Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Нова ТВ
√ АОБР подкрепи данъчната система в България
Работодателите изготвиха декларация по темата
„Не” на прогресивния данък, категоричен е бизнесът. Представителните на национално равнище организации на
работодатели АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, се обявиха против промени в данъчния модел. Позицията им
дойде след призив на президента Румен Радев да се помисли за облагане, което облечкава по-бедните и натоварва побогатите.
Работодателите подкрепят въведения през 2008 г. плосък данък, защото, според бизнеса, осигурява предвидими условия
за извършването на стопанска дейност в страната. Според работодателите промяна в данъчния модел ще доведе до
дестабилизиране на бизнеса и негативни сигнали към инвеститорите.
Ето и пълния текст на декларацията на АОБР:
Във връзка със зачестилите политически изказвания относно промяна на политиката по доходите, обвързвана с промяна
на данъчната система, представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и
КРИБ, обединени в АОБР, заставаме на принципна позиция в подкрепа на настоящата данъчна система на Република
България, която е изготвена така, че да осигурява предвидими условия за извършването на стопанска дейност в страната.

Същевременно АОБР е изказвала многократно позиции за намаляване на общата данъчна тежест за бизнеса и
гражданите в подкрепа на икономическия растеж и работните места, но след провеждане на задълбочен и отговорен
обществен и експертен дебат. В тази връзка всяка радикална промяна в системата би изложила на риск и би поставила
под съмнение стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към
предприятията и инвеститорите.
Именно по тази причина налагането на каквито и да е промени в нея, особено след като е доказала своята адекватност
посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и изпълнението на приходната част на бюджета, следва да
бъде избягвано.
Стабилността на данъчната система е в основата на икономическото възстановяване и растеж след 2008 г., като трети
мандат правителството удържа обещанията си в тази насока.
Категорично подкрепяме сегашния модел, който съществува от 2008 година, и в продължение на 12 години е доказал
успешността си и по отношение привличането на чуждестранни инвеститори у нас.
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Промяната на ставката на ДДС за един сектор не е промяна на данъчната система, а е лимитирана антикризисна мярка с
временен характер, която сме склонни да подкрепим, защото ще действа в рамките на една година за сектора, който бе
поставен на колене в условията на икономическата криза, породена от пандемията COVID-19, и който се нуждае от бързи
действия за реанимация, поради което считаме тази еднократна мярка за удачна, още повече, че това е обвързано с
повишаване на минималните осигурителни доходи в сектора.
Представителните на национално равнище организации на работодателите, чийто членове осигуряват работа на 82% от
наети и създават 86% от брутната добавена стойност в България, сме твърдо убедени и категорично настояваме за
запазване на настоящата данъчна система като условие за стабилност не само на бизнес средата, но и с оглед
запазването на икономическата и обществена стабилност в България.
Investor.bg
√ Бизнесът в България настоява за запазване на настоящата данъчна система
Моделът се доказал през последните 12 години като работещ и всяка промяна трябва да е добре обмислена,
смятат от АОБР
Работодателските организации в България - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояват за запазване на настоящата данъчна
система в България.
Според четирите организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР),
сегашният модел е условие за стабилност не само на бизнес средата, но и на обществото и икономиката като цяло.
Според тях данъчната система към момента е изготвена така, че да осигурява предвидими условия за извършването на
стопанска дейност в страната.
Това заявяват от Асоциацията на организациите на българските работодатели в позиция до медиите.
От организациите посочват, че АОБР е изказвала многократно позиции за намаляване на общата данъчна тежест за
бизнеса и гражданите в подкрепа на икономическия растеж и работните места, но след провеждане на задълбочен и
отговорен обществен и експертен дебат. В тази връзка всяка радикална промяна в системата би изложила на риск и би
поставила под съмнение стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към
предприятията и инвеститорите, смятат от бизнеса.
Според тях налагането на каквито и да е промени в данъчната система, особено след като е доказала своята адекватност
посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и изпълнението на приходната част на бюджета, трябва да
бъде избягвано.
Стабилността на данъчната система е в основата на икономическото възстановяване и растеж след 2008 г., като трети
мандат правителството удържа обещанията си в тази насока, посочва се в позицията.
От Асоциацията на работодателите категорично подкрепят сегашния модел, който съществува от 2008 година, и в
продължение на 12 години е доказал, че е успешен и по отношение привличането на чуждестранни инвеститори у нас.
Промяната на ставката на ДДС за един сектор не е промяна на данъчната система, а е лимитирана антикризисна мярка с
временен характер, която сме склонни да подкрепим, защото ще действа в рамките на една година за сектора, който бе
поставен на колене в условията на икономическата криза, породена от пандемията COVID-19, и който се нуждае от бързи
действия за реанимация, поради което считаме тази еднократна мярка за удачна, още повече, че това е обвързано с
повишаване на минималните осигурителни доходи в сектора, пише още позицията на работодателите.
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Представителните на национално равнище организации на работодателите, чийто членове осигуряват работа на 82% от
наети и създават 86% от брутната добавена стойност в България, са твърдо убедени и категорично настояват за запазване
на настоящата данъчна система като условие за стабилност не само на бизнес средата, но и с оглед запазването на
икономическата и обществена стабилност в България.
Припомняме, че временна ставка от 9% за ресторантьорските и кетъринг услугите, както и за книгите и доставка на книги
приеха депутатите минлата седмица на първо четене.
Министерството на финансите е твърдо против намалението на ДДС.
В. Банкерь
√ Радикална промяна в данъчната система ще прогони инвеститорите
Във връзка със зачестилите политически изказвания относно промяна на политиката по доходите, обвързвана с промяна
на данъчната система, представителните на национално равнище организации на работодателите Асоциация на
индустриалния капитал, Българска стопанска камара, Търговско-промишлената палата и Конфедерация на
работодателите и индустриалците, подкрепят настоящата данъчна система, която е изготвена така, че да осигурява
предвидими условия за извършването на стопанска дейност в страната.
"Работодателите са изказвали многократно позиции за намаляване на общата данъчна тежест за бизнеса и гражданите в
подкрепа на икономическия растеж и работните места, но след провеждане на задълбочен и отговорен обществен и е
експертен дебат. В тази връзка всяка радикална промяна в системата би изложила на риск и би поставила под съмнение
стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към предприятията и
инвеститорите", се казва в позиция на бизнеса.
Според работодателите именно по тази причина налагането на каквито и да е промени в данъчната система, особено
след като е доказала своята адекватност посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и изпълнението на
приходната част на бюджета, следва да бъде избягвано.
Премиерът Бойко Борисов също смята, че промяната на данъците и ДДС е абсолютна грешка, но свалянето на ДДС-то за
ресторантьорите на 9 % е било политическо решение.
"Аз също като Горанов съм убеден, че пипането на ДДС е грешка. Нямам колебания и когато Горанов и Менда Стоянова
ми казаха, аз им отвърнах, че мога да поема тази политическа отговорност и грешка до края на 2021 - намаляването за
ресторантите и хотелиерите", каза той.
Финансовият министър пък на свой ред обясни, че разбира позицията на Борисов, тъй като не може само една партия в
лицето на ГЕРБ да мисли за бюджета и винаги да планира години напред и затова да има толкова рестриктивна
финансова политика.
Еconomic.bg
√ Работодателите са твърдо за запазване на сегашната данъчна система
Според бизнеса моделът в България се доказал през последните 12 години като работещ и всяка промяна трябва да
е добре обмислена
Национално представителните работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП – настояват за запазване на
настоящата данъчна система в България. Според четирите организации, които обединяват позицията си в рамките на
АОБР, сегашният модел е условие за стабилност не само на бизнес средата, но и на обществото и икономиката като цяло.
Те изразяват опасения относно множеството политически изказвания в посока промяна на политиката по доходите,
обвързвана с промяна на данъчната система. Припомняме, че освен предложението на ГЕРБ за сваляне на ставката на
ДДС за ресторантите, кетъринга и доставките на книги, в парламента бяха внесени още пет предложения за промяна в
Закона за ДДС. Освен това много различни браншове изпратиха искания до премиера Бойко Борисов и тяхното ДДС да
бъде намалено.
В позицията на работодателите се посочва, че „категорично подкрепяме сегашния модел, който съществува от 2008 г., и в
продължение на 12 години е доказал успешността си и по отношение привличането на чуждестранни инвеститори у нас“.
Все пак бизнесът е склонен да подкрепи правителството в намалението на ДДС за ресторантьорите, тъй като определят
това за „антикризисна мярка“.
Промяната на ставката на ДДС за един сектор не е промяна на данъчната система, а е лимитирана антикризисна мярка с
временен характер, която сме склонни да подкрепим, защото ще действа в рамките на една година за сектора, който бе
поставен на колене в условията на икономическата криза, породена от пандемията COVID-19, и който се нуждае от бързи
действия за реанимация, поради което считаме тази еднократна мярка за удачна, още повече, че това е обвързано с
повишаване на минималните осигурителни доходи в сектора, пише в позицията на работодателите.
АОБР заявява, че подкрепя намаляване на общата данъчна тежест за бизнеса и гражданите в подкрепа на
икономическия растеж и работните места, но след провеждане на задълбочен и отговорен обществен и експертен дебат.
В тази връзка всяка радикална промяна в системата би изложила на риск и би поставила под съмнение стабилността и
предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към предприятията и инвеститорите, пише в
позицията.
Именно по тази причина налагането на каквито и да е промени в нея, особено след като е доказала своята адекватност
посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и изпълнението на приходната част на бюджета, следва да
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бъде избягвано. Стабилността на данъчната система е в основата на икономическото възстановяване и растеж след 2008
г., като трети мандат правителството удържа обещанията си в тази насока, завършва позицията.
Club Z
√ Работодателите предупредиха да не се пипа данъчната система
Декларацията идва в отговор на зачестилите искания за прогресивна скала
Четирите най-големи български работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, излязоха днес с декларация в
подкрепа на съществуващата данъчна система в България и с предупреждение да не се правят опити тя да бъде
радикално променяна.
Това действие идва на фона на все по-зачествяващите призиви за промяна на модела, в т.ч. от страна на управляващите.
Подобно искане направи и президентът Румен Радев, който подкрепя прогресивното данъчно облагане за сметка на
работещия сега плосък данък. От години такава идея подкрепят и всички синдикални организации. А разговор за
промяна на модела до преди няколко седмици в България никой не очакваше, особено имайки предвид, че финансовият
министър Владислав Горанов, а и цялата ГЕРБ, се кълняха, че няма да го допуснат. После обаче премиерът Бойко Борисов
взе еднолично решение за намаляването на ДДС за ресторантьорския бранш. Последваха каскада от искания от други
браншове и така - малко по малко - дебатът за цялостната промяна на системата беше отворен. Междувременно пък
ведомството на Горанов обясни, че ако всички искания за сваляне на ДДС се приемат, това ще наложи вдигането на
единната ставка до 24% или до вдигането на корпоративния данък до 18%.
Днес работодателите припомнят, че сегашната система е така изградена, че да "осигурява предвидими условия за
извършването на стопанска дейност в страната".
"Същевременно АОБР е изказвала многократно позиции за намаляване на общата данъчна тежест за бизнеса и
гражданите в подкрепа на икономическия растеж и работните места, но след провеждане на задълбочен и отговорен
обществен и експертен дебат. В тази връзка всяка радикална промяна в системата би изложила на риск и би поставила
под съмнение стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към
предприятията и инвеститорите", пише още в становището.
От казаното дотук, според бизнеса, се налага извода, че налагането на промени в системата, "особено след като е
доказала своята адекватност посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и изпълнението на приходната
част на бюджета, следва да бъде избягвано."
Изразява се и мнението, което повечето икономисти подкрепят - икономическото възстановяване и растеж през
годините след 2008 г. се базират до голяма степен именно на този действащ модел. Той е и този, който привлича
чуждите инвеститори у нас, пишат още работодателите.
Въпреки това, те по-скоро подкрепят намаляването на ДДС за ресторантьорите, но подчертават, че не приемат стъпката
като промяна на данъчния модел.
"Промяната на ставката на ДДС за един сектор не е промяна на данъчната система, а е лимитирана антикризисна мярка с
временен характер, която сме склонни да подкрепим, защото ще действа в рамките на една година за сектора, който бе
поставен на колене в условията на икономическата криза, породена от пандемията COVID-19, и който се нуждае от бързи
действия за реанимация, поради което считаме тази еднократна мярка за удачна, още повече, че това е обвързано с
повишаване на минималните осигурителни доходи в сектора."
Ето и цялото становище на работодателските организации:
Във връзка със зачестилите политически изказвания относно промяна на политиката по доходите, обвързвана с промяна
на данъчната система, представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и
КРИБ, обединени в АОБР, заставаме на принципна позиция в подкрепа на настоящата данъчна система на Република
България, която е изготвена така, че да осигурява предвидими условия за извършването на стопанска дейност в страната.
Същевременно АОБР е изказвала многократно позиции за намаляване на общата данъчна тежест за бизнеса и
гражданите в подкрепа на икономическия растеж и работните места, но след провеждане на задълбочен и отговорен
обществен и експертен дебат. В тази връзка всяка радикална промяна в системата би изложила на риск и би поставила
под съмнение стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към
предприятията и инвеститорите.
Именно по тази причина налагането на каквито и да е промени в нея, особено след като е доказала своята адекватност
посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и изпълнението на приходната част на бюджета, следва да
бъде избягвано.
Стабилността на данъчната система е в основата на икономическото възстановяване и растеж след 2008 г., като трети
мандат правителството удържа обещанията си в тази насока.
Категорично подкрепяме сегашния модел, който съществува от 2008 година, и в продължение на 12 години е доказал
успешността си и по отношение привличането на чуждестранни инвеститори у нас.
Промяната на ставката на ДДС за един сектор не е промяна на данъчната система, а е лимитирана антикризисна мярка с
временен характер, която сме склонни да подкрепим, защото ще действа в рамките на една година за сектора, който бе
поставен на колене в условията на икономическата криза, породена от пандемията COVID-19, и който се нуждае от бързи
действия за реанимация, поради което считаме тази еднократна мярка за удачна, още повече, че това е обвързано с
повишаване на минималните осигурителни доходи в сектора.
Представителните на национално равнище организации на работодателите, чийто членове осигуряват работа на 82% от
наети и създават 86% от брутната добавена стойност в България, сме твърдо убедени и категорично настояваме за
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запазване на настоящата данъчна система като условие за стабилност не само на бизнес средата, но и с оглед
запазването на икономическата и обществена стабилност в България.
Дарик
√ Асоциацията на работодателите се обяви против промени в данъчния модел
От АОБР излязоха с позиция в подкрепа на сегашната данъчна система
Във връзка със зачестилите политически изказвания относно промяна на политиката по доходите, обвързвана с промяна
на данъчната система, представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и
КРИБ, обединени в АОБР, застанаха на принципна позиция в подкрепа на настоящата данъчна система на Република
България.
Според българските работодатели тя е изготвена така, че да осигурява предвидими условия за извършването на
стопанска дейност в страната, се посочва в тяхна декларация.
"Същевременно АОБР е изказвала многократно позиции за намаляване на общата данъчна тежест за бизнеса и
гражданите в подкрепа на икономическия растеж и работните места, но след провеждане на задълбочен и отговорен
обществен и експертен дебат. В тази връзка всяка радикална промяна в системата би изложила на риск и би поставила
под съмнение стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към
предприятията и инвеститорите", посочват в позицията си от АОБР.
Предприемачите от АОБР препоръчват на властта да избягва промени в данъчната система в този момент. "Именно по
тази причина налагането на каквито и да е промени в нея, особено след като е доказала своята адекватност посредством
непрекъснатото подобряване на събираемостта и изпълнението на приходната част на бюджета, следва да бъде
избягвано. Стабилността на данъчната система е в основата на икономическото възстановяване и растеж след 2008 г.,
като трети мандат правителството удържа обещанията си в тази насока", се казва още в позицията.
"Категорично подкрепяме сегашния модел, който съществува от 2008 година, и в продължение на 12 години е доказал
успешността си и по отношение привличането на чуждестранни инвеститори у нас. Промяната на ставката на ДДС за един
сектор не е промяна на данъчната система, а е лимитирана антикризисна мярка с временен характер, която сме склонни
да подкрепим, защото ще действа в рамките на една година за сектора, който бе поставен на колене в условията на
икономическата криза, породена от пандемията COVID-19, и който се нуждае от бързи действия за реанимация, поради
което считаме тази еднократна мярка за удачна, още повече, че това е обвързано с повишаване на минималните
осигурителни доходи в сектора", обясняват още предприемачите от асоциацията.
И напомнят на управляващите: "Представителните на национално равнище организации на работодателите, чийто
членове осигуряват работа на 82% от наети и създават 86% от брутната добавена стойност в България, сме твърдо
убедени и категорично настояваме за запазване на настоящата данъчна система като условие за стабилност не само на
бизнес средата, но и с оглед запазването на икономическата и обществена стабилност в България".
News.bg
√ Работодателите: Не пипайте данъчната система
Организациите на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, застават на принципна позиция в
подкрепа на настоящата данъчна система у нас, която по думите им е изготвена така, че да осигурява предвидими
условия за извършването на стопанска дейност в страната.
Това заявяват от Асоциацията на организациите на българските работодатели в своя позиция до медиите.
Те подчертават, че АОБР е изказвала многократно позиции за намаляване на общата данъчна тежест за бизнеса и
гражданите в подкрепа на икономическия растеж и работните места, но след провеждане на задълбочен и отговорен
обществен и експертен дебат.
В тази връзка всяка радикална промяна в системата би изложила на риск и би поставила под съмнение стабилността и
предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към предприятията и инвеститорите, пишат
от АОБР в позицията си.
По тази причина те са на мнение, че налагането на каквито и да е промени в данъчната система, особено след като е
доказала своята адекватност посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и изпълнението на приходната
част на бюджета, трябва да бъде избягвано.
Стабилността на данъчната система е в основата на икономическото възстановяване и растеж след 2008 г., като трети
мандат правителството удържа обещанията си в тази насока, допълват те.
От АОБР категорично подкрепят сегашния модел, който съществува от 2008 година, и в продължение на 12 години е
доказал успешността си и по отношение привличането на чуждестранни инвеститори у нас.
Промяната на ставката на ДДС за един сектор не е промяна на данъчната система, а е лимитирана антикризисна мярка с
временен характер, която сме склонни да подкрепим, защото ще действа в рамките на една година за сектора, който бе
поставен на колене в условията на икономическата криза, породена от пандемията COVID-19, и който се нуждае от бързи
действия за реанимация, поради което считаме тази еднократна мярка за удачна, още повече, че това е обвързано с
повишаване на минималните осигурителни доходи в сектора, пишат в позицията си работодателите.
Представителните на национално равнище организации на работодателите, чийто членове осигуряват работа на 82% от
наети и създават 86% от брутната добавена стойност в България, са твърдо убедени и категорично настояват за запазване
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на настоящата данъчна система като условие за стабилност не само на бизнес средата, но и с оглед запазването на
икономическата и обществена стабилност в България.
Припомняме, ГЕРБ и Обединените патриоти подписаха Закона за ДДС, с което ставката се намалява на 9% за хотели,
ресторанти и книги. Намаленото ДДС ще важи до края на следващата година.
След това депутатите приеха на първо четене предложението на управляващите за 9% ДДС за книги, хотели, ресторанти и
кетъринг.
Мениджър
√ Работодателите се обявиха против радикални промени на данъчната система
Представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в
Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ излязоха с обща позиция, в която се обявиха
категорично в подкрепа на настоящата данъчна система на България.
АОБР е изказвала многократно позиции за намаляване на общата данъчна тежест за бизнеса и гражданите в подкрепа на
икономическия растеж и работните места, но след провеждане на задълбочен и отговорен обществен и експертен дебат.
В тази връзка всяка радикална промяна в системата би изложила на риск и би поставила под съмнение стабилността и
предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към предприятията и инвеститорите, се
посочва в позицията на АОБР, в която се изтъква, че именно по тази причина налагането на каквито и да е промени в нея,
особено след като е доказала своята адекватност посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и
изпълнението на приходната част на бюджета, следва да бъде избягвано.
Стабилността на данъчната система е в основата на икономическото възстановяване и растеж след 2008 г., като трети
мандат правителството удържа обещанията си в тази насока, се напомня в позицията. От АОБР категорично подкрепят
сегашния модел, който съществува от 2008 година, и в продължение на 12 години е доказал успешността си и по
отношение привличането на чуждестранни инвеститори у нас.
Според АОБР промяната на ставката на ДДС за един сектор не е промяна на данъчната система, а е лимитирана
антикризисна мярка с временен характер, която организацията е склонна да подкрепи, защото ще действа в рамките на
една година за сектора, който е бил засегнат от кризата заради пандемията COVID-19, и който се нуждае от бързи
действия за реанимация. Поради това от АОБР смятат тази еднократна мярка за удачна, още повече, че това е обвързано
с повишаване на минималните осигурителни доходи в сектора.
Представителните на национално равнище организации на работодателите, чийто членове осигуряват работа на 82 на
сто от наети и създават 86 на сто от брутната добавена стойност в България настояват за запазване на настоящата
данъчна система като условие за стабилност не само на бизнес средата, но и с оглед запазването на икономическата и
обществена стабилност в България.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ НС ратифицира споразумение с МБВР за сътрудничество в образованието
Парламентът ще ратифицира на две четения Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между
образователното министерство и Международната банка за възстановяване и развитие.
Целта е да се осигури сътрудничество и да се подкрепи процеса на изпълнение на новата оперативна програма за наука
и образование за следващия програмен период 2021-2027 година.
В рамките на редовния парламентарен контрол на въпроси на депутати ще отговарят министрите на финансите, на
земеделието, на вътрешните работи, на околната среда и водите и министърът на младежта и спорта.
Финансовият министър Владислав Горанов ще отговаря за организацията на контрола от страна на Държавната комисия
по хазарта за събиране на дължимите плащания на данъци и такси от фирмите в хазартния бизнес.
Земеделският министър Десислава Танева ще информира Народното събрание за случаи на хиляди измрели пчелни
семейства и за увеличаването на случаите на ку-треска.
√ Андрей Ковачев: България трябва да инвестира антикризисно в най-засегнатите отрасли
България трябва да инвестира в най-засегнатите отрасли "свежите пари", които ще дойдат от Европейския съюз за
справяне с кризата заради коронавируса. Това мнение изрази в интервю за "Хоризонт" евродепутатът Андрей Ковачев,
който анализира новообявения европейски спасителен план "Следващо поколение".
Точната сума за момента не е ясна, тъй като не е ясно дали тези 750 милиарда евро, които предлага ЕК, ще бъдат
запазени, посочи Ковачев. Трудният момент идва сега, когато страните-членки трябва да одобрят предложението на ЕК и
никой не може да каже дали ще го одобрят 1:1, допълни той в предаването "Преди всички".
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Ясно е, че България ще получи много повече, отколкото ще дадем в бюджета на ЕС като вноска, коментира Андрей
Ковачев. Той определя предложението на Европейската комисия като "много добро за България", включително
съотношението между безвъзмездна помощ и дългосрочен заем в така предложения финансов механизъм.
"Съотношението между безвъзмездна помощ, което означава свежи пари за България, и дългосрочния заем - говорим
тук за десетилетия, период, в който ще бъдат връщани тези средства, ще осигури на България възможност за много побърза подкрепа на икономиката."
Частта, която ще бъде приета като дългосрочен заем, няма да утежни финансовата ситуация на България, категоричен е
Андрей Ковачев.
Според Ковачев средствата трябва да бъдат влагани в индустриите на бъдещето, в иновативни технологии, в
приоритетите на целия ЕС, в здравеопазване. „И защо не в създаване на нови болници? В България в момента говорим за
новата детска болница. Също може една част да бъде финансирана с тези средства.“
За първи път Европейският съюз поема такъв огромен дълг. Ще доведе ли това до разногласия сред страните от съюза?
„Не, защото ние сме всички в една лодка. Ние сме в общ пазар и нашите икономики са взаимно зависими, така че се
спасяваме заедно, а не поединично. Това не е заем, за да погасяваме стари дългове на Италия, Испания или Гърция. Това
е заем за бъдещето. Старите дългове са си отговорност на националните правителства“, отбеляза Ковачев.
Това финансиране се явява допълнително спрямо средствата от европейските фондове, които продължават да се
отделят, уточни евродепутатът.
Оптимистичните очаквания са до края на годината тези средства да започнат да бъдат на разположение. Европейската
комисия се надява до лятото отделните страни да се разберат, каза още Андрей Ковачев. По думите му по-реалистично е
средствата от спасителния фонд да бъдат на разположение в началото на следващата година.
√ Вписване и заличаване в регистъра към МК ще става и по електронен път
Вписване и заличаване на културни организации в регистъра към министерството на културата ще става и по електронен
път.
Това прие окончателно Народното събрание с промените в закона за закрила и развитие на културата. Въвежда се и
мониторинг на дейността на държавните културни институти.
За вписването или заличаването в регистъра на културните организации, дори и с услугата на подаване на заявления по
електронен път, няма да се дължат държавни такси.
С промените се увеличава срокът от 3 на 10 дни за отстраняване на нередности на заявления за вписване в
информационния регистър на културните организации.
Целта, която си поставят вносителите от МС, е да се подобри качеството на предлаганата административна услуга.
С отделна наредба на министъра на културата ще бъдат въведени наблюдение, анализ и оценка на дейността на всички
държавни културни институти в страната и чужбина.
В момента вписаните културни организации са 1680.
√ Подготвя се либерализиране на енергийния пазар за небитовите потребители
Подготвят се законодателни промени, които да позволят изваждането на небитовите потребители от регулирания на
свободния енергиен пазар. Това обяви председателят на регулатора Иван Иванов по време на обсъждането в
парламента на годишния доклад за 2019-а на Комисията за енергийно и водно регулиране.
До първи юли догодина се очаква пазарът на електрическата енергия на едро да бъде либерализиран.
Валентин Николов от ГЕРБ отбеляза като ключови енергийни политики през изминалата година намаляването на цената
на газа с договарянето ѝ между обществения доставчик "Булгаргаз" и "Газпромекспорт" и създаването на газовата борса.
Предстои и либерализация на пазара на едро
"Така че не битовите потребители вече да излязат на свободния пазар и това няма да бъде страшна стъпка за тях, защото
цената на свободния пазар е много по-ниска в момента от цената, която КЕВР е определила".
Таско Ерменков от БСП обаче видя и недостатъци в дейността на регулатора:
"Какво става с проверките, които трябваше да бъдат направени по отношенията на съмненията за манипулация на
Българската независима електроенергийна борса, защото това касае цената на електроенергията за големите
промишлени предприятия".
Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов изтъкна:
"До 1 юли 2021 г. би трябвало да се осъществи либерализацията на пазара на едро на електроенергия като необходимо
условие за да последва нотификация на механизма за капацитет, който дава възможност на големите български
въглищни централи да продължат да функционират поне до 1 юли 2025 г."
√ През февруари обезщетения са изплащани на 75 000 безработни
Близо 2,5 милиона българи са били осигурените във Фонд „Безработица“ в НОИ през месец февруари тази година.
Обезщетения са изплащани на 75 000 или на 37% от всички регистрирани в Бюрата по труда - 202 500 души.
Статистиката сочи, че жените с право обезщетение са 57 на сто от всички, на които се полага то, но като размер е помалко от това на мъжете .
Националният осигурителен институт разполага с детайлен анализ за обезщетенията за безработица за февруари, който
показва, че най-голямата група, която е получавала средства от фонда - близо 20 000 души, е на възраст над 55 години.
Това е всеки четвърти.
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Само 20 на сто от хората с платени обезщетения са с основно, начално или без образование. 58% са среднисти и 21% са
висшистите.
Най-ниският размер на обезщетението – от 9 лева на ден са получавали 17 000 души, което означава - всеки пети.
Област Благоевград е с най-високия среден размер за обезщетението за безработица - 740 лева месечно, следвана от
София-град със 707 лева. На дъното са Монтана с 390 лева средно на безработен месечно и Силистра - с 405.
Очаква се данните на НОИ за март и април да бъдат драстично променени, след като бе регистриран бум на
безработицата от близо 100 000 души.
√ Слабо подобрение на икономическото доверие в ЕС и в България през настоящия месец
През май икономическото и потребителското доверие в ЕС и в частност в нашата страна бележат слаби подобрения, тъй
като страните членки на Европейския съюз започнаха да вдигат постепенно въведените по-рано тази година строги
карантинни мерки заради коронавирусната пандемия, показват резултати от последно проучване на Европейската
комисия.
Индексът, измерващ икономическото доверие за целия ЕС, отскочи през май до 66,7 пункта от историческо дъно през
април на ниво от 63,8 пункта.
Подобно на резултатите от аналогично проучване на ЕК само за еврозоната, това повишаване на индекса се дължи на
плахо подобрение на нагласите в индустриалния сектор (до -27,3 от -32,3 пункта през април) и сред европейските
потребители (до -19,5 пункта през май от -22,0 месец по-рано) за сметка на продължаващо влошаване в сферата на
услугите (до -43,3 от -38,5 пункта през април) и в строителството (до -19,6 от 018,6 пункта).
Аналогичният индекс на икономическите нагласи в България пък нарасна през май до 63,8 пункта от многогодишното
дъно от 58,3 пункта, достигнато през април, но въпреки това индексът остава далеч от неговите стабилни нива около и
над 100 пункта.
За България, ЕК отчита подобрение на бизнес доверието в индустрията (до -20,6 от -26,0 пункта през април) и в
строителството (до -29,6 от -39,3 пункта), стабилизация при търговията на дребно (до -13,4 спрямо -13,2 пункта месец порано) и влошаване в сферата на услугите (до -33,7 пункта през май от -27,7 пункта месец по-рано).
Потребителското доверие в рамките на целия ЕС (изключвайки вече Великобритания) се подобри слабо през май до 19,5 пункта от -20,0 пункта през април, за България - до -28,5 от -33,6 пункта.
В същото време индексът, измерващ очакванията за заетостта и трудовия пазар, отскочи в рамките на ЕС до 70,9 пункта
от априлското дъно в 59,6 пункта, а за България - до 86,4 пункта от дъното през предходния месец на ниво от 75,1 пункта.
√ МВФ очаква глобалната икономика да се свие с повече от 3%
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви в четвъртък, че глобалният
брутен вътрешен продукт може да намалее с повече от очакваните преди това 3% в резултат на въздействието на
коронавируса.
Говорейки на днешна видеоконференция на ООН на високо ниво за икономическото въздействие на коронавируса, г-жа
Георгиева посочи: "Глобалните икономически мерки в момента са станали безпрецедентни и възлизат на 9 трилиона
долара във фискалната сфера".
"През април прогнозирахме свиване на световната икономика с 3%, но сега получаваме нови данни, които показват, че
свиването може да бъде по-силно", подчерта шефът на МВФ.
Тя добави, че МВФ вече подкрепи с 22 млрд. долара 60 от 103 държави, поискали помощ, като същевременно предлага
безвъзмездни средства за покриване на дългови плащания към фонда на 27 от най-бедните му членове за срок от шест
месеца.
Кристалина Георгиева също така каза, че МВФ изчислява, че развиващите се пазарни икономики са натрупали дълг от
около 77 милиарда долара през април и май, успявайки частично да обърнат посоката на масивния отлив на
капиталовите потоци за 100 млрд. долара, наблюдаван след избухването на коронавирусната пандемия.
√ Срив на британското автомобилно производство до най-ниско ниво след Втората световна война
Производството на автомобили в Обединеното кралство се срина през април до най-ниското си ниво след Втората
световна война, тъй като почти всички фабрики бяха затворени заради пандемията от коронавирус, съобщи в петък
Обществото на производителите и търговците на автомобили (SMMT).
През април автомобилното производство се сви с цели 99,7% спрямо година по-рано. Тъй като коронавирусната криза
принуди заводите да затворят, през миналия месец едва 197 премиум, луксозни и спортни автомобили напуснаха
вратите на фабриките.
От началото на 2020 година производството на автомобили в Обединеното кралство е спаднало с 27,6% спрямо първите
четири месеца на предходната година, като в рамките на януари - април бяха произведени 121 811 по-малко
автомобили, показват данните на SMMT.
Вместо да сглобяват автомобили, производителите пренасочиха усилията си да произвеждат лични предпазни средства,
включително щитове за лице, шлемови визьори и защитни медицински мантии, които да бъдат използвани от
медицинските специалисти.
Според последния анализ на SMMT, производството на автомобили може да падне под един милион бройки тази
година. Това би било по-слабо ниво, отколкото по време на световната финансова и икономическа криза през 2009 г.
"Производителите започват да се измъкват от продължителното затваряне на предприятията в един много несигурен
свят и увеличаването на производството ще бъде постепенен процес, така че трябва правителството да работи с нас, за
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да ускори възстановяването на този фундаментално силен сектор, да стимулира инвестициите и да защити работните
места", заяви Майк Хоуз, изпълнителен директор на SMMT.
В. Монитор
√ Петя Аврамова: Ще бъде предложена промяна в обхвата на тол системата
Договореният с превозвачите тримесечен период за анализ на приходите от толтакси няма как да бъде актуален заради
кризата. Направен е анализ на обхвата на системата и ще бъде предложена промяна в него, като се включат още пътни
отсечки, тъй като в момента има области, в които няма пътни участъци в обхвата на тола.
Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова пред членовете на Комисията
по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, съобщиха от МРРБ.
Министърът отбеляза, че по данни от представители на транспортния бранш от 13 март до 26 май превозите са
редуцирани със 70%. От 1 март, когато толтаксите за превозни средства над 3,5 тона влязоха в сила, до 26 май,
включително, са купени маршрутни карти на стойност 16 461 830 лв. От тях 75% са продадени през каналите на АПИ – 500
терминали за самотаксуване, разположени по протежението на републиканската пътна мрежа и в основните
бензиностанции, сайта bgtoll.bg, мобилното приложение и касите в областните пътни управления в цялата страна и на
основните гранични контролно-пропускателни пунктове. Обработените за същия период тол декларации за автоматично
таксуване от електронната система (с бордови устройства и GPS тракери) са 40 млн. на стойност над 9 млн. лв. Така
приходите от толтакси са общо близо 26 млн. лв.
От 13 март до 26 май, включително, броят на продадените винетки за леки автомобили е 593 999 на стойност 36 381 353
лв. Приходите от тях през месец април 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. са намалели наполовина. През
април 2020 г. са продадени 181 580 винетки за 11 519 479 лв., а през 2019 г. - 459 831 винетки за 22 412 817 лв.
От началото на годината до 26 май, включително, приходите от пътни такси – винетки и тол, възлизат на 186 202 712 лв.
От началото на 2020 г. до 26 май 2020 г., включително, броят на продадените електронни винетки е над 2,5 млн. на
стойност 160 млн. лв.
На въпрос за удължаване на срока на валидност на винетките проф. Олег Асенов – член на УС на Агенция „Пътна
инфраструктура“, отбеляза, че те се плащат за време, а не за изминато разстояние и в европейската практика няма
въведен компенсаторен механизъм. Той допълни, че по време на извънредното положение е имало промяна в модела
на продажба на винетки – потребителите са предпочитали тези с по-кратък срок, като след отмяната му се е увеличила
продажбата на дългосрочните винетки.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“, Дирекцията за
национален строителен контрол и Агенцията по геодезия, картография и кадастър работиха на пълни обороти за целия
период на кризата, коментира министър Аврамова. Тя допълни, че нито една от структурите на министерството не е
спирала работа при спазване на всички мерки с пълното съзнание, че строителният сектор е един от двигателите за
икономически растеж.
От началото на кризата само АПИ е разплатила около 170 млн. лв., отчете министърът. Агенцията администрира голям
обем от проекти с обща дължина около 350 км, напомни тя.
Петя Аврамова съобщи, че вероятно днес ще бъде подписано разрешение за строеж за участък 3 от АМ „Хемус“ – от п. в.
„Каленик“ до разклона за Плевен. Очаква се предсрочно да бъде завършена отсечката между пътните възли „Буховци“ и
„Белокопитово“. Работи се в двата участъка на АМ „Европа“, като трасето от Драгоман до Сливница може да бъде
завършена предсрочно, информира още тя.
116 обществени поръчки за около 850 млн. лв. без ДДС за строителство или реконструкция на ВиК обекти са обявени от
ВиК оператори. Предвижда се да бъдат обявени общо около 190 процедури за около 400 обекта. Финансирането за тях е
от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
Проектите на обща стойност около 1,8 млрд. лв. с ДДС бяха дефинирани с разработените от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството регионални прединвестиционни проучвания за областите Враца, Русе,
Перник, Видин, Силистра, Пловдив, Ямбол, Варна, Сливен, Стара Загора, Кърджали, Шумен, Добрич и Бургас. Такова
беше изготвено пилотно и за област Смолян. Те ще се осъществят през настоящия програмен период, като този за
Смолян е вече в изпълнение.
Предстои обявяване на обществена поръчка за разработване на регионални прединвестиционни проекти за 6
новоконсолидирани ВиК оператори - Хасково, Търговище, Велико Търново, Габрово, Софийска област и Плевен. За
финансиране на готовите разработки на РПИП ще може да се кандидатства през следващия период.
Обслужването на една административна област от един ВиК оператор е сред принципите, които са заложени в проекта
на новия Закон за ВиК. Предвижда се той да бъде публикуван за обществено обсъждане през следващата седмица,
информира също регионалният министър. В него се предвижда също да се намали регулаторната тежест, да се
преразгледат показателите за качество, да се запази социалната поносимост на цената на ВиК услугите, но да се промени
структурата им, както и да се осигурява целево финансиране на отрасъла чрез държавния бюджет, за да не се повишават
драстично цените и да не се надвишава прага на социалната поносимост.
√ Външният дълг намаля със 738.3 млн. евро през март
Брутният външен дълг на България към края на март се равнява на 33.4 млрд. евро (51.5% от БВП), което е със 738.3 млн.
евро по-малко спрямо година по-рано. Това показват данните на Българска народна банка (БНБ).

9

Спад в показателя е отчетен и спрямо края на 2019 г. – свиването в размер на 576.2 млн. евро (1.7%) . Дългосрочните
задължения са 25.7 млрд. евро или 76.7% от брутния дълг и 39.5% от БВП. Спрямо последното тримесечие на 2019 г. те
растас с 58.1 млн. евро. На годишна база обаче е налице спад от 197 млн. евро.
Краткосрочните задължения са 7.7 млрд. евро, което представлява 23.3% от брутния дълг и 12% от БВП. На тримесечна
база те намаляват с 634.3 млн. евро, а спрямо същия период на 2019 г. те също спадат с 541.3 млн. евро.
Данните на БНБ сочат още, че външният дълг на сектор „Държавно управление” в края на март 2020 г. е 5.3 млрд. евро
(8.3% от БВП). Спрямо края на 2019 г. той намалява с 52 млн. евро (1%). В сравнение с март 2019 г. външните задължения
на сектора се понижават с 62.1 млн. евро.
Задълженията на банките са 4.3 млрд. евро (6.7% от БВП). Те намаляват и на тримесечна, и на годишна база със
съответно 574.6 млн. евро и с 291.9 млн. евро.
При „Други сектори” показателят се равнява на 10.4 млрд. евро (16.1% от БВП). Задълженията са надолу с 37.6 млн. евро
спрямо декември 2019 г. В сравнение с март 2019 г. те намаляват с 255.7 млн. евро.
Вътрешнофирменото кредитиране е 13.3 млрд. евро (20.5% от БВП), което е с 88 млн. евро повече в сравнение с края на
2019 г. На годишна база показателят се понижава със 128.6 млн. евро.
За първото тримесечие на 2020 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 841 млн. евро, при 1.6
млрд. евро година по-рано. От сумата най-голям дял получава сектор „Банки” (323.6 млн. евро), следван от
вътрешнофирменото кредитиране (304.6 млн. евро) и сектор „Други сектори” със 173.5 млн. евро. 39.3 млн. евро са за
сектор „Държавно управление”,
Към края на март 2020 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на над 1 млрд.
евро при 1.4 млрд. евро година по-рано.
Нетният външен дълг в края на март 2020 г. е отрицателен в размер на почти 3.1 млрд. евро (4.8% от БВП), като намалява
с 938.1 млн. евро спрямо края на 2019 г. Понижението се дължи както на намалението на брутния външен дълг с 576.2
млн. евро, така и на увеличението на брутните външни активи с 362 млн. евро. Нетният външен дълг намалява с 1. млрд.
евро спрямо март 2019 г.
√ ЕК: България може да ползва 9,3 млрд. евро за справяне с кризата
Европейската комисия предлага България да получи достъп до 9,282 млрд. евро от фонда за икономическо
възстановяване от кризата, предизвикана от пандемията от Ковид-19.
От посочената обща сума делът на безвъзмездните средства за нашата страна се предвижда да бъде 6,131 млрд. евро.
Делът на заемите е 3,151 млрд. евро, съобщава БТА.
Комисията вчера предложи фондът да разполага със 750 млрд. евро в бюджета на ЕС до 2027 година. Средствата ще
бъдат отпускани на части по националните програми за реформи. Програмите трябва да бъдат съобразени с целите на ЕС
за икономика без употреба на изкопаеми горива и за цифровизация.
Комисията уточни, че разпространените вчера данни, според които се предвиждаше нашата страна да получи 15 млрд.
евро, са били само примерни.
Investor.bg
√ До края на юни приключва ремонтът на виадуктите на АМ "Тракия"
Конструктивното укрепване на тунел „Витиня“ ще завърши до края на годината, каза регионалният министър
Времето от началото на пролетта се използва не само за ремонти, но и за строеж на големите инфраструктурни обекти.
На фона на коронавирусната инфекция, спазвайки мерките за безопасност и с усилията на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ за администриране на целия процес,
строителството не спря, коментира министър Петя Аврамова, цитирана от пресцентъра на регионалното министерство.
Продължават ремонтите от 13-и до 20-и км на магистрала „Тракия“. Усилията ни са до 30 юни, до началото на активния
туристически сезон, да освободим движението и трафикът там да е спокоен, съобщи Аврамова пред БНР.
Ремонт се извършва и в участъци от 19-и до 37-и км на магистрала „Хемус“, напомни тя. От днес за движение се затваря
платното в посока София на виадукта край с. Потоп на АМ „Хемус“. Там ремонтът ще продължи през лятото. Това се
прави с цел безопасност, тъй като виадуктите не са ремонтирани последните 30 години.
Продължават строително-монтажните работи на тунел „Витиня“, където се извършва конструктивно укрепване.
Предвижда се ремонтът на съоръжението да завърши до края на годината.
Министърът коментира изграждането на тунел „Железница“ на АМ „Струма“, където се работи денонощно седем дни в
седмицата. И в двете тръби на съоръжението са прокопани по над 800 м и се прави първичната облицовка. Очаква се
тунелът да е изцяло прокопан до пролетта на 2021 г. Паралелно се изграждат и участъците преди и след него.
Активно се работи и по строителството на Южната дъга на Софийския околовръстен път в участъка от ж.к. „Младост“ до
връзката с АМ „Тракия“. По отношение на строителството на отсечката от ул. „Ралевица“ до „Люлин“ министърът посочи,
че ангажимент на Столична община е изготвянето на идеен проект и провеждане на устройствените процедури. АПИ ще
извърши отчуждаване на необходимите терени и ще изгради участъка на инженеринг.
Основната цел на „Български ВиК холдинг“ ЕАД е стабилизиране на отрасъла, в който липсват достатъчно средства за
инвестиции и е в тежко финансово състояние, каза още Аврамова. Надзорният съвет на компанията вече е назначен, има
избран Управителен съвет и изпълнителен директор. Работи се по структурирането на холдинговото дружество, което ще
оказва подкрепа на операторите в тежко финансово състояние.
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Попитана ще има ли повишаване на цената на водата, регионалният министър съобщи, че до десетина дни се очаква
проектът на Закон за ВиК да бъде публикуван за обществено обсъждане. Сред основните принципи, които са заложени в
него, е и социалната поносимост на цената на водата. Регионалният министър напомни, че цената на ВиК услугите се
определя от КЕВР, която е създадена според разпоредбите на Закона за енергетиката. Затова в новия Закон за ВиК се
предлага от регулатора да се отдели самостоятелна комисия, която да отговаря само за ВиК отрасъла. Така ще има
повече гъвкавост и проследимост на процесите в него и при определяне на цените в различни ситуации.
√ Доналд Тръмп изпрати в нокдаун плановата икономика на Китай
Непредсказуемият американски президент държи ключа към много от икономическите цели на Пекин
За всеки журналист, отразяващ тайния свят на китайската политика, годишната сесия на Конгреса на Китайската
комунистическа партия, китайския парламент, е истинска съкровищница от информация.
Конгресът предоставя уникалната възможност да се видят всички китайски лидери на едно място, пише Кацуджи
Наказава в коментар за Nikkei Asia Review.
Тазгодишната сесия на парламента, която започна в петък (22 май) след закъснение от два месеца и половина, продължи
през следващите дни по изключително необичаен начин. Тя е съкратена и вероятно ще има по-малко журналистически
брифинги.
Традиционно около 3000 депутати от Общокитайския конгрес на ККП се събрат в Голямата зала на народа в Пекин. Тази
година сесията е намалена до няколкостотин присъстващи.
Анализаторите очакваха това да е големият момент на Си Дзинпин, който гордо да обяви, че е постигната победа в
битката срещу коронавируса и, че заветната цел относно брутния вътрешен продукт е осъществена.
Това обаче не се случи.
Китайският премиер Ли Къцян не обяви нова цел за икономически растеж за тази година за първи път от три
десетилетия. Властите в страната решиха да се фокусират върху заздравяването на икономиката от щетите, причинени от
коронавируса.
Представянето на доклада за работата на Ли Къцян бележи първия път, когато Китай не си поставя цел за брутния
вътрешен продукт (БВП), откакто правителството започна да публикува подобни цели през 1990 г.
Основна роля в сесията на Конгреса на ККП през следващите дни ще играе американският президент Доналд Тръмп,
смята местен бизнесмен. „Неговото присъствие може дори да прекрати дългогодишната „планова икономика" на Китай
веднъж завинаги“, добавя бизнесменът.
Той смята, че непредсказуемите изявления и действия на Тръмп ограничават това, което ККП може да направи по
отношение на определянето на своите икономически цели.
Всяка година през март, в първия ден на парламентарната сесия, Китай разкрива годишните си цели за икономически
растеж. Тогава правителството управлява своите политики в съответствие с целите и несъмнено ги постига, поне откъм
числа.
Това са останки от ерата на социалистическата планова икономика, въпреки че Китай вече е преминал към пазарна
икономика.
Относно миналата година, целта за растеж беше определена между 6% и 6,5%, а ето, въпреки търговската война с САЩ,
икономиката на Китай се разшири с 6,1%.
о повторно успешно упражнение на миналогодишното изпълнение няма да има.
Преди избухването на коронавируса Китай разглеждаше горния диапазон от 5% като минимален целеви темп на растеж
за тази година. Но сега Китай не можа да определи конкретна годишна цел.
Китайската икономика се понижи с 6,8% в периода януари-март спрямо година по-рано, отбелязвайки първия
отрицателен растеж от началото на тримесечното отчитане през 1992 г.
В миналото Китай не се колебаеше да завиши цифрите, за да постигне целите за растеж. Но тази практика на една
планова икономика приключи.
Двете причини за това – коронавирусът и Доналд Тръмп.
Вирусът може да се завърне ударно в Китай чрез втора и трета вълна; никой не знае кога и колко силно. Отношението на
Тръмп към Китай е също толкова непредсказуемо; никой не знае как ще се прояви то занапред.
Тази несигурност ще се запази поне до ноември, когато Тръмп ще се впусне в битката на новите президентски избори.
След това ще останат по-малко от два месеца и Китай няма да има особено пространство да действа по отношение на
своя икономически растеж.
В края на миналата седмица Министерството на търговията на САЩ заяви, че променя правилото за износ, за да
„таргетира стратегически придобиването на чипове от китайския телекомуникационен гигант Huawei Technologies, които
са директен продукт на определен американски софтуер и технологии“.
В отговор Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., най-големият производител на чипове в света, спря приемането на
нови поръчки от Huawei.
Huawei е вторият по големина производител на смартфони в света и забраната може да повлияе върху разработваните от
компанията 5G мрежови устройства от ново поколение.
Свръх бързите комуникационни услуги от пето поколение са основата на бъдещите икономически мерки на Китай.
5G мрежата също е свързана с противоречивата инициатива „Made in China 2025“. Макар че начинанието беше
пренебрегнато през последните седмици, след като САЩ го определиха като символ на амбициите на Китай по време на
търговската война, вече се говори за постепенно възраждане на някои свързани с него проекти.
Как Китай ще смекчи икономическото въздействие от коронавируса остава неясно.
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Тринадесет провинции и общини, в това число Пекин и Хубей, разкриха нови кръгове инфраструктурни инвестиционни
проекти. Според съобщенията на китайските медии тези проекти са на стойност 34 трлн. юана (4,8 трлн. долара).
Изглежда, че сумата надхвърля общата сума на икономическите мерки на САЩ срещу пандемията.
Но структурата на заглавието е някак козметична. Сумата трябва да се инвестира за няколко години, не е незабавна
инжекция.
Междувременно китайското правителство не планира раздаване на пари в брой на домакинствата.
В първия ден от сесията Ли Къцян заяви, че правителството предвижда бюджетният дефицит на страната да нарасне до
над 3,6% от БВП, спрямо 2,8% за последната година.
„Не сме си поставили конкретна цел за икономически растеж за годината, най-вече защото световната епидемична
ситуация и икономическата и търговската ситуация са много несигурни и развитието на Китай е изправено пред някои
непредвидими фактори“, каза Ли Къцян в началото на заседанието на парламента.
Той заяви, че Пекин планира да издаде до 4,75 трлн. юана (668,17 млрд. долара) държавни облигации, за да компенсира
щетите, причинени от пандемията и да поддържа икономическото развитие и социалната стабилност, тъй като страната
работи за възстановяване след седмици на блокиране за ограничаване на заразата.
Пекин също така трябва да вземе предвид 8,5-те милиона студенти, които ще завършат това лято. Този брой набъбва до
над 10 милиона, ако се прибавят и учениците в професионалните и други училища. Ако мнозина от тях не успеят да се
подсигурят с работа, може да възникнат социални вълнения.
Китай днес е поставен под глобален натиск, тъй като е обвиняван в своята неспособност или умишлена пасивност при
опита да спре разпространението на коронавируса извън своите граници. Този натиск се прояви на годишната среща на
Световната здравна организация (СЗО) тази седмица.
На церемонията по откриването Си Дзинпин изнесе реч, в която подчерта, че Китай е предприел подходящи антивирусни
мерки още при зараждането на пандемията.
Китай успешно попречи на Тайван да участва в годишната среща на СЗО като наблюдател. Но остава да видим дали
другите държави, включително САЩ на Тръмп, ще приемат позицията на Китай.
БНТ
√ Радев пред ООН: Необходими са смели мерки за ефективно и трайно възстановяване след пандемията
Най-важните изводи от настоящата криза са, че рестриктивните мерки не трябва да нарушават основни човешки права,
социалните мерки трябва да помагат своевременно на нуждаещите се, а финансовите инструменти да се насочат към
тези, които ще бъдат движещата сила за бързото възстановяване.
Това заяви президентът Румен Радев в изказването си в събитието на високо равнище на ООН на тема „Финансиране на
развитието в епохата на COVID-19 и отвъд“, което се осъществи чрез видеоконферентна връзка. Българският държавен
глава представи страната ни по покана на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.
Президентът заяви, че предизвикателствата, произтичащи от разпространението на коронавируса, изискват засилено
международно сътрудничество и многостранен подход.
„Настоящата пандемия подчерта необходимостта от ефективни, целенасочени и стабилни фискални политики. Страните
трябва внимателно да намерят баланс между фискалните стимули и поддържане на резерви, които може да се окажат от
съществено значение“, заяви Румен Радев.
„Ако търсим ефективно и трайно възстановяване след пандемията и изведем поуките от нея, то са необходими смели
мерки както в краткосрочен, така и в дългосрочен план“, заяви Румен Радев.
По думите му, в икономическата и финансовата сфера трябва да се предприемат политики, различни от установените
досега.
„Световната икономика и нейната финансова архитектура трябва да бъдат ефективни, приобщаващи и устойчиви, за да
допринесат за възстановяването след кризата и да ни подготвят за неочаквани извънредни ситуации като тази, пред
която сме изправени днес“, заяви Румен Радев.
Той подчерта изключителното значение на обединяването на международната общност и разпределянето на ресурси
там, където са необходими. Държавният глава заяви, че трябва да се използва и потенциалът на частния сектор и изтъкна
необходимостта от международна платформа от свързани с COVID-19 проекти, чрез които както частните, така и
обществени дарители могат да оказват помощ.
Пандемията от COVID-19 показа, че инвестициите в здравеопазване са решаващи и трябва да направят здравните
системи по-устойчиви и подготвени за критични ситуации. Наред с това е необходимо да се осигурят медицински услуги
за всеки един, който се нуждае от тях, посочи Румен Радев.
Солидарността е ключов фактор за глобалното разрешаване на кризата, породена от коронавируса, заяви Румен Радев и
допълни, че в кратки срокове България е успяла не само да трансформира индустрията си за производство на лични
предпазни средства, но и част от тази продукция страната ни е предоставила на 12 страни от Западните Балкани и
Източна Европа. В изказването си президентът посочи, че дневният ред на Програмата за устойчиво развитие 2030 трябва
да остане пътна карта за бъдещото развитие.
Събитието „Финансиране на развитието в епохата на COVID-19 и отвъд“ е организирано от генералния секретар на ООН,
министър-председателите на Канада Джъстин Трюдо и на Ямайка Андрю Холнес, които участваха във виртуалния форум.
Участие взеха държавни и правителствени ръководители от цял свят, както и на представители на международни
институции и организации, сред които председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и управляващият директор на МВФ
Кристалина Георгиева.
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√ Превозвачи настояват мярката 60/40 да бъде адаптирана за нуждите на бранша
Мярката 60:40 да бъде пригодена към нуждите и на транспортния бранш - за това се разбраха представители на
товарния и автобусен транспорт на среща с ресорния министър вчера.
Представителите на автобусния и товарен транспорт са обсъдили с министъра икономически и административни мерки.
Населени места без автобусен транспорт все още има. И въпреки, че няма официално обявени фалити, много компании
не могат да продължат без финансово подпомагане. Казват, че в момента - след извънредното положение - проблемът с
нерегламентирания превоз се е задълбочил. А искат да стартират редовните автобусни линии.
При товарния транспорт - между 30 и 70 % е спрял автопарка, има такива, които напълно спрели. А мярката 60:40 е
неприложима към тези, които просто са намалили работа. Говорили са с министър Желязков - това да се промени, както
и да започне изплащането на средства по няколко програми.
В позиция на транспортния министър се казва, че ще се мисли за допълнителни мерки. Росен Желязков е съгласен, че
трябва да се търси диференциран подход, за да бъде обхваната възможно най-голяма част от сектора.
Работа под санитарния минимум, с недостатъчно пътници и отгоре на всичко санкции от кметовете за неизпълнени
курсове по време на извънредното положение - това е равносметката на автобусните превозвачи.
Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи: В такива условия сте намалили да кажем... не
ползвате автобус 50 места, а ползвате автобус - 22 места за двама пътника и е абсурдно за нещо подобно колегите да
бъдат глобявани.
Справят се трудно. Изхарчили всичко, което имали. Има опасност в близките дни на места да не могат да продължат да
пътуват.
Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи: Много важно е да стартираме, защото наистина
има населени места, които в момента са без транспорт.
Коронакризата ударила сериозно и товарния транспорт.
Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камара на автомобилните превозвачи в България: Масовият
превозвач между 30 и 70 % беше спрял автопарка като има фирми - говоря за тежкотоварния транспорт, които и на 100 %
спряха.
Мярката 60:40 също създава проблем за някои. Затова се разбрали с министър Желязков да бъде пригодена към нуждите
на транспортния бранш.
Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камара на автомобилните превозвачи в България: Тъй като тя е
подходяща в нашия сектор за фирми, които напълно са спряли работа. За тези, които са намалели работата е малко
неприложимо при нас.
Магдалена Милтенова - Конфедерация на автобусните превозвачи: Мярката, която предстои от 290 лева за автобусния
сектор също от първи юли да стартира за служителите и работниците в тези предприятия - също би било глътка въздух за
нас.
От сектора очакват следващата седмица да има резултати и по програмата за малки и средни предприятия.
Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи: Това са въпросните между 3 и 10 000 безвъзмездно
подпомагане, за което сме кандидатствали повечето транспортни фирми. Предстои да стартира мярката, която е между
30 и 100 000 за средните предприятия. Ние имаме конкретно предложение - мярката да бъде между 10 и 100 000,
защото така ще може да бъдат обхванати много повече предприятия в сектора.
Около 16 500 са компаниите в автобусния и товарен транспорт в страната.
√ Забраняват се рекламите с деца и на храни, неподходящи за тях
Новият закон за храните е част от един общ пакет, който разработи Министерството на земеделието в продължение на 6
години. По отношение на рекламата се въвежда забрана на използването на деца в реклама на ГМО-продукти, както и
продукти забранени и неподходящи за деца. Това заяви в студиото на Сутрешния блок на БНТ д-р Илиян Костов,
заместник-директор на Центъра за определяне на риска по хранителната верига.
Чипсовете и т.нар фастфууд също попадат в тази рестрикция. Терминът от закона е, че и за храни, които не са подходящи
за деца, се въвежда лимитиращо ограничение по отношение на използването им от деца.
Д-р Костов уточни и правилата, които се въвеждат за онлайн търговията. Все още този въпрос не е уреден за всички
държави членки на ЕС. Работи се по регламент, но България е пионер в тази област, заяви д-р Костов.
Въвеждаме изисквания за онлайн търговия, които се подчиняват на изискванията за проследимост - контрол при
производството и дистрибуцията на храни.
"Онлайн търговията може да се извършва както от обекти, които произвеждат и дистрибутират храни, така и
от онлайн фирми. Всеки оператор, който оперира в сферата на онлайн търговията с храни трябва да докаже от
къде идва този продукт и на кого го е предложил и дистрибутирал. Задължително е също онлайн операторите да
бъдат регистрирани и продуктът, който ще бъде продаван трябва да отговаря на всички изисквания по отношение
на храните - производство и етикетировка", каза Костов.
Въвеждат се също две нови означения - "продукт, добит в България" и "продукт, произведен в България".
При първото означение изискването е основната съставка да е българска.
За продукт "произведен в България" - всички етапи на неговото производство и дистрибуция трябва да са на територията
на България. Ще се въведе и знак/щампа, който да показва от кой регион е произведен даденият продукт.
Вижте повече във видеото.
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√ Арести заради схеми с отпадъци: Задържани са зам.-министър и бизнесмени
Зам.-министърът на екологията Красимир Живков и бизнесмените братя Бобокови са задържани за 24 часа.
Спецпрокуратурата ги разследва за участие в организирана престъпна група, която е злоупотребявала с отпадъци - в т.ч. и
опасни. В схемата е участвал и бившият шеф на екоинспекцията в Плевен.
Именно там в началото на годината бяха открити голямо количество несепарирани отпадъци, внесени от Италия.
Задържаните до момента са общо шестима. От прокуратурата съобщиха, че предстои да се прецени на кого и какви
обвинения ще бъдат повдигнати.
Прокуратурата разследва злоупотреби с отпадъци по две линии. Едната - за незаконния внос на отпадъци от Италия,
които не са сепарирани, което ги прави не отпадък, а боклук. Те са били внасяни от фирми, които не разполагат с
необходимите мощности за тяхната преработка или изгаряне - нещо, което не се позволява.
Според доказателствата, които прокуратурата е събрала, именно Красимир Живков е притискал свои подчинени, найвече шефове на регионални екоинспекции, да дават разрешения на фирми, които не отговарят на изискванията да внасят
такива отпадъци. Тези, които не са давали разрешения, според прокуратурата, са били отстранявани от работа.
Втората линия, по която разследването работи, е за злоупотреби с опасни отпадъци, в която се намесват братята
Бобокови. Те са собственици на завод за преработка на акумулатори в Монтана и на фирма, която произвежда моторни
масла. Все мощности, в които могат да се оползотворяват опасни отпадъци, но това не се е случвало, или ако се е
случвало, то е било фиктивно.
Събирането на доказателства започнало още в 6 сутринта, когато разследващи и прокурори събудили зам.-министъра на
околната среда и водите Красимир Живков. В негово присъствие е направен обиск в къщата му в Ботевград.
Според източници на "По света и у нас" в сейф са открити документи за внос на отпадъци от Италия. От вилата на Живков
в Правец пък са иззети доказателства за лицензирането на площадката за съхранение на отпадъци в Плевен. Там също
беше намерено голямо количество италиански боклук. Красимир Живков е отведен до екоминистерството, където в
негово присъствие е направен обиск на кабинета му.
Красимир Живков, зам.-министър на околната среда и водите: Това, което мога да кажа е, че специализирана
прокуратура е отново в МОСВ. Не съм задържан, оказваме съдействие. След водите темата е отпадъци - рециклиране,
изгаряне. Благодаря ви.
Часове по-късно от прокуратурата обявиха, обаче, че Красимир Живков е един от шестимата задържани по разследване
на Организирана престъпна група, печелила от отпадъци, включително и опасни. Според държавното обвинение зам.министърът принуждавал свои подчинени да дават разрешение за внос, придимно от Италия, на фирми, които не
отговарят на изискванията.
Сийка Милева, говорител на главния прокурор: Служителите, които отказвали да съдействат, били освобождавани или
били принуждавани да напуснат министерството.
По този начин в страната ни били внесени стотици хиляди тонове несепарирани отпадъци от Италия, които не били годни
за преработка, а за изгаряне били опасни. Втората линия на разследването е по преработката и обезвреждането на
опасни отпадъци. Фирмите, чието производство генерира такива са длъжни в срок от една година да ги изнесат или
предадат на друго българско дружество, което може да ги преработи или оползотвори.
Сийка Милева, говорител на главния прокурор: Според събраните доказателства по досъдебното производство, зам.министърът на околната среда и водите е отказвал издаването на такива нотификации и по този начин е принуждавал
производителите да предават опасния отпадък на определени и контролирани от него дружества, които имат
разрешение за последваща преработка на територията на Република България. От тази схема се е възползвало и
търговско дружество, което има изградена рециклираща фабрика в Монтана за преработка на акумулатори.
При обиски на офиси на братята Пламен и Атанас Бобокови в Монтана и Русе са събрани доказателства, че само част от
опасните отпадъци са изнесени в Германия. Прокуратурата твърди, че другите били фиктивно оползотворени, чрез схема
от подставени фирми.
Сийка Милева, говорител на главния прокурор: Започнало изпращане на опасните отпадъци на контролирани от него
дружества с фиктивна дейност, като по този начин се спестявала голяма част от разходите му, генерирала се огромна
печалба и се избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери.
Според наши източници Братя Бобокови са задържани за 24 часа и най-вероятно ще бъдат обвинени за участие в
организирана престъпна група и за данъчни престъпления.
Ани Александрова, ПР на братя Бобокови: Братя Бобокови са дългогодишни индустриалци. Изрядни данъкоплатци,
сериозни и отговорни работодатели, с безупречен международен авторитет, които в своята дейност винаги са се
ръководели и от закона. Затова сме и крайно изненадани от действията на прокуратурата и на този етап нямаме никаква
представа от какво са продиктувани те. Във връзка с тиражираната, непроверена и еднопосочна информация в медиите,
искам да заявя, че Пламен и Атанас Бобокови не са напуснали страната. Не само това, но и никога не са имали намерение
да го правят. Напротив, тук са. И заедно със своите екипи и в настоящия момент, в който разговарям с вас, оказват пълно
съдействие на органите на властта.
Обискът в къщата на бизнесмените в Русе предизвика интереса и коментара на съседите им.
Колю Стефанов: Много рядко съм ги виждал. В месеца не съм ги виждал, в годината един-два пъти може би съм ги
мярнал тук, но къщата трябва да е изправна. Казват къщата е много хубава, с басейн вътре, с всичките работи. Добре е,
да са живи и здрави, да я ползват.
Сред задържаните е и бившият шеф на екоинспекцията в Плевен. Според източници от разследването той е подписал
най-много разрешителни за внос на отпадъци от Италия.
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Красимир Живков, Атанас и Пламен Бобокови, както и бившият шеф на екоинспекцията в Плевен засега са задържани за
24 часа. Днес прокуратурата ще прецени на кого какво обвинение да повдигне и дали да повдигне, както дали да поиска
по-дългия им арест.
√ Карантината за пристигащите у нас остава само за 8 страни. Кои са те?
През първата половина на юни ще препоръчаме допълнително разхлабване на ограничителните мерки, съобщи на
брифинг тази сутрин главният държавен инспектор доц. Ангел Кунчев.
Той уточни, че носенето на предпазна маска на врата не помага за нищо. Маска е добре да се носи в закрити
пространства, а не на открити.
Кунчев съобщи, че щабът предлага да се премахне въвеждането на 14-дневна карантина за пристигащите български и
чуждестранни граждани от страните от Европейския съюз, а също така от Северна Македония и Сърбия.
Решението за промяната е на база на данните от Европейския център за контрол на болестите.
14-дневната карантина обаче ще остане само за 8 страни, които отчитат най-висока заболеваемост през последните 2
седмици. Това са: Белгия, Италия, Малта, Испания, Португалия, Швеция, Ирландия а също така Великобритания.
Швеция е водеща в Европа по заболеваемост за втора поредна седмица. Разликата със съседна Дания е над 15 пъти в
полза на Швеция в негативен план, каза още доц. Кунчев.
На Балканския полуостров тенденцията е към затихване на Covid-19, коментира още главният държавен здравен
инспектор.
√ Любомир Кючуков: Очаква се планът на ЕК за възстановяване от кризата да стане оперативен догодина
Брюксел има план за възстановяване от кризата на стойност 750 млрд. евро. Предстоят преговори и обсъждане на
предложението. Какво означава това за България – темата в студиото на „Още от деня“ коментира Любомир Кючуков,
директор на Института за икономика и международни отношения.
От страна на Европейската комисия този план е нещо като оферта за тиха революция в рамките на ЕС, коментира
Кючуков.
Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения: Това е едно
препотвърждаване на съществуващи базисни ценности на Европейския съюз, каквато е солидарността, разширяване на
действието на досегашни механизми - защото средствата са инкорпорирани в бюджета на Европейската комисия.
Третото - пробиране и изпробване на нови подходи и създаване на прецеденти, които биха да имат много сериозно
последствие оттук нататък в дейността на самия Европейски съюз.
Кючуков обясни, че ще бъде теглен общ заем от страна на Европейската комисия от световните финансови пазари в
размер на 750 млрд. евро. Тези средства ще бъдат изплащани солидарно, съобразно предварително определени квоти
за всяка страна, които съответстват на квотите в бюджета на ЕС. Предвижда се изплащането на този заем, което е
предвидено до 2058 година, да е за сметка на увеличаване на собствените приходи на Европейския съюз.
Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения: Собствените приходи, които
ще се генерират от данъци и такси върху дигиталните платформи, върху въглеродните емисии, върху големите
корпорации - всичко това са теми, които се обсъждат отдавна, но които засега трудно намират общ подход в ЕС.
Предстои на 19 юни в Брюксел държавите членки плюс Европейския парламент да одобрят този план. Всичко това е с
оглед планът да стане оперативен от началото на следващата година, допълни той. Друго важно обстоятелство е, че
вероятно много от държавите членки ще трябва да минат през ратификация в парламентите си.
Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения: За да бъде всичко това
изпълнено се налага ЕС да вдигне тавана на собствените си приходи, който сега е 1,2% от брутния национален доход
общо на страните членки, до 2% - почти двойно.
Един от големите дебати е длъжни ли са държавите, които спазват финансова дисциплина и са нетни платци, да покриват
разходите на по-изостаналите с реформите и бяха ударени по-силно от пандемията, затова и очакванията са, че датата 19
юни няма да бъде безпроблемна, прогнозира Кючуков.
Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения: Става дума за страните
Нидерландия, Дания, Швеция и Австрия, които не са съгласни с този подход - общ дълг. Първите им реакции обаче са, че
това представлява база за разговор на ЕК.
От друга страна е реакцията на страните от Южна Европа - най-пострадалите от кризата, според които мерките са "твърде
малко и твърде късно". Този план е насочен към реновиране на европейската икономика и подходи, което е търсене на
нещо съвършено ново, подчерта Любомир Кючуков.
Европейската комисия предлага България да получи 15 млрд. евро, като 3,3 от тях ще връщаме през следващите 30-40
години. 11,700 млрд. са грантове и заеми.
Любомир Кючуков каза, че се очаква официалната българска реакция по така направените предложения. "Когато
говорим за приоритети на ЕС, България е участвала в разработването на всички тези приоритети. Те не са външни спрямо
страната, те са общи за Съюза", категоричен беше той.
България трябва да представи планове, от които ясно да личи, че страната ни знае къде трябва да осъществи догонващо
развитие и как да го осъществи, каза още Кючуков. Той допълни, че държавата няма да задължи следващите поколения с
предстоящия заем, защото ще изплаща 3,3 млрд., т.е. България е един от нетните бенефициенти.
Вижте целия разговор във видеото.
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Европейска комисия
√ Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение
Европейската комисия представи своето предложение за мащабен план за възстановяване. За да се гарантира, че
възстановяването е устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави членки, Европейската
комисия предлага да бъде създаден нов инструмент за възстановяване, носещ названието NextGeneration EU, който да
бъде включен в мощен, модерен и преработен дългосрочен бюджет на ЕС. Комисията представи също така адаптираната
си работна програма за 2020 г., която ще определи приоритети сред действията, необходими, за да се даде тласък на
възстановяването в Европа и на нейната устойчивост.
Коронавирусът разклати Европа и света из основи, подлагайки на изпитание здравните и социалните системи, нашите
общества и икономики, нашия начин на живот и съвместна работа. За да бъдат защитени животът и препитанието,
възстановен единният пазар, както и да се постигне трайно и проспериращо възстановяване, Европейската комисия
предлага да бъде използван пълният потенциал на бюджета на ЕС. С NextGeneration EU от 750 милиарда евро и целевите
увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. общият финансов капацитет на бюджета на ЕС ще
достигне 1,85 трилиона евро.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Планът за възстановяване превръща във
възможност огромното предизвикателство, пред което сме изправени, не само подкрепя възстановяването, но и
чрез инвестиции в нашето бъдеще: Европейският зелен пакт и цифровизацията ще стимулират заетостта и
растежа, устойчивостта на нашите общества и доброто състояние на околната среда, в която живеем. Настъпи
часът на Европа: Нашата готовност да действаме, трябва да съответства на предизвикателствата, пред които
сме изправени. С NextGeneration EU отговаряме по амбициозен начин“
Комисарят Йоханес Хан, отговарящ за бюджета на ЕС, заяви: Нашият общ бюджет е в основата на плана за
възстановяване на Европа. Допълнителният капацитет, осигурен чрез NextGeneration EU, и укрепената
многогодишна финансова рамка ще ни дадат силата на солидарността, необходима, за да подкрепяме държавите
членки и икономиката. Единна, Европа ще стане по-конкурентноспособна, устойчива и независима.
Заместник-председателят Марош Шефчович, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи,
заяви: Възстановяването ще се нуждае от силно политическо ръководство. Адаптираната работна програма,
отразяваща новата реалност, показва, че всички наши действия ще бъдат съсредоточени върху преодоляването на
кризата, като дадем силен тласък на нашата икономика и неотклонно насочваме Европейския съюз към трайно,
устойчиво и справедливо възстановяване. Това ще ни помогне да излезем от кризата по-силни.
ИНВЕСТИРАНЕ ЗА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ
Бюджетът на ЕС допълва националните усилия и е в уникалната позиция да осигури справедливо социалноикономическо възстановяване и съживяване на единния пазар, да гарантира еднакви условия на конкуренция и да
подкрепи неотложните инвестиции, по-специално в екологичния и цифровия преход, които са ключът към бъдещия
просперитет и устойчивост на Европа.
NextGeneration EU ще набира средства, като таванът на собствените ресурси временно бъде увеличен до 2,00 % от
брутния национален доход на ЕС, което ще позволи на Комисията да използва своя висок кредитен рейтинг, за да заеме
750 милиарда евро от финансовите пазари. Това допълнително финансиране ще бъде насочвано чрез програми на ЕС и
ще бъде погасено през дълъг период от време в рамките на бъдещите бюджети на ЕС — не преди 2028 г. и не по-късно
от 2058 г. За да е възможно това да се осъществи по справедлив и споделен начин, Комисията предлага редица нови
собствени ресурсиТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••. Освен това, за да се предоставят средства възможно
най-скоро в отговор на най-неотложните нужди, Комисията предлага настоящата многогодишна финансова рамка за
периода 2014—2020 г. да бъде изменена, за да е налично финансиране от 11,5 милиарда евро още през 2020 г.
Средствата, набрани за NextGeneration EU, ще бъдат инвестирани в три стълба:
1. Подкрепа за държавите членки с инвестиции и реформи:
• Нов механизъм за възстановяване и устойчивостс бюджет от 560 милиарда евро ще предоставя финансовата
подкрепа за инвестиции и реформи, включително във връзка със зеления и цифровия преход и с устойчивостта
на националните икономики, като ги обвързва с приоритетите на ЕС. Този инструмент ще бъде включен в
европейския семестър. Той ще разполага с механизъм за отпускане на безвъзмездни средства в размер на до
310 милиарда евро и ще бъде в състояние да осигури до 250 милиарда евро под формата на заеми. Подкрепата
ще бъде достъпна за всички държави членки, но ще бъде съсредоточена върху най-засегнатите от тях и там,
където нуждите от устойчивост са най-големи.
• Увеличение с 55 милиарда евро на действащите програми на политиката за сближаване между настоящия
момент и 2022 г. в рамките на новата инициатива REACT-EU , които ще бъдат разпределени въз основа на
тежестта на социално-икономическите последици от кризата, включително равнището на младежката
безработица и относителния просперитет на държавите членки.
• Предложение за укрепване на Фонда за справедлив преход с до 40 милиарда евро, за да се помогне на
държавите членки да ускорят прехода към неутралност по отношение на климата.
• Подсилване на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с 15 милиарда евро, за да се
подпомогне на селските райони да извършат необходимите структурни промени в съответствие с Европейския
зелен пакт и за постигане на амбициозните цели в съответствие с новите стратегии за биологично разнообразие
и така наречената стратегия „от фермата до трапезата“.
2. Енергичен импулс за икономиката на ЕС чрез стимулиране на частните инвестиции:

16

•

Нов Инструмент за подкрепа на платежоспособността ще мобилизира частни ресурси за спешно подпомагане
на жизнеспособни европейски предприятия в най-засегнатите сектори, региони и държави. Той може да започне
да функционира през 2020 г. и ще разполага с бюджет от 31 милиарда евро. Целта му е да мобилизира 300
милиарда евро за подкрепа на платежоспособността на предприятията от всички икономически сектори и да ги
подготви за по-чисто, цифрово и устойчиво бъдеще.
• Модернизиране на InvestEU — водещата инвестиционна програма на Европа до равнище от 15,3 милиарда евро
за мобилизиране на частни инвестиции в проекти в целия Съюз.
• Нов Инструмент за стратегически инвестиции в рамките на InvestEU ще генерира инвестиции до 150 милиарда
евро с цел да повиши устойчивостта на стратегически сектори, по-специално на свързаните с зеления и
цифровия преход, и на възлови вериги за създаване на стойност на вътрешния пазар благодарение на 15
милиарда евро принос от NextGeneration EU.
3. Извличане на поуки от кризата:
• Нова Здравна програма — EU4Health за укрепване на здравната сигурност и подготовка за бъдещи здравни
кризи с бюджет 9,4 милиарда евро.
• Укрепване с 2 милиарда евро на rescEU — Механизма за гражданска защита на Съюза, който ще бъде
разширен и засилен, за да може Съюзът да се подготви и да реагира на бъдещи кризи..
• 94,4 милиарда евро за програма „Хоризонт Европа“, която ще бъде подсилена за финансирането на
жизненоважни научни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и зеления и цифровия преход.
• Подкрепа запартньорите на Европа по света чрез допълнителни 16,5 милиарда евро за външна дейност,
включително хуманитарна помощ.
• Други програми на ЕС ще бъдат укрепени с цел бъдещата финансова рамка да бъде съобразена с нуждите за
възстановяване и стратегическите приоритети.
Постигането до юли на бързо политическо споразумение относно NextGeneration EU и общия бюджет на ЕС за периода
2021—2027 г. на равнището на Европейския съвет е необходимо, за да се даде нова динамика на възстановяването и ще
предостави на ЕС мощен инструмент за съживяване на икономиката и за изграждане на бъдещето.
ОСНОВИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Възобновяването на икономиката не означава връщане назад към статуквото отпреди кризата, а скок напред. Трябва да
отстраним краткосрочните вреди от кризата така, че да инвестираме и в нашето дългосрочно бъдеще. Всички средства,
набрани чрез NextGeneration EU, ще бъдат предоставени чрез програми на ЕС, включени в преработения дългосрочен
бюджет на ЕС:
Европейският зелен пакт в качеството му на стратегията на ЕС за възстановяване:
• Мащабно саниране на нашите сгради и обновяване на инфраструктурата, както и повече кръгова икономика,
което ще доведе до създаването на работни места на местно равнище;
• Реализация на проекти за извличане на енергия от възобновяеми източници, особено вятърната и слънчевата
енергия, и даване на енергичен импулс за чиста „водородна“ икономика в Европа;
• По-чисти транспорт и логистика, включително изграждането на един милион зарядни установки за електрически
превозни средства и стимули за пътуване с влак и чиста мобилност в нашите градове и региони ;
• Укрепване на Фонда за справедлив преход в подкрепа на преквалификацията, за да се помогне на
предприятията да създадат нови икономически възможности.
Укрепване на единния пазар и адаптирането му към цифровата ера:
• Инвестиране в повече и по-добра свързаност, особено в бързото разгръщане на 5G мрежите;
• Засилено промишлено и технологично присъствие в стратегически сектори, сред които изкуствен интелект,
киберсигурност, суперкомпютри и изчисленията в облак;
• Изграждане на истинска икономика, основана на данни, като двигател на иновациите и заетостта;
• Повишена киберустойчивост.
Справедливо и приобщаващо възстановяване за всички:
• Краткосрочната Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица (SURE) ще предостави
100 милиарда евро помощ за работниците и предприятията;
• Европейската програма за умения и Планът за действие в областта на цифровото образование ще гарантират
цифрови умения за всички граждани на ЕС;
• Справедливите минимални заплати и обвързващите мерки за прозрачност на заплащането ще помогнат на
уязвимите работници, особено на жените;
• Европейската комисия засилва борбата с избягването на данъци и това ще помогне на държавите членки да
генерират приходи.
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПО-УСТОЙЧИВ ЕС
Европа трябва да засили своята стратегическа самостоятелност в редица конкретни области, включително в
стратегически вериги за създаване на стойност, и да подложи на по-строги проверки преките чуждестранни инвестиции.
За да повиши готовността за действие при кризи и управлението на кризи Комисията ще укрепи Европейската агенция
по лекарствата и ще отреди по-важна роля на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията
(ECDC) в координацията на медицинските ответни действия по време на криза.
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Възстановяването трябва недвусмислено да се основава на основните права и пълното зачитане на върховенството на
закона. Всички спешни мерки трябва да бъдат ограничени във времето и да са строго пропорционални. Оценката на
Комисията ще бъде включена в първия доклад, изготвен в рамките на механизма за върховенството на закона.
Можем и трябва да извлечем поуки от тази криза, но това ще е възможно само с участието на нашите граждани,
общности и градове. Конференцията за бъдещето на Европа ще играе важна роля за по-нататъшното укрепване на
демократичните основи на Европа в света след кризата, предизвикана от коронавируса.
ОТГОВОРЕН ЛИДЕР НА СВЕТОВНО РАВНИЩЕ
ЕС се ангажира да ръководи международните усилия за действително възстановяване по света, по-специално чрез
съвместна координация с Обединените нации, Г-20 и Г-7, Международния валутен фонд, Световната банка или
Международната организация на труда. ЕС ще продължи да работи в особено тясно сътрудничество със своите
непосредствени съседи на изток и на юг и с партньорите си в Африка.
КОНТЕКСТ
В съвместното изявление на членовете на Европейския съвет, прието на 26 март 2020 г., Европейската комисия бе
призована да разработи координирана стратегия за излизане от кризата, всеобхватен план за възстановяване и
безпрецедентни инвестиции, които да позволят на нашите общества и икономики да функционират нормално и да
постигнат устойчив растеж, интегрирайки, наред с другото, екологичния преход и цифровата трансформация. Въз основа
на този мандат, на 15 април председателите на Комисията и на Съвета представиха, като първа стъпка,
съвместна европейска пътна карта за премахване на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19. Представеният
днес пакет, основан на преработено предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС и на актуализираната
работна програма на Комисията за 2020 г., обхваща втората част от мандата, а именно необходимостта от цялостен план
за възстановяване.
ЕС вече реагира колективно, координирано и енергично, за да смекчи икономическия шок от кризата, предизвикана от
коронавируса. Бюджетните рамки и правилата за държавна помощ бяха облекчени, за да могат държавите членки да
действат. Използваме всички налични средства в бюджета на ЕС, за да подкрепяме здравеопазването, работниците и
предприятията и мобилизираме финансиране от пазарите, за да помогнем за запазването на работни места.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Съобщение относно плана за възстановяване: „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“
Съобщение относно бюджета на ЕС: „Бюджетът на ЕС осигурява ресурс за плана за възстановяването на Европа“
Работен документ на службите на Комисията
Уебсайт за предложенията за МФР Търсене на налични преводи за тази връзка EN•••
Уебсайт за адаптираната работна програма на Комисията за 2020 г. Търсене на налични преводи за тази връзка EN•••
Уебсайт относно мерките на Комисията във връзка с коронавируса
Въпроси и отговори относно МФР и NextGeneration EU
Информационен документ 1 „Бюджетът на ЕС осигурява ресурс за плана за възстановяването на Европа“ Търсене на
налични преводи за тази връзка EN•••
Информационен документ 2 Най-важни инструменти, подкрепящи плана за възстановяването на Европа Търсене на
налични преводи за тази връзка EN•••
Информационен документ 3 Финансиране на плана за възстановяването на Европа Търсене на налични преводи за тази
връзка EN•••
Информационен документ 4 Адаптирана работна програма на Комисията за 2020 г.Търсене на налични преводи за тази
връзка EN•••
Реч на председателя фон дер Лайен в Европейския парламент.
Мениджър
√ Цацаров: Справянето с корупцията не е работа само на една комисия
Справянето с корупцията не е работа само на една комисия, тя минава и през пленарна зала. Това каза председателят на
Антикорупционната комисия Сотир Цацаров по време на дебата за по доклада на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г. Той беше приет от депутатите със 131 гласа
"за", един "против" и 45 "въздържали се".
Миналата година в комисията са постъпили общо 166 сигнала, по които са образувани производства. Комисията е
изготвила 162 проекта на решения по същество и за прекратяване и е наложила глоби, санкции и отнемане на имущество
по наказателни постановления в размер на 173 511 лв, отчита документът. Също така е постановила 14 решения, с които
установява конфликт на интереси, 87 решения, с които не установява конфликт на интереси и 61 решения, с които
прекратява производството.
Наложените от КПКОНПИ през отчетния период санкции са в размер на 34 027 лв. Общо през 2019 г. (по реда на двата
закона - отменения и действащия) комисията е приела 222 решения за внасяне на искове за налагане на обезпечителни
мерки в съдилищата на страната в размер на 848 385 935,79 лв. и с предложено за обезпечение имущество на стойност
653 388 252,94 лв. За този период в полза на държавата са отнети 37 недвижими имота и 119 моторни превозни
средства.
Срещу доклада възразиха депутати от БСП. Критиките им бяха в посока неефективност на действащия антикорупционен
закон.
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"Казахте, че комисията в този й вид няма да се справи с корупцията. Не е моя работа да споря с народен представител
само че справяането с корупцията не е работа само на една комисия. Справянето с корупцията минава и през тази зала,
защото тя гласува и приема инструментариума, с който работим ние, с който работи прокуртурата, с който работи МВР,
ДАНС и прочее. Част от този инструментариум, да речем е в Наказателния кодекс и остава непокътнат от 1968 г. Това
очевидно не ви прави впечатление", отвърна Цацаров.
Той заяви, че не може да приеме критиката към съдържанието на доклада. "Отчетният доклад не е вестник, отчетният
доклад не е информационен сайт. Вие казахте, че не присъства терасата на Пламен Георгиев. Съжалявам, че ще ви го
припомня, но в отчетния доклад не присъстват и проверките за закупени недвижими имоти в град София на немалка
стойност и от парламентарни представители, които са от вашата парламентарна група. Нека да бъдем обективни.
Отчетният доклад не е вестник. Още нещо, казано беше, че има огромно разминаване между цената на исковете и
отнетото имущество", каза още Цацаров.
Председателят на Антикорупционната комисия обясни защо има разлика между претендирано и отнето имущество.
"Преди да бъде отнето, минава през три съдебни инстанции", каза той и поясни, че решението е в ръцете на Народното
събрание.
"Ако говорим за това, че процесите били прекалено дълго, това означава да се вземе и то от вас съвсем обратно
решение. То е за ускорена конфискация, в резултат на което ще ни дадете правото да влизаме в домовете на хората и
незабавно да им отнемаме имуществото и да го продаваме, за да не се обезцянава то. Тогава това ще бъде драстично
нарушение на техните права. Затова казвам, че има такава разлика. Затова има разминаване между цените на исковете и
крайния резултат. Разминавато се дължи и на още една причина. 127 са спрени, защото чакат тълкувателно решение от
Върховния касационен съд от 2018 г. Тези 127 дела засилват пасива", обясни Цацаров.
√ Как дигиталните технологии променят туристическия сектор
От Internet of Things в хотелските стаи, до използване на добавена реалност при разглеждане на исторически
забележителности – туризмът е следващият голям сегмент, който предстои да бъде променен до неузнаваемост от
технологиите, след като това се случи с търговията, разплащанията, масмедиите, рекламата и образованието. През
последните два месеца туристическият сектор беше сред тези, ударени най-силно от мерките за ограничаване на
пандемията. Огромен брой резервации бяха анулирани, а само в България близо половината служители в бранша бяха
освободени в началото на кризата. С постепенното отпадане на изискванията за изолация обаче интересът към
туристическите услуги се завръща и именно новите дигитални технологии са тези, които могат най-много да спомогнат за
бързото възстановяване на сектора.
„Проблемите за туристическия бранш не са от вчера. От години той е подложен на натиска на новите платформи за
споделено наемане на частни имоти. Добрата новина е, че секторът вече осъзнава, че ако използва креативно
дигиталните технологии, той може и да печели много от навлизането им. И все повече примери от последните месеци
показват, че това се случва. Резултатът е създаване на нови възможности за достигане до хората, планиращи почивки, поефективна комуникация с посетителите в хотелите, оптимизиране на процесите и на работата на екипите“ - споделя
Свилен Петков, съосновател на туристическата онлайн платформа Luxury Discounts.
Според него, тази тенденция тепърва ще се засилва и ще става все по-важно ръководителите на хотели и другите
участници в туристическата екосистема да следят новите технологии и да търсят все по-креативни начини за тяхното
внедряване и използване. В следващите редове са описани някои от най-любопитните технологични тенденции в
туристическата индустрия от последните месеци.
Виртуална и добавена реалност
Макар и тези две технологии до сега да са се развивали предимно в областта на видеоигрите, все повече браншове
поглеждат към техния огромен потенциал и туризмът не прави изключение. Вече има хотели, които експериментират с
virtual reality приложения, чрез които да „потопят“ предварително бъдещите гости в своята атмосфера, да им представят
по-реалистично комфорта на стаите, прилежащите плажове, ресторанти и да ги запознаят с туристическите атракции
наоколо.
За разлика от VR, добавената реалност (augmented Reality – AR) от своя страна обединява реалния свят около нас с
виртуално съдържание, представяно през екрана на телефона, компютъра, очила или друг интерфейс. Хотелите могат да
предоставят по този начин обогатена информация за своите услуги и за туристическите атракции наоколо. При
посещение на историческа забележителност пък чрез добавена реалност може да бъде представена виртуална
възстановка на околността. Отдавна изчезнали антични сгради или цели исторически битки, провели се на точно това
място, могат „да оживеят“ пред очите на туристите. В добавка чрез AR приложения те могат да запечатат своите
изживявания и с обогатени снимки или клипове.
„Интернет на нещата“ навлиза в хотелите
Internet of Things (IoT) е концепция за добавяне на свързаност, сензори и в някаква степен интелигентност към все повече
предмети около нас – битова електроника, домове, автомобили и дори дрехи.
В хотелите тази технология може да промени изцяло изживяването на гостите. Чрез нея те ще могат например да
управляват всичко в своята хотелска стая с едно устройство или приложение – от осветлението, през климатика, до
термостата и кафе машината. Съхраняването на предпочитанията им пък може да им спести време при посещение на
същия хотел в бъдеще. От умно управление на паркоместата, до проследяването на багажа по летищата в реално време
– IoT има потенциала изцяло да промени начина, по който пътуваме и ролята на тази технология за туризма тепърва ще
нараства.
Хотелски онлайн платформи
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Онлайн платформите в този сектор също се развиват много през последните месеци. „Първоначално се наложиха
сайтовете за наемане на частни имоти, както и на стаи в хостели. Днес обаче все повече платформи предлагат почивки в
първокласни хотели и секторът постепенно се убеди, че дигиталните технологии от заплаха могат да се превърнат в
сериозен приходоизточник за него“ - добавя още Свилен Петков от Luxury Discounts. Създаденият от него проект
позволява резервирането на множество от най-реномираните български хотели, а неотдавна сайтът стартира и кампания
в подкрепа на туристическия бранш у нас, позволяваща на всеки желаещ да закупи при много изгодни условия ваучер,
който да използва в продължение на една година.
Изкуствен интелект
Все повече хотели изпробват чатботове за обслужване на своите посетители, за отговаряне на различни техни въпроси и
дори за резервации. Това спестява време на персонала и повишава качеството на обслужване, а възможността за
самообучение на база на предишни взаимодействия с клиентите подобрява работата на чатботовете в бъдеще. Вече има
и пилотни проекти за използване на гласови асистенти в хотелските стаи, които са „обучени“ да отговарят на множество
въпроси, свързани с услугите на хотела, както и с туристическите атракции в околността.
Криптовалути и блокчейн
Увеличава се и броят на хотелите, които приемат плащания в различни криптовалути като алтернатива на официалните
пари, макар такива случаи все още да са екзотика и да се използват предимно с маркетингова цел. В бъдеще блокчейн
технологията и базираните на нея „умни договори“ могат да автоматизират процеса на наемане на хотелски стаи, както и
използването на множество туристически услуги.
√ Институтът Ifo коригира прогнозата си за икономиката на Германия
Икономиката на Германия ще се свие с 6,6 процента тази година. Това сочат преразгледаните прогнози на германския
институт за икономически проучвани Ifo, който очаква доста по-оптимистична картина през 2021 година, предаде ДПА.
Догодина най-голямата европейска икономика се очаква да се възстанови от кризата с коронавируса и да нарасне с 10,2
на сто, уточняват днес анализаторите от Мюнхен.
Прогнозата на Ifo за 2020-а е по-мека в сравнение с някои оценки за двуцифрен спад на икономиката и е по-близо до
очакванията на правителството за свиване от 6,3 на сто.
Дори тази оценка вещае най-тежката рецесия в страната от Втората световна война, като сегашното второ тримесечие се
очаква да бъде най-трудно, информира БТА.
След спад от 12,4 процента през второто тримесечие на 2020 година икономиката трябва да се възстанови до средата на
следващата година. Едва тогава производството на стоки и услуги ще достигне равнищата, на които щеше да бъде без
коронавируса, заяви ръководителят на прогнозния отдел Тимо Волмерсхойзер.
Той обаче подчерта, че прогнозата зависи много от това колко бързо бизнесът може да се завърне към нормалния си
ритъм на работа.
Според базовия сценарий на Ifo, който предвижда компаниите да заработят нормално след средно пет месеца,
икономиката ще се свие с 3,9 на сто тази година, а ще нарасне със 7,4 процента догодина.
При най-лошия сценарий нормализацията ще отнеме 16 месеца, което означава, че растежът ще спадне с 9,3 на сто
преди да нарасне с 9,5 процента идната година. Това би означавало процесът на икономическо възстановяване да
продължи и през голяма част от 2022 година, според института.
√ Нови правила могат да добавят близо $39 млрд. разходи годишно за европейските борси
Нови правила могат да увеличат с около $38,6 млрд. годишно разходите за европейските борси, показва доклад на
Международната асоциация за капиталовите пазари (ICMA).
Те ще принудят инвеститорите да спасяват неуспешни сделки, като помолят трета страна да придобие активите чрез
понастоящем незадължителната сделка за изкупуване. Продавачът, който не успее да прехвърли активите в срок или на
вече договорената цена, може да бъде принуден да поеме разликата в разходите.
Инвеститорите също така могат да бъдат задължени да плащат обезщетение в брой, ако дадена сделка не може да бъде
приключена.
За март, при 12% от трансакциите, продавачите не са успели да прехвърлят активите.
Големи банки и мениждъри на активи засилват лобистката кампания срещу новите регулации, като според тях те биха
увеличили пазарния стрес по време на пандемията, коментира по този повод Bloomberg.
Създаването на правила за поемане на провалени сделки с акции и облигации ще превърнат кризата в катастрофа, пишат
още от изданието.
Докладът на ICMA, документира представянето на вторичния пазар на облигационни инвестиции в Европа през
последните седмици от февруари до март и април 2020 г., тъй като пандемията COVID-19 предизвика нестабилност и
дислокация на пазара, превъзхождащи наблюдаваните по време на световната финансова криза 2008-2009 г.
Асоциацията изпрати и писмо до ЕС с молба да бъдат преразгледани политиките преди въвеждането им през следващия
февруари. Европейската комисия в момента разглежда искането на индустрията и обмисля решение на проблема.
Европейският пазар на корпоративни облигации с инвестиционен клас е основен източник на финансиране за
европейски и други международни компании: емитирани са над 7 000 облигации с стойност 5,65 трилиона евро.
"Тъй като мащабът на пандемията COVID-19 стана по-ясен към края на февруари, а държавите започнаха да навлизат в
карантина, предимно пасивните фондове продават облигации, тъй като те преоценяват риска от понижаване на капитала
и очакваното изтичане на средства. Продажбата набра скорост през март, когато участниците на пазара се преместиха да
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работят от дома, създавайки по-нататъшни технически предизвикателства и изостряйки намалената ликвидност и
пазарната ефективност", казват от ICMA.
Kризата от пандемията вече предизвика спешни пакети с помощи за финансовата индустрия, а сега принуждава
компаниите и регулаторите да обмислят по-трайни промени в правилника. Европейските власти също дискутират
промени в ревизираната Директива за пазарите на финансови инструменти, за да облекчат тежестта за трейдърите.
В докладът си, ICMA казват още, че новите правила ще променят голяма част от практиките в индустрията и ще осуетят
доброволния процес на съгласуване на трансакциите.
„Опитът за изкупуване на силно неликвидни ценни книжа и купуването на активи на каквато и да било цена би било
напълно дестабилизиращо“, казва Анди Хил, старши директор на отдела за пазарна практика и регулаторна политика в
ICMA.
Хил допълва, че европейските власти трябва да преразгледат регулациите си и да направят задълбочен анализ на
разходите преди правилата да влязат в сила.
„Тази криза ясно напомня, че въпреки нарастващото електронизиране на търговията през последните няколко години,
ролята на производителите на пазара в създаването на ликвидност остава в основата на вторичните пазари.
Намаляването на способността на производителите на пазара да предоставят тази услуга неизбежно ще се отрази на
ликвидността и ефективността на пазара, особено в периоди на пазарен стрес“, каза Мартин Шек, който е главен
изпълнителен директор на ICMA.
√ Пореден ръст на борсите в Европа
Основните индекси на водещите европейски фондови борси записаха четвърта поредна сесия на ръст в четвъртък, след
като оптимизмът около разхлабването на ограничителните мерки в редица страни и мащабния пакет от 750 млрд. евро
за стимулиране на европейската икономика засенчиха опасенията от растящото напрежение между САЩ и Китай,
предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,47 пункта, или 0,71%, до 352,22 пункта, като туристическият SXTP
напредна с 0,63%. Бенчмарккът е напреднал с около 30% от най-ниските си нива през март.
Немският индекс DAX се повиши с 22,17 пункта, или 0,19%, до 11 679,86 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса
FTSE 100 напредна с 23,7 пункта, или 0,39%, до 6 167,96 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 21,24 пункта,
или 0,45%, до 4 709,98 пункта.
„В началото на седмицата имаше оптимизъм около разработването на потенциална ваксина за COVID-19, а сега
наблюдаваме такъв заради отварянето на редица бизнеси. Това е основният фокус на пазарите в момента“, заяви Едуард
Парк от Brooks Macdonald Asset Management.
Печалбите бяха ограничени от новината, че китайският парламент е одобрил закона за националната сигурност в
Хонконг. Президентът на САЩ Доналд Тръмп скоро ще обяви мерки срещу Китай заради ситуацията в специалния
административен район.
„Пазарите намират утеха във факта, че нито една от двете страни не изглежда мотивирана да ескалира заплахите в
икономически план. Вярвам обаче, че ще дойде момент, в който пазарите ще насочат вниманието си върху
напрежението между САЩ и Китай“, добавя Парк.
Междувременно акциите на производителите на чипове Infineon Technologies, Dialog Semiconductor Plc и ASML Holding
NV поскъпнаха съответно с 1,02%, 3,48%, и 2,09%, след като Micron Technology повиших прогнозата си за приходи през
третото тримесечие.
Книжата на скандинавските авиопревозвачи SAS и Norwegian Air поевтиняха съответно с 11,79% и 4,69%.
Ръст на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха ръстове в сряда на фона на оптимзима около
подновяването на икономическата дейност в САЩ, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 553,16 пункта, или 2,21%, до 25 548,27 пункта, завършвайки сесията над
прага от 25 000 пункта за първи път от месец март насам. Широкообхватният индекс Standard & Poor's 500 напредна с
44,36 пункта, или 1,48%, до 3 036,13 пункта, също надминавайки границата от 3000 пункта за първи път от май.Индексът
на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 72,14 пункта, или 0,77%, до 9 412,36 пункта.
Банковият сектор отново отчете силно представяне като акциите на JPMorgan Chase и Citigroup поскъпнаха съответно с
5,79% и 8,49%.
Същевременно с това компаниите, които се облагодетелстваха най-много от оставането на хората по домовете им,
записаха загуби. Акциите Zoom Video, Shopify, Amazon и Teladoc Health поевтиняха съответно с 1,24%, 2,33%, 0,47% и
1,11%.
„Това е ротация, с която трябва да свикнем“, коментира Арт Хоугън от National Securities. Според него широкият индекс
може да бъдат подложени на натиск тези дни заради възстановяването на икономическата активност, тъй като някои от
компаниите, спечелили най-много от карантинните мерки, отговарят за голяма част от капитализацията на S&P 500.
S&P 500 е напреднал с повече от 38% от дъното, отчетено през 23 март. Водещите индекси записаха силни резултати и в
предходната сесия, като Dow напредна с 500 пункта във вторник.
Разнопосочна търговия в Азия
Борсите в Азиатско-тихоокеанския регион отчетоха смесени резултати от търговията в четвъртък, след като китайският
парламент одобри законопроекта за националната сигурност в Хонконг, предаде Маркетоуч.
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В континентален Китай индексът Shanghai Composite се повиши с 9,42 пункта, или 0,33%, до 2 846,22 пункта, докато помалкият измерител Shenzhen Composite записа спад от 4,52 пункта, или 0,25%, до 1 769,7 пункта. Хонконгският индекс
Hang Seng изтри 168,6 пункта от стойността си, или 0,72%, завършвайки сесията при ниво от 23 132,76 пункта.
Още преди предложението за новия закон да бъде прието от китайския парламент, държавният секретар на САЩ Майк
Помпейо заяви пред Конгреса, че Хонконг е изгубил автономния си статут от Китай, който му предоставя
привилегировани търговски отношения със САЩ. Това поставя под въпрос бъдещето на града като световен финансов и
търговски център.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 497,07 пункта, или 2,32%, до 21 916,31 пункта.
В Южна Корея индексът Kospi се понижи с 2,66 пункта, или 0,13%, до 2 028,54 пункта, след като южнокорейската
централна банка понижи основната си лихва до рекордно ниското ниво от 0,5%.
Австралийският измерител ASX 200 отчете ръст от 76,1 пункта, или 1,32%, до 5 851,1 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати. Основният индекс SOFIX отчете спад от 0,03
пункта, или 0,01%, до 452,89 пункта. BGBX40 се повиши с 0,03 пункта, или 0,03%, до 96,15 пункта. BGTR30 напредна с 0,42
пункта, или 0,09%, до 466,65. BGREIT записа спад от 0,14 пункта, или 0,11%, до 133,14 пункта.
Bloomberg TV Bulgaria
√ България се нарежда на девето място сред страните с най-добри пенсионни системи
Най-добро пенсионно осигуряване имат в Швеция, Белгия и Дания
България се нарежда на девето място сред страните с най-добри пенсионни системи в света, става ясно от проучване
на Allianz Global Pension Report 2020, направено сред 70 държави.
Най-добро пенсионно осигуряване имат в Швеция, Белгия и Дания, следвани от Нова Зеландия, САЩ и Австралия. На
седмо място е Холандия, на осмо - Норвегия, на девето - България, а десетата позиция заема Канада. Авторите поставят
германската пенсионна система на 26-то място в рамките на проучването си, цитирано от германското издание Der
Spiegel.
За сравнение съседната на България Румъния заема 50-то място в класацията на Allianz, Турция - 42, а Гърция -58.
Като цяло съществува ясна пропаст между богатия Запад и развиващите се страни. Има и някои изключения. В челната
десетка попадат западни развити страни, следвани от Китай на 11-та позиция. По-крайните позиции са отредени найвече за по-бедните страни като Лаос, Кения и Ливан, заемащи дъното на класацията.
Но четири от шестте най-лоши пенсионни системи за всеобщо учудване имат богатите петролни държави Саудитска
Арабия, Бахрейн, Катар и Обединените арабски емирства. Франция се нарежда на 51-о място, доста след Египет и
Колумбия.
В Дания и Холандия се разчита на стандартен пенсионен модел, който е един и същ за всички.
А в Швеция, която заема първото място в проучването с най-добра пенсионна система, осигурените са длъжни да
управляват част от пенсионното си осигуряване на капиталовия пазар. Но това най-вече се случва в държавен фонд с
изключително ниски разходи. В Швеция, в зависимост от възрастта на осигурените, вноските се инвестират или
преразпределят в по-рискови акции, а преди пенсионирането - в по-сигурните облигации.
"През последните години демографската и пенсионната политика бяха засенчени от други политики, предимно от
изменението на климата, а в момента борбата срещу пандемията на коронавирус", коментира главният икономист на
Allianz Людовик Субран. Според него обаче не трябва да се пренебрегват данните, които сочат, че промените в
демографската картина скоро ще се превърнат в горещ проблем.
Драматичните промени в демографската картина са най-видими в увеличаването на дела на икономически неактивното
възрастно население. До 2050 г. делът на такива индивиди ще нарасне със зашеметяващите 77 процента до 25 процента по-бързо, отколкото през последните седемдесет години. Най-добрият пример е Китай, където гореспоменатият дял ще
скочи от сегашните 17 процента до 44 процента.
В проучването си Allianz Global Pension Report 2020 използва показателят Allianz Pension Index (API). Той започва анализа с
демографските и фискалните предпоставки и след това продължава да изследва пенсионните системи по критериите
устойчивост и адекватност. Следователно, той се основава на три подиндекса и взема предвид всички общо 30
параметри, които са оценени по скала от 1 до 7, като 1 е най-добрият резултат. Като добавя всички претеглени данни, API
дава на всяка от анализираните 70 държави оценка между 1 и 7, като по този начин предоставя цялостен поглед върху
съответната пенсионна система.
Продължителността на живота на хората по света обаче никога не е била толкова висока, колкото днес. В Африка в
момента тя е 63 години, в Австралия - дори 83 години. Експертите очакват тя да нарасне с още четири години до средата
на столетието. Добра перспектива, но възниква проблем - пенсионните системи в повечето страни досега не са
достатъчно устойчиви спрямо нарастващия брой пенсионери, обяснява Der Spiegel.
√ Наемането на хора се стабилизира в световен мащаб
Въпреки някои положителни данни, все още милиони губят работата си
Намаляването на броя на работните места в глобален мащаб заради пандемията от коронавирус се забавя, ако данните
от LinkedIn могат да се смятат за показателни, съобщава Bloomberg.
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Според данни на социалната платформа се стабилизира делът на хората с профил в сайта, които са се присъединили към
нов роботодател през последните шест седмици след спада през март. Франция отбелязва най-резкия подем, а в Италия,
която е една от най-силно засегнатите страни в Европа, се наблюдава леко подобрение.
От Bloomberg обаче правят уточнението, че данните от LinkedIn не са най-добрият показател, тъй като платформата е
насочена към по-квалифицираните професионалисти. Много страни започнаха да разхлабват ограничителните мерки,
което позволи на т. нар. несъществени услуги да възобновят операциите си.
Все пак като дял спрямо миналата година се наблюдава по-голям брой наети служители. В Китай, първата страна, която
излезе от пандемията, наемането на служители сега се изравнява спрямо същия период на миналата година. В САЩ, найголямата икономика в света, данните показват спад с около 35%.
„Изглежда, че сме преминали през най-лошия момент за наемане на нови служители“, коментира Карин Кимбро, старши
икономист в LinkedIn. Според нея обаче въпреки това е важно да се отбележи, че дори когато наемането на нови
служители се стабилизира, все още се вижда, че милиони губят работата си.
„Ще минат години преди да се върнем към силния глобален пазар на труда, който имахме в началото на 2020 г.“,
обяснява икономистът.
√ Доверието в икономиката на еврозоната отлепя от рекордно ниското дъно
Производителите обаче стават по-песимистични по отношение на търсенето
Икономическите настроения в еврозоната се повишиха от рекордно ниското ниво, след като компаниите започнаха да
отварят отново след облекчаване на ограничителните мерки, съобщава Bloomberg.
Напредъкът в показателя на Европейската комисия е в съответствие с подобни данни през последните седмици, които
показват, че региона бавно се измъква от най-лошата си криза в най-новата си история. В същото време загубата на
работни места и затварянето на бизнеси след седмици блокиране вероятно ще остави трайни щети върху структурата на
икономиката.
Възстановяването на доверието в индустрията през май бе обусловено изцяло от по-високите производствени
очаквания. В същото време производителите станаха по-песимистични по отношение на търсенето. Настроенията в
услугите също се влошиха, отразявайки натиска върху хотели, ресторанти и туризъм.
Изпълнителната власт на Европейския съюз разкри в сряда безпрецедентен пакет от стимули в размер на 750 млрд. евро,
който включва и издаването на съвместен дълг.
Правителствата също обявиха щедри индивидуални инициативи за подпомагане възстановяването на икономиките им.
По-рано тази седмица президентът Еманюел Макрон разкри редица мерки, насочени към стимулиране на
автомобилната индустрия на Франция. Германия трябва да представи цялостен план в началото на юни.
Управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард похвали страните членки за бързата им реакция и се опита
да облекчи загрижеността им в сряда, че по-високите публични разходи ще доведат до нова дългова криза. Централните
банкери запазиха ниските разходи по заемите, както и новия план за изкупуване на облигации на стойност 750 млрд.
евро по време на предишната си среща. Вероятно обаче пакетът по изкупуване на облигации ще бъде увеличен на
заседанието на Управителния съвет следващата седмица. Тогава се очакват и новите икономически прогнози на ЕЦБ.
Комисията прогнозира 7,7% спад на БВП в еврозоната за годината, а ЕЦБ предвижда свиване с между 8% и 12%.
С усилията да се съживи икономиката индексът за икономическите настроения се повиши до 67.5 пункта от
ревизираното в посока надолу 64.9 пункта през април. Настроенията се подобриха в Нидерландия, Германия и Испания и
останаха до голяма степен без промяна във Франция. Липсват обаче все още данни за Италия за април.
Очакванията за заетостта в региона нараснаха през май, но останаха на исторически ниски нива. Загубите на работни
места започват да се повишават, особено в сектори, които са най-силно засегнати от пандемията. Безработицата нараства
дори в Германия, въпреки щедрата програма за подкрепа, предлагана от държавата.
√ Еврокомисар: Великобритания може би се отказа от търговското споразумение с ЕС
Напредък в преговорите между Лондон и Брюксел след Brexit липсва от март насам
Великобритания може би вече се е отказала от възможността да постигне търговско споразумение с Европейския съюз,
заяви еврокомисарят по търговията Фил Хоган, цитиран от Bloomberg. Изказването на Хоган добавя напрежение във вече
обтегнатите отношения между Лондон и Брюксел.
“Нямаме голям прогрес до момента”, заяви Хоган пред Комитета по търговска политика на Европейския парламент в
четвъртък. “Може би Обединеното кралство е стигнало до заключението, че няма да има сделка”, добави той.
Преговорите за бъдещите отношения между двете страни ще бъдат подновени следващата седмица, като нито Лондон,
нито Брюксел очакват съществен напредък. При липса на напредък Великобритания ще напусне единния пазар на ЕС и
митническия съюз без сделка в края на годината. Това би довело до затруднения и допълнителни разходи за бизнеса и
потребителите, вече засегнати от удара на пандемията.
“Надяваме се, че ще видим по-големи усилия от настоящите от Великобритания по ключови въпроси”, заяви Хоган, като
отбеляза, че скоростта е от значителна важност, имайки предвид малкото оставащо време.
В преговорите между Кралството и блока няма почти никакъв напредък по спорните за двете страни въпроси от март
насам. Великобритания не иска да ограничи регулаторната си сила, което според ЕС е необходимо, за да се подсигурят
еднакви условия за бизнеса. Междувременно блокът заяви, че няма да се съгласи на търговско споразумение с
Кралството, докато то отказва да се придържа към установените в него стандарти.
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„Имаме дух в ЕС да се опитаме да постигнем сделка, но към момента нямаме много подкрепа от преговарящите в
Обединеното кралство“, посочи Хоган. „Може би това е повече стратегия, отколкото позиция, но със сигурност са
необходими мерки за изграждане на доверие в следващия кръг от преговори през идната седмица“, добави той.
Cross.bg
√ Горанов обяснява как е контролирал събирането на данъци в хазарта
Финансовият министър Владислав Горанов ще участва днес в петъчния парламентарен контрол, където ще информира
депутатите за събирането на дължимите данъци и такси от фирмите в хазартния бизнес, предаде репортер на БГНЕС.
Въпросът към него е отправен от депутата от левицата проф. Румен Гечев, който настоява Горанов да обясни как е
организирал контрола по събиране на дължимите към бюджета плащания на данъци и такси от този сектор.
От опозицията вече поискаха оставката на финансовия министър, а причина за това стана ситуацията около бизнесмена
Васил Божков, за който държавното обвинение твърди, че е укрил от държавната хазна задължения в размер на 700 млн.
лева.
Веднага след Горанов на трибуната ще се качи министърът на земеделието Десислава Танева, която ще трябва да даде
информация за депутатите за увеличаващите се случаи на Ку-треска, както и за причините на масовата смъртност на
пчелни семейства в област Плевен.
Повишената битова престъпност в Хасковска област ще бъде темата, по която ще отговаря министърът на вътрешните
работи Младен Маринов.
Оказване на финансова помощ от Министерство на младежта и спорта чрез Българския футболен съюз (БФС) на отборите
от трета аматьорска лига - това е въпросът, отправен към спортния министър Красен Кралев.
Последен ще отговаря министърът на околната среда и водите Емил Димитров, към когото има отправени три въпроса.
Те са свързани финансовата политика на ръководеното от него ведомство по отношение на инвестиционните проекти,
водоподаването към община Шумен, както и с обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на
годност.
√ Емил Димитров: В МОСВ аз уволнявам, а не заместник-министърът
„Не мога да коментирам ареста на заместник-министъра на околната среда и водите. Аз помогнах за всичко, което
поиска от мен прокуратурата вчера". Това заяви министър Емил Димитров в студиото на „Здравей, България".
„В Министерството аз имам правото да уволнявам, а не заместник-министърът. Уволненията се извършат от мен и на
регионалните структури - директорите. Техният състав обаче се уволнява по места от директорите", добави министърът
на околната среда и водите.
„Попитах дали има уволнения в структурата с отпадъците и се оказа, че има - една жена, миналата година, която се е
справяла слабо с дейността си. Тя обаче не е отговаряла за тези неща", коментира още Димитров.
Той каза още, че при него не е идвал никой, за да се оплаче, че срещу него е упражнен натиск от страна на зам.министъра. „Не виждам как може да притиснеш някого, защото нещата минават през няколко човека. Още повече, че
нотификациите са от чужбина", категоричен беше ресорният министър.
На въпрос дали има създадени условия да не се проверява и да се гори или третира нещо, което е забранено, той
отговори така: „Аз платих от джоба си един център, който да наблюдава вноса в България. Не ми е било детска мечта.
Както сега има 240 депутати - да дойде по-достойният изобщо няма да го бавя. Но някак си все на мен се случва", обясни
той и допълни, че е коментирал проблемите, притесненията и какво предстои да се направи с главния прокурор и
премиера.
Емил Димитров посочи, че се среща периодично с Иван Гешев и разговарят. „Големите притеснения са, че след като за 40
дни успяхме да овладеем границите, успяхме да се разберем с бизнеса, който внася отпадъци - легално през чужбина,
това да става през пристанищата, с влакове и под контрол. Разбрахме се и ако бъде внесен отпадък с фалшиви
документи - къде ще попадне", каза той.
Министърът на околната среда и водите подчерта, че е създадена стройна схема - заводите, които са горили отпадъци,
вече няма да го правят. „Оставили сме циментовите заводи само на три места, където да контролираме. Имаме редица
усилия", заключи Емил Димитров.
Ареста на заместник-министъра му звучал неприятно. Добави, че е заел поста при подобна акция, в която изведоха
предишественика му Нено Димов. „Аз отивам, за да изкарам мандата на коалицията. Не съм искал това място. Ако има
по-достоен - веднага да идва", сподели Ревизоро.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Разследване и арести - какво става в екоминистерството?
COVID - 19 и лечението с кръвна плазма - какви са последните данни;
По линията София - Москва - между фактите и интерпретациите - проф. Искра Баева и доц. Михаил Груев;
Ниски температури и градушки - ще има ли промяна на времето през почивните дни?
БТВ, "Тази сутрин"
Арести в екоминистерството - защо разследват заместник-министър?
Как новият Закон за храните ще гарантира качество и сигурност за българския потребител? Гост - министърът на
земеделието Десислава Танева;
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Дерайлира бърз влак, след като кола мина на червено на прелез - как ще бъде наказан шофьорът, извършил
нарушението?
Какво научиха лекарите от ВМА от колегите си в Италия? В студиото полк. доц. Георги Попов;
На живо: масирана проверка за паркирани автомобили в зелените площи.
Нова телевизия, „Здравей България"
За арестувания зам.-министър на околната среда и водите и за боклука от чужбина - говори екоминистърът Емил
Димитров - Ревизоро.
Кой заби кирка в колата на жена от Ловеч?
Да се спасиш на косъм. Разказът на пътници от влака Варна - София, в който се удари джип след неправилно
преминаване на прелез.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Бобокови, братята милионери, в опасен бизнес с опитен управленец;
в. Труд - 9% ДДС за периодичен печат поискаха над 150 издатели и интелектуалци;
в. Телеграф - Престъпници посегнаха на Телеграф Медиа;
в. Монитор - ВКС на Панов погази справедливостта, остави Полфрийман на свобода.
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. Сега - Лотарийните талончета се връщат в магазините;
в. Сега - България е рай за инвестициите, ама друг път;
в. 24 часа - Дела за 144 млн. лв. са спрени - 2 години чакат ВКС да реши;
в. 24 часа - Отварят мярката 60/40 за почти всички фирми;
в. Труд - Компенсират абонаментите за "синя" и "зелена" зона;
в. Труд - Всеки трети ще почива в чужбина;
в. Телеграф - Пеевски, Карадайъ и Цонев предлагат 9% ДДС за бебешки пюрета, каши и пелени;
в. Телеграф - Сръбските адвокати на БГ Мадоф шиканират екстрадицията му;
в. Монитор - Започва производство на препарат срещу коронавирус с антитела;
в. Монитор - Зам.-министър на екологията арестуван за аферата с боклука.
Водещи интервюта
в. 24 часа - Йордан Цонев, зам.-председател на ПГ на ДПС: Кризата показа дефектите, пътя за отстраняването им трябва
сами да намерим;
в. Труд - Проф. д. п. н. Галя Христозова, ректор на Бургаския свободен университет, пред "Труд": Когато някой иска да
учи, а друг да преподава - граници няма;
в. Телеграф - Заместник-кметът на София по транспорта Кристиан Кръстев: Обсъжда се синя зона и в неделя;
в. Монитор - Инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на НСОРБ: Санирането е инвестиция с
многопосочен икономически ефект.
Водещи анализи
в. Сега - Лошо! Връщаме се към старата реалност;
в. Сега - Започна рестарт на прехода, но няма да ни хареса;
в. Сега - Защо държавата се прицели в "ЛУКойл България"?;
в. 24 часа - Изведнъж Германия стана щедра, а милиардите от ЕС за нас – двойно;
в. Труд - Геополитика на пандемията II;
в. Телеграф - Не ме е страх;
в. Монитор - Безкрайните кубици на монополизма.
√ Предстоящи събития в страната на 29 май
София
От 8.00 ч. в Министерски съвет представител на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса ще
представи данните за обстановката с COVID-19 в страната и света.
От 9.00 ч. Народното събрание ще проведе редовно заседание.
От 12.00 часа в Министерския съвет ще се проведе брифинг на министъра на земеделието, храните и горите
Десислава Танева и председателя на Консултативния съвет по зърното Венцислав Върбанов.
***
Благоевград
От 9.30 часа в зала „22-ри Септември" ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Благоевград.
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