Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Financebg.com
√ Минималната заплата ще се определя според професията
Минималната заплата няма да е обща за страната, а различна за всеки бранш. Това ще залегне в тристранно
споразумение с 40 мерки в 5 ключови сфери – бизнес среда, „Зелената сделка“, енергетика, демография, образование,
пазар на труда, трудова миграция и социални въпроси. Мерките бяха обсъдени на среща при премиера Бойко Борисов, а
синдикатите и бизнесът ще подпишат споразумението, пише в. „24 часа“.
Идеята е всяка година профсъюзите и работодателите да договарят минималната заплата, но паралелно с това и
минималното заплащане по отрасли, а не държавата да я определя административно. Когато бъде въведен този
механизъм, ще отпадне и определянето от държавата на минималните нива на осигуряване за браншовете. Новият
механизъм трябва да е факт от 2021 г., а преговорите да започнат сега.
Отпада обаче предложението на синдикатите да се връща данък общ доход на бедните в края на годината. Държавата не
е съгласна НОИ да плаща първите 3 дни от болничните.
Максималният осигурителен доход да се определя по златното швейцарско правило от 2022 г., е залегнало още в
споразумението, съобщи за в. „24 часа“ президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. По него ще се определя и
минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се.
Това са мерки и реформи, които ще се изпълняват през следващите години, обясни председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев.
В споразумението ще има предложения за реформа в здравеопазването и образованието. Залегнало е и предложението
за по-висока ставка за нощния и извънредния труд, като от догодина ще се плаща най-малко левче.
До седмица пък правителството трябва да даде становища по друго ключово споразумение на синдикати и работодатели
– за мерките срещу коронавируса. Нова вълна на безработица може да се очаква в края на септември или началото на
октомври, прогнозира социалният министър Деница Сачева. Причината е, че тогава приключва сезонната заетост, обясни
тя пред Нова телевизия. Правителството е заложило годината да завърши с 6,5% безработица. Правим всичко възможно
да намалим този процент, затова предлагаме мерки в най-засегнатите сектори, каза Сачева, информира expert.bg.
Дебатите за скок на минималната работна заплата остават за януари
От 1 юли към мярката 60/40 да се допълва с 290 лв., за да достигне нивата 80/20 за „Транспорт“ и „Туризъм“. Във втория
обаче сивият сектор е около 30-40%.
50 млн. лв. ще се отпуснат за туризма, за да се наемат регистрирани безработни. „Хора, които са работили в сферата на
туризма и са загубили работата си, да може да бъдат наети обратно, да получават 610 лв. от държавата“, каза още тя.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Пренасочване на 105 млн. лева в подкрепа на пазара на труда одобри кабинетът
Със средства от ОП „Развитие на човешките ресури“ ще се подпомогнат уязвими групи и засегнати от коронавируса
икономически сектори
Министрите одобриха проект на изменение на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), според който 105 млн.
лева от бюджета й ще бъдат пренасочени към ОП „Развитие на човешките ресурси“, съобщи правителственият
пресцентър.
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Целта на промяната е да се осигурят допълнителни публични ресурси от Европейския социален фонд и държавния
бюджет за целенасочени социално-икономически мерки за справяне с последствията от кризата, предизвикана от
разпространението на COVID-19.
С увеличението на бюджета на ОПРЧР ще получат допълнителна подкрепа уязвимите групи от населението и засегнатите
икономически сектори на българската икономика.
Investor.bg припомня, че преди дни заместник-социалният министър Зорница Русинова съобщи, че България очаква
минимум 2 млрд. лева от Европейския социален фонд +, които да бъдат насочени към пазара на труда през следващия
програмен период 2021-2027 г.
Средствата ще бъдат използвани за трансформация на икономическите сектори, така че страната ни да има готовност за
адекватно предизвикателствата на икономически кризи като настоящата, но и на бързоразвиващите се зелена
икономика и дигитализация.
Акцент в ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще бъде темата за младежите, които трябва да намерят реализация на
пазара на труда, и предизвикателствата в регионалните дисбаланси на пазара на труда.
√ Кабинетът одобри създаването на Единен регистър на вещите лица
Новата информационна система ще съдържа данните, вписани в списъците на експертите, утвърдени за вещи лица
С промени в Закона за съдебната власт ще бъде създаден „Единен регистър на вещите лица“. Това съобщиха от
правителствената информационна служба след края на днешното заседание на кабинета. Новата информационна
система ще съдържа данните, вписани в списъците на експертите, утвърдени за вещи лица.
И в момента съществува специализиран софтуер за мониторинг и контрол на вещите лица, припомнят от Министерски
съвет. С него се систематизира и актуализира информацията за наличността, специалността и дейността на вещите лица,
проведените експертизи и резултатите от тях. Този софтуер обаче се използва от съдилищата поотделно, без да има
взаимна свързаност между тях и единна база данни.
Създаването на автоматизирана информационна система „Единен регистър на вещите лица“ ще надгради
съществуващия досега регистър и ще позволи да се избегне фрагментарността при избора на специалисти. Това ще
позволи органите на досъдебното и съдебното производство да намират бързо и лесно експерти е подходяща
специалност.
Системата ще разполага и с удобен интерфейс за избор на вещи лица на база на зададени критерии при необходимост от
специфични експертизи и ниво на познание. За всяко вещо лице системата ще поддържа електронно досие с история на
изготвяните експертизи, решението на органа (приема или не заключението на експерта, с включени мотиви, дали е
възложена допълнителна или повторна експертиза и с какви мотиви, в срок ли са предоставени заключенията на
експерта), както и броят откази за извършване на експертиза по конкретно дело и съответните основания.
√ Правителството одобри облекчения режим за хотелската категоризация
Отпадат минималните изисквания за квалификация на персонала на хотели и ресторанти
При категоризация и регистрация на местата за настаняване в страната ще отпаднат редица прекомерно детайлизирани
изисквания спрямо обзавеждането и оборудването. Заявителят ще предоставя на категоризиращия орган единствено
данни за наименованието на фирмата и неговия Единнен идентификационен код. Всички други данни, необходими за
категоризацията, се събират служебно.
Това решение одобри Министерският съвет днес с приемането на Постановление за приемане на Наредба за
изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, реда за определяне на
категория, както и условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.
Облекчение в посока намаляване на административната тежест за ресторантьори и хотелиери е отпадането на
минималните изисквания за образование, професионална квалификация и стаж за персонала на места за настаняване и
заведения за хранене и развлечения - всички категории. Остават изисквания само за управителите на обектите.
По отношение на регистрационния режим - достатъчно е лицата, които желаят да предоставят настаняване в
апартаменти за гости и стаи за гости, да заявят това обстоятелство пред кмета на общината по местонахождение на
обекта.
Основната цел на наредбата е повишаване качеството на предлагания туристически продукт и информираността на
потребителите на туристически услуги, посочва се в решението на кабинета.
Запазен е подходът - въвеждане на унифицирани изисквания спрямо различните по вид и категория места за
настаняване и заведения за хранене и развлечения, чрез който се цели осигуряване на комфорт, безопасност и сигурност
на туристите.
В наредбата е определен и редът за регистрация на местата за настаняване клас В - стаи за гости и апартаменти за гости.
Отпадането на категоризацията на този тип места за настаняване и въвеждане на облекчен режим на регистрация от
кметовете на общини е въведено със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Съгласно чл. 113, ал. 2, от Закона за туризма, в сила от 01.01.2020 г., хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и
къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон. В тези случаи стаите за
гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определен с настоящата
наредба.
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√ Коронакризата най-накрая научи ЕС, че ще трябва да харчи
Пестеливците в блока вече нямат голям съюзник, за да прокарат идеите си, и в крайна сметка ще отстъпят, след
като договорят най-добрата цена за това
На Европейския съюз (ЕС) – и най-вече на пестеливия му германски касиер, му беше необходима цяла коронавирусна
криза, за да проумее, че най-накрая е време да се харчи, харчи, харчи, пише онлайн изданието Politico.
Тектонските плочи на Континента се изместиха не веднъж, а два пъти, тъй като дългосрочният бюджет на ЕС беше
последно договорен преди седем години. И двата пъти трусът беше в ущърб на самоназначените от Съюза пазители на
фискалната дисциплина и пристрастност.
Първо дойде Brexit. Излизането на Обединеното кралство от ЕС не само остави огромна дупка в бъдещите приходи на ЕС,
но и отне на блока най-мощния му член по отношение на свободната търговия, неограничената конкуренция и изключително важно - ограничените разходи в ЕС.
Вторият трус дойде, когато Германия, най-големият нетен платец в хазната на ЕС, рязко смени плочата миналия месец.
По време на дълговата криза в еврозоната 2010-2015 г. Берлин ръководеше лагера на северните страни-кредитори,
противопоставящи се на всяко увеличение на дълга. Днес, заедно с Франция, Германия се превърна в най-големия
радетел на колективното заемане, като хвърли решителната си тежест зад масивен фонд за възстановяване, за да
помогне на страните в коронавирусната криза.
Германия е и тази, която подкрепя значително увеличаване на бюджета на ЕС за следващия програмен период.
Това е лоша новина за пестеливите северни страни, в които влизат Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия. Те изглеждат
все по-изолирани в битката си за поддържане на общия бюджет възможно най-малък и обвързване на безвъзмездните
пари за южните държави със стриктни условия. Тези апостоли на строгите икономии се почувстваха в засада от
предложението на Париж и Берлин, което беше прегърнато от Европейската комисия (ЕК).
Предложението на масата сега включва безвъзмездни средства в размер на 500 милиарда евро и допълнителни 250
милиарда евро заеми, които ще бъдат предоставени предимно на най-засегнатите страни.
Четирите държави имат обща традиция в националния парламентарен контрол върху публичните разходи и събирането
на данъци. Това е една от причините те също да се съпротивляват на предложението за създаване на нови данъци за
целия ЕС за финансиране на погасяване на дълга, възникнал за създаване на фонда за възстановяване.
Широкото възприемане, че тези четири страни са заслепени, засилва вътрешната позиция на тези правителства и ги кара
да говорят по-войнствено, за да покажат на избирателите, че се борят за националните интереси преди да приемат
неизбежните компромиси, които ще са необходими за сключване на сделка за бюджета на ЕС за 2021-2027 г.
Официални лица се оплакват обаче, че четирите страни тровят атмосферата с безчувствена критика към южните
партньори, които бяха изтласкани до ръба от коронавируса.
Според експерти Дания и Швеция ще са по-войнствени, но по-лесни за убеждаване в преговорите заради чувството за
политическа изолация. Двете страни подчертават, че харчат повече от своя БВП за развитие, отколкото по-големите си
партньори в ЕС, и предлагат убежище на повече бежанци спрямо населението.
„Австрия в крайна сметка ще бъде изключително гъвкава. Но грубата риторика на [канцлера Себастиан] на Курц трови
целия климат“, коментира официален представител, пожелал да говори при условие за анонимност. Източникът посочва,
че гаранциите, че парите са инвестирани в перспективни проекти, приведени в съответствие с цифровизацията,
иновациите и изменението на климата, ще е ключово за Виена, както и за Холандия и Дания.
Макар че никой не иска да възроди омразната „тройка” - Европейския съюз, Международния валутен фонд и
инспекторите на Европейската централна банка, вероятно ще се въведат някакви „меки условности” от страна на
Комисията, за да се удовлетворят критиците на мащабния пакет за възстановяване.
Нидерландският премиер Марк Рюте - най-дългогодишният лидер на ЕС след германския канцлер Ангела Меркел,
състави неофициална група от осем северни държави, които се противопоставят на предложенията на Франция за общ
бюджет на еврозоната. Разширеният съюз на Нидерландия Ирландия, Швеция, Дания, Финландия, Естония, Латвия и
Литва създаде либерална икономическа платформа, призоваваща за изграждане на единния пазар, амбициозна
програма за свободна търговия, по-строга бюджетна дисциплина и икономически реформи и задължително
преструктуриране на дълга за държавите от ЕС, които търсят финансова помощ.
Групата бързо се разшири с Чехия и Словакия, които одписаха призив за предоставяне на спасителния фонд на
еврозоната, Европейския механизъм за стабилност, повече правомощия за контрол на националните бюджети.
Бюджетната битка илюстрира границите на тази коалиция. Без германската подкрепа нидерландците могат да се окажат
с по-малко приятели и по-малко влияние. Затова и разширената група бързо се сви пак до четири страни. Или поне
четири и половина, като се има предвид колебанието на Финландия.
Въпреки че са станали значителни нетни платци, ирландците „никога не са били пестеливи“ по отношение на бюджета на
ЕС, стига техните щедри плащания в земеделските стопанства да бъдат защитени, заяви Рори Монтгомъри, бивш
съветник на ирландския премиер и ирландския посланик на ЕС, който е сега сътрудник по обществена политика в Trinity
College, Дъблин.
Прибалтийските държави са нетни бенефициенти на бюджета на ЕС, така че техните интереси също не съответстват на
нидерландската битка.
Доколко Амстердам ще озапти френско-германския двигател – предстои да видим. Коронавирусната криза приведе
Берлин по-близо до Париж и по въпросите на търговията и конкуренцията. Така без друг голям съюзник в ЕС
пестеливците вероятно ще бъдат сведени до договаряне на най-добрата цена, за да отстъпят.
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БНР
√ Гледат ветото на президента Румен Радев върху Закона за МВР
Депутатите от вътрешната комисия в парламента ще разгледат ветото на президента Румен Радев върху Закона за
изменение и допълнение на Закона за МВР.
Държавният глава върна за ново обсъждане закона заради несъгласие с разпоредби, с които според него се вменяват
функции на вътрешното министерство, дублиращи охраната, осъществявана от НСО. В мотивите си Румен Радев посочва
още, че не е съгласен преценката за охрана на определени лица да се извършва от вътрешния министър.
Промените бяха приети на 11 юни. Те предвиждат създаване на нова Главна дирекция „Жандармерия, специални
операции и борба с тероризма“, правоприемник на Специализирания отряд за борба с тероризма и на дирекция
"Жандармерия", която до момента се намира в рамките на ГД „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.
√ В НС изслушват социалния министър
Депутатите ще изслушат министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. Искането е на народните
представители Искрен Веселинов и Александър Сиди от парламентарната група на Обединени патриоти. То касае
законодателството в социалната политика.
Ще бъде обсъден и проект за решение в срок от четири месеца Министерството на труда и социалната политика да
представи анализ на законодателството в областта на социалното подпомагане и да предложи концепция. До шест
месеца ще трябва да се изготви и Кодекс за социална подкрепа.
Депутатите ща гласуват на второ четене промените в Закона за Българския червен кръст. Регламентира се правна
възможност върху имоти - публична или частна държавна собственост, с изключение на имотите - изключителна
държавна собственост, да може да се учредява безвъзмездно право на строеж в полза на БЧК, предвид осъществяваните
от него дейности с обществено-полезна насоченост и значимост.
Така ще може да се реализира предложението на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец
създаването на Европейски център за подготовка и обучение на специалисти по бедствия, аварии и катастрофи с
капацитет до 1200 души, както и изграждането на регионален склад за бедствена готовност и учебно заведение за
обучението на парамедици.
√ Несигурността за работните места
Ще накара ли коронавируса работодателите и работниците да преосмислят своя живот в посока новото нормално?
Повечето от анализаторите и експертите предричаха криза още през миналата година, но това което се случи, никой не
беше очаквал. Хиляди хора останаха в домовете си и загубиха работа и доходи. Наблюдава се постепенно възраждане на
икономиката, надеждата е, че подобно стопиране няма да се случи, независимо как ще се развие кризата в здравен
план.
Обявите за работа са с 30% по-малко в сравнение с 2019 г.
Тази криза е свързана с криза на ликвидността, т.е. с наличния кеш във фирмите. Обикновено големите фирми имат постабилни резерви“, каза Светлозар Петров управител на компания за кариерно развитие и обяви за работа. Със сигурност
ще има фирми, които ще прекратят дейността си. Фирмите, които са в добро състояние се възползват от случая да
привлекат допълнително нови квалифицирани специалисти, коментира експертът.
„Хората са обезпокоени с право. Никой не може да каже, включително и собствениците и мениджърите на
предприятията доколко ще бъдат сигурни работните места, тъй като реалния размер на икономическата щета, каквато и
да е тя ще стане ясен с отминаването на медицинската криза и то не при нас, а на нашите пазари там, където продаваме
стоките и услугите си, което е Западна Европа и Щатите“, подчерта Светлозар Петров.
Кризата засегна най-тежко сектора на услугите. Най-устойчиви се оказаха компаниите от сектора на високите технологии.
„През последните две години нашата компания се развива доста динамично, увеличават се нашите проекти, което е
причина да сме в постоянно търсене на нови клиенти. В настоящия момент активно се назначават програмисти, наемат
се инженери за два от проектите ни, както и бизнес анализатори и проджект мениджъри“, каза Екатерина Димова ,
мениджър човешки ресурси.
В страната има инвеститори, които не са отклонили интереса си от България.
Пламен Тошев, управляващ директор на компания за софтуер и киберсигурност коментира, че клиентите на фирмата са
засегнати, което се отразява и дейността на фирмата. В момента в офиса на фирмата в София работят повече от 270 души.
На компанията са необходими и нови служители"Имаме нужда от всякакъв тип хора, със сигурност хора с опит в момента са най-търсени. За тяхно щастие смятам, че в
България все още доста бързо могат да си намерят работа, не остават "зад борда" по време на криза, но за нас те са
особено важни, за да можем бързо да разрастваме екипа, да разработваме новите ни продукти, но от друга страна
осъзнаваме, че, за да можем устойчиво да се развиваме в България трябва да подпомагаме развитието и на самите
специалисти, затова имаме отворени позиции за стажанти и за по неопитни хора", допълни Тошев.
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√ В 12 области новите безработни са повече от устроените на работа
В 12 области на страната новорегистрираните безработни са повече от устроените на работа, като за една седмица броят
на тези области се е увеличил двойно - това сочат последните данни на Националния статистически институт и Агенцията
по заетостта от специално наблюдение на пазара на труда заради Covid-19. То се извършва ежеседмично от трети
февруари насам.
Въпреки че за пета поредна седмица в цялата страна се отчита превес на започналите работа над новорегистрираните в
Бюрата по труда безработни, за периода 15- 21 юни има два пъти повече области с обратната тенденция в сравнение с
периода 8-14 юни, когато те са само 6.
Наред с Видин, Враца и Монтана сред тях вече са и области като Пазарджик, Стара Загора и Хасково.
Данните сочат, че за целия наблюдаван период - от трети февруари насам, новите безработни са 199 525 души, а
постъпилите на работа от регистрираните в Бюрата по труда са със 100 хиляди по-малко или точно 99 523-ма
Най-много са регистрираните без препитание в областите София-град, Пловдив, Благоевград и Варна. Най-много са
устроени на работа в столицата, в Пловдив и Бургас.
News.bg
√ ЕК: За да се строи АЕЦ „Белене”, е нужен нов лиценз – старият е невалиден
Европейската комисия заяви, че за да бъде изградена АЕЦ "Белене", проектът се нуждае от нов
лиценз, какъвто българската страна дори не е поискала, съобщи Еuractiv.
На 18 юни властите в София съобщиха новината, че руската държавна корпорация "Росатом" е постигнала споразумение
за сътрудничество с френската компания Framatome SAS и с GE Steam Power в рамките на процедурата по избор на
стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене".
Енергийният министър Теменужка Петкова обяви, че българската държава ще участва в проекта със "сериозните" активи,
които притежава. Тя уточни, че става дума за оборудване и лицензирана площадка.
"Ние ще участваме с апорт на тези активи", посочи тя.
Днес обаче Европейската комисия заяви, че не смята площадката на АЕЦ "Белене" за лицензирана. Становището беше
огласено във връзка със сигнал на адвокат Албена Белянова, която беше сезирала ЕК за нередности в процедурата за
избор на стратегически инвеститор.
Официалният отговор на комисията е даден от Масимо Гариба - и.д. заместник-генерален директор на дирекция
"Енергетика", от името на изпълнителния заместник-председател Вестегер, както и на комисарите Симсон, Бретон и
Синкявичюс, до които адвокат Белянова бе адресирала своето писмо.
От становището на ЕК става ясно, че планираният нов инвeстиционен проект трябва да е предмет на изцяло ново
лицензиране, тъй като лицензът от преди 13 години, не е актуален.
Еврокомисията посочва, че поканата за заявяване на интерес не може да се разбира като средство за подбор на
икономически оператор, който сам би извършил строителните работи или би предоставил услугите или доставките,
свързани с изграждането на АЕЦ "Белене". Причината е, че това би могло да представлява заобикаляне на директивите
на ЕС за обществените поръчки.
Припомняме, през 2018 г. Светослав Малинов - тогава евродепутат от ЕНП, отправи запитване към ЕК за АЕЦ "Белене" и
получи аналогичен отговор, че старият лиценз вече не е валиден и е необходима нова процедура.
Малинов предупреди, че проектът за централата тепърва ще трябва да се оценява по строгите европейски
критерии след Фукушима.
"АЕЦ "Белене" никога няма да бъде построена, но възможността да бъдат откраднати нови пари от българите все още
остава. АЕЦ "Белене" е мъртва. Защо ГЕРБ отказва да я погребе." - заяви Малинов.
В Европейския парламент тогава беше организирана подписка до българското правителство, в която се обръща
внимание на сеизмичния риск и се припомня земетресението от 1977 г. с епицентър Вранча. При него загинаха над 120
души, много сгради бяха съборени в Свищов и съседните села по поречието на река Дунав.
От Демократична България предупредиха правителството да преустанови всички действия, които могат да доведат до
нови разходи.
Оснавните моменти в писмото на ЕК от 24 юни 2020 г:
1. Въпреки подновяването на проекта през юни 2018 г. по информация на ЕК до момента не са предприети нови
действия във връзка с регулаторния процес.
2. През 2019 г. службите на Комисията обосновано са отговорили на министър Теменужка Петкова, като са
изразили становището, че планираният нов инвестиционен проект следва да бъде предмет на изцяло ново
съобщение съгласно член 41 от Договора за Евратом, а не на допълнение към съобщението от 2007 г.
3. Понастоящем службите на Комисията са в процес на оценяване на съответствието на независимостта на
компетентния регулаторен орган - Агенцията за ядрено регулиране.
4. Проектът за АЕЦ "Белене" не е бил предмет на партньорска проверка от ЕС въз основа на спецификациите
на направените стрес тестове за оценка на безопасността от 2011 г. след аварията във Фукушима. След
представянето на новото съобщение за проекта, Комисията ще разгледа и въпроса за сеизмичността въз
основа на последните оценки на безопасността.
5. Съответствието на българската нормативна уредба с разпоредбите на Директивата за ядрена
безопасност относно прозрачността на процеса на вземане на решения при лицензирането на ядрени
инсталации се оценява понастоящем от ЕК.
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7.
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Публикуването на поканата за заявяване на интерес за стратегически инвеститор в Официален вестник на
ЕС не може да води до заключението, че Европейската комисия е одобрила проекта, че той отговаря на
всички правни изисквания, че една обикновена публикация на покана за заявяване на интерес в Официален
вестник на ЕС не означава, че проектът попада в обхвата на директивите на ЕС относно обществените
поръчки. Публикацията следва да се разглежда като начин за повишаване на публичността и
прозрачността на поканата в целия Съюз.
Проекто-договорът / проекто-споразумението със Стратегическия инвеститор за изграждане на АЕЦ
"Белене" следва да бъде съобщен на ЕК, на основание член 103 от Договора за Евратом.
Ако проектът "Белене" подлежи на промени, ще трябва да се извърши нова ОВОС или скрининг в
съответствие с Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни
проекти върху околната среда, изменена с Директива 2014/52/ЕС.
Според наличната за ЕК информация предмет на поканата е придобиването на акции в бъдещо дружество,
което не представлява строителство, продукт или услуга по смисъла на директивите на ЕС в областта на
обществените поръчки. Поканата за заявяване на интерес не може обаче да се разбира като средство за
подбор на икономически оператор, който сам би извършил строителните работи или предоставил услугите
или доставките, свързани с изграждането на АЕЦ "Белене", тъй като това би могло да представлява
заобикаляне на директивите на ЕС относно обществените поръчки.

√ Затварят Министерството на финансите заради случай на COVID-19
Откриха заразен с коронавирус служител и в Министерството на финансите, съобщиха от МФ.
Според препоръките на Столичната регионална здравна инспекция сградата на ведомството ще бъде затворена на 25
юни, четвъртък. Тогава ще има дезинфекция и ще бъдат тествани всички контактни лица на заразения служител в
министерството.
Текущата работа и услугите за граждани през утрешния ден ще продължат да се изпълняват дистанционно.
Economic.bg
√ Бюджетната комисия одобри увеличението на държавните гаранции
България ще кандидатства за заем от половин милиард евро за заетостта от ЕС
Бюджетната комисия към парламента одобри на първо четене втората актуализация на бюджета за тази година. Според
мотивите за промените, внесени в парламента, актуализацията е нужна, за да отговори страната ни на изискванията за
предоставяне на държавни гаранции за европейските инструменти, разработени за справяне с коронакризата. С
промяната новият таван на държавните гаранции, които България може да предоставя, вече е 1.84 млрд. лв.
Средствата, които трябва да се съберат, са за схемата за подкрепа на заетостта на ЕС SURE и Паневропейския
гаранционен фонд и са в размер на съответно 107 млн. евро и 51 млн. евро.
България ще кандидатства за заем от половин милиард евро по програмата SURE, съобщи зам.-министърът на финансите
Маринела Петрова по време на изслушването, предава БНР.
Това е втората актуализация на бюджета заради коронавируса. Първата бе направена през април и с нея разходите в
бюджета бяха увеличени, а допустимия дълг, който страната ни може да изтегли – увеличен от 2 на 10 млрд. лв.
Текстовете ще бъдат гласувани на първо четене в пленарна зала в петък.
√ Една от големите европейски икономики дава сигнали за растеж
Потреблението във Франция се засилва
Втората по големина икономика в Европейския съюз – френската, се върна към растеж този месец, въпреки че
активността в останалата част от региона продължава да е слаба, отбелязва CNN.
Френската икономика на стойност 3 трилиона долара нараства този месец за първи път от февруари, след облекчаването
на мерките за блокиране на коронавируса, а вътрешното потребление се засилва, сочи публикувано вчера проучване.
Първоначалните данни за индекса за покупки на мениджърите (PMI – Purchasing Managers' Index) в страната, който
проследява активността в секторите на производството и услугите, скача до 51.3 пункта през юни спрямо 32.1 през май.
Показанията над 50 пункта са индикатор за ръст, а под тази мярка – за спад.
„Франция изглежда като лидер в региона, особено от гледна точка на производствения сектор“, казва Крис Уилямсън,
главен бизнес икономист в IHS Markit, компанията, която публикува проучването. Страната извлича ползи от това, че
компаниите й са местни, обясни той пред CNN Business.
"Това, което виждаме във всички икономики, е, че всяко възраждане на растежа се подхранва от вътрешното търсене",
каза Уилямсън и посочи възстановяването в Китай като пример. "Ако имате експортно ориентиран производствен сектор,
какъвто е случаят в Германия, той действа като тампон", добави той.
През март френският президент Еманюел Макрон заяви, че нито една френска компания, независимо от нейния размер,
няма да бъде оставена да фалира заради пандемията. Правителството ще похарчи близо 521 млрд. долара, за да
помогне на икономиката си да се възстанови, заяви френският финансов министър Бруно льо Мер в интервю за
френското радио RTL този месец.
Най-големите европейски икономики намалиха през юни ограниченията заради коронавируса, което позволи на много
компании да отворят отново и да стимулират подобряващото се търсене на стоки и услуги.
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Първоначалният състав на индекса за страните, които използват еврото, скочи до 47.5 пункта през юни от рекордно
ниското ниво от 13.6 пункта през април и отчетеното от 31.9 пункта през май.
Уилямсън предупреди, че показанията за PMI около 50-те пункта показват само леко стабилизиране в икономиката.
"Това не е бизнес, който се връща към нормалното. Нивата са смазани в сравнение с това, което бяха преди удара на
пандемията", каза той.
Все още се очаква БВП на ЕС да претърпи рязък спад през второто тримесечие след най-дълбокото свиване през първите
три месеца на годината.
Но "рязкото възстановяване" в данните на PMI подсказва, че БВП няма да бъде толкова "катастрофално лош", колкото се
страхувахме, заявиха икономисти от Capital Economics.
„Днешните данни дават известно успокоение, че икономиката отново се изправя на крака. Но с все още съществуващи
ограничения и опасения от втора вълна, ще мине известно време, преди активността да се върне към нивата преди
вируса“, казват те.
БНТ
√ България може да получи 1,1 млрд. лв. от ЕС за работници и дребния бизнес
1,1 млрд. лева допълнително може да получи България по два от инструментите на ЕС за подпомагане на работниците и
на дребния бизнес. В замяна страната ни трябва да предостави малко над 300 млн. лева държавни гаранции и за тази
цел ще бъде направена нова актуализация на бюджета.
България ще получи пари по европейски вариант на програмата 60/40, чрез новосъздадения инструмент за защита на
работещите. Общата сума, за която ще кандидатстваме е 1 милиард лева, като в замяна ще предоставим държавна
гаранция от 210 млн. лева.
Маринела Петрова, заместник-министър на финансите: Имаме голяма степен на готовност, там срокът е 26 юни, за да
постигнем яснота и да попълним съответните таблици, които да изпратим.
Европейската комисия ще набавя средствата по инструмента чрез заеми, които да предоставя на страните членки при
изгодни условия. Вторият инструмент, по който чакаме подкрепа, е паневропейския гаранционен фонд. Чрез него ще
бъдат подпомагани малки и средни предприятия.
Маринела Петрова: Нашият интерес е поне да компенсираме сумата на гаранцията с проекти, които евентуално да се
върнат към нас.
По този инструмент страната ни ще даде държавна гаранция от малко над 100 млн. лева. Проектите ще бъдат набирани с
помощта на министерството на икономиката и Българската банка за развитие.
На вчерашното заседание на бюджетната комисия към парламента беше изслушан и министърът на енергетиката.
Страната ни е договорила с Гърция данъчните и финансови параметри на бъдещата газова връзка за следващите 25
години.
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Печалбата от дейността на компанията ще бъде разпределяна на
териториален принцип, в зависимост от дължината на трасето. Общата дължина на трасето е 182 километра, от тях 151
километра е на българска територия а 31 на гръцка.
Така на практика страната ни е ще получава 80% от печалбата на газовата връзка.
√ Хасан Адемов: 280 000 безработни трябва да получат компенсации
Малко над 19 000 заявления са подадени от работодатели към Агенцията по заетостта по схемата 60/40. Около 280 000 са
работниците и служителите, които трябва да получат компенсации от фонд "Безработица", заяви депутатът от ДПС Хасан
Адемов пред БНТ.
По думите му до вчера са изплатени близо 115 млн. лв., като повече от половината заявления все още не са обработени.
В началото на кризата безработните бяха малко над 200 000, а сега са 279 000. Това означава, че около 80 000 са тези,
които са загубили работата си.
"Министерството на труда и социалната политика заедно със социалните партньори разработват мерки и програми, така
че тези хора да бъдат подпомогнати. Кризата е повсеместна", посочи депутатът.
Адемов отчете, че има два европейски инструмента, от които страната ни може да се възползва. Единият е свързан към
преодоляването на последиците от COVID-19, а другият е т.нар. Публичен инвестиционен фонд.
"Ако искаме да бъдем част от европейската солидарност, трябва да изпълним препоръките на Европейската комисия.
България трябва да промени Закона за държавния бюджет, така че Министерският съвет да поеме по-големи
отговорности, отколкото има сега", обясни той.
√ Съмняваш се, че имаш невръчена пътна глоба? Провери онлайн в МВР
Гражданите ще могат вече да правят справки за невръчени глоби по Закона за движение по пътищата през интернет
портала на МВР.
Услугата е достъпна от 24 юни, като проверката ще се извършва по номер на свидетелство за управление и ЕГН.
До настоящия момент хората имаха възможност да правят проверка само за дължими глоби по Закона за движение по
пътищата (ЗДвП) по влезли в сила фишове, електронни фишове и наказателни постановления.
Сега чрез услугата "Проверка на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за плащане" (https://euslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index), при въвеждане на номер на свидетелство за управление на
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МПС (СУМПС) и ЕГН/ЛНЧ, те ще могат да проверяват както за неплатени задължения, така и за наличие на издадени, но
невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове.
Както и досега при наличие на връчени и влезли в сила наказателни документи, по които се дължи глоба, се извежда
списък с неплатени задължения и е осигурена възможност за плащане на дължимите суми директно през Портала за
административни услуги на МВР.
Другите възможности за заплащане задълженията са чрез ПОС терминал в структура на МВР, банков превод, пощенски
запис, интернет банкиране, каси за парични преводи и чрез КЕШ терминали.
"Важно е гражданите да знаят, че за да стане дължима глобата наложена с даден административно-наказателен
документ, не отпада необходимостта той първо да бъде връчен и влязъл в сила, съгласно нормативно заложените
срокове. Стъпките тук са две. Електронен фиш може да бъде връчен във всяко районно управление на МВР или в звено
"Пътна полиция", като след връчване може да бъде платен веднага чрез ПОС терминал на място или Портала, както и
останалите начини - по банков или чрез КЕШ терминал. За връчване на наказателни постановления е необходимо
водачът да посети лично звеното на "Пътна полиция" към областната дирекция на МВР по постоянен адрес", допълват от
полицията.
√ Концентрацията на власт у катаджиите ще породи ли корупция? Как ще ни глобяват?
Концентрацията на власт в един служител на МВР, който ще установява нарушението на пътя и ще налага глоба с един
фиш, създава условия за корупция.
С това становище Антикорупционната комисия отказва съгласуване на някои от промените в Закона за движението по
пътищата, които бяха предложени от Държавната агенция за безопасност на движението и предвиждат наказателните
постановления да се връчват веднага на пътя.
"Ако пътният полицаи трябва освен да посочи какво е извършеното нарушение от водача, ако трябва той да избере какво
да е наказанието и какъв да е размерът, на пръв поглед това наистина може да породи някакви основания за корупция",
посочи в Сутрешния блок на БНТ Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи.
По думите му именно това може да принуди катаджията да бъде подкупен от шофьор с нарушение и униформеният да
избере по-ниско наказание, отколкото по-високото.
"Но ако в Закона всички глоби са фиксирани и той няма да избира какво наказание да ни наложи, защото ако за
неправилно изпреварване, санкцията е фиксирана на 200 лева, а не от 100 до 500, тогава пишейки ни акта, пътният
полицай автоматично преписва и санкцията. За конкретното нарушение, може да се фиксира и конкретна глоба", настоя
той.
"По принцип санкциите са от - до, защото се гледа не само степента на нарушение, което е извършил водача, но и това в
каква степен той е системен нарушител. Когато той е от така наречените джигити, трябва да се търси горната граница.
Мен ме притеснява повече това, че служителят на КАТ, ще констатира, ще прецени и ще издаде акт за наказанието. Това
трябва да се прави в наказателния отдел на КАТ - там има прависти, които могат да преценят степента на нарушението,
довело или пък не до тежко ПТП", каза на свой ред Малинка Бондаренко, която е зам.-председател на СБА.
"Когато някой на пътя минава на червено или агресивно отнема предимство, казваме: Къде е държавата? Сега когато
държавата се появи и казва: Това не може така да продължава, ние казахме: Олеле! Въпросът е: Искаме или не искаме
ясни правила? Ще ги спазваме ли?", попита тя.
Според Тодоров и Бондаренко непрекъснатото увеличаване на глобите на пътя не всява респект у шофьорите.
"Размерът на глобите не е това, което помага на превенцията, защото едни виртуални големи глоби, които обаче не се
плащат, или събираемостта им е 50% и има хора, които продължават да карат с по 20-30-40 глоби, значи това не е
ефективно. Глобите трябва да са неизбежни, те трябва да се налагат на 100% от нарушителите, а не да увеличаваме
техния размер, ако случайно някой реши да я плати", настоя Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при
катастрофи.
Марина Бондаренко пък отчете, че Законът за движение по пътищата е най-променяният закон в България.
"Работи се на парче. Санкциите не бива да са в абсолютна стойност, а като процент от минималната работна заплата, така
както е в много европейски страни", настоя тя.
√ НАП припомня: От 1 юли 9% ДДС за книги, ресторанти и бебешки стоки
От 1 юли започва да се прилага намалената ставка на данък добавена стойност от 9% за книги, ресторантьорски и
кетъринг услуги, бебешки храни и пелени. Ставката от девет на сто е временна и ще е в сила до 31 декември 2021 г., се
посочва в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС).
От промяната на Закона за ДДС ще се възползват вече не само хотелиерите, а и издателите и разпространителите на
книги и учебници, в това число електронни издания. Измененията обхващат също и търговците на детски продукти –
храни за бебета и малки деца, пелени и подобни хигиенни артикули, които са изчерпателно изброени в новия Закон за
ДДС.
Данъчната ставка е намалена и за предоставящите ресторантьорски и кетъринг услуги, които предлагат храна и съответно
обслужване за консумация на място. Бирата, виното и спиртните напитки, които те продават, остават на досегашния
данъчен режим. Зоните за хранене в търговските центрове също ще са с намалено ДДС, като условие за това е да не
става въпрос за поръчка на храна, опакована за вкъщи. При кетъринга, когато доставката на храна на място е придружена
от други услуги, като подреждане, доставка на оборудване (маси, столове и др.) и сервиране, ставката е 9 %.
Продажбата на храна от павилион, магазин или вендинг машина, както и доставките до вкъщи, остават на досегашния
режим на облагане от 20 %.
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До дни Национална агенция за приходите ще публикува на сайта си: https://nap.bg/ становище за прилагането на новия
Закон за ДДС.
√ Ресторантьори: С 9% ДДС не получихме облекчение, а усложнение
Националната агенция по приходите предвижда да облага от 1 юли с по-нисък данък редица сектори, които бяха найзасегнати от извънредното положение сред тях и опакованите за вкъщи храни.
"Тези 9% всъщност не са 9%. Беше гласувано да се намали ставката на 9% само за приготвени и неприготвени храни и
безалкохолни. Трябваше да бъдат включени и нискоалкохолните бира и вино, за да може да се възползва от тази мярка
по-голямата част от бранша. В момента става страшно разделение между колегите, което ще доведе до конфликти." Това
заяви Емил Коларов от Сдружението на ресторантьорите.
Желанията бяха съвсем различни, договорките – също и те ще се разминат с очакванията, ние не получихме облекчение,
а усложнение, коментира той.
√ Столичните таксиджии без общински данък – от юли до края на януари 2021-ва
Столичният общински съвет ще гласува днес облекчения за таксиметровите шофьори в София заради кризата, причинена
от COVID-19.
От 1 юли до края на януари 2021 година те ще бъдат освободени от такси за внасяне на данъка към общината, който е в
размер 850 лева.
По предварителни изчисления с тези облекчения в бюджета на общината няма да постъпят около 250 000 лева, обясни
пред БНР общинският съветник Зафир Зарков.
"С това наше решение всъщност се премахва тази допълнителна тежест към тях, а на тях ще им позволи да заплащат
такъв период, за какъвто смятат, че имат финансовата възможност", настоя той.
Очаква се днес столичните общинари да обсъдят и разширяването на пешеходната зона в центъра на София.
Предвижда се улица "Съборна" да бъде изцяло освободена от коли.
"Имаме пълно единомислие в общинския съвет за улица "Съборна" и превръщането й в пешеходна с изключение на
един малък участък, което ще позволи на практика от Градската градина до Южния парк да имаме едно безконфликтно
пешеходно трасе с изключение на няколко кръстовища", допълни Зарков.
√ Захариева: България води последователна политика срещу антисемитизма и ксенофобията
Българското правителство води последователна политика срещу проявите на антисемитизъм, ксенофобия и език на
омразата.
Това подчерта вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева по време на среща чрез
видеоконферентна връзка на Борда на директорите на Национална коалиция в подкрепа на евразийското еврейство
(НКПЕЕ).
Основни теми в разговора бяха действията срещу проявите на ансисемитизъм, реч на омразата и ксенофобията и битката
с коронавируса по света.
Кризата с COVID-19 доведе до засилване на антисемитизма, ксенофобията и речта на омраза по целия свят, особено в
социалните мрежи, заяви външният ни министър. Тя обърна внимание на разпространяваните конспиративни теории и
фалшиви новини и цитира генералния секретар на ООН Антониу Гутереш за това, че пандемията е разбунила "цунами от
омраза".
"Бих искала да ви уверя, че България споделя тревогите на международната еврейска общност по повод опитите на
екстремисти да манипулират страха и несигурността на хората, като обвиняват евреи за разпространението на
коронавируса", каза Екатерина Захариева.
Антисемитската реторика продължава да се появява и у нас в социалните мрежи, но страната ни е безопасен дом за
българските евреи. Еврейската общност в България е активна и добре интегрирана в българското общество, подчерта
външният ни министър.
"Горда съм да отбележа, че през февруари тази година българските власти успешно предотвратиха факелното шествие на
ултранационалисти и неонацисти, известно като "Луковмарш". Това се случва за първи път през последните 17 години.
Благодарна съм за подкрепата на всички международни еврейски организации, в това число и на "Шалом", заяви
българският министър на външните работи.
Екатерина Захариева съобщи, че Министерството на външните работи работи по първия Български национален план за
действие срещу антисемитизма, който ще бъде разработен чрез проект по Норвежкия финансов механизъм. Въпреки че
пандемията от COVID-19 се отразява на процеса, България остава ангажирана по пътя си към успешното завършване на
документа до края на 2020 г. или в началото на 2021 г.
Сред темите на видеосрещата бяха и ситуацията и мерките, които страните взимат срещу коронавируса, отношенията на
България със САЩ и с Израел. Министър Захариева подчерта отличните отношения на България с двете страни.
Външният ни министър благодари за поканата да участва в заседанието на Даниел Рубин, председател на НКПЕЕ, който
предстои да напусне поста, и бъдещия председател Джеймс Шилер, като му пожела успех. Във видеоконференцията
участва и изпълняващият длъжността помощник държавен секретар на САЩ за Европа и Евразия Филип Рийкър.
Националната коалиция в подкрепа на евразийското еврейство е американска неправителствена организация, чиято
основна функция е подпомагане на евреите и еврейските общности в Източна Европа и Евразия. НКПЕЕ и партньорските
ѝ организации поддържат тесни връзки с ключови държавни лидери в целия източноевропейски регион, Израел и САЩ.
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Националната коалиция в подкрепа на евразийското еврейство е сред най-добрите парньори на България в САЩ, заедно
с Американския еврейски комитет.
√ Руснаците гласуват на референдум, който ще позволи на Путин да остане на власт до 2036 г.
От днес в Русия започват да гласуват на противоречивия референдум за конституционни промени.
Предложената от президента Владимир Путин реформа би му позволила да остане на власт до 2036 год. Тогава руският
държавен глава ще бъде на 84 години.
Вотът трябваше да се проведе преди повече от месец, но беше отменен заради пандемията от коронавирус. Очаква се
конституционната реформа да бъде приета, с което властта на Путин да бъде на практика бетонирана.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Извънредната епидемична обстановка ще бъде удължена до 15 юли
По думите на премиера Борисов демокрацията е за дисциплинираните
До 15 юли да бъде удължена извънредната епидемична обстановка, предложи здравният министър Кирил Ананиев в
началото на заседанието на правителството, съобщава investor.bg.
Премиерът Бойко Борисов посочи, че предложението ще бъде подкрепено. Той коментира, че няма дисциплина и не се
спазват правилата.
„Бяхме единствените, които дадохме възможност на нашите футболисти да играят пред публика. И какво направи
публиката - струпа се накуп без маски, затова има рестрикция сега по 1000 души на сектор. Най-вероятно, ако така
продължат, ще затворим стадионите, както в Германия, Франция, Италия. Явно когато направиш жест, той не се отчита.
Отворихме дискотеките да се забавляват хората, видяхте какво правят там. Съжалявам, демокрацията е за
дисциплинираните“, коментира Борисов.
След 9 юни има значително завишаване на броя хора, които са носители или болни от коранавирус. В периода 27 май - 9
юни среднодневният брой е 26, докато от 10-23 юни нараства на 84 случая на ден, което е увеличение с 3.2%.
Има обаче ръст и в тестовете, като вече работят 36 лаборатории и правят по 2 хил. теста среднодневно, докато в
предишния период са били 1200.
По думите му вирусът продължава да е с неизвестен произход и инфекциозност, няма данни за изграден колективен
имунитет.
За този развой на събитията загатна предишната вечер главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, който
посочи, че при настоящата ситуация със сигурност ще бъде поискано удължаване на мерките срещу коронавируса след
30 юни.
При сегашния нов пик на коронавируса усилията са насочени към контрола над изпълнението на съществуващите
предпазни мерки. Той ще бъде затегнат, но въвеждане на нови ограничения не се предвиждат, коментира доц. Кунчев.
На 10 юни, заради повишената заболеваемост, извънредната епидемична обстановка заради коронавируса беше
удължена до края на юни.
√ 40 млн. лв. за компенсации се отделят за запазване на заетост в транспорта и туризма
Работодатели и самоосигуряващи се от транспорта и туризма могат да получат 290 лв. месечно за запазване на
заетостта на служителите си
Работодатели и самоосигуряващи се от транспорта и туризма могат да получат 290 лв. месечно за запазване на заетостта
на служителите си. Това става ясно от вчерашните решения на Министерски съвет.
Работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“,
чиито приходи са намалели с не по-малко от 20% за определен период, ще могат да получат компенсации в размер на
290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите. Това реши правителството с одобряването на
условията и реда за изплащане на компенсации в директно засегнатите от ограничителните мерки за борба с епидемията
от коронавирус предприятия.
Очаква се около 22 хил. работещи да получат такава подкрепа. Финансовите средства, необходими за изплащане на
компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като определеният
бюджет е в размер на 40 млн. лв. Съгласно Решението на Министерския съвет компенсациите ще се изплащат за цял
календарен месец, считано от 1 юли 2020 г., но за не повече от шест месеца.
Работодателите, кандидатстващи за изплащане на компенсации, следва да отговарят на няколко основни изисквания,
сред които са: да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство по несъстоятелност или
ликвидация; да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към 31 декември 2019 г.; през
периода на изплащане на компенсациите да не получават финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от
държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси.
Право да получат компенсации имат самоосигуряващи се лица, които не трябва да имат задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски към 31 декември 2019 г. Друго задължително условие е да запазват дейността си,
докато получават компенсации, както и за допълнителен период, равен на половината от времето, през което получават
средствата. Условието за запазване заетостта е валидно и за работодателите.
Заявленията за изплащане на компенсации ще се подават в бюрата по труда, обслужващи територията по мястото на
работа на работниците и служителите.
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Средствата ще се изплащат след получаване на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на
помощта с вътрешния пазар съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз.
Междувременно Министерски съвет одобри и освобождаването от такси на студенти първокурсници, приети през
учебната 2020/2021 година в професионални направления и защитени специалности с очакван най-висок бъдещ
недостиг на пазара на труда. Списъкът на професионални направления и защитени специалности ще обхване 4476
студенти в първи курс на предстоящата академична година, в т.ч. 3883 студенти в редовна и 593 в задочна форма на
обучение.
Политиката на държавата е насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и
специалности и стимулиране на виеше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната
икономика и пазара на труда.
Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за това да бъдат подготвени висококвалифицирани
специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната.
√ Земеделският сектор може да получи близо 100 млн. лв. по извънредната помощ COVID-19
Заместник-министрите на земеделието обсъдиха план за отпускане на допълнителни средства за сектора с
браншови организации
Министерство на земеделието, храните и горите предлага разработване на три подмерки за компенсиране на
земеделските стопани, както и за предприятия, преработващи селскостопански продукти, по извънредната помощ
COVID-19. Това стана ясно по време на видеоконферентна среща на заместник-министрите на земеделието, храните и
горите д-р Лозана Василева и Вергиния Кръстева с представители на браншовите организации.
На нея бяха обсъдени условията за допустимост за отпускане на допълнителни средства на засегнатите сектори от
пандемията. Зам.-министър д-р Лозана Василева припомни, че програмирането на извънредната мярка COVID-19 стана
възможно по инициатива на България,която бе подкрепена в хода на преговорния процес от всички страни-членки на ЕС.
„Тя ще бъде в размер на до 2% от бюджета по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
Предвиждаме по мярката да се задели ресурс от около 100 млн. лв. Таваните на финансовата помощ за земеделските
производители е до 7 хил. евро, а за предприятията е до 50 хил. евро“, подчерта още тя. По думите й, с тези средства ще
се компенсират разходите за противоепидемични мерки, както и за намалени доходи от затворени канали за реализация
на продукцията.
Д-р Василева съобщи, че на фона на ситуацията ще се работи в кратки срокове и заседанието на Комитета по
наблюдение на ПРСР за изменение на Програмата и включване на мярката, ще се проведе чрез писмена процедура.
„Мярката бе разработена по няколко критерии, като идентифицирахме секторите, които изпитват най-големи проблеми с
ликвидността, поради прилагане на мерките за ограничаване на разпространението на пандемията. В тези сектори
направихме анкетни проучвания. Целта ни беше да определим какви са допълнителните разходи, които стопаните са
извършили за осигуряване на безопасни условия на труд, във връзка с ограниченията и забраните, които бяха наложени.
Относно загубите от затруднената реализация , все още нямаме официални данни, тъй като не е приключила
селскостопанската година“, обясни заместник-министърът на земеделието. Тя допълни, че разходите на стопаните са
изчислени на база на един зает за дезинфекция и закупуване на лични предпазни средства.
От своя страна заместник-министър Вергиния Кръстева заяви, че се работи в посока, мярката да е лесна за
кандидатстване от страна на земеделците, а също така и за прилагане от страна на администрацията. Тя допълни,че по
този начин финансовият ресурс ще стигне бързо до нуждаещите се земеделски стопани.
По време на дискусията бяха представени критериите и условията за кандидатстване по мярката. По първата подмярка
COVID-1 ще се подпомагат земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите и мерките за директни
плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020. То ще се предоставя на кандидати за размера на допустимите площи
и/или брой животни през 2019 кампания, но за не повече от заявените такива през 2020 кампания. Финансовата помощ
ще бъде за производители на плодове и зеленчуци, розопроизводство, винено грозде, фермери, отглеждащи
селскостопански животни и пчелари. В сектор „Пчеларство“ се предоставя подпомагане за пчелни семейства на
допустими кандидати, участвали за държавна помощ de minimis през 2019 г. , но за не повече от наличния брой пчелни
семейства през 2020 година.
За сектор „Растениевъдство“ помощта за отглеждане на плодове е в размер на 500 лв/ха. За оранжерийни зеленчуци
ставката е 5400 лв/ ха. Относно подпомагането за отглеждане на зеленчуци на открито бяха обсъдени два варианта.
Първият от тях е за подпомагане на производителите в размер на 650 лв./ хектар. Втората възможност е 6,5 % от прихода
от реализацията на продукцията, добита от отглежданите култури, но не повече от 650 лв./ хектар. Участниците в срещата
се обединиха около прилагането на първия вариант, като по-целесъобразен. По първата подмярка ще се подпомогне и
отглеждането на рози по 900 лв./ха. Финансовата помощ за отглеждане на винени лозя е в размер на 300 лв./ха. В сектор
„Животновъдство“ финансовата помощ ще бъде разпределена , както следва: за овце и кози-10 лв. на глава животно;
говеда - 53 лв. на глава животно и за биволи 63 лв. на глава животно. Пчеларите ще получат по 5 лв. за едно пчелно
семейство.
По втората подмярка COVID-2 се предвижда да се подкрепят земеделски стопани поради необходимостта от
въвеждането на противоепидемични мерки в рамките на земеделските стопанства. Тази подмярка има за цел да запази
здравето на заетите в селското стопанство. Финансова помощ ще се предоставя на фермери, осъществяващи дейност по
отглеждане на свине, птици и други селскостопански култури. Тя е на база средносписъчен брой на персонала за периода
март-юни 2020 г. По нея стопаните ще получат 30 лв. за едно заето лице в земеделски стопанства, отглеждащи други
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селскостопански култури. 245 лв. ще се изплащат за едно заето лице за земеделски стопанства, отглеждащи свине, а за
отглеждащите птици ставката е 430 лв.
Третата подмярка COVID-3 предвижда да компенсира малки и средни предприятия за преработка на селскостопански
продукти. В предложения вариант финансовата помощ ще се предоставя, ако е установен спад на приходите от
продажби на преработени селскостопански продукти с най – малко 20 на сто по данни за периода март - юни на 2020 г.,
спрямо периода март - юни на 2019 г. Относно посочените месеци се получиха различни предложения, които ще бъдат
обсъдени.
По нея ще могат да кандидатстват производствени сектори, засегнати най-много от пандемията. Подпомагането ще бъде
5 % от декларираните приходи за календарната 2019 г.
Представителите на бранша изказаха благодарност за възможността да бъдат подкрепени в условията на пандемия.
Заместник-министър Лозана Василева отправи апел към тях в кратък срок да изпратят становища и предложения по
изготвените критерии за кандидатстване по трите подмерки. Тя допълни, че мерките и ставките ще бъдат обсъдени и със
службите на ЕК.
√ Експерт: Няма да има големи отклонения при цените на енергията на свободния пазар
Мария Кръстева, изпълнителен директор на Асоциация свободен енергиен пазар, Бизнес старт, 24.06.2020
Не смятам, че ще има големи отклонения от цените на свободния пазар на електроенергия, там в момента цените са пониски от тези на регулирания пазар, очаквам цените да се движат около досегашните. Това заяви Мария Кръстева,
изпълнителен директор на Асоциация свободен енергиен пазар, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.
„На развитите пазари в Западна Европа либерализацията не е тема, защото това е практика отдавана. Битовите
потребители не е ясно кога ще излязат на свободния пазар, делят ни години от развитите пазари.“
По думите на Мария Кръстева пазарът ще се развие, но ще отнеме някакъв период да се адаптират фирмите.
„Срокът на договорите е една от важните клаузи. Стандартният договор е една година, но някой може да търси
фиксирана цена за по-дълъг период. На свободния пазар това му е хубавото, че условията се договарят индивидуално“,
обясни гостът.
Изпълнителният директор на Асоциация свободен енергиен пазар съветва малките и средните фирми да си изберат
доставчик до 10 септември, защото след този срок ще им се наложи да сключат договор с досегашния си снабдител и
няма да имат възможност за индивидуално договаряне.
„300 хил. по данни на парламента са фирмите, които ще се възползват от либерализация, като по наша информация
между 30 и 50 хил. вече са били на свободния пазар“, посочи Мария Кръстева. Това означава, че около 250 хил. фирми
трябва да преминат през процеса в следващите месеци.
Вижте целия разговор във видеото.
√ Бюджетът на ЕС за 2021 г. - 166.7 млрд. евро и насочен към възстановяването на региона
Това е първият бюджет за ЕС-27 след оттеглянето на Обединеното кралство и края на преходния период
Европейската комисия предложи бюджет на ЕС за 2021 г. на стойност 166,7 милиарда евро, който ще бъде допълнен с
211 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда евро под формата на заеми
по линия на Next Generation EU — временния инструмент за възстановяване, имащ за цел да бъдат мобилизирани
инвестиции и да бъде даден тласък на европейската икономика.
Годишният бюджет и Next Generation EU съвместно ще мобилизират през 2021 г. значителни по размер инвестиции,
които ще послужат за преодоляване на непосредствените икономически и социални последици от пандемията от
коронавируса, за даване на тласък на устойчиво възстановяване и за защита и създаване на работни места. Бюджетът е
също така изцяло съобразен с ангажимента за инвестиране в бъдещето, за да се постигне една по-екологична, поцифровизирана и устойчива Европа.
Това е първият бюджет за ЕС-27 след оттеглянето на Обединеното кралство и края на преходния период.
След като бъде приет, той ще бъде първият бюджет от новата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.,
както и първият годишен бюджет, предложен от Комисията, ръководена от председателя Фон дер Лайен.
Проектобюджетът за 2021 г., подсилен от Next Generation EU, насочва средствата към местата, където могат да помогнат
най-много, в съответствие с най-належащите нужди от гледна точка на възстановяването на държавите — членки на ЕС, и
нашите партньори по света.
Проектобюджетът за 2021 г. се основава на предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС,
представено на 27 май 2020 г. След като Европейският парламент и Съветът постигнат съгласие по МФР за периода
2021—2027 г., включително Next Generation EU, Комисията ще адаптира съответно предложението си за бюджета за
2021 г. чрез писмо за внасяне на корекции.
√ Турция рискува да загуби статута си на развиващ се пазар, инвеститорите са притеснени
Пазарен коментар на Симин Демокан, Bloomberg Истанбул, В развитие, 24.06.2020
Инвеститорите в Турция са притеснени, след като индексът MSCI предупреди, че страната рискува да загуби статута си на
развиващ се пазар и да бъде прекласифицирана на "граничен или самостоятелен пазар" през следващите месеци, като се
позовава на забрани за къси продажби и заемане на акции. Това каза Симин Демокан, Bloomberg Истанбул, в
предаването “В развитие” с водещ Вероника Денизова.
Това е предупреждение и все още не се е случило, но оказа влияние върху индекса Borsa Istanbul, който отчита спад от
0,4%, посочи Демокан.

12

По думите ѝ банковият индекс също понася удар и спада с 1%.
Тя посочи, че утре се очаква решение за лихвените проценти на Турската централната банка.
“Вчера финансовият министър Берат Албайрак проведе пресконференция, на която разкри, че очаква V- образно
възстановяване в Турция, тъй като вътрешното търсене се подобрява след пандемията”.
Целия коментар вижте във видеото.
Мениджър
√ Радев: Прокуратурата все повече се очертава като политически играч
Прокуратурата дава тон за погазване на закона - не спазва следствената тайна, произволно решава кое е "висок
обществен интерес" и кое - не, навлиза в сферите на други институции без необходимите правомощия и капацитет, заяви
пред журналисти президентът Румен Радев, който участва в конференция за бъдещето на Европейския съюз.
"Затова се нуждаем от независима експертиза на записа с гласа на Борисов, според който запис главният прокурор се
споменава като възторжен фен на министър-председателя", коментира Радев.
Държавният глава коментира за пръв път разпространената от специализираната прокуратура комуникация между
бизнесмена Пламен Бобоков и секретаря на президента по правни въпроси и антикорупция Пламен Узунов.
"Не мога да съдя по откъслечно предоставена и тенденциозно поднесена информация. Очаквам всички данни да излязат
и от прокуратурата, очаквам, разбира се, да се произнесе и съдът. На всички е ясно кой има интерес от отвличането на
вниманието от скандалния запис и снимките в спалнята на премиера. За съжаление, прокуратурата в тази ситуация се
очертава все повече като политически играч, който подпомага кризисния пи ар на министър-председателя", коментира
Радев.
"Чух че главният прокурор заяви, че скандалите в кабинета застрашавали прокуратурата. С това признава, че ще брани
правителството, а не закона", смята президентът.
√ Успяха ли компаниите да задействат плановете си за управление на кризи?
Малко над една трета от компаниите у нас са имали предварителен кризисен сценарий, който е бил успешно моделиран
по време на извънредното положение заради коронавирусната инфекция. Други 42% обаче биха искали да подобрят
предварителната си подготовка за бъдещи кризи. Това показват данни от проучване, проведено от Бойден България през
втората половина на месец май. То измерва и обобщава оценката за реакциите на компаниите на извънредната
ситуация. Обхванати са над 330 представители на директорския състав на фирмите в страната – изпълнителни,
финансови и оперативни директори, както и основни сектори като търговията, производство, финанси, фармация и
технологии. Проучването е извършено чрез онлайн въпросник, а търсеният ефект е да се провери качеството на
стратегическото планиране като инструмент за предвиждане на неочаквано положение и приложението му в състояние
на кризи и форс мажьор.
За постигане на добра предварителна подготовка при извънредни ситуации, организациите би трябвало да имат въведен
структуриран процес по стратегическо планиране за средносрочни и дългосрочни времеви хоризонти при използване на
различни инструменти и специализиран екип, коментират от Бойден. Мнозинството от фирмите декларират, че имат
структуриран процес по изработване на стратегия, както и че те самите участват в този процес. Като цяло 54% от
компаниите смятат, че са реагирали адекватно на извънредната ситуация с COVID-19.
Само една трета от запитаните компании имат обаче отдел Стратегическо планиране, в болшинството организации тази
функция е в обхвата на отдел Финанси и Изпълнителния Директор. Времевият хоризонт на стратегическите планове
преобладаващо е в рамките на 3-5 години.
Главният стълб на добрата подготовка за необичайни ситуации е проработването на различни стратегически варианти.
Малко над половината от респондентите потвърждават наличието на вариативно планиране в организациите си,
показват още данни от проучването.
√ Българите почти не пътували зад граница през първото тримесечие на годината
През първото тримесечие на 2020 г. 490.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания.
Преобладаващата част от тях - 83.3%, са пътували само в страната, 14.2% - само в чужбина, а 2.5% са пътували както в
страната, така и в чужбина. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ)
В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени
години намалява с 47.2%.
През първото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години - 242.8 хил., или 49.5% от
всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като найвисок е при лицата на възраст 25 - 44 години - 87.8% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина
делът на пътувалите лица на възраст 15 - 24 години е най-голям - 30.5% от пътувалите в съответната възрастова група.
По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с
цел „посещение на близки“, докато тези, реализирани в чужбина, са за „почивка и екскурзия“, посочени съответно от
48.3 и 43.4% от тях.
През първото тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 581.7 хил., или 95.1% от общия брой лични
пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 98.0%, а на тези в чужбина 74.7%.
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В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 37.4%, докато в чужбина
са разходите за транспорт - 35.2%
През първото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече
навършени години е 151.75 лв. в страната и 674.37 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за
професионално пътуване са средно 155.45 лв. в страната и 1 237.85 лв. в чужбина.
√ Добре дошли в ерата на медта!
Пандемията от коронавирус може да проправи пътя на „ерата на медта“. Това казва директорът по енергетика, климат и
ресурси в Eurasia Group Хенинг Глойстийн пред Си Ен Би Си.
Суровината, която се приема като индикатор за общото състояние на икономиката, понесе тежък удар от кризата с
COVID-19. Намаляващото търсене доведе до спад на цените в разгара на пандемията през месец март. Въпреки това
вчера на Лондонската борса за метали (LME) един метричен тон мед се търгуваше за около 5 909 долара, което
представлява ръст от 0,5% в сравнение с предходния ден. Цената на метала се доближава до петмесечния връх от 5 928
долара, достигнат по-рано този месец, предава Ройтерс.
Според Глойстийн пандемията ще ускори тенденцията към подкрепяни от правителствата екологични инвестиции и
дигитализацията, които „предвещават предстоящия бум на търсенето на мед“.
„Огромните инвестиции в зелени програми, както и такива за дигитализация, особено в Азия и Европа, ще създадат
условия за бум в търсенето на мед. Електрически автомобили, 5G мрежи, възобновяемите енергийни източници, всички
те се нуждаят от големи количества от червения метал“, коментира Глойстийн пред Си Ен Би Си.
Търсенето на метала може да падне с около 5% през 2020 г. заради причинената от пандемията рецесия, но мащабните
фискални стимули ще помогнат за възстановяването на търсенето на нивата отпреди кризата още през следващата
година, когато потреблението на медта се очаква да се увеличи с 4%.
Анализатори от Bank of Ameica повишиха прогнозата си за цената на медта по-рано този месец, като очакванията са за
ръст от 5,4% до 5 621 долара за метричен тон тази година. Прогнозата на банката за 2021 г. остава непроменена – 6 250
долара за МТ.
От Morgan Stanley също очакват бързо възстановяване на сектора до нивата отпреди пандемията като китайските
инфраструктурни разходи и прекъсванията по веригите за доставки ще допринесат за скок на търсенето.
Зелени инвестиции
Според Eurasia Group програмите за зелена енергия и за дигитализация ще увеличат търсенето на мед средно с 2,5% на
година през настоящето десетилетие, което вероятно ще повиши потреблението на суровината до 30 млн. тона през 2030
г.
Промените в политиките в Азия и Европа ще играят ключова роля за повишеното търсене, смята Глойстийн.
„Измененията в транспортния сектор ще бъдат най-големият двигател на потреблението на метала“, коментира той.
„Към днешна дата индустрията на електрическите автомобили допринася само за 1% от търсенето на червения метал. До
2030 г. анализаторите очакват този дял да достигне 10%“, добавя той.
Очаква се Китай да инвестира стотици милиарди долари в дигитализацията на своята икономика през следващите 10
години. Същевременно с това много страни по цял свят поеха ангажимент за огромни инвестиции в зелените технологии.
„На практика, медта ще бъде ключова суровина във всички индустрии, чието развитие в момента се насърчава . Добре
дошли в ерата на медта!“, казва Глойстийн.
Политически главоболия
Макар че страните от Южното полукълбо, които имат силно развит сектор за добив на мед, ще бъдат основните
бенефициенти от повишеното търсене на червения метал, Глойстийн акцентира върху това, че ролята на Китай в
индустрията може да доведе до ръст на влиянието на азиатския гигант в Австралия и Южна Америка.
„Възходът на икономиката на медта ще има политически последствия. Доминантната позиция на Китай като купувач на
суровини вероятно ще подсигури повече политическо влияние на страната в регионите, където се добива мед“,
коментира Глойстийн.
По данни на Euroasia Group Китай е най-големият потребител на рафинирана мед в света, като през миналата година
потреблението в страната се е равнявало на около 13 млн. тона.
През последните години напрежението между Китай и Австралия ескалира, след като Канбера забрани на китайския
телекомуникационен гигант Huawei да участва в изграждането на 5G мрежата на страната, подкрепяйки позицията на
САЩ, според която присъствието на компанията в ключови инфраструктурни проекти представлява риск за националната
сигурност.
Отношенията между двете страни бяха влошени допълнително, след като австралийското правителство призова за
разследване на произхода на коронавируса и за отговора на Китай срещу неговото разпространение. В отговор на това
искане Пекин наложи мита върху вноса на някои австралийски стоки.
Макар че някои австралийски политици зоват за пренасочване на част от износа на страната далеч от Китай, растящото
търсене на медта ще ограничи способността на страната да постигне подобна цел.
Същевременно с това китайското влияние расте в Чили – най-големият износител на мед в света, които е и участник в
мегапроекта „Един пояс, един път“.
„Продажбите на Чили за Китай се равняват на около една трета от общия износ на страната. По-големите продажби на
мед вероятно ще увеличат тази зависимост и ще изложат страната на натиск от Пекин в много насоки, включително и в
търговските преговори в тихоокеанския регион, използването на оборудване на Huawei и отношенията на страната със
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САЩ“, подчертава Глойстийн, като добавя, че същото важи и за Перу, която изнася два пъти повече стоки за Китай,
отколкото за САЩ или Европа.
√ Германия забранява пластмасови сламки и кутии за еднократна употреба
Германия забранява продажбата на пластмасови сламки, клечки за уши, бъркалки и дръжки за балони за еднократна
употреба в съответствие с европейската директива, която цели намаляване на пластмасовите отпадъци, замърсяващи
околната среда, предаде Асошиейтед прес.
Правителството постигна споразумение днес за прекратяване на продажбата на пластмасови изделия, сред които
прибори за хранене, чинии, бъркалки за еднократна употреба, както и полистиролни чаши и кутии от 3 юли 2021 година.
"Мярката е част от усилията да се прекрати "културата на изхвърляне", коментира германският министър на околната
среда Свеня Шулце.
Около 20% от боклука, събиран в парковете и на обществените места, са изделия за еднократна употреба. На
пластмасовите изделия обаче им трябват десетилетия да се разградят, а токсични замърсявания с микроскопични
частици се откриват в телата на риби, птици и други животни.
√ Потребителите в ЕС ще могат колективно да защитават правата си
Преговарящите страни от Европарламента и Европейския Съвет постигнаха споразумение относно първите
общоевропейски правила за колективна защита. Те въвеждат хармонизиран модел за колективни искове във всички
държави членки, който гарантира, че потребителите ще получат адекватна защита от масови вреди, като в същото време
въвеждат предпазни мерки срещу злоупотреби с предявяването на съдебни искове. Новият закон цели да подобри
функционирането на вътрешния пазар чрез подобряване на инструментите за възпиране на незаконните практики и
улесняване на достъпа на потребителите до правосъдие.
Обхватът на колективните искове ще включва нарушения на търговците в области като защита на данните, финансови
услуги, пътувания и туризъм, енергетика, телекомуникации, околна среда и здраве, както и правата на пътниците при
въздушен и железопътен транспорт, в допълнение към общото законодателство за потребителите.
"Целта ни беше да постигнем баланс между легитимната защита на интересите на потребителите и необходимостта от
правна сигурност за бизнеса. Всяка държава членка има най-малко една институция, квалифицирана да упражнява
правна защита, като в същото време въвежда защитни мерки срещу злоупотреби със съдебни искове. Европа трябва да
се превърне в щит, който предпазва хората. Това законодателство дава нови права на потребителите в ежедневието им и
показва, че Европа може да промени нещата", коментира докладчикът Жофроа Дидие (ЕНП, Франция).
Постигнатото политическо споразумение трябва да бъде одобрено от Парламента на пленарно заседание и от Съвета.
Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването й в Официалния вестник на ЕС. След това държавите членки ще
разполагат с 24 месеца за транспониране на директивата в своите национални закони и допълнителни шест месеца за
нейното прилагане.
Какви са основните елементи на споразумението?
• Най-малко една процедура за представителни искове за мерки за обезщетения и преустановяване на нарушение
трябва да бъде на разположение на потребителите във всяка държава членка, което ще позволи завеждането на
представителни искове на национално и европейско равнище;
• Квалифицирани организации (организации или публични органи) ще бъдат овластени и финансово подкрепени
за завеждането на представителни искове за преустановяване на нарушение и мерки за обезщетение от името
на групи потребители и ще гарантират достъпа на потребителите до правосъдие;
• По отношение на критериите за определяне на квалифицирани организации, правилата правят разлика между
трансгранични и национални критерии. При първите, организациите трябва да спазват набор от хармонизирани
критерии: да демонстрират активност в защитата на интереса на потребителите в период от 12 месеца преди
подаването на заявление за определяне като квалифициран субект; да имат нестопанска цел и да гарантират, че
са независими от трети страни, чиито икономически интереси са противоположни на интересите на
потребителите;
• Относно националните случаи, държавите членки ще определят подходящи критерии на национално ниво,
съответстващи на целите на директивата, които могат да бъдат същите като тези, определени за трансграничните
случаи;
• Правилата постигат баланс между достъпа до правосъдие и защитата на бизнеса от злоупотреби със съдебни
искове чрез въвеждането от страна на Парламента на принципа на "загубилия плаща", който гарантира, че
губещата страна възстановява съдебните разноски на спечелилата страна;
• За да се избегнат допълнително злоупотреби със съдебни процеси, преговарящите от името на Парламента
настояха съдилищата или административните органи да имат правомощието на възможно най-ранен етап на
производството да отхвърлят случаи, които са явно неоснователни, в съответствие с националното
законодателство;
• Преговарящите се съгласиха Европейската комисия да направи оценка на възможността за определянето на
европейски омбудсман за колективна защита, който да отговаря за трансграничните представителни искове на
европейско равнище.
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√ Понижения на борсите в Европа
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа вчера паднаха от предишните си двуседмични върхове, след
като инвеститорите подходиха по-предпазливо към ранната търговия на фона на нарастващия брой на новите случаи на
COVID-19 в световен мащаб, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 записа спад от 6,73 пункта, или 1,83%, до 360,67 пункта туристическият подиндекс
SXTP, автомобилният SXAP и банковият SX7P се понижиха съответно с 3,12%, 1,88% и 2,65%. Немският DAX изтри 287,56
пункта от стойността си, или 2,3%, достигайки ниво от 12 236,2 пункта,,въпреки че икономически институт Ifo рекорден
ръст на бизнес доверието в Германия през юни. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 157,41
пункта, или 2,49%, до 6 162,71 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира спад от 103,76 пункта, или 2,07%, до 4
913,92 пункта.
Много американски щати отчетоха рекордно увеличение на броя на заразените с коронавирус след разхлабването на
ограничителните мерки в страната. На този фон в медиите се появи информация, че Европейският Съюз готви забрана за
влизането на американски граждани на територията на блока, което подсили опасенията от връщане на някои от построгите ограничителни мерки в Европа.
„Макар че ефектът от подобни мерки би бил по-малък в сравнение с тоталното затваряне на икономиките, той може да
доведе до забавяне на възстановяването и да не се хареса на инвеститорите, което от своя страна да доведе до
поевтиняване на акциите“, коментира Ръс Молд от AJ Bell investment.
Апетитът към рисковите активи се повиши във вторник на фона на по-добрите от очакваното данни за бизнес активността
във Франция и Германия и на уверенията от страна на Белия дом, че първата фаза от търговското споразумение между
САЩ и Китай все още е в сила.
Главният икономист на Европейската централна банка Филип Лейн обаче предупреди, че тези резултати не са добър
показател за възстановяването на Еврозоната от кризата.
Най-големият губещ на STOXX 600 в ранната търговия бе шведската компания Evolution Gaming Group AB, чиито акции
поевтиняха с 9,48%, след като стана ясно, че тя е отправила оферта на стойност 19,6 млрд. шведски крони (2,12 млрд.
долара) за придобиване на NetEnt AB. Акциите на NetEnt поскъпнаха с 26,79%.
Акциите на австрийския производител на сензори AMS скочиха с 7,43%, след като JP Morgan повиши рейтинга на книжа
на компанията. Акциите на Dialog Semiconductor поскъпнаха с 7,94%, след като компанията повиши прогнозата си за
приходите за тримесечието.
Нов рекорд за Nasdaq
Основните американски борсови индекс записаха повишения във вторник на фона на продължаващото силно
представяне на технологичния сектор, предаде Си Ен Би Си.
Промишленят индекс Dow Jones отчете ръст от 131,14 пункта, или 0,5%, до 26 1156,1 пункта, докато широкообхватният
индекс Standard & Poor's 500 напредна с 13,43 пункта, или 0,43%, до 3 131,29 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq записа нов рекорд, след като се повиши с 74,89 пункта, или 0,74%, до 10 131,37 пункта. Това е 8-ма
поредна сесия на ръст за индексът, което е и най-дългата серия от повишения от декември насам, когато технологичният
бенчмарк записа 11 поредни сесии на повишение.
Книжата на Apple поскъпнаха с 2,13% до нова рекордна стойност, след като в понеделник компанията представи новата
версия на мобилната си операционна система iOS и съобщи, че ще използва процесори собствена изработка за новите си
компютри Mac, вместо чипове от Intel.
Според анализаторът от UBS Тимъти Аркури откъзът от процесорите на Intel представлява „продължение на стратегията
на Apple за вертикална интеграция и сближаване“ между мобилните устройства на компанията и продуктите от серията
Mac. Аркури също така повиши ценовия си таргет за книжата на Apple от 325 долара за акция на 400 долара за акция.
Други компании от технологичния сектор също се включиха в ралито. Акциите на Amazon поскъпнаха с 1,86% до нова
рекордна стойност, а тези на Facebook, Microsoft и Alphabet скочиха с 1,26%, 0,67% и 0,92%.
Печалби отчетоха и в банковия сектор, където книжата на JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America поскъпнаха
съответно с 1,22%, 1,71% и 0,71%.
Смесени резултати в Азия
Основните борси в Aзиатско-тихоокеански завършиха сесията в сряда без единна посока, раздвоени от ралито на
Уолстрийт и притесненията около нарастващия брой на заразени с COVID-19 в световен мащаб, пише Маркетоуч.
Анализаторите предупреждават, че въпреки силното представяне на пазарите през последните седмици, пандемията
продължава да се ускорява, особено в САЩ и Латинска Америка.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 14,73 пункта, или 0,07%, до 22 534,32 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 8,93 пункта, или 0,3%, до 2 979,55 пункта,докато
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с минималните 0,28 пункта, или 0,01%, до 1 947,73 пункта.
Хонконгският индекс Hang Seng записа спад от 125,76 пункта, или 0,5%, до 24 781,58 пункта.
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 30,27 пункта, или 1,42%, до 2 161,51 пункта.
В Австралия индексът ASX 200 регистрира ръст от 11,3 пункта, или 0,19%, до 5 965,7 пункта.
Пракаш Сапал от ING казва, че фокусът постепенно се прехвърля от оптимизма около възобновяването на
икономическата активност върху нарастването на броя на заразените с коронавирус.
„Скорошното ускорение на пандемията поднови страховете, че правителствата ще бъдат принудени отново да затворят
икономиките, пропилявайки дългочаканата възможност за икономическо възстановяване“, добави той.
У нас
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия в понеделник. Основният индекс
SOFIX отчете ръст от 0,47 пункта, или 0,10%, до 455,59 пункта. BGBX40 напредна с 0,04 пункта, или 0,04%, до 96,86 пункта.
BGTR30 добави 0,10 пункта към стойността си, или 0,02%, достигайки ниво от 468,97 пункта. BGREIT напредна с 0,42
пункта, или 0,32%, до 132,94 пункта.
Cross.bg
√ ЧЕЗ Разпределение с извънредно отчитане на електромерите във връзка с нови цени на електроенергията
Във връзка с определяне от Комисията за енергийно и водно регулиране на нови цени на електроенергията, в сила от 01
юли 2020 г., „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще извърши извънредно отчитане на електромерите на клиентите.
Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на Дружеството www.cez-rp.bg / в секция „Графици“/ на 29
юни 2020 г., понеделник. След тази дата, информация за графика на извънредното отчитане може да се получи също в
центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия 0700 10 010.
С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 336
служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време на 01.07.2020 г.
Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същ ден, месечните сметки на
клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.
За гарантиране на максимална коректност при фактуриране на консумираната електроенергия, клиентите имат
възможност сами да отчетат показанията на електромерите си към 30 юни 2020 г. Самоотчитането е по желание и не
отменя извършването на месечен отчет от страна на Дружеството.
Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, следва да отчетат показанията на електромера си на 30
юни 2020 г. и да подадат данните към компанията между 1 и 5 юли 2020 г. през уеб-сайтовете www.cez-rp.bg (секция
„Електронни услуги“) или www.cez.bg (секция „Е-услуги“) в меню „Деклариране на показания“, на имейл klienti@cezrp.bg, на телефонна линия 0700 10 010 (меню 2) или в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.
Клиентите трябва да посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентски номер, абонатен номер, трите имена
на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания. Подадените данни от самоотчета през този период се
считат за отчетено потребление към 30.06.2020 г., включително.
Фактурите през месец юли ще съдържат информация за консумираната електроенергия за два отчетни периода – по
стари и по нови цени.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Каква е причината за струтването в тунел Железница - на живо за състоянието на пострадалите работници и ще
се забави ли стоежът на магистрала "Струма"?;
Може ли да бъде спрян ръстът на заразените с коронавирус?;
Във Велинград: какво се случва в болницата, след като целият медицински персонал обяви, че напуска?;
Създават ли предпоставки за корупция предложенията за промени в Закона за движение по пътищата?;
Социалната политика по време на криза. Гост - Хасан Адемов от ДПС;
Нова телевизия, „Здравей България"
Затрупани работници на АМ "Струма". На живо - каква е причината за срутването в строящия се тунел
"Железница"?;
Нови чатове между бизнесмен и президентски съветник. Могат ли бизнес интереси да назначават посланици? И
заема ли прокуратурата страна във войната премиер-президент?;
Извънредната епидемична обстановка - удължена. Защо коронавирусът не изчезва и през лятото?;
Големият сръбски скандал с COVID-19 се разраства. Защо бащата на Джокович обвини Гришо за заразяването на
сина си?;
Колективна оставка в МБАЛ-Велинград. Ще останат ли пациентите без медицинска грижа?;
Обир посред бял ден и упоени домашни любимци. На живо - каква е плячката на обирджиите?;
Поръчваш стоки за стотици левове - оставаш и без стока, и без пари. Вероника Димитрова по следите на фирмифантоми;
Бито куче впрегнато в каруца. Ще бъдат ли наказани насилниците?;
Бутилка вино или 5 понички, чаша уиски или две парчета торта. Колко калории съдържа алкохолът и как да
опазим фигурата си през лятото?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Проверка на "24 часа" в регистъра за медикаментите показа: Лекарства за гърло и температура с 60% поскъпи в коронакризата;
в. Труд - Новият фиш на КАТ генерира корупция;
в. Телеграф - Наш сателит полита c ракета на Мъск;
в. Монитор - Дружбата на Бобоков и секретаря на Радев скрепена с договор за 60 000 лв.
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Маски и дистанция поне до 15 юли, може да затворят стадионите;
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в. 24 часа - Член на ДБ, консултирал и мол, спъва метрото до лифта за Витоша;
в. Труд - Баничката с две ставки по ДДС - 9 и 20 на сто;
в. Труд - Според прогноза на ООН: България е застрашена от изчезване;
в. Телеграф - Пренасочват 105 млн. лева за справяне с COVID - 19;
в. Телеграф - Тунел Железница затрупа трима работници;
в. Монитор - Черен рекорд: Нови 130 болни от коронавирус у нас;
в. Монитор - Българските Пабло Ескобар и Ел Чапо с интернет пуч срещу държавата.
Водещи интервюта
в. 24 часа - Инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА "Главна инспекция по труда": Заплати за близо 4,3
млн. лева бяха забавени до май, кризата накара хората да осъзнаят колко е важно да работиш на светло - не оставаш без
пари;
в. Труд - Искрен Веселинов, ВМРО - съпредседател на ПП "Обединени патриоти", пред "Труд": Трябва да се сложи край
на социалния паразитизъм;
в. Телеграф - Експертът от Югозападното държавно предприятие Александър Дунчев: Боровите гори у нас са на път да
изчезнат;
в. Монитор - Петър Горновски, председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН): 314 т
некачествени горива са хванати след проверки.
Водещи анализи
в. 24 часа - 19-годишните отличници в третата, фатално важна матура - стрес теста COVID;
в. Труд - Християнство и ислям - неизбежният сблъсък;
в. Телеграф - Онлайн купувачите пазаруват от мола;
в. Монитор - Олигарсите атакуваха Пеевски и враговете си с асансьорно фентъзи.
√ Предстоящи събития в страната на 25 юни
София
От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на ВСС на ул. „Eкзарх Йосиф“ 12 ще се състои Пленум на Висшия
съдебен съвет.
От 10.00 часа чрез видеоконферентна връзка ще се проведе заседание на Столичния общински съвет.
Oт 11.00 часа в Министерството на образованието и науката се проведе пресконференция, на която ще бъдат
представени промени в няколко наредби, които засягат организацията на дейностите в училищното
образование, формата на държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване.
От 14.30 ч. в зала 356 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление ще проведе заседание.
От 15.00 ч. в зала 232 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред ще проведе заседание.
***
Бургас
От 18.30 часа пред Часовника коалиция от неправителствени организации и граждански групи „За да остане
природа в България" организират протест срещу застрояването на Българското Черноморие и промените в
Закона за биоразнообразието.
***
Видин
От 10.00 ч. в ГПЧЕ "Йордан Радичков" кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков ще присъства на
тържествената церемония по случай изпращането на випуск '2020.
От 10.00 ч. в ППМГ "Екзарх Антим I" заместник-кметът Борислава Борисова ще връчи дипломите на XII "б" клас.
***
Добрич
От 10.00 часа в ПГ по механотехника и електротехника „М. Ломоносов“ ще се състои официална церемония по
връчване на електромобил, който се дарява на гимназията за учебни цели.
***
Ловеч
От 10.00 часа в читалище „Наука-1870 г.“ ще се проведе заседание на Общинския съвет.
От 11.00 часа пред жилищната сграда на ул. „Оборище“ 1 ще се проведе церемония за първа копка по проекта за
прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
***
Пловдив
От 09.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе заседание.
***
Сливен
От 09.00 часа в зала „Май“ ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Смолян

18

От 15.00 часа в Сесийната зала на Общината ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Стара Загора
От 09.00 часа в зала „П. Р. Славейков“ ще се състои заседание на Общинския съвет.
***
Търговище
От 09.00 часа в зала „Христо Самсаров” на Общината ще се проведе заседание 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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