски съюз. Той оценява усилията
на ЕС за затвърждаването му като световен лидер за постигане на неутралност по отношение на климата и парниковите
газове.
"Това, което Европа в момента прави, е едно самоубийство. За това ние апелираме да не се говори толкова срамежливо
за данъка", настоя Велев.
Изоставането от големите световни икономики ще се задълбочава и занапред, даже и да няма Зелена сделка с
ожесточаване на публичните политики.
Европа не може сама да реши проблемите, а може сама да се самоубие с разделянето на политиките, предупреди Васил
Велев. Според него освен на зелената дипломация Европа трябвало да наблегне на развитите технологии
Off News
√ Васил Велев: Европа се самоубива със Зелената сделка
Eвропа се самоубива със Зелената сделка. Това коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ), на пресконференция на Икономическия и социален съвет.
Председателят на АИКБ обясни, че делът на Европа в световната генерация по парникови газове е 9,8%, което е почти два
пъти по-малко от САЩ и три пъти по-малко от Китай, и почти колкото Индия.
Тези три страни не си поставят такива цели като ЕС, което не е отскоро и води до деиндустриализация, както и до
изнасяне на енергоинтензивните производства в тези страни, заяви той.
Това ще доведе до затваряне на предприятия в Европа, освобождаване на хора и внасяне на същите продукти
произведени на друго място, но на същата планета, категоричен е Велев.
АИКБ оценява усилията на ЕС за затвърждаването му като световен лидер за постигане на неутралност по отношение на
климата и парниковите газове, допълни председателят на АИКБ.
Относно коронавирусната криза Велев добави, че изоставането от големите световни икономики ще се задълбочава и
занапред, даже и да няма Зелена сделка.
Европа нямало да може сама да реши проблемите, а можело сама да се самоубие с разделянето на политиките, смята
той.
“Зелената сделка не е просто акт на Европейската комисия, а на онази комисия, която ще определя развитието на
България и Европа в следващите 30 години", заяви Проф. Лалко Дулевски, председател на Икономически и социален
съвет (ИСС).
Дулевски е категоричен, че България е една от най-засегнатите страни в ЕС по отношение на трансформациите, които
предстои да бъдат извършени във всички икономически сектори. Той обясни, че трябва да се реагира адекватно от
гледна точка на интересите.
От думите му стана ясно, че ИСС подкрепя идеята ЕС да се превърне в лидер на процесите за постигане на неутралност по
отношение на политиката за климата.
Дулевски обясни, че дискусията за Зелената сделка трябва да продължи на всички нива и на всички заинтересовани
страни.
Формулирането и очертаването на Зеления пакт е на финала и от тази гледна точка всички действия са спешни, настоя
председателят на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров.
Димитров каза, че от синдиката искат налагане на механизъм за въглероден данък на вносни стоки и услуги, които идват
от трети държави.
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България гради своята позиция, само че интензивността, с която я защитава, трябва да се засили, добави той.
Председателят на КНСБ заяви, че ако се приеме европейското законодателство по "зелената сделка" за климатичен
неутралитет до 2050 г. в този му вид, най-засегнатите от това сектори в България ще бъдат енергийният, и то в частта,
която засяга въглищата, и транспортът, и през вторичността на натиска - металургията, химията, строителството, селското
стопанство.
Финансовите инструменти се очаква да бъдат известни през юли месец и целият пакет за възстановяване на ЕС от
Зелената сделка. Средствата трябва да бъдат ориентирани, за да минимизират заплахите, отбеляза Димитров.
В средата на февруари месец синдикатите изразиха готовност за протести. Те бяха категорични, че не приемат "Зелената
сделка" на Европейския съюз и смятат, че тя ще постави под въпрос бъдещето и сигурността на работещите в
електроцентралата "Мини Марица-Изток". Според тях подписването на "Зелената сделка" ще наруши 12 директиви и
много регламенти. Те обясниха, че и цената на тока ще се повиши, ако "Зелената сделка" бъде приета.
В. Дума
√ Васил Велев: Европа се самоубива със Зелената сделка
Европа се самоубива със Зелената сделка. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ) Васил Велев. Той обясни, че делът на Европа в световната генерация по парникови газове е 9,8%, което е
почти два пъти по-малко от САЩ, три пъти по-малко от Китай и почти колкото Индия. Тези три страни не си поставят
такива цели като ЕС, което не е отскоро и води до деиндустриализация, както и до изнасяне на енергоинтензивните
производства в тези страни, заяви той. Това ще доведе до затваряне на предприятия в Европа, освобождаване на хора и
внасяне на същите продукти, произведени на друго място, но на същата планета, категоричен е Велев.
Формулирането и очертаването на Зеления пакт е на финала и от тази гледна точка всички действия са спешни, настоя
председателят на КНСБ Пламен Димитров. Той каза, че от синдиката искат налагане на механизъм за въглероден данък
на вносни стоки и услуги, които идват от трети държави. България гради своята позиция, само че интензивността, с която
я защитава, трябва да се засили, добави той.
Председателят на КНСБ заяви, че ако се приеме европейското законодателство по "зелената сделка" за климатичен
неутралитет до 2050 г. в този вид, най-засегнатите от това сектори в България ще бъдат енергийният, и то в частта, която
засяга въглищата, и транспортът, и през вторичността на натиска - металургията, химията, строителството, селското
стопанство.
Investor.bg
√ Експерти: Зелената сделка не е изгодна за България, засилва неравенството
Енергетиката, транспорта, селското стопанство в страната ни ще бъдат най-засегнати от сегашния вариант за
преход към нисковъглеродна икономика
България е една от най-засегнатите страни по отношение на трансформациите, които предстои да бъдат извършени във
всички икономически сектори вследствие на т. нар. зелена сделка на ЕС. Ускореният преход към нисковъглеродна
икономика ще породи нови неравенства, а това не е просто акт на Европейската комисия, а на онази комисия, която ще
определя развитието на България и Европа в следващите 30 години.
За това предупреди проф. Лалко Дулевски, председател на Икономически и социален съвет (ИСС). Институцията излезе
със становище на тема „Eвропейският зелен пакт – икономически, социални и екологични предизвикателства и
възможни решения за България“, в чиято разработка са се включили социалните партньори от работодатели и
синдикати.
Дулевски напомни, че ЕС иска да се превърне в лидер по неутралност на въглеродните емисии по отношение на климата
с взаимоизгодни проекции, но трябва да се променят сроковете и да се вземе предвид новия план за възстановяване на
Европа заради пандемията с коронавируса.
„Принципно ИСС подкрепя усилията на ЕС за предотвратяване на климатична катастрофа, но акцентира на редица
препоръки, свързани със сроковете за постигане на целите на Зелената сделка, с въглеродния данък, с необходимостта
от нов тип дипломация на ЕС“, коментира проф. Дулевски и уточни, че България има основателни причини за резерви по
отношение на ускорения преход към нисковъглеродна икономика.“
Перспективите
От регионален износител България може да се превърне в крупен вносител на електроенергия. От поредица от
документи, които са произведени от ЕК при формулирането и очертаването на Зеления пакт, става ясно, че
проектозаконът е на финала.
„България има червени линии, които не трябва да се преминават. До есента законът ще бъде приети трябва да се
изпълнява, но дори да се постигнат дерогации те ще са тежки и трябва да се изпълняват“, заяви президентът на
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров.
По думите му нашата страна трябва да вземе пример от Полша, която е категорична при отстояване на позициите си в
защита на националните си интереси при постигане на дерогации.
Пламен Димитров каза, че от синдиката настояват за налагане на механизъм за въглероден данък на вносни стоки и
услуги, които идват от трети държави.
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„България гради своята позиция, само че интензивността, с която я защитава, трябва да се засили“, смята лидерът на
КНСБ. Той информира, че финансовите инструменти се очаква да бъдат известни през юли, както и за целия пакет за
възстановяване на ЕС от Зелената сделка.
„Средствата трябва да бъдат ориентирани, за да минимизират заплахите“, отбеляза Димитров. Президентът на КНСБ
уточни, че ако се приеме европейското законодателство по Зелената сделка за климатичен неутралитет до 2050 г. в този
му вид, най-засегнатите от това сектори в България ще бъдат енергийният, и то в частта, която засяга въглищата, и
транспортът, и през вторичността на натиска - металургията, химията, строителството, селското стопанство.
Пламен Димитров добави, че най-важната причина за това е свързана с дела на електроенергия, която се произвежда от
въглища.
Според него най-щадящият към нашите възможности и ресурси, който отговаря на националните ни интереси подход, е
заложеният в Интегрирания план за климата и енергетиката - въглищните централи да работят до 2030 г.
„Това е постижима цел, със съответните дерогации и намаляващ капацитет“, каза Димитров, но изтъкна, че АЕЦ "Белене"
няма да е готова към 2030 г., но заместващите мощности могат да са през ВЕИ или природен газ, като и това е под
условие.
„Ако не се реши проблемът с договорите на американските централи, механизмите за капацитет не са възможни, защото
ЕК не позволява това, а ако няма механизми за капацитет, и останалите въглищни мощности не могат да бъдат
гарантирани“, допълни синдикалистът.
Димитров е на мнение, че в позицията си България трябва да настоява да няма натиск по Зелената сделка за това кога и
какво непременно трябва да затвори. Той добави, че спешно е необходим план за срок от пет-десет години за
въглищната част на енергетиката, в частност за комплекса "Марица Изток" - неговата индустриална трансформация и
развитие на нови мощности, без да се смята, че енергийната му част ще изчезне.
Преразглеждане на модела
Председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев е категоричен, че „Европа се
самоубива със Зелената сделка“.
Причина за емоционалното му изказване е, че делът на Европа в световната генерация по парникови газове е 9,8%, което
е почти два пъти по-малко от САЩ и три пъти по-малко от Китай, и почти колкото Индия.
„Тези три страни не си поставят такива цели като ЕС, което не е отскоро и води до деиндустриализация, както и до
изнасяне на енергоинтензивните производства в тези страни, поясни Велев. - Това ще доведе до затваряне на
предприятия в Европа, освобождаване на хора и внасяне на същите продукти произведени на друго място, но на същата
планета.“
Той отбеляза, че АИКБ оценява усилията на ЕС за затвърждаването му като световен лидер за постигане на неутралност
по отношение на климата и парниковите газове.
Велев обаче подчерта, че в ЕК не са изследвали как горските фондове компенсират въглеродните емисии, което може да
докаже, че в България сме въглеродно неутрални.
Според председателя на АИКБ предприятията от металургията и тежката химия ще бъдат засегнати от Зелената сделка,
защото те консумират значително количество енергия и нейната висока цена ще ги направи неконкурентоспособни.
„Европа няма да може сама да реши проблемите, а може сама да се самоубие с разделянето на политиките“, твърди
Велев.
Председателят на АИКБ смята, че освен на "зелената дипломация", Европа трябва да наблегне и на данъка "въглероден
двуокис", и на технологии, свързани със складирането на енергия чрез водород, на алтернативния вариант за складиране
на енергия чрез развитие на капацитета на батериите, на космически базирани технологии за производство на
електроенергия и изпращане на земята, за улавяне и утилизиране на въглеродния двуокис.
Цената на прехода
Пламен Димитров не се нае да определи колко работни места в страната ще бъдат засегнати от Зелената сделка, но
посочи, че в енергийната част става дума от 90 до 150 000 души. „Това е голяма социална цена, но не е най-важната, поважната е енергийната сигурност, а когато няма достатъчно предлагане на електроенергия, цената ще тръгне нагоре“,
заяви синдикалистът.
Според него най-щадящият към нашите възможности и ресурси и отговарящ на националните ни интереси подход е
заложеният в Интегрирания план за климата и енергетиката - въглищните централи да работят до 2030 г. Той добави, че
спешно е необходим план за срок от пет-десет години за въглищната част на енергетиката, в частност за комплекса
"Марица Изток" - неговата индустриална трансформация и развитие на нови мощности, без да се смята, че енергийната
му част ще изчезне.
Actualno.com
√ Зелената сделка - самоубийство на Европа, а за България - режим на тока?
Това, което Европа прави, е едно самоубийство. Така председателят на АИКБ Васил Велев коментира европейската
зелена сделка и предупреди, че България е най-засегнатият член на ЕС от тази сделка. Той апелира да не се говори
толкова срамежливо за Данък „Въглероден двуокис“ (СО2 данък), да се наблегне на зелената дипломация и на новите
технологии. Защото, по думите му „самоубивайки се ритуално няма да решим проблема, а ще го задълбочим“.
На пресконференция в БТА, организирана от Икономическия и социален съвет, посветена на зелената сделка, Велев
изтъкна, че делът на Европа в генерирането на парникови газове е под 10% - почти два пъти по-малко от САЩ и почти три
пъти по-малко от Китай и горе долу колкото Индия.
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„Тези три страни не си поставят такива цели като ЕС, което не е ново и води до деиндустриализация на ЕС и до изнасяне
на енергоинтензивните производства в тези страни, до затваряне на предприятия в Европа, освобождаване на хора и
внасяне на същите продукти, произвеждани на друго място, но на същата планета“, отбеляза той и заключи: „За
въглеродния двуокис няма граници. Това, което Европа прави е едно самоубийство“.
Представяйки данни за приноса на икономиките за световния брутен вътрешен продукт (БВП), Велев обърна внимание,
че делът на европейската икономика ще намалява ускорено. Китай за 2020 се предвижда да има малък ръст на БВП,
докато европейската икономика ще се срине със 7.2%, по прогнози на самата ЕК, изтъкна още той.
„Това изоставане от големите световни икономики ще се задълбочава даже и да няма зелена сделка, даже да няма
ожесточаване на тези екологични политики“, категоричен е Велев.
„Европа не може сама да реши тези проблеми, може сама да се самоубие и да стане по-дребна и незначителна и още
по-малко влиятелна в определянето на световните приоритети, затова апелираме за нова зелена дипломация,
настояваме да не се говори срамежливо в бъдеще за СО2-данък или мито“, подчерта председателят на АИКБ. Той посочи
и защо България най-много ще пострада от зелената сделка: Използваме най-много енергия за единица БВП - за 1000
евро БВП използваме 448 кг. нефтен еквивалент при средно 120 кг. за ЕС, посочи Велев и обясни, че това е заради самата
структура на икономиката ни.
Втората причина, заради която АИКБ твърди, че сме най-засегнати, е големият процент на добивания ток от въглища. Ние
сме на четвърто място - преди нас са само Полша и Чехия, с Гърция сме почти равни. „За разлика от страните, преди нас,
ние сме потърпевши по линия на транспорта, защото сме накрая на ЕС, нямаме високоскоростни железници, които да ни
свързват със сърцето на Европа; жизненото равнище в България е на най-ниско ниво, което също е в ущърб на този
преход“, посочи още Велев.
Той обърна внимание, че не са оценени горските фондове, които компенсират СО2 и допусна, че ако това се направи,
може да се окаже, че сме неутрални по отношение на СО2. Велев е категоричен, че освен зелената дипломация, Европа
трябва да наблегне на новите технологии за складирането на енергия чрез водород, алтернативния вариант за
складиране на енергия чрез развитие на батериите и капацитета им, за космически базирани технологии за производство
на електроенергия и изпращане на Земята, за улавяне на СО2 и утилизиране.
Нискоенергийната ядрена реакция е другата технология, която се развива, посочи още председателят на АИКБ. Той е
категоричен, че ЕС трябва да има по-значително и агресивно място в развитието на тези технологии и да намери
партньори в лицето на страните, които генерират опасните газове и замърсяват планетата в още по-голяма степен. „В
противен случай СО2 данък трябва да се въведе, защото самоубивайки се ритуално няма да решим проблема, а ще го
задълбочим“, убеден е той.
Предупрежденията на КНСБ
За спешни действия и активна дипломация настоя лидерът на КНСБ Пламен Димитров. „За България Европейският зелен
пакт застрашава структурата на енергийния микс на страната, както е заложен в Интегрирания план за климата и
енергетиката и ако това се възприеме, този план трябва да се преразгледа“, категоричен е той. Финансовите инструменти
за възстановяването на ЕС от зелената сделка се очаква да бъдат известни през юли, посочи още Димитров и настоя
България активно да защитава интересите си и средствата да бъдат така ориентирани, че да минимизират заплахите и да
максимизират ползите. Ключова възможност за България той вижда в скъсяването на глобалните доставки от
производството и търговия. Освен налагането на въглероден данък за трансграничните емисии, според него е редно и
налагане на такъв данък за въглеродния отпечатък от вносни стоки и услуги. „Опитът, който има и моделът който заяви
Полша за нас трябва да бъде водещ – поведението им за въглищни централи, начина, по който се позиционираха,
деругации, които успяха далеч по-рано да издействат“, убеден е лидерът на КНСБ. „Полша, Чехия и друг и държави
заявиха категорични позиции и се обединяват за ключовите гласувания, за да наложат техните червени линии или ако не
успеят - да ги спазарят за определени деругации“, посочи още той.
Цената за България?
Енергийният сектор и транспортът у нас са отраслите, които най-много ще пострадат, смята лидерът на КНСБ. Въглищните
централи трябва да се затворят с всички вреди и ако не бъдат заменени с друга базова мощност ще се стигне до режим
на тока или до високи цени, ако се намери внос, посочи Пламен Димитров. Според него, „още дълго време ще разчитаме
на „Марица изток“, дори със санкции от ЕК, че не спазваме зелеността си“. Той посочи, че преди да бъде въведена
евентуалната нова ядрена мощност, има много въпросителни каква ще е цената на тока и дали са възможни базови
заместващи мощности през ВЕИ-та или газ.
„Ядрената енергия стана зелена по настояване на Франция, а колко е зелена може да се спори, предвид отпадъците,
които генерира“, отбеляза той. Коментирайки цената на тока от евентуалната АЕЦ „Белене“, председателят на АИКБ
изрази подозрения: „Да не се наложи пак да я плащаме с двойна и тройна добавка „Задължения за обществото“. Освен
енергетиката, другите заплашени от зелената сделка сектори, са транспорта и през вторичността на натиска над
индустрията - металургията, химията, строителството, селското стопанство, алармира още лидерът на КНСБ Пламен
Димитров. По отношение на работните места, засегнати ще бъдат от 90 000 до 150 000 човека, по анализи на ЕК, посочи
той и коментира: „Това е голяма социална цена, но по-важна е енергийната сигурност“. Излизат малките фирми на
енергийния пазар и ако няма достатъчно предлагане - цената скача, поясни той.
Предприятията, които ще пострадат най-много са тези в металургията и тежката химия, които консумират значително
количество енергия и високата й цена ги прави неконкурентоспособни, поясни председателят на АИКБ Васил Велев.
Според неговите очаквания в селското стопанство ще постара повече животновъдството, защото при производството на
месо се отделят вредни газове. Велев препоръча мащабна програма за залесяване, защото отпадъчния въглероден
двуокис служи за храна на растенията. Не по-малко ще повлияе зелената сделка при растениевъдството – изискваното
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намаляване на торовете с над 50% ще намали добива, отбелязаха от ИСС и подчертаха необходимостта от
оползотворяване на отпадъците, дори допуснаха, че селското стопанство може да стане водещо в развитието на
кръговата икономика. За след 2030 г., трябва да се разчита на водородните технологии и на складирането на енергия,
категоричен е Васил Велев.
Енергията от Слънце може да бъде складирана чрез отделянето на кислород и водород от водата, обясни той. Водородът
може да се транспортира заедно с природния газ, затова всички тръбопроводи и интерконекторни връзки са нещо
перспективно, отбеляза още той.
Позицията на ИСС
България е една от най-засегнатите страни по отношение на трансформациите, които предстои да бъдат извършени във
всички икономически сектори във връзка със зелената сделка, смятат и в Икономическия и социален съвет (ИСС).
ИСС подкрепя идеята ЕС да се превърне в лидер на процесите за постигане на неутралност по отношение на политиката
за климата, но и изразява опасения за гарантирането на социална защита и също от поява на нови неравенства. България
има основателни причини за резерви по отношение на ускорения преход към нисковъглеродна икономика, е
категоричната позиция на ИСС.
БНР
√ Адекватна ли е Зелената сделка за ситуацията в България
Бизнес и синдикати настояват пред властта страната ни да изготви и защити националната си позиция в най-кратки
срокове. Това се казва в становище на икономически и социален съвет, подкрепен от бизнес и синдикати.
Ако се приеме европейското законодателство по Зелената сделка за борба с климатичните промени до 2050
година, България ще е една от най-засегнатите страни. Най-потърпевши ще бъдат секторите енергетика, металургия,
транспорт, селското стопанство.
Социалната цена, която ще платим, е от 90 000 до 150 000 загубени работни места само в енергетиката, посочи лидерът
на КНСБ Пламен Димитров. Според него страната ни не може да приеме официалната цел – намаляване на парниковите
газове наполовина спрямо 1990 година само за десет години напред.
Най-проблемният сектор у нас при трансформирането на икономиката остава енергетиката заради въглищните централи,
на които България разчита за немалка част от производството на електроенергията.
Европа поема най-голямата тежест в борбата с климатичните проблеми и затова е необходима и нова дипломация на ЕС,
смята Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
В позицията си България трябва да настоява да няма натиск по Зелената сделка за това кога и какво непременно трябва
да затвори, а Европа трябва да наблегне върху дипломацията, данъка за въглеродния двуокис и на технологиите,
свързани с чистата енергия.
Мениджър
√ Прогноза: България ще е сред най-засегнатите в ЕС от "Зеления пакт"
Ако се приеме европейското законодателство по "Зелената сделка" за климатичен неутралитет до 2050 г. в този си вид,
най-засегнатите от това сектори в България ще бъдат енергийният и то в частта, която засяга въглищата, и транспортът и
през вторичността на натиска - металургията, химията, строителството, селското стопанство. Такава прогноза направи на
пресконференция в БТА президентът на КНСБ Пламен Димитров. Най-важната причина за подобен неблагоприятен
сценарий е делът на електроенергия, която се произвежда от въглища, поясни той.
Тезата му бе подкрепена и от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Предприятията от металургията и тежката химия, ще бъдат засегнати от "зелената сделка", защото те консумират
значително количество енергия и нейната висока цена ще ги направи неконкурентоспособни, поясни той.
Като цяло, България е една от най-засегнатите в ЕС по отношение на трансформациите, които предстоят във всички
икономически сектори, посочи председателят на Икономическия и социален съвет Лалко Дулевски. Ръководството на
Института представи по време на пресконференцията становището си "Eвропейският зелен пакт - икономически,
социални и екологични предизвикателства и възможни решения за България".
Наред с това Икономическият и социален съвет подкрепя безусловно идеята ЕС да стане лидер при постигането на
неутралност по отношение на климата, заяви Дулевски.
Трудно е да се определи на този етап колко работни места у нас ще бъдат засегнати от "Зеления пакт", но по първи
изчисления, в енергийния сектор става дума за сериози цифри от порядъка на 90 хил. до 150 000 души, каза шефът на
КНСБ Пламен Димитров. Това е голяма социална цена, но не е най-важната, по-важната е енергийната сигурност, а когато
няма достатъчно предлагане на електроенергия, цената ще тръгне нагоре, предупреди той.
Според него най-щадящ към нашите възможности и ресурси, както и отговарящ на националните ни интереси подход, е
заложеният в Интегрирания план за климата и енергетиката - въглищните централи да работят до 2030 г. Това е
постижима цел, със съответните дерогации и намаляващ капацитет, каза Димитров, но изтъкна, че АЕЦ "Белене" няма да
е готова към 2030 година и в този смисъл заместващите мощности могат да са през ВЕИ или газ, като и това е под
условие.
Ако не се реши проблемът с договорите на американските централи, механизмите за капацитет не са възможни, защото
ЕК не позволява това и ако няма механизми за капацитет, останалите въглищни мощности не могат да бъдат
гарантирани, допълни Пламен Димитров.
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Канал 3 и Радио К 2
√ „Беновска пита“ (21.06.2020 г.) с участието на Васил Велев от АИКБ и Пламен Димитров от КНСБ, след подписването
на Националното тристранно споразумение между правителството на Р. България и социалните партньори,
национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите
Представителят на бизнеса Васил Велев и синдикалният лидер Пламен Димитров се съгласиха, че всички страни в
тристранката бизнес-синдикати-правителство са останали доволни от „историческото споразумение“, което постигнаха
през миналата седмица. Те подчертаха, че подписалите споразумението искат едно и също, но всеки от тях предлага
различни похвати за постигането му. Двамата бяха гости в предаването „Беновска пита“.
Васил Велев, председател на УС на АИКБ: „Това споразумение беше трудно постигнато. Ние работихме по него със
синдикатите от пролетта на миналата година. Направихме редица компромиси, без да отстъпваме, без да преминаваме
„червените линии“, които имат съответно работодатели и синдикати. Опитахме се по-добре да вникнем в аргументите, в
мотивите на двете страни и постигнахме съгласие по 46 реформи. В медийното пространство по-широка публичност
получи споразумението за МРЗ, но това е само една от 46-те реформи, които са залегнали в тристранното национално
споразумение.
Разбира се, това е голям успех, но то не води автоматично до резултат. Има много работа по неговото изпълнение, като
част от мерките зависят преобладаващо от работодатели и синдикати. Държавата просто трябва да осигури терен и да не
се бърка. Докато по-голямата част от реформите са дело на държавата. Ние имаме своя ангажимент за подкрепа на тези
реформи.
Понякога ни подозират, че работодателите винаги извличали по-голямата полза. Но работодателите са точно на
противоположното мнение. Даже някои колеги използват изрази като „диктатура на пролетариата“, „синдикална
република България“ и т.н. Това е един вечен спор, не само в България. Важното е да се провежда смислен диалог, с
уважение между партньорите и да се търсят съгласия, защото и работодатели, и синдикати всъщност искат едно и също,
но смятат, че по различен начин то трябва да бъде постигнато. Това, което и двете страни искат е по-висок стандарт, подобър живот за българските граждани.
Споразумението е напълно балансирано. И двете страни направиха взаимни отстъпки, допустими компромиси. Но пак
повтарям: има много работа, за да се изпълни това споразумение. Защото в него има и общи въпроси, които просто
препотвърждават политики – например за влизането ни в ERM II като национален приоритет, за Шенген, за ОИСР. Но има
и много конкретни неща, като например да облекчим и ускорим присъединяването ни към електропреносната мрежа.
По този показател България е на незавидното 151-во място от 190 държави. В генералното класиране, комплексно сме на
61-во място, което също не е много добре, но по този показател сме чак 151-ви. И затова сме го извадили като конкретен
въпрос.
Вътре има, разбира се, ускоряване на изграждането на електронното правителство, разширяване на принципа за
мълчаливото съгласие. Всичко това е в сектор „Икономика и бизнес климат“. Там много важен е и въпросът за
въглищните региони в преход, където синдикатите до скоро имаха непримирима позиция. Сега стигнахме до съгласието,
че трябва да се направи програма за трансформация, като се държи сметка за хората, за тяхната заетост, но и за това, че
не е нормално за сметка на всички останали сектори да се произвежда ел. енергия на 135 лв. за мегаватчас, а да
престоява „Козлодуй“ при 54 лв. за мегаватчас. Тоест, това трябва да се реши чрез механизъм за капацитети. За целта
трябва да се трансформират, прекратят договорите с т.нар. „американски централи“ и да участват те в този търг за
капацитети. Така вместо 700 млн. лв. надплащане ще има само 300 млн. – тоест 400 млн. ще отидат в намаляване на
цените.
Накратко, това са основните приоритети на работодателските организации, които успяхме да отстоим в това
споразумение. В хода на предстоящата предизборна кампания и борба, ние ще направим срещи с всички кандидати и ще
търсим тяхното съгласие за провеждане на тези политики.“

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ До края на юни по ОПОС са обявени процедури за общо 4,3 млрд. лв.
С част от парите ще бъдат изградени 28 пречиствателни станции
Към края на юни 2020 г. по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) са обявени 56 процедури на обща стойност 4,3
млрд. лв. Това представлява 124% от ресурса на програмата, съобщиха от Министерство на околната среда и водите
(МОСВ). От ведомството припомнят, че с цел пълно усвояване с решение от 13 март 2020 г., Министерският съвет даде
съгласие на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в размер до 20 на сто над бюджета на програмата.
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От началото на програмния период по ОПОС са сключени 222 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност
над 3,7 млрд. лв. Над 1 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите на програмата.
41 договора на стойност 2,23 млрд. лв. за изграждане на 28 пречиствателни станции за води са сключени по програмата.
Вече са новопостроени и въведени в експлоатация са 5 ПСОВ – на общините Банско, Враца, Раднево, Тервел и Шумен. На
16 юни беше подписан най-мащабният договор за интегрирания воден проект за област Бургас, като общият размер на
инвестицията е 459,3 млн. лв. от които ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ от 323,7 млн. лв. Той предвижда
реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК структура, и изграждане на нови системи и съоръжения в 13
агломерации – Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец,
Сарафово и Лозенец. Към момента по ОПОС се изпълняват 14 проекта с бенефициенти ВиК оператори на стойност над
1,22 млрд. лв.
По приоритетна ос „Отпадъци“ вече сключените договори са 79 с размер на безвъзмездната помощ 607 млн. лв. С тези
средства се изграждат 63 инсталации за преработка на отпадъци. С изпълнение на тези проекти ще се осигури
допълнителен капацитет за рециклиране и повторна употреба на 230 700 тона/годишно. Интензивно се сключват
договори за рекултивация на депа, които са закрити във връзка с процедура по нарушение на правото на ЕС.
По ос „Натура 2000 и биоразнообразие“ са обявени 18 процедури за 137 млн. лв. и са сключени 26 договора с размер на
безвъзмездната помощ 91,5 млн. лв.
За опазване чистотата на атмосферния въздух са сключени 41 договора, за които ОПОС осигурява безвъзмездно 615 млн.
лв. С одобреното през юни 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“.
За директни мерки за защита на населението от наводнения и свлачища са сключени общо 16 договора на стойност 114,4
млн. лв.
√ ББР е одобрила безлихвени заеми за физически лица за близо 40 млн. лв.
Двете трети от исканията са на лица на трудов договор, а останалата една трета са на самоосигуряващи се
Близо 40 млн. лв. достигат одобрените безлихвени кредити по програмата за подпомагане на физически лица, по която
гарант е Българската банка за развитие (ББР). Това показва статистиката на ББР към 19 юни. Увеличението спрямо
седмица по-рано е с 5,3 млн. лв.
До момента са постъпили 16 522 искания за кредити, от които потвърдени са общо 9 576, а обработващи се – 1 616.
Средната стойност на заемите е малко над 4 000 лв. Двете трети от исканията са на лица на трудов договор, а останалата
една трета са на самоосигуряващи се.
От 22 юни, и Пощенска банка също започва да приема заявления за кандидатстване за безлихвен кредит. По програмата
работят още: Алианц банк, банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, Централна
кооперативна банка и УниКредит Булбанк. Напомняме, че Интернешънъл Асет Банк и Общинска банка първи усвоиха
финансовия си ресурс по програмата, чрез предоставяне на заеми.
Програмата за безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица,
които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4 500
лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. По мярката може да се кандидатства до края на 2020 г.
Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са
освободени от такси, комисиони и неустойки.
БНР
√ Маските пак задължителни на закрито
Носенето на защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч.
кърпа, шал, шлем и др., е задължително на всички закрити обществени места.
Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения. Това нарежда здравният министър в
издадената днес Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.
В същата заповед се посочва, че всички спортни мероприятия могат да се провеждат пред публика при заетост на
местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или при спазване на
дистанция от 1,5 м.
При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор при условията, посочени по-горе.
Правилото за до 50% заетост от общия капацитет на местата важи и за провеждането на конгресно-конферентни
мероприятия, семинари, изложения и др.
За провеждането на културни и развлекателни мероприятия на закрито и открито също важи условието за до 50% заетост
на местата. Това се отнася и за дейността на дискотеките и нощните заведения, както и за сватби, балове други масови
събирания.
√ Български авиокомпании искат мярка 80/20 за авиосектора
Каква е оценката за въздействието на кризата с коронавируса върху авиокомпаниите. Какви са последствията за
пътническите и товарни превози?
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Състоянието на българската гражданска авиация беше много тежко повлияно от забраните, спирането на пътуванията. В
момента приходите на авиокомпаниите са около 20-30% от постъпленията в предишни години.
Авиокомпаниите не предприеха масови съкращения, съобщи за БНР Светослав Станулов председател на Асоциацията на
българските авиокомпании.
"През този период българската гражданска авиация и нейния персонал продължи да се подготвя и да тренира, да се
труди така, че ние спокойно да имаме упование в хората, когато се качим горе на самолета", подчерта Станулов.
Той настоя мярката 60/40 да е 80/20 за авиационния сектор. Станулов поиска силна намеса на държавата.
"Всички се страхуват да пътуват, това е ясно и за съжаление няма как да ги поощрим с по-високи цени на билетите",
допълни Светослав Станулов.
Изпълняват се само 10-20% от полетите, каза Светослав Станулов.
Увеличение на полетите ще има като това ще се случва динамично, прогнозира Александър Богоявленски, пилот, експерт
и журналист. Според него пътниците не се съобразяват с мерките и ограниченията заради разпространението на
коронавируса.
"Една авиокомпания няма как да "извие ръцете" образно казано на даден пътник да си сложи маска, да не си я държи
под носа, а по този начин самите пътници застрашават себе си и околните", каза Богоявленски.
В момента е много изгодно да се търсят самолетни билети и по ниски, и по далечни дестинации. Някои компании в
страни в Европа предлагат билети на цени от 250-280 евро между Европа и САЩ.
"Нискоразходните превозвачи въведоха някои доста категорични промени в политиката си, макар и да са временни, като
отпадането на тарифата за промяна на датата на пътуване, което знаете беше доста скъпо. Но всичко това ще се задържи
до тогава, докато го диктува бизнес логиката. В момента очаквам първоначално да има спад за привличане на повече
пътуващи, след което, ако бъдат приети някакви регулаторни ограничения на ниво, на което компаниите ще бъдат
абсолютно задължени да ги спазват, както това да имат по-малко пътници на борда, естествено и цената ще се повиши,
защото някои трябва да плати за тези празни седалки", коментира Александър Богоявленски.
Превозът на товари чрез самолети е намалял с 50%, каза експертът. Според Богоявленски поне 2-3 години ще са
необходими да се върнат авиокомпаниите на нивата от преди кризата:
"Има такива, които влязоха в тази криза с много по-силни позиции, в добро финансово здраве и те са някои от
нискоразходните превозвачи, които сега си позволяват да бъдат доста агресивни на пазара, да откриват нови бази, нови
маршрути - рисково, но все пак може би тази стратегия ще проработи, но като цяло за индустрията следват много мрачни
години", изтъкна Богоявленски.
√ Кой ще бъде новият генерален директор на Световната търговска организация
До 8 юли трябва да бъдат известни имената на всички кандидати да оглавят Световната търговска организация.
В момент, когато светът се бори с пандемията от Covid-19 и пагубните последици, които вирусът нанесе на глобалната
търговия, редица коментатори прогнозират нов рунд от дипломатическо напрежение по време на кампанията за
наследник на поста на Роберто Азеведо. Той се отказва от втория си мандат година по-рано и макар официално да не е
оповестил конкретни причини, повечето анализатори са категорични, че проблемът идва от Съединените щати.
Кой ще бъде новият генерален директор и ще успее ли да реформира организацията?
„Общото споразумение за мита и търговия или накратко - ГАТТ, както е абревиатурата на английски език, въведе ред в
световната джунгла на търговията, защото когато се подчинявате на закона на джунглата, по-голямото животно изяжда
по-малкото. Така беше и в света на търговията“ - думите са на Хулио Лакарте Муро - един от основоположниците на
споразумението, което поставя основите на Световната търговска организация
Експертът дава интервю за документалния филм „Възходът на Световната търговска организация“, в което обръща
внимение на ключовата важност на системата за международна търговия.
Започнала като споразумение, което възниква в първите години след Втората световна война, системата цели да постави
ред и да предотврати нова война, макар и не чрез оръжие, а чрез капитал.
През 1995 година общото споразумение се превръща в Световна търговска организация, която в наши дни е в сериозна
криза.
Не просто защото Роберто Азеведо обяви, че я напуска година преди края на втория си мандат, а защото арбитражът ѝ е
блокиран от Съединените щати, които са в основата на търговската война, категоричен бе в интервю за „Събота 150“
професор Бернард Хоекман от центъра за изследвания „Робер Шуман“.
„Тръмп със сигурност има много критична позиция за Световната търговска организация, но мисля, че е важно да си
даваме сметка, че той се отнася по същия начин към всичко мултинационално. Просто това е маниер на управление. Той
е против всичко, което наднационално и изисква сътрудничество. Ето защо аз не мисля, че критиките са единствено и
само към тази организация.
В исторически план Съединените щати бяха водеща сила в създаването на Общото споразумение за тарифите и
търговията, върху чийто основи бе създадена Световната търговска организация. С избирането на Тръмп за президент
подкрепата към нея намаля, а критиките на Вашингтон станаха много по-остри. В същото време е много важно да
отбележим, че американските представители в организацията все още се много активи. Най-лошият възможен сценарий
би бил, ако Белият дом, Конгресът и американският бизнес категорично се отрекат от тази организация“.
В материал на „Ню Йорк Таймс“ първият генерален директор на организацията Ерик Уиндъм Уайт е наречен „човекът,
който се пазари за световната търговия“, а в материала от май 1965 година се коментира, че ГАТТ е „мръсна дума за
американските протекционисти“.
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„Проблемът е, че повечето членове на Световната търговска организация ще кажат, че подкрепят реформирането ѝ, но е
изключително трудно да се постигне консенсус в какво точно да се състои тази реформа. Ако трябва да погледнем пообщо към темата, повечето анализатори биха казали, че преговорната функция трябва да се върне в организацията.
Практически тя е блокирана през последните няколко години“, допълни Еван Роджърсън - бивш служител на
организацията, който се пенсионира само преди три години.
Две жени от Африка
„Мисля, че най-важното е да имаме генерален директор, който може да върне обединението сред членовете на
Световната търговска организация. Той или тя трябва да бъдат много добри защитници на многонационалната търговска
система. Аз познавам някои от кандидатите, както и някои от тези професионалисти, които все още не са номинирани, но
е твърде възможно да бъдат. Такъв кандидат е бившият министър на външните работи и търговията на Кения Амина
Мохамед. Нейната кандидатура би била много добра, въпреки че все още не е официално номинирана“, коментира
Роджърсън.
Хоекман обаче има друг фаворит:
„Ако погледнем към кандидатите, които знаем до този момент - всъщност, те не са чак толкова много, защото процесът
по номинациите все още е в ход, бих казал, че Нгози Оконджо-Ивеала от Нигерия е много подходяща. Тя има опит от
Световната банка, била е министър на финансите на Нигерия и е много добре разпознаваема в международен план.
Мисля, че тя отговаря на условията - може да ѝ се има доверие, има опит и експертиза и в същото време е неутрална
спрямо водещите сили“.
Само че е финансист, а не експерт в търговията, опонира Холгер Хестермайер, преподавател в Кингс Колидж, но в
момента в дома си в Берлин.
Кандидати от Мексико, Египет, Молдова
„Кандидатът на Мексико Хесус Сеаде беше зам.-генерален директор на Световната търговска организация при
създаването й, както и на Общото споразумение за митата и търговията. Той беше главен преговарящ на Мексико за
споразумението НАФТА и е изключително опитна личност“, каза Хестермайер.
И най-вероятно може да получи подкрепата на Съединените щати, която е ключова за избора на нов генерален
директор.
Но преди да се върнем към ролята на Вашингтон, да обърнем внимание на останалите кандидати - Абдел-Хамид Мамдух
от Египет и Тудор Уляновски от Молдова.
Къде е Европа в тази игра?
„Има много дебати около потенциален европейски кандидат. Сред споменаваните имена е на мексиканския външен
министър, както и на еврокомисаря по търговията Фил Хоган. Той е разпознаваем политически, но аз не вярвам, че
настоящата обстановка е подходяща изобщо европейски кандидат да спечели изборите“, посочи Хестермайер.
Много зависи от битката между САЩ и Китай
Според Хоекман всяка от големите сили ще използва правото си на вето като дипломатически ход, но най-важен е
развоят на събитията по оста Вашингтон - Пекин
„Китай е ключова част от този пъзел. От една стана Съединените щати са притеснени от Китай, защото той е твърде
успешен в икономически план. Европейският съюз също има проблеми с Пекин заради начина, по който е оформена и
функционира китайската икономика. Създава се дисбаланс между достъпа, който китайските компании имат до
европейския пазар и европейските компании до китайския пазар. И тук не говорим само за търговия, а за инвестиции и
за защита на интелектуалните права“.
Теми, които вълнуват сериозно и Белия дом, добави Хестермайер
„Нека първо обмислим възможността, ако Тръмп изгуби изборите. В такъв случай няма да имаме продуктивен развой,
докато новият президент не влезе в Белия дом и не започне да се занимава със Световната търговска организация. В
такъв случай ще видим най-рано генерален директор през март догодина. Мисля, че ще има закъснение, но то няма да
бъде катастрофално.
Нека допуснем, че Тръмп е преизбран. В случая важното е, че неговата администрация смята тарифната структура за
нечестна. Тук трябва да отбележа, че в структурата на Световната търговска организация всяка държава има своя система
на тарифи и те варират в различните членове. Съединените щати по традиция и поне по документи имат сравнително
ниски тарифи. Те не са много по-ниски от други развити членове на организацията - например при Европейския съюз и
Япония те са съвсем леко по-високи, но Тръмп е убеден, че това е нечестно и иска да го промени. Ако той подходи по
този начин и настоява за такава промяна в организацията, това ще подкопае основите на организацията“.
Ако Джо Байдън или друг нов президент влезе в Белия дом, подходът ще бъде променен, но целта - не, категорични са
експертите. И тримата са убедени, че до началото на септември, когато Азеведо ще напусне централата в Женева, няма
да има нов генерален директор на Световната търговска организация.
Ако Джо Байдън или друг нов президент влезе в Белия дом, подходът ще бъде променен, но целта - не, категорични са
експертите.
И тримата са убедени, че до началото на септември, когато Азеведо ще напусне централата в Женева, няма да има нов
генерален директор на СТО.
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БНТ
√ Президентството: Прокуратурата продължава да отправя внушения
В отговор на журналистически въпроси прессекретариатът на президента информира, че получаването или отказът за
получаване на българско гражданство се базира на предложение на министъра на правосъдието и обхваща становищата
на няколко институции, включително прокуратурата, ДАНС, МВР. Отношение към тази процедура няма никой от
секретарите на президента.
Прокуратурата продължава да отправя внушения за естеството на комуникацията на секретаря на държавния глава по
правни въпроси и антикорупция на базата на селективно подбрани части, без да е ясен контекстът на разменяните
съобщения, заявяват от пресцентъра на държавния глава.
Подобен подбор създава предпоставки за различни внушения и интерпретации, които не отразяват обективната картина.
Този подход буди безпокойство за целите на избирателно огласяваната информация.
Тиражирането на тази комуникация, мотивирано с „висок обществен интерес“, повдига въпроса колко по-нисък е
общественият интерес при проведените в пълна медийна тишина разпити на министър-председателя, министъра на
финансите и народен представител по данни за корупция в особено големи размери, допълват от президентството.
√ Ще има ли България АЕЦ-"Белене"?
Трите най-големи световни ядрени играчи - "Росатом", "Дженерал Електрик" и "Фраматом" се обединиха в консорциум,
за да участват заедно в конкурса за изграждане на АЕЦ-"Белене". Това се оказа геополитическата, енергийна и
икономическа новина на седмицата.
Премиерът Борисов го отчете като външнополитически успех на кабинета.
Бойко Борисов-министър-председател: За един проект, за който България е дала 3 млрд. и се очакваше да отидат
реакторите в музея, освен държавната китайска компания, освен държавната корейска компания, освен това четири от
най-големите фирми в света, и вижте, от САЩ, Русия, Франция и Германия, се обединиха в консорциум за строежа на
АЕЦ-"Белене".
Въпреки че конкурсът предстои, изходът му изглежда вече решен. Консорциумът, който съчетава най-модерните
световни технологии, на практика решава геополитическите проблеми, спъвали досега проекта.
И според енергийния министър Теменужка Петкова,строежът на "Белене" е все по-реален.
Теменужка Петкова - министър на енергетиката: Обединяването на усилията на тези 3 световни лидера в областта на
ядрената енергетика е наистина много ясен знак, че процедурата, свързана с избор на стратегически инвеститор, ще бъде
изключително оспорвана. Те вярват в този проект и възможността за реализация на проекта, става все по осезаема. Те
вярват в България, вярват в българското правителство, вярват в българския парламент и тук основна роля, за да се стигне
до това обединение, има и българският премиер.
Според вицепремиера Томислав Дончeв изграждането на втора ядрена централа няма алтернатива не само заради
зелената сделка на ЕС, която ни задължава да спрем въглищните си централи, но и заради прогнозите за повишено
електропотребление.
Томислав Дончев - вицепремиер: Всички изследвания показват, че България ще има нужда от нови мощности. Ще има
нужда от нови мощности, включително по причина, че има редица прогнози, че консумацията на електроенергия ще се
повишава, въпреки мерките за енергийна ефективност, поради преминаването на електрическа тяга по отношение на
лични автомобили, по отношение на обществен транспорт. Така че това е наистина безалтернативен проект.
Заплита ли се битката за АЕЦ-"Белене" или ядреният гамбит е на път да приключи в полза на руско-френскоамериканското обединение.
Проф. Атанас Тасев - енергиен експерт: Ние в момента, като че ли направихме много интересно решение, при което
противоречията между отделните представители на големите производители на ядрено оборудване се решават в
рамките на един интегриран проект и то на наша територия. За първи път, както виждате, това е европейски, руски и
американски проект. В дадения случай, като че ли геополитиката не оказва такова голямо влияние, а на преден план
излиза икономическият и стратегически интерес.
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Според проф. Тасев обединението на трите големи ядрени корпорации дава възможност да се реши сложният пъзел как руските реактори да бъдат комбинирани с най-добрите западни технологии.
Проф. Атанас Тасев - енергиен експерт: Това е добра новина, но всъщност тя беше предизвестена. Самата логика
решаваше тази задача, защото "ядреният остров", от никой друг освен "Росатом" не може да бъде построен. От друга
страна, Русия отдавна работи с "Дженерал електрик". Стратегически инвеститор, по всяка вероятност ще бъде "Росатом".
А останалите, така беше предвидено и първоначално, трябва един от бъдещите главни изпълнители да си избере
подизпълнителите, както виждаме, в момента е направен пълен комплект. И този комплект в момента е най-добрият в
света. Имайте предвид, че "Арабел", турбината, която е 1200 мегавата, е уникална и тя е най-добра от гледна точка на
характеристики за подобен род дейности. Тук не се говори какъв ще бъде генераторът, но по всяка вероятност той ще
бъде "Дженерал Електрик, отново. А системите за управление ще бъдат на френската компания "Фраматом". Така че това
е една уникална възможност за интегриране, възможност за най-доброто в областта на ядрената енергетика.
От енергийния и минен форум предупредиха, че новият руско- френско-американски консорциум не може да нареди
пъзела "Белене", а да го доразбърка.
Иван Хиновски - председател на Енергийния и минен форум: Аз мисля, че това не е сделка между инвеститори. Това е
частична сделка между французи и американци, като продавачи на оборудване. Те не са инвеститори. Това е един
безсмислен и информационен фойерверк, защото нито "Дженерал електрик", нито "Арева" искат да инвестират в тази
централа. Те ще продават оборудване. Единственият потенциален инвеститор, с възможности и с ноу-хау, това е
"Росатом". Но "Росатом" не е компания инвеститор. "Росатом" е "министерство на енергетиката". Очевидно е, че зад
"Росатом" ще се навържат редица руски компании, най-вероятно офшорни, което всъщност обрича проекта на пълна
неяснота.
Председателят на парламентарната енергийна комисия не се съгласи и обясни, че тристранният консорциум успешно
работи в Унгария, където строи ядрени мощности.
Валентин Николов - председател на парламентарната комисия по енергетика: "Росатом" издейства от руската
държава да даде заеми на "Пакш-2", където фактически в Унгария ще строят два ядрени блока. Всъщност там, по същия
начин е направен меморандум за трите компании - "Фраматом", "Дженерал Електрик" и съответно "Росатом". Така че,
"Росатом" по-ясно кой стои зад него няма накъде.
Освен заявените намерения на новия консорциум, проектът има всички шансове за стабилно финансиране.
Валентин Николов - председател на парламентарната комисия по енергетика: Мисля, че "Росатом" ще структурират
проекта чисто финансово. Експортната банка, най-вероятно на САЩ, ще подпомогне дела на "Дженерал Електрик",
предполагам, и също експортната банка и на Франция. Те са състоятелни и има достатъчно пари зад тях и когато
намалиш политическия риск, който е най-голям, то тогава капиталът, който ще вземеш, е на много ниска цена. А този
политически риск, с трите държави, САЩ, Русия и Франция, ще бъде сведен много ниско.
Енергийният министър хвърли светлина върху цената за "Белене", с която енергийните експерти не се съгласиха.
Теменужка Петкова - министър на енергетиката: Бяха правени определени изчисления, че стойността на проекта е
приблизително 10 милиарда евро. Това трябва да бъде и стойността, около която ние сме се обединили, така да кажем, в
условията, които ще изискаме от страна на компаниите, които ще участват в процедурата.
Иван Хиновски - председател на Енергийния и минен форум: Абсурдът е, че там се казва не повече от 10,5 млрд. Как
можеш да сложиш цена за нещо, за което няма проект. Аз лично очаквам техническа оферта един ден, някога. Тя няма да
бъде скоро, в която ще ни се каже срок за изграждане и цена на елктроенергията. Така се правят оферти в днешния бял
свят. Много далеч сме въобще от старта на този проект, защото аз доколкото разбрах и имам информация от ЕК, ние още
нямаме утвърден технически проект. Ние нямаме разрешение за строителство.
В кулоарите на парламента Петкова потвърди, че проектът ще се реализира за пазарен принцип.
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Теменужка Петкова - министър на енергетиката: Без предоставяне на държавна гаранция, корпоративна гаранция
или сключване на договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия.
БСП - дългогодишните и постоянни радетели за изграждане на втора ядрена централа, съзряха проблем в липсата на
държавни гаранции.
Таско Ерменков - депутат от ПГ на БСП: Това, че трите консорциума се обединяват, не означава, че ние имаме 100%
ядрена централа, защото първо не знаем тези консорциуми при какви условия искат да строят. И второ, аз съм убеден, че
в рамките, в които сме определили в парламента, аз и тогава го казах, е трудно да се построи ядрена централа. Още
повече, че светът не познава практика централа да се строи без участието на държавата като гаранции.
Управляващите увериха, че пазарният принцип не натоварва държавата с излишни допълнителни разходи, като рискът е
изцяло за инвеститора.
Томислав Дончев - вицепремиер: Това означава, че процедурата ще бъде много силно конкурентна, че всички основни
играчи в ядрения сектор, които съществуват в света, ще се състезават, кой да бъде конструктор и инвеститор на проекта.
Така че това безспорно е добра новина. Изразява сериозни намерения. Аз очаквам много остра конкуренция по време на
самата процедура. А добре знаете, че при остра конкуренция печели потребителят.
А от ДПС попитаха какво ще се случи с отработеното ядрено гориво, след като последните евродирективи забраняват на
държавите от общността да транспортират извън границите си радиокативния отпадък.
Рамадан Аталай - депутат от ДПС, член на Парламентарната комисия по енергетика: За нас възстановяването на
АЕЦ-"Белене" най-голяма грешка на енергетиката и на това управление. Французи, американци и руснаци да строят АЕЦ"Белене" и впоследствие да си оставят всички отпадъци в България, с това нещо ДПС не сме съгласни.
Управляващите обясниха, че няма проблем с отработеното ядрено гориво и предложиха решение.
Валентин Николов - председател на парламентарната комисия по енергетика: Отработеното ядрено гориво не е
отпадък, не е боклук. Това фактически е суровина, която в бъдещ период може да бъде използвана. И сега може да се
използва. Вече има ядрени реактори, които работят с това. Ето сега, в момента се строи хранилище на АЕЦ-"Козлодуй".
Така ще бъде построено и хранилище в Белене. Така че, отработеното ядрено гориво си има процедури и то ще бъде
съхранено.
Предстои кандидатите да се запознаят с техническата документация на проекта, която се съхранява в НЕК и да подадат
обвързващи оферти. След това на практика проектът става необратим, а строежът на втора ядрена централа все пореалистичен.
√ Емил Караниколов: Най-тежък е ударът върху малките и средни предприятия
България направи всичко възможно, за да не затвори на 100% икономиката си. Това заяви министърът на икономиката
Емил Караниколов в студиото на "Още от деня".
"200 хиляди беше безработицата преди пандемията. В момента е около 280. Без мярката 60:40 щеше да има още 250
хил. безработни", отчете министър Караниколов.
"Световните икономики затвориха, държавите обявиха рецесия, лидерите излязоха и казаха, че тази криза е много поголяма от тази през 2009 г. Всичко, което направихме, беше правилно", обясни още той.
По думите на Караниколов оттук нататък мярката 60:40 ще действа за назначаване на безработни.
Той посочи, че основни приоритети на управляващите са били на първо място здравето на хората, а на второ –
икономиката да е в кондиция.
"Нашата икономика е в кондиция, но зависим от Европа. В последните години се развиваме от износа. Ударът върху
микро, малките и средните предприятия е най-тежък", каза министърът.
Вдигането на мерките не означава, че хората не трябва да спазват хигиена. Имаме пълно доверие на нашите лекари,
които са на първа линия. Пандемията не е отминала, коментира той.
Целия разговор вижте във видеото.
√ В 15 области безработицата над 10%. За едно място се борят 9 души
В 15 от 28-те области безработицата е над 10 процента, при средно равнище за страната от девет на сто, сочат данните на
Агенцията по заетостта за май.
Спрямо месеца на обявяване на извънредното положение - март, тези области са с четири повече, а в сравнение с април
са с една по-малко.
Средно за страната за едно свободно работно място се конкурират по 9 безработни.
Данните сочат, че най-висока е безработицата във Видин - 16,5 на сто, а най-ниска в София-град - 4,4%.
Най-силна е конкуренцията сред хората без препитание в Плевен, там 20 души се борят за една свободна позиция, а наймалка в София, по четирима.
Главният експерт "Пазар на труда" в КНСБ Атанаска Тодорова коментира пред БНР, че през май тенденцията за
намаление на безработицата се дължи основно на сезонната заетост.
"След стартирането на селскостопанските и горските дейности наблюдаваме по-голяма заетост на работници в този
икономически сектор.
На второ място това е икономическият сектор "Хотелиерство и ресторантьорство", където се наблюдава съживяване, на
трето място и подкрепящата мярка 60/40, но въпреки това продължава притеснението, че пазарът на труда все още е
свит".
По думите й през май продължава освобождаването на кадри от преработващата промишленост, следвана от
търговията.
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√ България е първата страна от ЕС, която получи одобрение за подкрепа в сектор "Морско дело и рибарство"
България е първата страна-членка на ЕС, която получи нотификация от Генерална дирекция "Морско дело и рибарство"
на Европейската Комисия (ЕК) за одобрение на изменението на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 20142020 г.
Страната ни поиска включването на три извънредни мерки за подкрепа на сектор "Рибарството и аквакултурите" за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Министерството на земеделието, храните и горите взе активно участие в преговорния процес за спешни изменения на
Регламента за Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Управляващият орган на Програмата стартира приемите по мерките на 3 юни 2020 г., веднага след официалното
подаване на искане за изменение към ЕК. Крайният срок за подаване на проекти и по трите мерки е до 17 ч на 3 юли
2020 г.
Към момента по тях са подадени общо 134 проекта на обща стойност над 5, 6 млн. лв. По подмярка 1.9 "Подкрепа за
собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID19, поради временно преустановяване на риболовната дейност" са подадени 72 проекта на стойност 2 026 251лв.
По подмярка 2.6 "Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19" подадените проекти са 41, а стойността им възлиза на 1 898 527 лв.
По третата подмярка, 5.4 "Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", са подадени 21 проекта в размер на 1 680 000
лв.
След откриване на приемите, Управляващият орган проведе три онлайн обучения с цел улесняване и облекчаване на
потенциални бенефициенти в процеса на кандидатстване. На тези срещи, експерти от дирекция "Морско дело и
рибарство" към МЗХГ представиха мерките и дадоха разяснения относно подготовката на проектните предложения.
Съдействие и подкрепа при изготвянето на проектите, кандидатите могат да получат и от служители на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури и нейните териториални звена, както и от Местните инициативни рибарски групи и
Звеното за управление на Националната Рибарска мрежа.
√ ЕП подкрепя протестите срещу расизма, но осъжда случаите на вандализъм
На последната си сесия Европейският парламент прие с голямо мнозинство резолюция, в която подкрепя масовите
протести в целия свят срещу расизма и дискриминацията, но осъжда “случаите на плячкосване, палежи, вандализъм и
разрушаване на обществена и частна собственост, причинени от някои демонстранти, склонни към насилие”.
В Брюксел, където евродепутатите заседават, обект на вандализъм през последните седмици станаха паметници, които
напомнят за колониалното минало на страна.
Смъртта на Джордж Флойд отприщи поредица от антирасистки протести и в Европа. В Брюксел се стигна до масови
сблъсъци с полицията и вандалски актове. Антирасистките движения в Белгия прераснаха в дебат за колониализма.
Федералният парламент на страната създаде комисия на истината - за преосмисляне на колониалното минало. Една от
институциите, която побърза да се извини е кралският музей на Африка в Брюксел. Според директора му Гидо Гризелс
музеят десетилетия наред е възхвалявал колониализма.
Гидо Гризелс - директор на музея на Африка: Нашият музей 65 години музея е бил институция на колониализма,
занимавал се е пропаганда на колониализма. На цяла генерация белгийци, които са идвали тук и това е била първата им
среща с Африка, е било вменявано, че белите превъзхождат черните. Нашият музей също трябва да поеме част от вината
за разпространението на такъв вид расистки послания. Днес ние се дистанцираме от това, вече направихме основен
ремонт, извършваме процес на деколонизация. Днес ние смятаме колониализма за неморална форма на управление,
основана на военна окупация, на расистки и авторитарен режим и на експлоатирането на друга държава.
В Белгия гневът на антирасистките активисти е насочен най-вече към Леополд Втори - белгийския крал, който колонизира
Конго и го превръща в свое лично владение. Многобройните паметници на Леополд Втори са обект на вандалски актове
в цялата страна. Местните управи в Антверпен и Гент решиха да ги махнат от градовете и да ги приберат в депа или
музеи. Бюстът на Леополд в парка на музея на Африка също не беше пощаден от вандализъм.
Гидо Гризел - директор на музея на Африка: Вандализмът никога не е разрешение. В същото време аз разбирам гнева на
някои групи, които толкова дълго време искат дебат за колониалното минало, но той никога не се е получил. Сега имаме
едно движение, Белгия се променя. Аз със сигурност съм против пълното премахване на паметниците, които напомнят за
колониалното минало. Въпросът е дали трябва да са толкова много. Според мен те трябва да поставени във съответния
контекст като до тях се поставят или обяснителни табели или пък съвременни творба, която да ги оспорват, да засягат
въпросите, които днес ни вълнуват.
Музеят на Африка е махнал от колекцията си експонатите, за които има съмнения, че са били нелегално придобити. В
отделна зала да събрани и паметници, които се светят за расистки и показват превъзходството на белите над черните.
Според директора голяма част от колекцията е била придобита чрез насилие, унищожаване на селища, кражби. Обмисля
се дори връщане на някои експонати в Африка.
Гидо Гризел - директор на музея на Африка: Възможно е да върнем обекти. В момента сме в диалог с нашите партньори
- националните музеи на Конго и Руанда. Направихме копие на нашия инвентар, за да бъде нашият диалог прозрачен и в
следващите месеци ще обсъждаме какво точно те искат, какво можем да направим за тях. Може да помислим и за
съвместни изложби. Но аз съм абсолютно отворен и връщането на експонати на Конго и Руанда.
Директорът на музея за Африка също смята, че Белгия трябва да се извини на Конго.
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Гидо Гризел - директор на музея на Африка: Кралското семейство трябва да се дистанцира от този период, трябва да
признае, че са се случвали неща, които са били ужасни. Трябва да има официална позиция както на белгийския
парламент, така и на правителството и кралското семейство. За да се признае, че това, което се е случило преди 120
години е ексцесия. Мисля, че дължим това на хората от Конго, които са преживяла това, трябва да се дистанцираме от
тази насилствен и расистки период. Дали ще го наречем извинение или нещо трудно - формулировката оставям на
лингвистите.
В същото време по-крайнодесните политици в Белгия започват да протестират срещу дебатите, които според тях са свръх
политически коректни и целят вменяването на колективна вина. Още повече, че ако започне да се разрушава всичко
построено от колонизаторите, половината Брюксел ще остане под развалини.
Bloomberg TV Bulgaria
√ България може да се възползва от желанието на Европа да съкрати веригите на доставка
Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, Бизнес старт, 22.06.2020
Инвеститорският интерес към България продължава въпреки коронакризата. Страната лансира възможността за
съкращаване на веригите за доставка за големите европейски компании. Това каза Стамен Янев, изпълнителен директор
на Българската агенция за инвестиции, в предаването “Бизнес старт” с водещ Христо Николов.
Янев отбеляза, че у нас има конкретни запитвания от компании - от актуалните в момента сектори - здравеопазване,
медицина, техника за болници.
“Кризата е и възможност. В голяма степен някои от компаниите успяха да трансформират част от производствените си
линии... Мярката може да е временна, но дава възможност за развитие”.
Янев разказа още, че у нас се подготвя нов закон, свързан с индустриалните паркове.
“Към настоящия момент върви съгласуването между отделните ведомства, очаква се в кратък срок проектозаконът да
мине през Министерски съвет и да бъде представен в пленарна зала”, обясни гостът.
“Можем да генерираме много голям обем от инвестиции, трябва да се преборим с конкурентите от Източна Европа”,
добави Янев.
Той отбеляза, че България се движи добре в това отношение въпреки кризата, като изрази надежди скоро и у нас да има
голяма и стратегическа инвестиция.
Вижте целия разговор във видео материала.
√ ВУЗФ с нова онлайн публична лекция – този път с лектор Левон Хампарцумян
Как кризата с COVID-19 ще повлияe върху присъединяването на България към ERM II и еврозоната е темата на
новата онлайн дискусия
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира нов уебинар по една от най-актуалните и горещи теми в
момента – как ще повлияе кризата с COVID-19 върху присъединяването на България към валутно-курсовия механизъм
ERM II и еврозоната. Лектор ще бъде известният банкер и председател на Българския форум на бизнес лидерите Левон
Хампарцумян.
Онлайн дискусията ще се проведе на 26 юни, от 11 часа, в платформата meet. Местата за уебинара са ограничени. Всеки
който иска да се присъедини, може да го направи, като заяви предварително желанието си до 25 юни
на marketing@vuzf.bg.
След направена регистрация, всеки участник ще получи персонален линк за достъп до събитието.
Организирането на уебинара идва само няколко дни, след като излезе новият доклад на Европейската комисия за
конвергенцията за 2020 с оценка за напредъка на България по пътя на присъединяване към ERM II и еврозоната. В него се
посочва, че страната ни е сред държавите с 12-месечен среден темп на инфлация над референтната стойност от 1,8%,
което е положителен признак, но заради пандемията от COVID-19 е несигурно да се прогнозира как ще продължи да се
изменя този показател. Какво означава това за България и присъединяването към ERM II и еврозоната, кои са другите
важни аспекти от доклада на ЕК – на тези и още въпроси ще отговори Левон Хампарцумян в дискусия с други водещи
икономисти, финансисти и преподаватели от ВУЗФ, на уебинара на 26 юни. По време на него всеки участник ще има
възможност да се включи в дискусията и да зададе своите въпроси.
Модератор на онлайн дискусията ще бъде ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, по чиято инициатива се организира
събитието точно в този момент. По негова покана лектор ще бъде и Левон Хампарцумян - председател на БФБЛ от 2019
г., експерт по финанси и банково дело и дългогодишен главен изпълнителен директор и председател на Управителния
съвет на „УниКредит Булбанк“. Той е дипломиран инженер-химик от Химико-технологическия институт в София, а
кариерата му включва работа в консултантско-одиторския бранш в България и Канада. Бил е още заместник-министър на
икономиката и изпълнителен директор на Агенцията за приватизация. Член е на Управителния съвет на Института за
пазарна икономика и на Настоятелството на Висшето училище по застраховане и финанси.
Провеждането на безплатните професионални онлайн дискусии е част от дългосрочната мисия на ВУЗФ да работи в
полза на обществеността и да подпомогне развитието на икономиката. Тази мисия университетът изпълнява като
ежегодно обучава стотици студенти, предоставяйки им ценно ноу-хау и възможности за практика, за да се изградят като
новите бизнес лидери в страната. Всяка година бизнес университетът организира десетки професионални конференции,
дискусии и събития, на които предоставя трибуна за създаване на решения.
Като част от мисията си да бъде полезна за бизнеса и икономиката на страната, Лабораторията за научно-приложни
изследвания към университета VUZF Lab започна да провежда и специални корпоративни обучения за компаниите в
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широк спектър от теми и области. Научният екип на VUZF Lab разработи и пакет от антикризисни мерки, с които да
помогне на държавата да се справи с настоящата икономическа криза, част от които вече са приети.
√ Експерт: ОИСР няма да постигне глобална сделка за дигиталния данък през 2020 г.
Иванина Манчева, редактор в Economix.bg, В развитие, 22.06.2020
Водещите държави в преговорите за глобален цифров данък са 137 страни, които са обединени в т.нар. ексклузивен
приобщаващ формат на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Под егидата на ОИСР бе започната
поредица от мерки срещу избягването на данъци в световен мащаб. Проектът на ОИСР се състои от два стълба, като
опозицията на САЩ е срещу първия стълб, но не срещу втория. Целта на ОИСР е да се постигне споразумение по първия
стълб до края на тази година. Но не смятам, че това ще бъде възможно, дори и без съпротивата на САЩ. Това
каза Иванина Манчева, редактор в Economix.bg, в предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизова.
"Първият стълб засяга разпределението на приходите и печалбите между различните страни и най-общо къде да се
облага Facebook в ЕС. Вторият стълб се отнася до мерки, които са свързани със свиване на данъчната основа. Първият
стълб предвижда печалбите да се облагат, където компанията има значително дигитално присъствие".
По думите ѝ финансовият министър на САЩ Стивън Мнучин настоява не за изцяло изтегляне от преговорите, но те да се
прекратят временно с идеята да се подновят към края на годината.
"Франция бе най-активна в промотирането на дигиталния данък като форма за преодоляване на това, което френското
правителство намира за извличане на нечестни предимства благодарение на особеностите на дигиталната икономика.
Франция през 2011 г. предприе действия за едностранно въвеждане на такъв данък в размер на 3%".
Иванина Манчева обясни, че след това са последявали остри писма и реплики между Франция и САЩ, тъй като
дигиталният данък е насочен предимно срещу големите американски технологични компании.
"Франция и Европейския съюз имат своите много солидни основания, които са свързани с начина, по който дигиталната
икономика изменя формирането на печалбите и приходите в световен мащаб. Едното основание е големият принос на
потребителите в създаването на стойност. Потребителите чрез своите лични данни, които захранват алгоритмите,
допринасят за бизнес моделите на тези големи технологични компании. Франция също твърди, че тези компании се
възползват от предимствата на дигиталната икономика и от публични инвестиции в цифрова инфраструктура, без да
допринасят за нея".
√ Великобритания запазва позицията си на финансов хъб за Европа въпреки Brexit
Кризата около раздялата на Кралството с ЕС и пандемията не нанесоха очаквания тежък удар върху британския
финансов сектор
Великобритания остава най-привлекателното място за чуждестранни инвестиции във финансовия сектор в Европа
въпреки натиска около Brexit и икономическия удар от пандемията, съобщава Bloomberg.
Около 40% от инвеститорите вярват, че Великобритания ще бъде по-желана за чужденците, които влагат пари във
финансови услуги след Covid-19, в сравнение с 8%, които посочват същото за Европа като цяло, става ясно от изследване
на EY. САЩ са най-големият източник на инвестиции във финансови услуги в Кралството, като генерират около една трета
от проектите там, става ясно още от изследването.
Чуждестранните банки контролират почти половината от всички банкови активи във Великобритания, сочат данни от
2015 г. на британския банков регулатор. И все пак изселването от Лондон към континента е далеч по-малко от
очакваното след вота за Brexit, като фирмите преместиха около 1000 души до миналия септември, в сравнение с
прогнозите на EY за изместването на 7000 работни места.
Според експерт на EY преговорите за Brexit отбелязват "критичен момент в историята за правителството, регулаторите и
индустрията" за защита на финансовия сектор на страната.
Лондон остава доминиращият европейски град по преки чуждестранни инвестиции през 2019 г. със 67 проекта, следван
от Париж и Мадрид съответно с по 29 и 24.
„Въпреки че на този ранен етап не е ясно как бъдещите проекти ще бъдат повлияни от пандемията, настроенията на
инвеститорите от април тази година предполагат, че финансовите услуги във Великобритания са в силна позиция да се
адаптират към промените“, смята експертът на EY.
√ Милиони служители в Европа може да бъдат съкратени след края на държавната помощ
Програмите за субсидиране на заетостта обхващат 45 млн. работни места
Милиони служители, включени в европейски схеми за защита на заетостта, са изложени на висок риск от загуба на
работните си места след оттеглянето на подкрепата, което показва дилемата на правителствата в момент, когато
удължават или променят държавните си субсидии, пише Financial Times, цитиран от Investor.bg.
Програмите за субсидиране на заетостта обхващат 45 млн. работни места, или една трета от работната ръка в Германия,
Франция, Великобритания, Италия и Испания. Смята се, че те са предотвратили катастрофалната загуба на работни места
в Европа, която удари САЩ заради коронавирусната пандемия.
Повечето правителства удължиха програмите си до есента, опасявайки се, че преждевременно оттегляне на подкрепата
може да доведе до масова загуба на работни места.
Но на фона на ръста на търсенето и производителността, държавни ръководители и анализатори преценяват не само
големите държавни разходи, но и риска, че субсидирането на цели сектори може да блокира хората в нежизнеспособни
работни места и да им попречи да се насочат към сектори с по-добри дългосрочни перспективи.
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„Удължаването на защитата на работните места само ще отложи проблема“, коментира Катарина Утермьол, старши
икономист в Allianz. Неотдавнашно изследване на застрахователната компания установи, че 9 млн. работни места, или
една пета от включените в програмите за защита на работните места, са уязвими, защото са в сектори, които ще
продължат да изпитват трудности. Те включват туризма, пътуванията, хотелиерство и ресторантьорство, търговия на
дребно и забавления.
„Важно е да имаме и други инициативи като активни политики за пазара на труда“, допълва Утермьол.
Макар че Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) очаква безработицата в еврозоната да
нарасне до 10% до края на юни, това равнище е доста по-ниско, отколкото в САЩ, където се очаква безработицата да
достигне 17,5% през същия период.
Загубените работни места в САЩ са значително повече, с над 45 млн. нови заявления за помощи при безработица от
средата на март насам. Макар че назначаването на служители се ускори през май, Хайди Шерхолц, бивш главен
икономист на американското министерство на труда, изчислява, че над една пета от американските служители все още
или получават помощи при безработица, или очакват да ги получат.
Но мнозинството от новите безработни са временно съкратени и може бързо да бъдат повторно наети, така че картината
с безработицата може да изглежда доста сходна от двете страни на Атлантическия океан до края на годината, сочат
прогнозите на ОИСР.
Американските държавни ръководители избират предимно да подкрепят служители с по-щедри помощи при
безработица, което означава, че около две трети от служителите разполагат с повече средства, когато получават помощи.
Сега те са изправени пред същото предизвикателство като гражданите на страните членки на ЕС – как да се оттегли
подкрепата без огромни затруднения и ръст на дългосрочната безработица. „Не можем да прекратим федералната
помощ твърде скоро“, казва Шиерхолц. Подкрепата трябва да бъде намалена, едва когато безработицата намалее или
заетостта нарасне до подходящо равнище, допълва тя.
В Европа профсъюзи и работодатели искат правителствата да удължат програмите за защита на работните места.
Мнозина го правят за идните няколко месеца, като в някои случаи работодателите поемат по-голямата част от разходите.
√ Лошото икономическо състояние на Северна Корея тласка Ким Чен Ун към отстъпки
Очакванията са икономиката на азиатската страна да отчете най-големия си спад от 1997 г. насам
Взривяването на сградата, чието предназначение бе да символизира приятелството между Северна и Южна Корея, бе
най-твърдият начин Пхенян да поиска помощ за икономиката на страната, която страда от наложените срещу нея
международни санкции и затворените заради коронавируса граници. Разрушаването на сградата на стойност 15 млн.
долара, чието изграждане в граничния севернокорейски град Кесън бе финансирано от Южна Корея, бе една от найголемите провокации на режима на Ким Чен Ун срещу съседната държава през последните години, пише Bloomberg в
свой анализ.
Президентът на Южна Корея Мун Дже-ин често предупреждава севернокорейския си колега да не прибягва до
безразсъдни провокации. Последните му действия към момента не са довели до отмяната на плана за възстановяването
на сътрудничеството между двете страни или до прекратяването на опитите на Сеул да убеди администрацията на
американския президент Доналд Тръмп да отслаби натиска си срещу Пхенян.
Международните анализатори не могат да открият логиката зад внезапния ход на Ким Чен Ун, но крайният резултат е, че
той даде тласък на преговорите между САЩ и Южна Корея относно Пхенян.
Южнокорейският президент изпрати дипломатически представител по въпросите за ядрена енергетика след
разрушаването на сградата, за да обсъди с високопоставени политици от САЩ вариантите за справяне с настоящата
ситуация на Корейския полуостров, обявиха от Министерството на външните работи на Южна Корея преди седмица.
Южнокорейският представител се завърна в родината си в неделя, но при пристигането на летището не даде подробна
информация относно разговорите във Вашингтон, отбелязва южнокорейската агенция Yonhap News.
Основната цел на санкциите на САЩ и ООН срещу Северна Корея е да накарат страната да се откаже от програмата си за
ядрени оръжия. Всяко разхлабване на ограниченията върху търговията би било от полза за Северна Корея, тъй като
икономиката на азиатската страна през тази година ще се свие с 6%, сочи прогноза на Fitch Solutions. Това ще бъде найголемият икономически спад от 1997 г. насам, когато в страната имаше остър недостиг на храна.
Търговията на Северна Корея с Китай, който е най-големият икономически партньор на Пхенян, се забавя драстично
заради санкциите, като китайският президент Си Дзинпин също се опитва да ограничи ядрените амбиции на Ким Чен Ун.
Но вносът на стоки в Северна Корея достигна до най-ниското си ниво, след като властта в Пхенян затвори границите на
страната по-рано през тази година заради разпространението на коронавируса. През март и през април износът на
Северна Корея за Китай се понижи с 90% на годишна база, показват данни на Митническата администрация на Китай.
„Икономическият контекст показва, че Северна Корея се намира в изолирана позиция. Санкциите очевидно влияеха
негативно на страната още преди коронавируса, но след затварянето на границата с Китай севернокорейската икономика
започна да страда още повече“, обяснява Кайл Фериер, директор в Корейския икономически институт.
Очакваният икономически спад може и да не изглежда на пръв поглед прекалено голям в сравнение с други страни,
чиито икономики бяха силно ударени от коронавируса, но Северна Корея е една от най-бедните държави в света и не
може да си позволи още икономически щети.
Ето защо парите от Южна Корея ще са от голяма полза. Но заради санкциите търговията между двете страни се е
забавила до едва 3.5 млн. долара в периода януари-май 2020 г., докато през цялата 2020 г. търговският поток е възлизал
на стойност 2.7 млрд. долара.
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Мениджър
√ Президентът наложи вето върху промените в Закона за МВР
Както анонсира предварително, президентът Румен Радев наложи вето на Закона за изменение и допълнение на Закона
за МВР. Несъгласието е с разпоредбите, които предвиждат дублиране на охраната, осъществявана по Закона за
Националната служба за охрана. Дублирането на функции създава условия за неефективно и неефикасно използване на
държавен ресурс, без гаранции за по-голяма сигурност, смята Радев.
Припомняме, че промените бяха приети на 11 юни и 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.
Ето пълния текст на мотивите на президента Румен Радев, с които връща за ново обсъждане в парламента тази част от
законопроекта:
Уважаеми народни представители,
Споделям основната насока към промени в Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/ за
извършване на реформи, целящи подобряване на ефективността в дейността на Министерството. Независимо от
това, като част от органите, които формират системата за защита на националната сигурност в Република
България, не мога да остана безучастен към разпоредби, които не са съобразени с изискванията на българското
законодателство. Спазването на Конституцията и законите е първият от принципите, предвидени в чл. 4, т. 1 от
Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, чрез който се проявява
правовата държава.
1. С § 1 от приетия закон една от основните дейности на Министерството на вътрешните работи /МВР/ –
охранителната дейност по опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението по
пътищата в Република България, е допълнена с нова задача по охрана на лица. Принципно споделям необходимостта
държавата да се ангажира с охраната на служители в органите на държавна власт, когато застрашеността им е
във връзка с упражняване на техните функции. Като ценности от най-висш порядък и основни права, правото на
живот, личната свобода и неприкосновеност трябва да бъдат гарантирани за всяко едно физическо лице.
Несъмнено охранителната дейност е неделима част от дейността по опазване на обществения ред и осигуряване
безопасността на движението по пътищата (чл. 14, ал. 1 от ЗМВР). Спрямо този фокус всяка от деветте
конкретни форми на охранителна дейност, регламентирани в действащия чл. 14, ал. 2 от ЗМВР, е ограничена по
обекти и предназначение. Това е законовата гаранция правоохранителните функции на полицейските органи да не
бъдат подменяни с други функции и цели. При очертаването на дейността по охрана на лица обаче Законът за
изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи не предвижда такива предели, нито
определя целите на тази охрана.
Опазването на обществения ред е публична функция, с която са ангажирани органи на държавна власт (чл. 105,
ал. 2, чл. 143, ал. 3 от Конституцията) с цел при определени в закона условия да бъдат гарантирани правата и
сигурността на всички граждани. Именно затова общественият ред е и граница за упражняването на основните
права на всеки отделен гражданин (чл. 37, ал. 2, чл. 41, ал. 1 от Конституцията). Той е установеният с нормативни
актове ред, който осигурява възможност както да се упражняват конституционните права на гражданите, така и
упражняването им да не бъде противопоставено на интереси, поставени на равнище, което ги определя като общи
или обществени (Решение на Конституционния съд № 7 от 1996 г.). В този смисъл гарантирането на обществения
ред е предпоставка за упражняване и балансиране на правата. Регламентирането на охраната на лица като
конкретна полицейска дейност без законово да се определя обхватът, целите и условията на тази дейност, създава
възможност последващо за ограничаване на права и противопоставяне на различни интереси, на субекти и
институции.
С § 1, т. 2, с който се създава ал. 4 в чл. 14 от ЗМВР, се предвижда, че охраната на лица се осигурява и осъществява
при условия и по ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи. По този начин законът прехвърля
изцяло върху министъра на вътрешните работи преценката за условията, при които ще бъде осъществявана
новата задача в охранителната дейност на МВР. Така се изоставя нормата на чл. 5, т. 3 от Закона за управление и
функциониране на системата за защита на националната сигурност, изискваща Народното събрание, президентът
на Републиката и Министерският съвет съобразно тяхната компетентност да определят основните задачи на
държавните органи и структури по чл. 3, ал. 1 от същия закон. В случая на законово равнище следва да бъдат
определени условията, по които ще се осигурява и осъществява дейността по охрана на лица. Това е не само важна
гаранция за законосъобразност, но и преграда срещу субективни, еднолично взети нормативни решения, които
създават възможност законовата делегация да се запълва с различно съдържание сега или в бъдеще. Едва ли може
да бъде споделено разбирането, че условията за извършването на охраната на лица, като предпоставки да бъде
получена такава охрана, предполагат динамичност на материята, която може да бъде обхваната само с
подзаконов нормативен акт, издаден от министър. Условията за всяка една правно регулирана дейност, особено в
сферата на функционирането на органите за защита на националната сигурност, почиват на принципни
изисквания. Затова и приетият закон трябва да изпълни своето предназначение като нормативен акт - да урежда
обществени отношения, които се поддават на трайна уредба. Условията, при които лицата могат да ползват
охрана от МВР, трябва да бъдат установени в закон най-малкото за да гарантират равенството пред него. „Нещо
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повече, след като уредбата може да се извърши еднолично от министъра … с наредба, на още по-голямо основание
тя може да се извърши в синтезиран вид от Парламента“ (Решение на Конституционния съд № 3 от 2016 г.).
Като не е съобразен с изискванията на правовата държава, по-специално поради несъгласуваност с други законови
изисквания (Закона за нормативните актове и Закона за управление и функциониране на системата за защита на
националната сигурност), с липсата на яснота относно условията за извършване на охраната на лица и
възможността за запълването им с различно съдържание, § 1 от приетия закон не съответства на принципа на
правовата държава. Правовата държава може да бъде опазена само ако съдържащите се в нормативните актове
разпоредби са ясни, точни и непротиворечиви, защото в противен случай те не биха могли да регулират основните
обществени отношения (в този смисъл Решение № 9 от 1994 г., Решение № 5 от 2002 г., Решение № 4 от 2010 г.,
Решение № 8 от 2012 г. на Конституционния съд).
2. С § 6, т. 3 от приетия закон се създава правна възможност новата главна дирекция „Жандармерия, специални
операции и борба с тероризма“ да охранява и лицата на висши държавни длъжности, представители на друга
държава, ръководители на международни организации и институции, съгласно чл. 20 и 22 от Закона за
Националната служба за охрана. За да се реализира тази възможност, законът изисква заявление от съответното
лице и решение на комисията по чл. 23 от Закона за Националната служба за охрана. При създаването на § 6, т. 3 не
е отчетено, че част от лицата по чл. 20 от Закона за Националната служба за охрана не могат да се откажат от
охраната по този закон по време на мандата си и са длъжни да се съобразяват с мерките за безопасност, прилагани
от Националната служба за охрана (чл. 20, ал. 5). Едновременно със задължението им да ползват охраната, за тези
лица се създава възможността със заявление да поискат охрана и от главна дирекция „Жандармерия, специални
операции и борба с тероризма“. Очевидно е, че не става въпрос за взаимодействие между двете структури с цел
оптимизиране на охраната, тъй като охраната от МВР се наслагва към охраната от Националната служба за
охрана. Освен това инициативата за дублирането на охраната е оставена на охраняваното лице. Без заявление от
негова страна не може да се стигне до решение на комисията по чл. 23 от Закона за Националната служба за
охрана, съответно и да се приложи охраната от главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с
тероризма“. Това дублиране, създадено с § 6, т. 3 от приетия закон, влиза в противоречие с Актуализираната
стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на Народното събрание от 14.03.2018
г. (Обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г.). В Стратегията е изрично посочено, че „не се допуска едновременното
съществуване на дублиращи се структури, както и свръхконцентриране на правомощия, компетенции и ресурси в
една институция. Водещ е принципът на разделяне на компетенциите и постигане висока степен на координация“
(т. 188).
Отстъплението от Актуализираната стратегия за национална сигурност не е оправдано, тъй като тя е приета
с решение на Народното събрание. По силата на чл. 86, ал. 2 от Конституцията законите и решенията на
Народното събрание са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите. В самата
Стратегия се съдържа определянето й като „основополагащ документ за единно формиране, планиране,
осъществяване, координиране и контрол на политиката за национална сигурност, провеждана от държавните
институции в сътрудничество с гражданите и техните организации“ (т. 13). Тази същност на Стратегията
изисква нейните принципи да бъдат претворявани в законодателните актове в областта на националната
сигурност, а не да се дублират правомощия и да се лишават органите от оперативната им самостоятелност в
осъществяваната от тях дейност. Това създава условия за неефективно използване на наличния обществен ресурс,
като дублирането на охраната му се оставя на неговата преценка. Освен това отсъства въобще уредба кой ще
понесе отговорността, ако не бъде постигната защитата на охраняваното лице.
През 2019 г. Министерският съвет прие Решение № 26 от 18 януари „за провеждане на Стратегически преглед на
системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната“. Отчитайки факта,
че този Стратегически преглед е в ход, логично е въпросните законови промени, свързани с новата главна дирекция и
охраната на лица, да са функция и резултат от прегледа като вече приключил процес. Отсъства каквато и да е
аргументация за приетите изменения в Закона за МВР в контекста на протичащия преглед.
Не е ясно какво налага да се създаде нова паралелно функционираща структура без аргументи за ефективност и
ефикасност. Отсъства концепция по отношение на механизмите за взаимодействие и координация със структури,
притежаващи идентични функции, което ще бъде проблемно най-вече при дейността им на оперативно ниво.
Показателна в това отношение е липсата на предложения за релевантни промени в Закона за Националната
служба за охрана. Налице е потенциал за възникване на рискове за безопасността както на охраняваните лица, така
и на личния състав на тези структури.
3. С § 8 от приетия закон се променя изцяло съдържанието на чл. 44 от ЗМВР и в ал. 1 се предвижда възможност в
четири от главните дирекции и в областните дирекции на МВР да бъдат създавани „специализирани звена за
реагиране при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и за участие в специализирани операции с
висока степен на риск, както и звена за осъществяване на охрана на лица“. От приетия текст не се разбира дали
става въпрос за три различни вида специализирани звена или за едно звено, което изпълнява цитирания широк кръг
от задачи. Наред с това разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от ЗМВР позволява създаване на специализирани звена за
охрана на лица както в новосъздадената главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“,
така и в три други главни дирекции на МВР. Това поражда риск от припокриване на дейност между главните
дирекции на МВР, като предполага допълнително привличане на експертен потенциал и отделяне на значителен
финансов ресурс. Налице е и противоречие с първите три алинеи на чл. 39 от ЗМВР, според които всяка от главните
дирекции е „специализирана“ структура на Министерството.
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В ал. 6 от новата редакция на чл. 44 е предвидено редът за осъществяване на дейността на специализираните
звена да бъде определян от „правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи“. Нормата не уточнява
каква е правната природа на акта на министъра, с който се приемат въпросните правила, и създава риск от
неяснота и противоречия в прилагането. Предвид това § 8, в частта му относно чл. 44, ал. 1 и 6, противоречи на
принципа на правовата държава, заложен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
4. Възраженията по § 1, § 6, т. 3 (относно чл. 39, ал. 8) и § 8 (относно чл. 44, ал. 1 и 6), освен към съдържанието, са
насочени и към начина на приемането им. Предложенията за тези разпоредби не са част от първоначално внесения
законопроект, не са внесени в срока за предложения между двете гласувания, а са направени при самото обсъждане
на законопроекта за второ гласуване във водещата комисия. Те не са подложени на обществено обсъждане, нямат
оценка на въздействие, приети са само на едно гласуване, въпреки че регламентират основна дейност на МВР,
която не е изяснена като условия за осъществяване и не съответства на други нормативни актове в българската
правна система. Тези предложения противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване
законопроект и би следвало да не бъдат обсъждани и гласувани (чл. 84, ал. 2, изр. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание). Предвидимият и прозрачен законодателен процес предполага да се спазват
всички негови фази и те да бъдат осъществявани при стриктно прилагане на Конституцията, Закона за
нормативните актове и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Уважаеми народни представители,
Националната сигурност е базова ценност в конституционния ни ред. Всяко решение в тази сфера трябва да се
ръководи от критериите ефективност, ефикасност и безопасност. Воден от това разбиране и по изложените
мотиви, упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново
обсъждане в Народното събрание § 1, § 6, т. 3 (относно чл. 39, ал. 8) и § 8 (относно чл. 44, ал. 1 и 6) от Закона за
изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от 44-то Народно събрание
на 11.06.2020 г.
√ Възнагражденията са нараснали с малко над 10% през първото тримесечие на годината
По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2020 г. общите разходи на
работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.2% спрямо първото тримесечие на 2019
година. Увеличението в индустрията е с 9.0%, в услугите - с 9.2%, и в строителството - с 8.1%.
По икономически дейности през първото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия
период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Образование“ - с 25.9%, „Операции с
недвижими имоти“ - с 23.2%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 13.5%.
През първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един
отработен час се увеличават с 10.2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10.3%. По икономически
сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 25.6% за
„Образование“ до 3.4% за „Добивна промишленост“.
√ СЗО официално обяви втори пик на COVID-19 в България
Втори пик на COVID-19 се наблюдава в България и други страни по света. В някои страни се наблюдава всъщност
първоначално развитие и разпространение на COVID-19. Това са страните от Латинска Америка. Притеснение будят и
страните от Южна Африка, където се очакват трудности с посрещането на необходимостта от по-интензивни грижи за
хората, които се разболяват. Това коментира в интервю за "Фокус" д-р Михаил Околийски, представител на СЗО за
България.
В държави, които в началото се справяха по-добре с вируса в началото, сега се наблюдава увеличено разпространение.
Една от тези страни за съжаление е България. Всъщност тези последни две седмици виждаме едно пиково увеличаване
на новите случаи, но може би това е част от първата вълна, когато благодарение на мерките, предприети от хората и
правителството, вирусът беше държан под по-добър контрол. След разхлабване на мерките хората си помислиха, че са
преодолели тези предизвикателства, този проблем и бързо се върнаха към старите си навици, обясни д-р Михаил
Околийски.
Той е категоричен, че мерките не трябва да бъдат занемарявани и всеки един от нас трябва да прояви отговорност и да
се пази. Никой не е застрахован от коронавирусната инфекция. COVID-19 съществува и рискът е много голям, предупреди
за пореден път д-р Михаил Околийски.
Рекордно е увеличението на случаите на коронавирус в глобален мащаб, съобщи междувременно СЗО. Общият брой
вчера е нараснал до 183 020 за 24 часа, предаде Ройтерс. Най-голямото увеличение е в Северна и Южна Америка, с над
116 000 нови случаи, според ежедневния доклад за глобалната ситуация. Общият брой на всички установени случаи в
света от началото на пандемията до момента вече е над 8,7 милиона, а починалите са над 461 000 починали.
Предишният рекорд за нови заразени беше регистриран на 18 юни - 181 232, припомння БТА.
√ ООН: Близо 200 млрд. долара е загубил туризмът през първото четиримесечие
Доходите от туризма в света през първите четири месеца на тази година са паднали с 195 милиарда долара поради
пандемията, се казва в пресрилийз на Световната организация за туризъм на ООН, предава ТАСС.
Според данните, през януари-април броят на туристите, пътуващи в други страни, е намалял с 97%. Тоест през първите
четири месеца на годината тази цифра е спаднала с 44%, което e довело до загуба на доходи от международен туризъм в
размер на около 195 милиарда долара.
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Според прогнозите на организацията през 2020 г. броят на туристите, пътуващи в други страни, може да намалеят до 850
милиона - 1,1 милиарда. Доходите от туризъм в света могат да спаднат с 910 милиарда долара - 1,2 трилиона долара.
През 2019 г. броят на туристите, пътуващи в други страни, достигна 1,5 млрд. Това число е с 4% по-високо в сравнение с
2018 г.
√ Европейските борси започват седмицата с ръст
Основните индекси на водещите европейски фондови борси записаха повишения в ранната търговия в понеделник
въпреки опасенията от втора вълна от COVID-19, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши 7,31 пункта, или 0,12%, до 6 299,91 пункта. След силно възстановяване
от мартенските разпродажби, бенчмаркът не успява да постигне особен напредък през юни, докато инвеститорите
претеглят възможността за бързо възстановяване на икономическата активност спрямо новите инфекции и вероятността
от затягане на ограничителните мерки. Негативно на представянето на STOXX600 се отразиха банковият индекс SX7P
енергийният SXEP, които паднаха съответно с 0,60% и 1,07%, докато подкрепа бенчмаркът намери в автомобилния
индекс SXAP и индекса на търговият на дребно SXRP, които напреднаха съответно с 0,09% и 0,05%.
Немският индекс DAX записа ръст от 32,38 пункта, или 0,26%, до 12 363,14 пункта. Водещият индекс на Лондонската
борса FTSE 100 напредна с 7,13 пункта, или 0,12%, до 6 299,91 пункта. Френският измерител CAC се повиши с 10,75
пункта, или 0,22%, до 4 990,2 пункта.
Акциите на затъналата от скандали Wirecard поевтиняха с още 35,36%, след като компанията съобщи, че липсващите от
счетоводния и баланс 1,9 млрд. евро най-вероятно не съществуват.
Междувременно Световната здравна организация (СЗО) отчете рекорден ръст на новите случаи на COVID-19 в неделя,
докато вчера репродуктивното число на коронавируса в Германия скочи до 2,88 от 1,79 предишния ден.
„Съществува известна загриженост относно нарастването на броя на заразените с COVID-19 и вероятността това да се
отрази на перспективите пред възстановяването на икономиката“, коментира Майкъл Хюсън от CMC Markets.
Акциите на Lufthansa поевтиняха с 5,07% на фона на притесненията, че основния и акционер Хайнц Херман Тийле може
да блокира спасителния пакет в размер на 9 млрд. евро, с които държавата ще увеличи дела си в компанията.
Книжата на Fiat Chrysler скочиха с 1,86% на фона на новините, че италианското правителство скоро ще представи план за
подкрепа на автомобилния гигант с 6,3 млрд. евро.
Седмичен ръст в САЩ
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса не успяха да намерят единна посока в петък на заради високата
волатилноност по време на сесията, причинена от технически фактори, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 208,64 пункта, или 0,8%, до 25 871,46 пункта. Широкообхватният индекс
Standard & Poor's 500 регистрира спад от 17,6 пункта, или 0,56%, до 3 097,74 пункта, като в един момент от сесията бе
паднал с 1%. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 3,07 пункта, или 0,03%, до 9 946,12 пункта.
И трите индекса записаха скромен седмичен ръст. S&P 500 се повиши с 1,8%, като по този начин записа четвърта седмица
на повишение в последните пет. Бенчмаркът Dow напредна с 1%, а Nasdaq продължи силното си представяне, отчитайки
скок от 3,7%.
На пазарите се отрази негативно поредица от новини, свързани с пандемията. Акциите на Apple поевтиняха с 0,57%, след
като компанията съобщи, че затваря отново общо 11 магазина във Флорида, Аризона, Южна и Северна Каролина.
Книжата на операторите на круизни кораби Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean и Carnival поевтиняха съответно с
5,64%, 6,92% и 5,26%, след като като международната асоциация на круизните оператори съобщи, че круизните кораби
няма да плават от пристанища в САЩ до края на лятото заради пандемията
„Новите случаи на COVID-19 нарастват в няколко американски щата. Проблемът става твърде сериозен, за да пазарът да
си позволи да продължи да го игнорира“, коментира основателят на Vital Knowledge Адам Кризафулли.
„Проблемът има много общо с пазарните очаквания (прекалено спокойни и оптимистично настроени) и психологията
(консенсус за V-образно възстановяване)“, коментира той.
Акциите на компаниите, които се възползваха от отварянето на икономиката, също бяха подложени на натиск от
новината за магазините на Apple. Книжата на Nordstrom, Kohl’s, United Airlines и Delta Airlines поевтиняха съответно с
6,31%, 4,75%, 6,35% и 4,16%.
Разнопосочна търговия в Азия
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в първата търговска сесия
за седмицата, след като през уикенда Световната здравна организация отчете най-много нови случаи на коронавирус за
ден от началото на пандемията, предаде Маркетоуч.
„Стартът на търговията в Азия бе сравнително вял, като инвеститорите, които до момента разчитаха основно на
набраната инерция, изглежда изчакват някои да поеме нещата в свои ръце, за да се отърсят петъчната слабост. Пазари се
озоваха по средата на притесненията от втора вълна от COVID и подобряващите се икономически данни“, коментира
Стивън Инес от AxiCorp.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 41,52 пункта, или 0,18%, до 22 437,27 пункта.
В Китай, континенталният бенчмарк Shanghai Composite отчете спад от 2,36 пункта, или 0,08%, до 2 965,27 пункта, докато
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 5,54 пункта, или 0,29%, до 1 936,65 пункта. Хонконгският индекс
Hang Seng изтри 132,55 пункта от стойността си, или 0,54%, достигайки ниво от 24 511,34 пункта.
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 14,59 пункта, или 0,68%, до 2 126,73 пункта.
В Австралия индексът ASX 200 записа ръст от 1,9 пункта, или 0,03%, до 24 511,34 пункта.
У нас
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия в понеделник. Основният индекс
SOFIX отчете спад от 2,92 пункта, или 0,63%, до 456,95 пункта. BGBX40 се понижи с 0,35 пункта, или 0,36%, до 97,01
пункта. BGTR30 изтри 2 пункта от стойността си, или 0,42%, достигайки ниво от 469,84 пункта. BGREIT се понижи с 0,82
пункта, или 0,61%, до 132,66 пункта.
Земя
√ 100 млн. лева помощ за фермерите по мярка COVID-19
Парите са компенсация за разходите на стопаните за
противоепидемични мерки, както и за намалели приходи
от нереализирана продукция
След одобрението на Европейския парламент, България ще
разпредели 100 млн. лева на родните фермери, за да
компенсират разходите на стопаните за противоепидемични
мерки, както и за намалели приходи от нереализирана
продукция заради пандемията, предаде БНР, позовавайки се
на аграрния министър Десислава Танева. Средният размер на
плащането на глава за говеда се предлага да бъде 53 лева, за
биволи - 63 лв., за овце и кози - по 10 лв., за птици - 0,08 лв.,
за свине - 1 лев, за пчелно семейство - 5 лв. За зеленчуците на
открито браншът ще има възможност да избере между 65
лева на декар или 65 лв. на 1000 лв. приход по подадена
годишна данъчна декларация за 2020 год. За оранжерийните зеленчуци предложението е 540 лв.за дка, за плодове - 50
лв.за дка, за розопроизводство - 90 лв.за дка и за винено грозде - 30 лв. за дка. Предстои предложението за плащанията
да бъде обсъдено с представители на браншовите организации и с Европейската комисия.
√ Троянски фермер продава агростоките си с… вендинг машини
От 1-ви юни в град Троян заработи без да “отваря“ врати първия вендинг магазин за свежи сезонни зеленчуци и плодове,
както и пакетирани био храни. Идеята на този магазин е да подпомага дейността на малко семейно био стопанство в
реализацията на произведената от тях и техни колеги продукция във времето когато те са заети на полето.
Концепцията на магазина напълно съвпада с концепцията на късите вериги на доставка и на директните продажби с цел
да се избегнат междините търговци, а продукцията по най-бързият начин сортирана, пакетирана и охладена да се
предлага на клиента 24 часа в денонощието. Екзотичния магазин бързо набира популярност сред гражданите на Троян.
Възможността да работи 24 часа и без разходи за персонал позволяват на фермера да получи максимална
възвращаемост на инвестицията.
От Българска Асоциация на малинопроизводителите от 3 години дават предложения този тип Вендинг автомати, както и
Млекоматите, да бъдат включен в схемата за подпомагане по схемата за късите вериги и директните продажби. За сега
отговор от институциите няма.
Божидар Петков споделя, че идеята е взел от западни колеги, които в условията на кризата, породена от COVID-19, са
успели да вдигнат 5 пъти продажбите си с помощта на този метод. В страни като Германия, Франция, Италия в момента
работят над 800 000 такива „помощници“ на фермерите. Според Божидар най-добре е подобен тип машини да се
поставят в училищата, но вече само с плодове, зеленчуци и био здравословни храни и напитки.
√ Египет заплаши с пряка военна намеса в Либия
Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси предупреди, че всеки опит на подкрепяните от Турция сили в Либия да
атакуват стратегическия град Сирт ще доведе до пряка египетска военна намеса в конфликта, предаде АП.
Ас Сиси заяви в телевизионен ефир, че Египет може да се намеси в Либия, за да защити западната си граница с богатата
на петрол страна и да възстанови стабилността. Той добави, че Египет е готов да даде оръжия и да обучи либийските
племена “да защитават страната си“. Сиси направи тези коментари, докато бе на посещение във военновъздушната база
“Сиди Барани“, намираща се недалеч от границата с Либия.
Либийските бойци, съюзени с базираното в Триполи правителство, предприеха по-рано този месец настъпление към
Сирт, входна врата към петролните находища в южната част на Либия. Либия е разделена между две съперничещи си
правителства, едно в източната и едно в западната част, всято от които е подкрепено от въоръжени групировки и чужди
правителства. Базираното в Западна Либия правителство е подкрепяно от Турция, а това в Източна Либия - от Египет.
Cross.bg
√ Пролетният базар на книгата се открива пред НДК
Пролетният базар на книгата, който беше отложен заради пандемията от коронавирус, се открива днес пред НДК.
Ще бъдат представени над 110 български издатели и търговци в 23 шатри.
Базарът ще бъде отворен от 10 сутринта до 8 вечерта и ще продължи до неделя включително.
Десислава Алексиева, член на Управителния съвет на асоциация „Българска книга", която е и организатор на базара,
каза:
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"За съжаление кризата удари книгоиздаването, така че около 20-до 30% по-малко са издадените книги, но все пак има
издадени книги и това е изключително важно в момента, когато хората имат нужда от това, могат наистина да видят тези
заглавия".
√ Жълт код за обилни валежи в 7 области
Жълт код за валежи, придружени с гръмотевични бури и възможност за градушки, е обявен за днес в 7 области в
страната, съобщава страницата на НИМХ.
Предупреждението е в сила за София, София-област, Перник, Кюстендил, Враца, Монтана и Видин.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Мерките срещу коронавируса - как да се ограничи разпространението - проф. Костадин Ангелов.
Масовото изследване на всички контактни на Григор Димитров в Хасково.
Във втора вълна на вируса ли сме - за новите данни у нас и по света - представляващият СЗО в България доц.
Михаил Околийски.
Спортът и коронавирусът - правилата на футболния терен.
Как в София ще следят дали се спазват мерките.
Нова телевизия, „Здравей България"
Агресия на гарата - защо железничар нападна турист, който снима влак?
Войната премиер-президент и в сблъсъка за НСО. Премиерските или президентските гардове ще бъдат с повече
власт? След ветото на президента, отговорът на Мануил Манев от ГЕРБ.
Шоу или гавра с труда на медиците? Танцьор в клуб, облечен в защитен костюм, дезинфекцира публиката.
Маските пак задължителни на обществени места. Затяга ли се контролът?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Закон, писан в палатка от Мая и приет от депутати, взривява бюджета с 36 млрд. лв.;
в. Труд - Щабът - с бронзов тен;
в. Телеграф - Глътка въздух за 6 млрд. лева кредити;
в. Монитор - Коронакризата глътна 25 млн. лв. само дотук.
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Опасността е тук: пак с маски вътре + як контрол;
в. 24 часа - Заразени българи от Германия се прибрали у нас;
в. Труд - Лъжат с хапчета за отслабване;
в. Труд - Прокуратурата проверява и версията на Божков;
в. Телеграф - стр. 2, 3 - Тестват всички, доближили Гришо;
в. Телеграф - Разследват теч на данни от Темида към "Дондуков" 2;
в. Монитор - Имоти за 10 млн. лв. извади на тезгяха армията;
в. Монитор - Всеки шести във Видин е безработен, София - едва 4.4%.
Водещи интервюта
в. 24 часа - Проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет: И с матура ще се влиза трудно - за право пак
кандидатстват около 1000 души за 300 места;
в. Труд - Гл. ас. д-р Вероника Стоилова - преподавател по международно право в ЮЗУ, пред "Труд": Вървим не към нов
световен ред, а към безпорядък;
в. Телеграф - Доцент д-p Михаил Груев, председател на Държавна агенция "Архиви": Инженер Иван Иванов докара
рилската вода в София;
в. Монитор - Проф. Михаил Константинов, математик и експерт по избори: Свикнахме с вируса и скочихме в суматохата
около скандалите.
Водещи анализи
в. 24 часа - Да посягаш на книги? Прилича на ранен комунизъм;
в. Труд - Как хипотезите в историята стават "факти";
в. Телеграф - Купуваме си илюзия за сигурност;
в. Монитор - Дистанционното на черешата.
√ Предстоящи събития в страната на 23 юни
София
От 9.30 ч. в заседателната зала на сградата на Висшия съдебен съвет Съдийската колегия ще проведе заседание.
От 10.00 ч. в парка пред НДК ще се проведе Пролетния базар на книгата.
От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери новата сграда към детска градина 124
„Бърборино" в район „Красно село".
От 11.00 ч. в СОСЗР Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), Съюзът на тракийските
дружества в България (СТДБ), Българският туристически съюз (БТС) ше се проведе пресконференция.
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От 14.00 ч. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура" ще се отворят офертите в обществената поръчка за
определяне на изпълнител при строителството на северния обходен път на град Бургас, с дължина 4,7 км.

***
Албена
Поредният 38-и Международен бридж фестивал "Албена 2020" ще се проведе на предварително обявените дати
23 юни до 5 юли и по предварително обявената програма в новия конгресен център"Перуника" на
едноименното ваканционно селище.
***
Бургас
От 09.00 до 18.00 часа ще бъде ограничено движението по ул. „Константин Величков" поради извършването на
ремонтни дейности.
От 18.00 часа на сцена Часовника в Бургас ще започне лятното турне на Бургаския духов оркестър.
От 19.00 часа в Дома на народната армия на бул. Хр. Ботев" 48 ще бъде представена премиерата на "БивалициНебивалици" - постановка Станимир Карагьозов.
От 20.00 часа в Летен театър, Приморски парк ще бъде представен сборен моноспектакъл „МАРИУС 50".
***
Велико Търново
От 19.00 ч. в голямата зала на театъра ще бъде премиерата на оперетата „Прилепът" на Йохан Щраус.
***
Видин
От 15.00 ч. в залата на Общинския съвет ще се проведе дискусия във връзка с изготвяне на нови общи
устройствени планове.
***
Враца
От 9.00 ч. пред сградата на Общината във Враца ще бъде отбелязан Международният олимпийски ден.
***
Стара Загора
От 11.00 ч. в зала 1 ще се проведе пресконференция на председателя на Общински съвет Стара Загора Мария
Динева.
От 17.00 ч. в Стара Загора ще бъде официалното откриване на най-новата атракция на пешеходната зона в Стара
Загора - архитектурно-естетическата композиция - Водно огледало „Поетите на Стара Загора".
От 21.00 ч. в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Прелестите на изневярата".
***
Шумен
От 10.00 ч. в зала 203 на Община Шумен ще се проведе заседание на Временната комисия за създаване на нов
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет.

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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