Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

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

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Банкерь
√ Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди мерки за запазване на заетостта
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание от 11.30 часа в Гранитна зала на
Министерския съвет, съобщиха от пресцентъра на правителството.
Ще бъде обсъден проект на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на
заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., и обявената с Решение № 325 и Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
извънредна епидемична обстановка.
√ Кредитният мораториум приключва безславно
Заеми за над 6 млрд. лева получиха законова отсрочка
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Така нареченият кредитен мораториум, въведен набързо заради пандемията от COVID-19, приключва при не особено
голям интерес. Данните от него едва ли ще помогнат да се изясни финансовата картина на случилото се. Но може би на
някакъв по-късен етап ще бъде възможно да се направи по-конкретен анализ на щетите от корона кризата върху
банковите клиенти, независимо дали те са фирми или гражданите.
Оповестените засега данни показват, че до края на май, банките са отсрочили едва 10% от заемите на изпаднали в
затруднение клиенти. По-конкретно, в клоновете на кредитните институции са подадени близо 102 000 заявления за
отсрочване на заеми до 31 май. Към същата дата одобрените заявления са 80 300. Общата сума на отсрочените кредити
надхвърля 6 млрд. лева.
Прави впечатление обаче сравнително ниският процент на исканията за отлагане – не само като обем на заемите, но и
като брой. Защото статистика на БНБ сочи, че в края на март т.г. общият брой на кредитополучателите е бил над 3
милиона - 149 000 фирми и около 2.89 млн. граждани. На този фон, одобрените 80 300 искания за частично или пълно, но
временно замразяване на плащанията към банките, е дори по-малко от първоначалните очаквания.
Данните със сигурност ще претърпят изменение, защото 22 юни бе крайният срок за подаване на заявленията. Но до 30
юни банките трябва да вземат решение колко от подадените нови искания ще одобрят и колко ще отхвърлят. Да не
забравяме също, че обнародваните сега статистически данни не обхващат последния месец от режима на извънредните
мерки. Тоест при всички положения броят на временно замразените плащания ще отбележи ръст. С колкото точно, все
още е трудно да се каже.
Любопитен факт обаче е, че в последните месеци интересът към кредитния мораториум стихва. Около една трета от
отсрочките по кредитите бяха одобрени само в рамките на първите десет дни от въвеждането на мярката, която датира
от 10 април. И може би тези искания бяха под въздействие на паниката и множеството въпроси без отговор какво ще се
случи след това.
Както "БАНКЕРЪ" неведнъж е писал, кредитният мораториум важи единствено за клиенти с изрядно кредитно досие.
Разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или към 1 март 2020 г. да са най-много с 3-месечно
просрочие за последната календарна година. Отсрочването на вноските може да бъде само за срок до 6 месеца, но не
по-късно от 31 декември. Самият срок на мораториума, както и на дължимите плащания, върху които той се разпростира,
се договарят с банката по заявка на клиента. Срокът на новия погасителен план, който ще влезе в сила след приключване
на мораториума, също е въпрос на договаряне.
Важно уточнение е, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на кредитните експозиции, т.е. че
те са преструктурирани или непогасявани. Накратко това означава, че предоставяната отсрочка няма да се приема като
признак за влошаване на финансовото състояние на длъжника. А неговите отсрочени задължения няма да подлежат на
вписване в ЦКР и разходите на банката за заделяне на провизии няма да нарастват.
В случая е важно и да се проследят нагласите на кредитополучателите. Според проучване на сайта "Моите пари"
например, 60 на сто от поисканите отсрочки са по потребителски кредити. На второ място са жилищните кредити с 19%
дял, а едва на трето място са исканията за отсрочване на вноски по кредитна карта (14%). Предпочитаният период за
отсрочване на плащанията от кандидатите са за максималните 6 месеца. За толкова време те са поискали да не внасят
лихви и главници или само главници.
Над една трета от анкетираните или 38% от тях признават, че имат задължения за изплащане, но не са поискали
отсрочка, понеже към момента имат възможност да покриват заемите си. Над една трета вече са с одобрени документи
или около 35% от анкетираните. Други 35 на сто пък все още чакат отговор, а 29% не са получили отсрочка. Причината за
отказаният им мораториум най-често са закъснели вноски по кредитни карти или други задължения. Друга причина са
неизгодните за тях условия.
Investor.bg
√ Теменужка Петкова: В момента не е нужна нова нотификация до ЕК за „Белене“
Ангажимент да уведоми ЕК има инвеститорът, както е направила НЕК през 2007 г., обясни енергийният министър
България не се намира в хипотеза, в която е необходимо изпращането до ЕК на нова нотификация за завършването на
проекта АЕЦ „Белене“. Това заяви в ефира на bTV енергийният министър Теменужка Петкова.
„Ние нямаме задължението да уведомяваме ЕК, защото процедурата е само едно намерение и не се знае как ще
приключи – може да приключи успешно, може да приключи неуспешно“, обясни Петкова. Ангажимент да уведоми ЕК
има инвеститорът, както е направила НЕК през 2007 г. и е получено одобрение за проекта, който след това е спрян през
2012 г., добави тя.
„Съгласно договора за „Евратом“ всяка една държава членка на ЕС, която възнамерява да изгради проект в областта на
ядрената енергия или да измени такъв проект е длъжна да нотифицира, тоест да уведоми, Европейската комисия за това,
което възнамерява да прави. Такова уведомление, съгласно чл. 42 от договора за „Евратом“, трябва да се направи не покъсно от 3 месеца, преди да започнат първите договори с доставчици или ако държавата членка изгражда сама със
собствен ресурс един такъв проект, трябва да го направи не по-късно от 3 месеца, преди да е започнала същинската
работа“, заяви Теменужка Петкова
Според енергийния министър „към настоящия момент, в ситуацията, в която се намираме ние с процедурата за избор на
стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене“, не попадаме в нито една от тези хипотези.
„След като бяха възобновени действията за търсене на възможности за реализация на проекта с решение на народното
събрание бе подготвена процедура така, както бе възложено от парламента и беше публикувана в официален вестник на
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ЕС, за да е възможно най-публична и прозрачна а седмица по-късно уведомих ЕК, без да има задължителен характер“,
каза Петкова.
Според нея проектът е върнат в неговия статус преди спирането му, а по отношението на стрес тестовете като във
Фукушима, има такава проверка направена през 2011 г., която доказва, че АЕЦ „Белене“ е издържал успешно.
√ Турция с допълнителни мерки срещу Covid-19 на границата с България и Гърция
Монтирани са дезинфекционни системи с вентилатори, раздават се защитни маски и дезинфекционен разтвор за
ръце
Властите в турския град Одрин са предприели допълнителни мерки срещу разпространението на коронавируса на
граничните пунктове с България и Гърция във връзка с масовите завръщания на турски граждани за ваканцията,
съобщава БНР.
Монтирани са дезинфекционни системи с вентилатори на ГКПП Капъкуле/Капитан Андреево, Хамзабейли/Лесово и
Дерекьой/Малко Търново на турско-българската граница и на ГКПП Ипсала на турско-гръцката граница. Автомобилите,
влизащи в Турция, преминават през системата, с която се дезинфекцират отвън.
Отделно се измерва температурата на пътниците в превозното средство.
Раздават се защитни маски и дезинфекционен разтвор за ръце, както и брошури с указания за спазване на мерките,
които са въведени в Турция.
√ 24 млн. лв. са пропуснатите приходи за градския транспорт в София заради коронавируса
Столичният кмет заяви, че вероятно ще се наложи още една актуализация на бюджета
Вероятно ще не се наложи още една актуализация на бюджета, за да се подкрепи секторът на градския транспорт, един
от най-засегнатите в общинската дейност. Това каза пред БНР кметът на София Йорданка Фандъкова. По думите й 24 млн.
лева са пропуснатите приходи за градския транспорт до момента.
Решението за актуализацията ще бъде взето през юли след подробен анализ, като основната цел е да се подкрепи
градския транспорт.
Прогнозите са за спад и през следващите месеци с около 2-3 млн. лева на месец.
Пропуснатите приходи на „Метрополитен“ са 7 млн. лева, тъй като пътникопотокът в метрото по време на извънредното
положение е намалял с около 85%.
Фандъкова коментира, че с екипа ѝ винаги се стремят да ограничават възможно най-много разходите в сфери, в които
могат да се позволят подобни стъпки. Тя отбеляза, че градският транспорт не е бил спрян по време на извърнедното
положение, за да може да се придвижват по-лесно служителите на първа линия.
Столичният кмет обясни, че през последните дни приходите от местни данъци и такси към общината се увеличават с по
4-5 млн. лева дневно. "За петък постигнахме своеобразен положителен рекорд – в бюджета на общината влязоха почти
11 млн. лева", уточни тя. Но според нея все пак ще се наложи още една актуализация на бюджета, за да се подкрепи
секторът на градския транспорт.
Във връзка с актуалната ситуация заради коронавируса столичният кмет подчерта, че задължителна е адекватната
реакция.
„Трябва строг контрол и да разчитаме на дисциплината на всеки един от нас. Към момента болниците се справят със
средно тежките и тежките случаи. Всички трябва да живеем в условията на коронавируса... Не смятам, че до всеки от нас
трябва да стои по един полицай, все пак сме разумни същества и трябва да осъзнаваме ситуацията“.
Фандъкова припомни и за засиления контрол за носене на предпазни маски в градския транспорт. През миналата
седмица са проверени над 800 превозни средства. Съставени са 13 акта и 53 предупредителни протокола.
√ Най-тежкият икономически спад в Северна Корея от 20 години прави Ким нестабилен
Проблемите с икономиката разпалват гнева на Ким Чен Ун, от когото може да се очаква още по-провокативно
поведение идната година
Взривяването на сгради, чиято цел е да символизират приятелство, може да се окаже насилственият начин страната да
търси помощ за икономиката си, ограничена от международни санкции и затворени граници заради коронавируса, пише
Bloomberg.
Унищожението на обекта за връзка на стойност 15 млн. долара (платени от Южна Корея), построен в севернокорейския
пограничен град Кесън, беше едно една от най-големите провокации на режима в Пхенян срещу своя съсед от години.
Правителството на южнокорейския президент Мун Дже Ин предупреди Ким Чен Ун да не прави неразумни провокации,
но взривяването на сградата досега не е попречило на плановете за междукорейско сътрудничество в Сеул, нито на
опитите да се убеди администрацията в САЩ да отпусне малко политиката си на санкции спрямо Пхенян.
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И докато анализаторите така и не успяха да стигнат до консенсус за причините зад „експлозивния“ ход на Пхенян, то
непосредственият резултат бе, че се инжектира нова доза спешност в преговорите между САЩ и Южна Корея за Северна
Корея.
Всяко едно облекчение на ограниченията за търговия е трансакции на средства ще е добре дошло за Северна Корея, тъй
като нейната икономика рискува да се свие с 6% през тази година, показват данни на Fitch Solutions. Това ще е найголямото такова понижение от 1997 г., когато страната трябваше да се справя с криза заради липсата на храна.
Проблемите с икономиката са само част от предизвикателствата, срещу които Ким Чен Ун трябваше да се изправи, след
като близо 3-седмичното му отсъствие от публични събития роди спекулации за здравословното му състояние и контрола
на властта.
Търговията с Китай – най-големият икономически партньор на Северна Корея, вече се забави значително. Но потокът от
стоки бе спрян, след като се наложи Пхенян да затвори границите, за да предотврати заразата с COVID-19. През март и
април севернокорейският износ за Китай е намалял с над 90% спрямо година по-рано, показват данни на китайските
митници.

Изглежда Пхенян е притиснат в ъгъла, така описва ситуацията Кайл Фериър, директор по академичните въпроси на
Корейския икономически институт на Америка. „Санкциите очевидно се отразяваха на севернокорейската икономика
преди COVID-19, но затварянето на границата с Китай за ограничаване разпространението на коронавируса направи
много повече да затрудни положението на севернокорейската икономика“, допълва той.
И макар свиването да не изглежда много голямо на фона на други икономики, които се сринаха, то Северна Корея е една
от най-бедните държави в света и не може да си позволи влошаване.
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Тук биха помогнали парите от Южна Корея, но заради санкциите търговията между съседите е достигнала едва 3,5 млн.
долара през май от 2,7 млрд. долара през 2015 г.
Хуманитарната помощ също пресъхна заради кампанията за максимален натиск на американския президент Доналд
Тръмп. От 1995 г. Сеул е изпратил хуманитарна помощ в размер на 3 млрд. долара, но само 30 млн. от тях са били
отпуснати в периода от 2017 г. до 2019 г., показват актуални правителствени данни.
Взривеният офис за връзка се намираше близо до съвместен заводски парк, където южнокорейски фирми преди години
използваха по-евтиния севернокорейски труд за производство на стоки. Този модел на икономическо сътрудничество
носеше на Северна Корея около 100 млн. долара на година. Но през 2016 г. – по време на поредно обтягане на
отношенията със Сеул, Пхенян изпрати войски, които да окупират обекта, който впоследствие остана затворен заради
наложени международни санкции.
Заобикалане на санкциите
Преди пандемията Северна Корея задобряваше в това да пробива дупки в стената от санкции срещу режима, търгувайки
с контрабандни стоки и ограничени суровини, показаха доклади на Съвета за сигурност на ООН.
Страната също така се обърна и към киберпрестъпленията. Тя е придобила около 2 млрд. долара през 2019 г. чрез
кражби от финансовия сектор, показват свидетелства пред Камарата на представителите в САЩ от юни.
Но междувременно Северна Корея участва и в преговори за облекчаване на санкциите както с дългогодишните си
приятели Китай и Русия, така и с враговете САЩ и Южна Корея.
След трите срещи между Тръмп и Ким от 2018 г. насам, които обаче така и не донесоха значително облекчение в
санкционния режим, Пхенян по-рано този месец обвини САЩ в неспазени обещания и заяви, че няма полза от диалога с
Вашингтон.
„Усилията за сближаване през последните години не донесоха много по отношение на икономическо облекчение за
Северна Корея“, посочва анализаторът на Fitch Анвита Басу.
Според бившия служител на Пентагона и настоящ преподавател в Университета в Уелингтън в Нова Зеландия Ван
Джаксън тъй като севернокорейската икономическа криза разпалва агресията на страната и на свой ред се влошава от
санкциите, то скоро няма да има изход от ситуацията.
„Причината Северна Корея да унищожи офиса за връзка ще ги (властите в страната – бел. ред.) подтикне към дори още
по-провокативно поведение през следващата година“, смята той.
БНР
√ Румен Радев ще участва в отбелязването на празника на Белоградчик
Президентът Румен Радев ще участва в тържественото отбелязване на празника на Белоградчик, който е днес - на
Петровден. По-рано през деня държавният глава ще посети атомната централа и местната управа в Козлодуй.
В АЕЦ „Козлодуй“ президентът ще се срещне с ръководния екип на централата и ще посети производствената ѝ
площадка. Преди това е предвидена среща с представители на местната власт.
Следобед в Белоградчик Румен Радев ще посети предприятие за производството на компоненти за железопътни
спирачни системи. Държавният глава, заедно с кмета Борис Николов, ще открият паметник на полковник Стефан Илиев,
загинал геройски по време на Първата световна война.
На площада в Белоградчик президентът ще участва в отбелязването на Петровден - празникът на града. Там ще бъдат
наградени зрелостниците, които са завършили тази година с отличие.
√ Захариева е в Люксембург за разговори за Covid-кризата и финансовата рамка на ЕС
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева заминава на официално посещение в Люксембург
на 28 и 29 юни. Тя ще има срещи с министър-председателя на страната Ксавие Бетел, с министъра на външните работи и
европейските въпроси Жан Аселборн, както и с председателя на Камарата на представителите Фернанд Етиен. Това
съобщиха от пресцентъра на МВнР.
Във фокуса на разговорите между външните министри Екатерина Захариева и Жан Аселборн ще бъдат двустранните
отношения между България и Люксембург, както и последиците от кризата, предизвикана от Covid-19 и
общоевропейските мерки за възстановяване. Двамата ще обсъдят още Многогодишната финансова рамка на ЕС за 2021 –
2027 г., фонда за възстановяване и други актуални теми от европейския дневен ред.
Люксембург е сред най-големите инвеститори в България по обем инвестиции, като към края на 2019 г. те възлизат на
1,35 млрд. евро. След присъединяването на България към ЕС, политическият диалог на високо и най-високо равнище е
интензивен, което подпомага разширяването и задълбочаването на двустранното сътрудничество и партньорството в
международните организации. Министърът на външните работи и европейските въпроси Жан Аселборн беше на
официално посещение в София през ноември 2019 г. Жан Аселборн е министър на външните работи на Люксембург от
2004 г. насам като заема този пост в четири правителства. Той е доаейн на министрите на външните работи на ЕС.
√ Цената на земите в Ямболско продължава да се покачва
Продължава покачването на цената на земеделските земи в Ямболска област. Според статистическите данни през
миналата година тя се е повишила с 6,5 процента и е достигнала средно 864 лева за декар.
Най- скъпо земеделските земи в Ямболска област са се продавали през 2017 година, когато за декар цената е достигнала
969 лева, сочат статистическите данни. През 2018 година се наблюдава спад с близо 160 лева, но през миналата година
отново са достигнати рекордни стойности.
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През 2019 г. най-висока e цената на сделките с ниви в община Ямбол – 998 лева на декар. След нея са общините Тунджа –
944 лева и Стралджа – 911 лева. Най-ниска е в общините Болярово и Елхово, съответно 677 лева и 635 лева на декар.
√ Кристалина Георгиева: Икономическото възстановяване да започне, докато Covid-19 все още е тук
Възстановяването от рецесията заради Covid-19 трябва да започне, още докато вирусът е при нас, заяви управляващият
директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева във виртуална среща, организирана от Ройтерс. В
сряда фондът ревизира надолу оценката си за състоянието на световната икономика. Според новите прогнози световната
икономика ще се свие с 4,9 на сто при прогноза от – 3 процента, направена през април.
„Ние ще трябва да имаме възстановяване, което се осъществява, докато вирусът още е при нас. През април все още
имаше надежда, очакване, и аз не знам как точно да го нарека, че пандемията ще приключи. Сега вече знаем, че през
2020 година може да има частично възстановяване, но то ще бъде заедно с пандемичната ситуация. Също така ние
знаем, че моделите за епидемиологичното развитие са много по-точни, защото здравните експерти познават ситуацията
по-добре“, отбеляза Георгиева.
Помолена за коментар на протестите, провокирани от насилствената смърт на чернокожия Джордж Флойд, Кристалина
Георгиева заяви, че ситуацията е възникнала заради расизма. Това е елемент на един по-голям структурен проблем,
който не съществува само в Съединените щати, а в целия свят - дискриминацията:
„В какво семейство и при какви обстоятелства си роден е лотария. Дали семейството е бедно или богато, дали си
чернокож или бял, мъж или жена - това наистина е лотария. Дневно се раждат 400 000 деца. Не бива да бъде лотария
дали те ще могат да реализират пълния си потенциал. Аз мога да дам пример със себе си. Родена съм в България по
време на комунизма. Сега ръководя Международния валутен фонд. Как се осъществи тази възможност? Чрез
образование - на първо и най-важно място“.
Георгиева подчерта, че светът не трябва да спира борбата с климатичните промени и изрази оптимизъм, че младото
поколение няма да остане безмълвно за опасността от променящата се природа.
Именно зелените политики трябва да бъдат в основата на икономическото възстановяване от коронакризата, допълни тя
News.bg
√ Европроект рекламира нови туристически атракции във Варна, Бургас, Несебър и Созопол
Рекламират България с нови туристически атракции във Варна, Бургас, Несебър и Созопол, реализирани с евросредства,
съобщиха от Регионалното министерство.
Нов информационен бюлетин представя възможностите за туризъм в седем държави от Черноморския
басейн. Включени са общо 18 туристически обекта, реализирани с финансиране от Съвместната оперативна програма
"Черноморски басейн 2014-2020", която в България се управлява от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
През миналата година бяха предвидени още 24,5 млн.евро за проекти по двете приоритетни оси на програмата. Сред тях
са одобрени и нови 11 проекта за развитие на туризма в десет черноморски държави, които са в процес на изпълнение.
България е представена с нови проекти за туризъм и спорт в района на Варна и Бургас. С пари по програмата са
реализирани туристически атракции като разходка с лодка от Несебър до Бургас и остров "Св. Иван". В проекта са
включени и посещения на историческите места "Побитите камъни", Римските терми край Варна, както и новоизградена
туристическа пътека до параклиса "Св. "Марина" до Созопол.
Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна също са в проекта. Целта е да се подпомогне туристическият сектор
през летния сезон чрез промотиране на новосъздадени проекти за посещение на дестинации в Черноморския басейн.
Бюлетинът ще се разпространява в интернет платформи и социалните мрежи в България, Гърция, Румъния, Турция,
Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Русия и Украйна.
Включени са и координати на местните туристически офиси, където има повече актуална информация за еко туризма,
музеите, фестивалите и възможностите за спорт, обекти и паметници, църкви и манастири, лагери за почивка и много
други зони за релаксиране, рехабилитация, ветроходни, велосипедни и туристически маршрути.
Всички обекти са изпълнени в рамките на първата покана за набиране на проектни предложения в настоящия програмен
период, по която бяха разпределени близо 20 млн. евро за насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на
Черноморския басейн и опазването на околната среда и намаляване на отпадъците в морските води.
√ Над 50 000 деца учат допълнително за преодоляване на образователни трудности
Над 50 000 деца учат допълнително за преодоляване на образователните трудности. Уроците се провеждат на двора,
като най-често те са по български език и математика.
Това заяви образователният министър Красимир Вълчев пред bTV.
Той обясни, че в група са около 10 деца, а обучението е с продължителност от 80 до 120 часа. По думите му по време на
дистанционното обучение само 1-2% от учениците не са работили изобщо.
По отношение на въвеждането на нови интегрирани тестове за учениците след 7-ми клас, Вълчев заяви, че днешните
деца трябва да придобият микс от компетентности. Той поясни, че отното българският език и математиката ще бъдат
основни при тези тестове, но било важно да има въпроси и от природните науки.
На въпрос дали децата ще трябва да ходят на допълнителни частни уроци и по другите предмети, включени в теста,
образователният министър поясни, че това не е задължително.
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Частните уроци са полезни, за да може детето да учи допълнително, отбеляза Вълчев. По думите му няма изпит, който да
гарантира успешна писта в живота.
Няма нищо драматично, ако едно дете не отиде в набеденото за най-добро училище, подчерта образователният
министър. Децата трябва да се научат да бъдат, а не да имат оценки, смята министър Вълчев.
Във връзка със започването на новата учебна година и как ще се случи това, Вълчев заяви, че се надява от 15 септември
годината да започне присъствено. Той за пореден път подчерта, че присъственото обучение е най-доброто и то помага за
социализация и интеграция.
Ще направим всичко възможно да се започне присъствено, като ще имаме готовност и за превключване към
дистанцинно, поясни още той.
Economic.bg
√ Унгария реши да строи продължение на „Турски поток“
Новият проект трябва да бъде готов до 1 октомври 2021 г.
Надзорният съвет на унгарския газопреносен оператор FGSZ одобри инвестиционния проект за изграждането на
газопровод със Сърбия с капацитет 6 млрд. куб. метра газ годишно, съобщава FGSZ.
Новият проект, който всъщност ще е продължение на „Турски поток“, трябва да бъде готов до 1 октомври 2021 г.
Решението на FGSZ се основава на решението на националния енергиен регулатор на Унгария, прието по-рано през юни.
Тогава той одобри 10-годишен план за развитие на корпорацията, включително изпълнението на този проект.
„Газпром“ завърши изграждането на газопровода „Турски поток“ по дъното на Черно море с капацитет 15.75 млрд. куб. м
газ годишно. Една от тръбите е предназначена за турския пазар, втората - за европейския, с продължение през
територията на България, Сърбия, Унгария, пише „Интерфакс“.
С него вече Русия заобикаля Украйна, доставяйки газ в Западна Турция, в България, Гърция, Македония и Румъния.
България изгражда газопровод до Сърбия, сръбският участък вече е изграден, добавя издание.
√ Кои са най-прозрачните общини в България
Хората вярват повече на администрация, която публикува информация и отговаря на запитвания бързо и
добронамерено
Ежегодно Програма достъп до информация (ПДИ) обновява своята оценка на прозрачността на институциите, в това
число на местната администрация. Oценките представяме тази седмица на „265 истории за икономика“.
| ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА |
Изследването оценява как органите на властта изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет и как отговарят на заявления
за достъп по електронен път.
През 2020 г. най-висок рейтинг получава община Търговище (95.7), следвана от Белослав (93.5) и Сливен (91.5). От
обратната страна застават Земен (22.6), Етрополе (25) и Твърдица (27.8), като според ПДИ те са най-малко прозрачните
общински администрации.
Сред най-големите общини на първо място по прозрачност се нарежда Столична - с рейтинг от 78.8, следвана близко от
Варна (78.3), а Пловдив е оценен със 76.6.
Защо е важна прозрачността на общинската администрация?
• Хората вярват повече на администрация, която публикува информация и отговаря на запитвания бързо и
добронамерено;
• Възможностите за корупция намаляват, когато се публикува възможно най-много информация за работата на
общинската администрация;
• Гражданите са по-активни в публични обсъждания, по време на които се решават местни проблеми, ако
достъпът до информация е навременен, добре организират и лесен;
• Трудни решения за местното развитие се подкрепят по-лесно от общността, ако хората разбират и са
информирани за предизвикателства, т.е. мандатът на доверие се получава по-лесно от по-прозрачните и
отворени общини;
• Политическата конкуренция е по-отворена, когато е ясно какво се случва в общината;
• Липсват съществени извинения да няма висока степен на прозрачност – технологиите се използват масово, а
инфраструктурата (организация на работа вътре в администрацията) е налице и на практика става въпрос
наистина за целенасочено решение на една община дали ще бъде прозрачна ли не.
√ Гладът за кредити в еврозоната е лош знак за икономиката й
Обикновено това би означавало, че предприятията взимат заеми за иновации, но сега ситуацията е различна
Компаниите в еврозоната се възползват от изгодните предложения за повече ликвидност, но никой не бива да се
заблуждава, че тази тенденция ще предизвика икономическо възстановяване. Това заяви ING Groep по повод справянето
с последиците от кризата, причинена от Covid-19, пише Bloomberg.
Най-големият скок в ръста на паричното предлагане във валутния блок беше отчетено в петък. При нормални
обстоятелства това би означавало, че предприятията взимат заеми, за да инвестират в иновативни проекти, а
потребителите увеличават разходите си, но сега ситуацията е различна.
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„Би било грешка да намираме в днешните статистики доказателства за силна икономика“, коментира Петър Ванден
Хоуте, икономист в ING. „Дори точно обратното. Заради пандемията от Covid-19, фирмите се възползват от кредитните
линии, за да избегнат евентуален недостиг на ликвидност през следващите месеци“, допълни експертът.
Междувременно, физическите лица се страхуват от масови съкращения и по депозитните им сметки ясно се забелязва,
че са започнали да спестяват повече.
Страховете, че вълната от свежи пари ще доведе до скок на инфлацията, са преувеличени поне засега. Въпреки това
някои икономисти твърдят, че огромният парични и фискални стимули във времена, в които предлагането на стоки и
услуги е ограничено, в крайна сметка ще повиши цените, дори и ако икономическият растеж не се върне.
„Не се заблуждавайте. Голяма част от новата ликвидност се пренасочва за справяне с финансови затруднения или
хеджиране на загуби. Това е доказателство, че жаждата за заеми отразява слабостта, а не силата на икономиката“,
добави Хоуте.
БНТ
√ Вълчев: Новата учебна година ще започне присъствено
Започваме присъствено новата учебна година на 15-ти септември. Това заяви в Стара Загора, където бе на посещение,
просветният министър Красимир Вълчев.
Все още ситуацията е твърде несигурна, но от министерството са готови с няколко варианта за старт на учебната година в
зависимост от ситуацията с COVID-19 наесен.
Вълчев участва в среща на ректорското ръководство при Тракийския университет, представители на бизнеса и
ръководството на общината, на която бяха набелязани допълнителни ангажименти за подготовка на кадри в областта на
IT технологиите. Осем нови специалности са разкрити в старозагорската Алма Матер от тази година, учебните програми
са разработени с помощта на експерти от столичния Технически университет и БАН.
Според министър Вълчев продължава да съществува тежкият проблем със застаряването на учителския състав,
средногодишно от „оборот“ заради пенсиониране излизат около 4500 преподаватели. Най-тежка е ситуацията с
учителите по математика, физика и химия. Това е наложило да се предложи нова месечна стипендия от по 100 лв. на
студенти, които ще завършат и педагогика. Поне още 10 години ще съществува този проблем, прогнозира Вълчев, който
призна, че електронното обучение заради коронавирусната пандемия е задълбочило недоброто познаване на
българския език сред децата от ромските общности.
√ Отбелязваме Деня за безопасност на движението по пътищата
На 29 юни отбелязваме Деня за безопасност на движението по пътищата. Идеята е да се популяризира темата чрез
провеждане на различни събития, информационни и образователни кампании.
За първите четири месеца на годината у нас са станали 1405 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са
загинали 107 души, а други 1766 са били ранени. Спрямо същия период на 2019 г. бележим намаление с 25%.
Според експерти по-малкият брой катастрофи се дължи и на ограниченията за пътуване по време на извънредното
положение. На годишна база у нас при инциденти на пътя умират над 600 души.
Антирекорд в статистиката отбелязва 1990 година, когато при ПТП-та са загинали 1567 наши сънародници. През 2019 г.
техният брой е 628.
√ Досегашният президент на Полша отива на балотаж
Анджей Дуда спечели най-много гласове на президентските избори. Подкрепата за настоящия държавен глава е близо
42 процента, но тя не е достатъчна за победа.
Така на 12 юли той ще се изправи на балотаж срещу кандидата на най-голямата опозиционна формация и кмет на
Варшава - Рафал Тшасковски. Той получава 30 на сто от гласовете.
Окончателните резултати от първия тур на президентските избори предстои да бъдат оповестени по-късно тази седмица.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Външният дълг на България спада с 0,9% през април на годишна база
Същевременно той нараства с 0,3% спрямо края на 2019 г.
Държавният и частен брутен външен дълг възлиза на 34.172 млрд. евро (52,6%) в края на април, което представлява спад
с 0,9% (295.6 млн. евро) на годишна база, сочат предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).
Дългът нараства с 0,3% (101,6 млн. евро) спрямо края на 2019 г., когато е бил 34.071 млн. евро.
В края на април дългосрочните задължения са в размер на 26.123 млн. евро и нарастват с 1,9% (476.2 млн. евро) в
сравнение с края на 2019 г. Дългосрочният дълг отчита ръст с 0,8% (209.8 млн. евро) на годишна база. Краткосрочният
дълг през април е в размер на 8049.8 млн. евро, което представлява спад с 4,4% ( 374.5 млн. евро) в сравнение с края на
2019 г., а на годишна база се понижава с 5,9% (505.5 млн. евро).
Брутният външен дълг в сектор Държавно управление през април е 5786 млн. евро, т.е. 8,9 от БВП. На годишна база
външните задължения на сектора се повишават със 7,5% (404.7 млн. евро).
Външният дълг на банките през април възлиза на 4560.6 млн. евро, или 7% от БВП, отбелязвайки спад със 4,3% (207 млн.
евро) спрямо същия период на миналата година.
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Вътрешнофирменото кредитиране през април е в размер на 13.300 млн. евро и се понижава с 1,4% в сравнение с април
2019 г.
През първите четири месеца полученото външно финансиране от нерезиденти е на стойност 1703.3 млн. евро,
разпределено под формата на 28.3% за сектор Държавно управление, 29.2% за сектор Банки, 17.4% за Други сектори и
25.2% за вътрешнофирмено кредитиране.
Извършените плащания по обслужването на брутния вътрешен дълг в периода януари-април 2020 г. са в размер на
1837.7 млн. евро.
В края на април нетният външен дълг е отрицателен на стойност 3505.2 млн. евро, което представлява спад със 154.8%
(отрицателна стойност от 1375.8 млн. евро) на годишна база.
√ Bloomberg: Ползите от намаляването на ДДС са ограничени, а цената - огромна
В повечето случаи търговци и ресторантьори изобщо не пренасят мярката върху потребителите
Много правителства в Европа смятат, че намаляването на данък добавена стойност ще помогне за рестартирането на
икономиките след коронавирусната криза. Някои, включително Германия, вече намалиха данъците. Други, като Италия и
Великобритания, сериозно обмислят възможността. Ползите от намаляването на ДДС обаче са ограничени, а цената на
тази мярка - огромна, пише Фернандо Джулиано в анализ за Bloomberg.
Ключовият въпрос по отношенеие на намаляването на данъците е кой печели от това. В случая с намаляването на ДДС
търговците могат да пренесат облекчението към купувачите, понижавайки цените си, или могат да ги запазят
непроменени и да приберат разликата. Изследвания показват, че по-често се случва второто, което не помага на
политиците, използващи подобни съкращения като начин да насърчат възстановяването, водено от потребителите.
Професор по икономика в Калифорнийския университет и анализатор в Бюджетната служба към Конгреса на САЩ
изготвиха наскоро много подробно проучване за ДДС. Те разглеждат значителното намаляване на данъка (от 19.6% до
5.5%), въведено във Франция през 2009 г. след финансовата криза.
Резултатите показват, че потребителите не са били основните печеливши от хода на правителството, а собствениците на
ресторанти. Цените в храните в ресторантите се понижават с едва 1.4% през месеца след рязкото намаляване на ДДС,
като не се свиват значително през следващите две години и половина. Изследователите установяват, че собствениците
на ресторанти са прибрали 41% от икономическата печалба от намаленото ДДС, докато потребителите - едва 19%.
Служителите в сектора са получили 25% от нея под формата на по-високи заплати, а останалите средства са
разпределени между доставчиците.
Междувременно обаче, след като френското правителство повиши ДДС отново през 2012 и 2014 г. над една трета от
тежестта на мярката беше прехвърлена върху потребителите под формата на по-високи цени.
Намалването на ДДС все пак има някои предимства. Търговците на дребно, пострадали заради мерките срещу Covid-19,
ще получат шанса да подобрят печалбите си и да поправят балансите си. Тази целенасочена помощ може да има смисъл
за някои сектори като туризма, но няма да доведе до очакваното от правителствата увеличение на търсенето. Нещо
повече, победителите в тази политика ще включват интернет търговци на дребно, като Amazon.com, които се справиха
много добре в пандемията.
Друг проблем е, че намаляването на ДДС е много скъпо. Очаква се мярката в Германия, която ще бъде валидна за шест
месеца, да струва около 20 милиарда евро загубени данъчни приходи. В Италия понижаването на ДДС от 22% с един
процентен пункт ще струва между 4 милиарда евро и 4.5 милиарда евро годишно. Във Великобритания всяко свиване на
ДДС с един процент струва близо 7 милиарда паунда.
Има по-добри варианти за правителствата. Ако искат да придвижат икономиките си, стимулирането на публичните
инвестиции е най-добрият подход. Ако искат да насърчат потреблението, тогава намалението на данъка върху дохода е
по-оптимална възможност. И накрая - ако искат да помогнат директно на компаниите, те могат да намалят временно
осигурителните вноски. Това може да им позволи да наемат и служители.
Всички тези идеи са по-добри от свиването на ДДС, обяснява Фернандо Джулиано в анализа си.
В България продажбата на храна от павилион, магазин или вендинг машина, както и доставките до вкъщи, остават на
досегашния режим на облагане с ДДС в размер на 20%. От 1 юли обаче започва да се прилага намалената ставка на
данък добавена стойност от 9% за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени. Ставката от 9% е
временна и ще е в сила до 31 декември 2021 г.
От промяната на Закона за ДДС ще се възползват вече не само хотелиерите, а и издателите и разпространителите на
книги и учебници, в това число на електронни издания. Измененията обхващат също и търговците на детски продукти –
храни за бебета и малки деца, пелени и подобни хигиенни артикули, които са изчерпателно изброени в новия Закон за
ДДС.
Данъчната ставка е намалена и за предоставящите ресторантьорски и кетъринг услуги, които предлагат храна и съответно
обслужване за консумация на място. Бирата, виното и спиртните напитки, които те продават, остават на досегашния
данъчен режим и се облагат със ставка от 20%.
По-рано тази седмица икономистът Юлиан Войнов заяви в предаването "Светът е бизнес", че помощта за
ресторантьорите не трябва да минава през данъчната система. Това според него отворя "Кутията на Пандора" и е "бомба
със закъснител" за следващото правителство.
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√ Кои ще са печелившите и губещите на стоковите пазари през втората половина на 2020 г.?
Смесената картина предполага, че инвеститорите трябва да бъдат внимателни
Стоковите пазари ще се сблъскат с много предизвикателства през втората половина на годината след изпитанията, на
които бяха подложени през първите шест месеца на 2020 г. заради пандемията от коронавирус, пише в свой анализ
Bloomberg.
Третото тримесечие започва през следващата седмица и е добре да разгледат основните суровини, включително петрол,
мед, желязна руда и злато за оценка на рисковете и перспективите. Смесената картина предполага, че инвеститорите
трябва да бъдат внимателни.
На фона на това, че случаите с коронавирус в световен мащаб достигат 10 млн., втората половина на годината ще започне
с преценка от страна на пазарните участниците какви са рисковете от втора вълна, особено в САЩ. Периодът ще бъде
белязан и от битката за Белия дом между Доналд Тръмп и Джо Байдън, както и от действията на централните банкери.
Възстановяването на Китай ще бъде от ключово значение и то при положение, че Международният валутен фонд
прогнозира ръст от 1% за цялата година.
Следващата седмица има няколко събития, които биха могли да повлияят на пазарите – управителят на Федералния
резерв Джером Паулъл ще има изслушване през Koмитeта зa финaнcoви ycлyги нa Kaмapaтa нa пpeдcтaвитeлитe във
вторник, а на следващия ден ще излязат протоколите от последното заседание на Фед. Американските пазари ще бъдат
затворени в петък заради отбелязването на Деня на независимостта.
Петрол
Петролът преживя най-бурния период в историята си през първата половина на 2020 г., буквално колабирайки по време
на бруталната ценова война в рамките на ОПЕК+, която изригна през март. Ситуацията се влоши още повече, докато
пандемията обхождаше света, а на малко по-късен етап пазарът пое по пътя на предпазливото възстановяване. В САЩ
трейдърите плащаха, за да се отърват от петрола, в момент, когато фючърсите поевтиняха до -40 долара за барел през
април. Два месеца по-късно се наблюдават цени от около 40 долара за барел.

Каква ще бъде втората половина на годината за петрола ще зависи от това дали ще има възстановяване на
потреблението или то ще бъде засегнато от нарастване в броя на заразените с коронавирус. Пазарът ще се определя и от
доставките – за да се намали излишъка от милиарди барели, ОПЕК и неговите партньори ще трябва да проявят
достатъчно дисциплина, за да задържат производството си. Има риск обаче усилията им да бъдат обезсърчени от
шистовите производители в САЩ, които вече възобновиха операциите си.
Злато
Жълтият метал е най-добре представящата се борово-търгувана стока през първото полугодие, като прибави 17% към
стойността си и достигна най-високото си ниво от повече от седем години. Очакванията са златото да увеличи
преднината си до края на годината. Световната криза в здравеопазването предизвика трайно пренасочване към активи
убежища на фона на неограниченото количествено облекчение от страна на Федералния резерв. Борсово търгуваните
фондове, обезпечени с физическо злато, увеличаха притежаваните от тях активи до 600 тона през тази година. Това е
повече от обема за цялата минала година.
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Въпреки че търсенето на инвестиционно злато остава стабилно на фона на отрицателните реални лихвени проценти в
САЩ, то физическото потребление е ограничено и възстановяването се очаква да бъде бавно. Все пак от Australia & New
Zealand Banking Group смятат, че цените могат да достигнат рекорд от над 1900 долара за тройунция през втората
половина на годината, от Goldman Sachs Group очакват цена от 2000 долара за тройунция. В част от анализаторите обаче
се наблюдава и известна предпазливост. От Capital Economics очакват цените да се понижат, тъй като търсенето на активи
убежища намалява, а от UBS Group са скептичен към устойчив ход към нови рекордни нива.
Мед
Цената на медта се е повишила с една трета на борсата в Лондон от най-ниското си ниво през март и е напът да запише
най-доброто си тримесечие от 2010 г. Дори и при нарастване на случаите на заразени с коронавирус анализаторите
казват, че цената на медта може да продължи да върви нагоре. Сред тях са и Jefferies LLC, като от компанията обясняват,
че липсва достатъчно предлагане на пазара заради прекъсвания в работния процес на места, свързани с Covid. Това
подкрепи цените за кратко да прехвърлят границата от 6 хил. долара за метричен тон.
Много мини все още работят с намален персонал на фона на пандемията, а запасите намаляват. Затегнатите доставки и
стимулите в световен мащаб подобряват търсенето от страна на най-големия потребител на мед в света Китай.
Желязна руда
Треакторията на движение на цените на желязната руда през 2020 г. изглежда като през 2019 г. , когато цените се
покачиха през първата половина на годината преди да отслабнат през втората. Въпреки пандемията и световната
рецесия, които вдигнаха цените на повечето индустриални стоки, желязната руда тази година нарасна доста над 100
долара за тон заради проблеми с доставките, съчетани със силно търсене от страна на Китай, където производството на
стомана е рекордно.
От Morgan Stanley прогнозират връщане към нивата на излишък през втората половина на годината, тъй като бразилската
компания Vale успя да съживи доставките, като подтикна цените да паднат до средните 80 долара през последното
тримесечие. Инвеститорите ще следят какво ще е ситуацията около коронавируса в Бразилия, както и запасите в Китай и
доставките от страна на Rio Tinto Group и BHP Group в Австралия.
Природен газ
Лошата година за природния газ може да се влоши още преди да се подобри. Природният газ претърпя брутална първа
половина на годината в почти всеки край на света, тъй като пандемията намали търсенето, а предлагането беше поголямо. Добрата новина е, че след няколко месеца ще дойде зимата в Северното полукълбо, когато необходимостта от
отопление води до рязко повишение в търсенето.
Има обаче и лоша новина – капацитетът за съхранение в Европа е пълен на 78% и анализаторите отбелязват, че има риск
от изчерпване на пространството, което потенциално може да прати цените близо или под нулата. И докато се очаква
производители от САЩ до Малайзия да продължат да ограничават доставките, докато пазарът не се балансира, то Катар
заяви, че има за цел да продължи да изнася дори и в среда с ниски цени.
Зърнени култури
Докато през тази година части от европейския зърнен пояс бяха засегнати от суша, условията за отглеждане са много
добри в редица други региони. Очакванията са, че глобалните доставки на пшеница ще достигнат рекордни стойности,
както и че САЩ ще имат рекордно голяма реколта от царевица. Но на фона на ограничената икономическа активност
подобни прогнози се отразяват негативно на фючърсите върху царевицата и пшеницата на борсата Чикаго.
Отменените спортни събития, по-малкото пътувания с автомобили и бавно възстановяващия се ресторантьорски сектор –
всичко това се отразява на търсенето на брашно, храни за животни и биогориво на основата на зърно. С увеличаването на
несигурността по отношение на темповете на възстановяване от коронавируса през втората половина на годината,
производителите чакат да видят дали трябва да намалят плановете за засаждане за следващите години.
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√ Как да се върнем към по-нормален начин на живот, докато чакаме ваксина?
От драконовски мерки до необходимост от съдействие на гражданите
Страните членки на Европейския съюз експериментират с нови начини за справяне с коронавируса. Германия,
Португалия и Италия прилагат избирателни или „умни“ блокади, като затварят по-малки области в отговор на нов ръст на
броя на заразените за сметка на затварянето на цели страни, пише Фердинандо Джулиано за Bloomberg, цитиран
от investor.bg.
Този подход е единствената надежда за връщане към по-нормален живот, докато чакаме ваксина. Но той също така
подлага на значително по-тежко бреме държавния сектор в сравнение с общите блокади. Здравните власти трябва да
гарантират, че малки епидемии няма да излязат извън контрол и да наложат по-строги мерки.
Германия регистрира редица огнища в кланици, което накара местните власти да обявят нови блокади като например
община Гютерслох и да въведат частични блокади като в близкия град Варендорф. През последните няколко месеца
Италия успява да овладее някои малки огнища, включително едно в малката област Молизе и една в Рим, без да се
налага да въвежда допълнителни ограничения. Но южната област Калабрия наложи неотдавна карантина в част от
крайбрежния град Палми след нарастване на случаите. А след тревожен нов ръст на случаите Португалия нареди на
магазини в части на област Лисабон да затварят по-рано наред с други ограничения.
Някои от тези случаи показват удивителни сходства. Например, много от новите локални епидемии идват от мигрантски
общности, които живеят в пренаселени квартали или имат несигурна работна среда. Това се отнася за
месопреработвателен завод, притежаван от Toennies Group в Германия, където над хиляда служители, повечето от които
мигранти от Източна Европа, се оказаха заразени с COVID-19. Това важи и за много по-малки епидемии в централната
италианска област Марке. Сходна е ситуацията и в Португалия. В края на май избухна епидемия в лисабонския квартал
„Жамайка“, който вече се бори с жилищна криза. Здравните заведения са друг потенциален източник на зараза, както и
при възникналото неотдавна огнище в Рим.
До този момент властите успяват да овладеят епидемиите. В Италия броят на новите заразени е стабилен през
последните седмици въпреки значителното отваряне на икономиката. В Германия репродукционният коефициент R на
коронавируса, който измерва колко хора средно заразява един вирусоносител, рязко се увеличи до близо три миналия
уикенд, което е доста над необходимото равнище от един, за да се смята, че епидемията е под контрол.
За щастие този фактор започва да отслабва. Според института „Роберт Кох“ в страната това не е особено тревожно, тъй
като общият брой на случаите остава относително нисък.
Този системен подход към блокадите в никакъв случай не е отрицание на по-драконовските мерки, които въведоха
повечето европейски страни по-рано. Всъщност настоящата стратегия може да проработи, защото Европа до голяма
степен овладява новите случаи на зараза. Тя не изглежда обаче осъществима за страни като САЩ и Бразилия, където
новозаразените продължават да растат в много области.
Умните блокади изискват сътрудничеството на гражданите – носене на маски и спазване на социално дистанциране са
два от начините за намаляване на риска от нов ръст на случаите. Но голяма част от бремето пада върху правителствата.
Те трябва да откриват новите случаи бързо чрез бързо тестване и проследяване на контактните лица, за да ограничат
заразата.
√ Австрия е засегната от най-дълбоката рецесия след Втората световна война
Институтите Wifo и IHS прогнозират пагубни ефекти върху пазара на труда, огромен бюджетен дефицит и спад в
износа
Тежката рецесия в световен мащаб бе предизвикана от мащабните, политически наложени ограничения във връзка
разпространението на коронавируса. "А в Австрия това е най-дълбоката рецесия след Втората световна война", съобщи в
петък Австрийският институт за икономически изследвания (Wifo) на база на новата си икономическа прогноза за
тримесечието, пише Kurier.
Свиването на австрийската икономика през 2020 г. e значително по-силно изразено спрямо 2008/2009 г. в условията на
глобалната икономическа криза тогава. Австрия вероятно се оттласна най-ниската си точка и фазата на възстановяване
започна, посочват от Wifo.
Несигурността обаче продължава, включително и по отношение на по-нататъшния ход на пандемията. Прогнозите на
Wifo и института IHS Markit са направени спри условие, че няма да има втора вълна пандемията.
IHS прогнозира, че БВП на Австрия ще се свие с 9,5% през първата половина на годината на годишна база. Според
Австрийската централна банка от края на март до средата на април икономиката на страната се свива с около 25%
седмично и с по 20% от средата на април до началото на май, припомня IHS. От началото на май спадът е от 10%.
Ограничителните мерки предизвикаха шокове при предлагането, спад в потребителската активност, както и на
инвестиции и търсенето от чужбина. Икономическата перспектива се промени съществено в рамките на няколко
седмици. По отношение на предлагането на риск бяха изложени производството на стоки, хотелиерството и
ресторантьорството, транспортният сектор също. Сега се очертава възстановяване - поради постепенното оттегляне на
мерките и поради факта, че частните домакинства и компаниите все повече се адаптират към определени постоянни
ограничения, посочва Wifo.
Икономическият спад е пагубен за пазара на труда. Дългосрочното нарастване на заетостта приключи рязко през март,
а безработицата нарасна значително. Схемата за частична безработица ограничава негативните ефекти и следва да
задържи служителите по места и да избегне фалити на фона на предстоящото възстановяване. Независимо от това Wifo
очаква заетостта да спадне с 2,1% през 2020 г. след ръста с 1,6% през 2019 г. Институтът IHS Markit прогнозира спад на
безработицата от 2,5%, а след това - 1,5% ръст.
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„По-голямата част от корекцията, свързана с кризата на пазара на труда, вероятно ще настъпи от намаляване на
работното време“, подчертава Wifo. Тази година ще се изработят 7,0% по-малко часове, а през 2021 г. - 4,6% повече.
Глобалната икономика също се срина - IHS определи спада като най-силния в световната икономика след 30-те години. В
международен план икономическата активност бе драстично ограничена в много страни през първото и особено през
второто тримесечие поради бързото увеличаване на броя на инфекциите в световен мащаб. Поради постепенното
успокояване се очаква възстановяване през останалата част от годината.
"Глобалната рецесия вероятно ще достигне дъното си през второто тримесечие и световната икономика след това
предстои да се оттласне от него", коментират от IHS. Според института икономиката на еврозоната ще се свие с 8,5% тази
година, по-силно от Австрия, а след това ще нарасне с 6,3% през 2021 г. Глобалната икономика може да отчете спад от
4,8% през тази година, а след това - ръст от 5,3% през 2021 г. Глобалната търговия е засегната по-силно, тя предстои да
отчете спад от 13% през тази година и да наберете възходяща инерция с 8% през 2021 г., отбелязват още от института IHS.
Износът на Австрия ще се свие с 14,8% през тази година според Wifo, докато износът ще спадне с 13,5%. Очакванията са
през 2021 г. да има ръст съответно с 9,5 и 7,1%. IHS прогнозира 11.3% спад в общия износ през тази година и 20.0%
увеличение през 2021 г. Вносът според института ще намалее със 7,3% поради слабото вътрешно търсене, но след това
ще нарасне с 5,4%.
Очаква се инвестициите в Австрия да намалеят с 6,5% през тази година и след това с 4,8% през 2021 г. Според проучване
от май 21% от компаниите са отменили инвестиционни проекти - особено в сектора на услугите и по-малко в
строителната индустрия, подчертава Wifo.
За тази и следващата година инфлацията ще се забави до съответно 0,6 и 0,9%, гласи прогнозата на Wifo. IHS пък очаква
тя да е 1,0 и 1,3%.
Правителственият бюджет се свива сериозно заради правителствените мерки - пакетът от помощи, стартиран през март,
включва 38 млрд. евро за борба с икономическите последици от Covid-19, а стимулите, представени от правителствен
оттегляне в средата на юни, са на обща стойност 50 млрд. евро. На тази база IHS прогнозира държавният дефицит да е
11,5 % от БВП през 2020 г. и да спадне до 4% през следващата година. Wifo очаква дефицит от 10,3% през настоящата
година и 6,0% през 2021 г.
√ Великобритания ще търси силен рестарт на икономиката с мащабни разходи
Премиерът Джонсън обещава, че държавата ще разпредели много средства за болници, училища и нови пътища
Министър-председателят на Великобритания Борис Джонсън обеща, че Великобритания ще разпредели големи разходи
за болници, училища и пътища, за да се даде силен старт на икономиката на страната след премахването на
ограничителните мерки срещу коронавируса, съобщава Bloomberg. Мерките за овладяване на пандемията изпратиха
страната към една от най-тежките рецесии в историята ѝ.
В интервю за Daily Mail Джонсън заяви, че страната няма да се връща към политиките на строги икономии, които бяха
въведени след края на финансовата криза през 2008 г. По думите му страната ще си проправи обратно пътя с готови
проекти.
„Наученият урок е, че трябва да действаме бързо и ще направим така, че да имаме планове, чрез които загубилите
работата си да имат повече възможности и перспективи“, коментира Джонсън. „Със сигурност няма да се върнем към
политиките на строги икономии от пред десет години“, допълни той.
Очакванията са Джонсън да представи плана за държавните разходи по време на своя реч във вторник. Междувременно
финансовият министър на Великобритания Риши Сунак застава начело на нова работна група по инфраструктурата, която
ще идентифицира и спомага за ускоряването на проектите. Обещанието на правителството идва в ключов момент, тъй
като британската икономика през април отчете спад от 20.4%, което реално почти заличи постигнатия растеж за
последните 18 години.
Кризата предизвика задълбочен вътрешен дебат в управляващата Консервативна партия, която от десетилетия защитава
принципите на свободния пазар, фискалната предпазливост и либертарианството, а сега е на път да разпредели
милиарди паунда, за да спаси икономиката.
В отделно интервю за британското издание Mirror Джонсън коментира, че учениците трябва да могат да посещават
отново училищата от септември. Това засилва опасенията, че родителите, които не се съгласят с мярката и не изпратят
децата си на училище, ще бъдат глобени. Британският министър отправи критики срещу учителите, които не са съгласни с
хода. Джонсън отбелязва, че те трябва да изпълняват отговорностите сериозно.
√ Италия намалява данъчната тежест за 16 млн. служители
Това е първата стъпка към по-обширна реформа на данъка върху доходите
Италия ще намали данъчната тежест за 16 млн. служители от 1 юли. Това е първата стъпка към по-обширна реформа на
данъка върху доходите, над която правителството работи, съобщи министърът на икономиката Роберто Гуалтиери в
интервю за RAI 3 в петък, цитиран от австрийското издание Kurier. По този начин се цели да се насърчи потреблението в
страната.
Италия ще отчете още по-висок в сравнение с прогнозите бюджетен дефицит за трети път след избухването на
коронавирусната пандемия през февруари. До средата на юли кабинетът на премиера Джузепе Конте ще поиска от
парламента да увеличи дефицита, за да се финансира схемата за частична безработица. Досега правителството се
ангажира с дефицит от 10,4% през 2020 г., припомни министърът.
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Наскоро Конте подчерта, че коалиционното му правителство подготвя план за реформи за опростяване на бюрокрацията,
стимулиране на инвестициите в дигитализация и зелена енергия, подобряване на образованието, подкрепа на найбедните и привличане на повече жени на пазара на труда.
Кабинетът планира бързи мерки за ограничаване на съкращенията, а също така иска да подкрепи силно засегнатите
сектори като туристическата и автомобилната индустрия и ресторантьорството, посочи Гуалтиери.
Социалдемократическият министър е обнадежден, че Италия ще започне да се възстановява икономически след третото
тримесечие.
"Консумацията на енергия, промишленото производство, автомобилният и железопътният трафик отново нарастват,
което дава положителни сигнали", подчерта министърът на икономиката.
За тази година Международният валутен фонд прогнозира БВП на Италия да намалее с над 12%. Според Националния
статистически институт (Istat), икономиката на страната ще се свие с 8,3% през 2020 г. За 2021 г. обаче прогнозата е за
ръст от 4,6%.
√ Путин се стреми да управлява до 2036 г., но рейтингът му спада
От решаващо значение за плана на Путин ще е референдумът за конституционните промени, който ще се проведе
на 1-ви юли
След две десетилетия на власт общественото одобрение към президента Владимир Путин достига до рекордно ниско
ниво, докато икономиката на Русия трябва да се справя с ударите на коронавируса и срива в цените на петрола.
Междувременно Путин се стреми да се задържи на президентския пост за вероятно още 16 години, пише Bloomberg в
свой анализ.
По отношение на крайния резултат на предстоящия референдум далеч няма несигурност, което е показателно, колко
добре президентът успява да контролира операцията по изменение на руската конституция въпреки влиянието на
коронавируса върху икономиката на страната. Ако крайният резултат от референдума, който ще се проведе на 1-ви юли,
е в подкрепа за промяна на конституцията, Путин ще може да управлява още два мандата по 6 години след изтичането
на настоящия му мандат през 2024 г. Това означава, че Путин може да остане на власт до 2036 г., когато ще е на 83
години.
За да се приеме решението е достатъчно повече от половината от гласовете да са за конституционни промени и
избирателната активност е над 50%. Но от Кремъл ще са доволни единствено от убедителна победа. Ето защо по време
на предизборната кампания се дават популистки обещания, че конституционните промени ще доведат до ефективна
забрана на гей браковете.
„Хората са разочаровани от президентската република и лидера с твърда ръка, в който вярваха преди 20 години“,
коментира Сергей Белановски, социологът, който предвиди най-големите протести срещу управлението на Путин през
2011 г. и 2012 г. Сега той отново проследява подновения ръст на обществено неодобрение към управлението на
страната.
Путин вече се превърна в най-дълго управлявалият лидер Русия след съветския диктатор Йосиф Сталин. След широкото
обществено недоволство заради покачването на пенсионната възраст през 2018 г. бившият агент на КГБ изпитва
трудности да задържи общественото доверие, докато понижаването на стандарта на живот в страната разширява
недоволството сред гражданите.
Общественото одобрение към Путин е на ниво от 59%, което е най-ниското досега, откакто стана президент през 2000 г.
Така рейтингът на руският президент е колкото на регионалните губернатори, които преди Путин традиционно
задминаваше значително по електорална подкрепа, отбелязват от социологическата агенция Levada.
„Рейтингът на Путин, който прехвърли основната отговорност за борбата срещу коронавируса на регионалните лидер, се
понижава, тъй като повечето граждани са недоволни от настоящата икономическа криза“, обяснява Денис Волков,
анализатор в Levada.
След години на стагнация руската икономика може да се свие с 6.6% през тази година, което е най-лошият спад от 2009 г.
по време на световната финансова криза, се посочва в доклад на Международния валутен фонд (МВФ). Средният
годишен растеж на икономиката на Русия през изминалото десетилетие е 2%. А през първите два мандата на Путин БВП
на страната нарастваше с над 7%, което спомогна за увеличението на доходите на населението. Руската централна банка
вижда малко пространство за подобрение през следващите години без извършването на структурни реформи.
Социологът Белановски обяснява, че последното му проучване за обществените нагласи от този месец показва, че
мнозинството от избирателите подкрепят конституционните промени, за да се отстояват традиционните семейни
ценности. Но много малко хора подкрепят частта, в която Путин може да си осигури още два мандата.
Мениджър
√ Президентът обвини прокуратурата в страх и зависимости
Нова остра реакция на президента Румен Радев след информацията, огласена от главния прокурор, че още двама негови
съветници са викани на разпит.
"Нежеланието на Прокуратурата да види многобройните фрапантни скандали и сигнали за огромна корупция, за грабеж
на държавни средства, издава едно - страх и зависимости", заяви Радев при посещение на скалния релеф "Мадарски
конник, който е част от обиколката му в Североизточна България.
Той посочи, че въпросните имена, които се спрягат в медийното пространство не са верни, но отказа да даде повече
подробности за разпитваните хора.
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При посещението си в Каспичан президентът заяви, че има несъразмерност във финансирането на големите и малките
общини.
"Ако загубим малките, ще бъде пагубно, ще загубят и големите", отбеляза Румен Радев. Той добави, че държавата трябва
да подпомага уникалните местни дребни производства по примера на други европейски страни. И изрази съжаление, че
често общините получават подкрепата на държавата според партийната принадлежност на кметовете и затова е
необходима промяна на тази практика.
√ Парламентът задължи Горанов да даде 5-годишен отчет за приходите от хазарта
Народното събрание задължи министъра на финансите в срок до 10 юли 2020 г. да представи детайлна информация за
броя на организаторите на хазартни игри, както и за бюджетните постъпления от такси и данъци от хазартния сектор за
последните пет години. Решението, предложено от управляващите, беше прието със 100 гласа "за", 40 "против" и 9
"въздържали се", информира БТА.
От "БСП за България", които инициираха разискванията за облагането на хазартните игри, искаха парламентът да
задължи министъра на финансите да представи детайлна информация какъв е приносът в бюджета на отделните
лицензирани фирми от хазартния сектор. От ГЕРБ обаче посочиха, че това е данъчно осигурителна информация и нейното
публично оповестяване е в нарушение на закона. Така предложението на БСП беше отхвърлено с 43 гласа "за", 92
"против" и 16 "въздържал се".
"Искаме да видим какво са плащали тези фирми. Вие ни предлагате втори чадър във вашето решение", обърна се Румен
Гечев /"БСП за България"/ към ГЕРБ.
Министърът на финансите Владислав Горанов декларира, че в изпълнение на решението ще представи и информация
дали конкретните хазартни оператори са плащали 20% такса върху комисионната или 15% върху направените залози. По
думите му, това до голяма степен ще даде информацията, която от Левицата са целяли да получат.
√ Ангелкова: Първите туристи са тук, доста българи са избрали Черноморието
Следващият летен сезон също ще бъде труден, успоредно в момента се водят преговорите и резервациите за 2021
година. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова пред NOVA.
"Със сигурност е необичайно празно за този период от годината в сравнение с други години, но аз преди да дойда във
вашето студио, идвам от морето. От четвъртък сме там, правим различни срещи. Хубавото е, че от петък, събота, неделя,
има доста сериозно раздвижване в сравнение с това, което беше миналата седмица. Има хора и по плажовете, и по
заведенията. Има доста българи, които са избрали Черноморието. Включително посрещнахме не само първия полет от
Амстердам, който пристигна в петък, но вчера пристигнаха четири полета от Германия в Бургас с над 250 немски туристи.
Утре очакваме още четири полета от Германия. Надявам се през тази седмица вече да се завърти колелото и
планираните чартърни полети да се осъществят в пълен обем, за да може по този начин вече да се забележи посериозно раздвижване. Особено в по-големите ни курорти като Слънчев бряг, Златни пясъци, Албена, които основно
разчитат на чуждестранни туристи", обясни тя.
"Хотелиерите са притеснени. Но от друга страна има и доза оптимизъм. Както и аз. Аз също съм положително настроена
и вярвам, че ние правим всичко каквото е необходимо. Много е важно да се показват усилията, които се правят и да се
предлага добър туристически продукт на разумна цена. За мен е изключително важно да се показват добрите примери,
защото те са много", каза министърът.
"Министерството на туризма не образува ценовата политика на представителите на бранша. Затова непрекъснато когото
водим тези разговори апелираме да се предлага добър, качествен продукт на цена, която да привлече туристите. Защото
за нас е много важно този сезон да успеем да удържим. Следващият също ще бъде труден, за да може да се възстанови
това, което туризмът загуби и последиците от коронавируса е необходимо време. Това време няма да приключи след
края на това лято. А ще продължи и успоредно в момента се водят също преговорите и резервациите за 2021 година",
подчерта Ангелкова.
√ АЗП: Събирането на глоби по границата е неправомерно
Асоциацията за защита на потребителите (АЗП) ще сезира Европейската комисия (ЕК) за незаконното спиране на
границите на България заради неплатени глоби към КАТ. Според организацията това нарушава свободното придвижване
в Европейския съюз.
"Подкрепяме становището на Омбудсмана на Република България Диана Ковачева, че наказателен фиш няма проблем да
бъде връчен на границата, но не и да бъде забранено на хората да преминат, ако откажат да платят. Според нас се
нарушава още и самата българската Конституция, тъй като те спират да упражниш своето конституционно право да
напуснеш страната", посочват от Асоциацията. Според членовете й, предприетите мерки "връщат България във времето
на комунизма", когато не всички са имали възможностат да излизат извън България.
"Основното ни право като граждани на ЕС е свободното придвижване и това е прието у нас при присъединяването си към
общността. Държавата, в лицето на МВР и КАТ, трябва да измисли други начини да си събира глобите, за което например
има Национална агенция по приходите (НАП) или други методи", коментират от организацията.
На 26.06.20 г. изтече срокът на общественото обсъждане на поредния законопроект за изменение и допълнение на
Закона за движение по пътищата (ЗДвП). "Промените дават огромно предимство на МВР в дейността им по събирането
на парите от глобите и актовете, наложени по пътищата за всякакви нарушения. Промяната се прави с една едничка цел да направи процедурата по налагането на глоби за пътни нарушения и събирането им по-лека.
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В новия текст на чл.186 д.(1) се казва следното: "Фишове за установяване на административно нарушение и налагане на
административно наказание и електронните фишове по този закон се връчват по един от следните начини: 1. при
съставянето им от контролните органи, когато се издават в присъствието на нарушителя; 2. с препоръчано писмо с
обратна разписка, от лицензиран пощенски оператор, когато се съставят в отсъствие на нарушителя".
В същия текст се пояснява, че когато нарушителят не е открит на адреса му при второ посещение, се поставя съобщение
на видно място, което го уведомява, че фишът за установяване на административно нарушение и налагане на
административно наказание или електронният фиш може да бъде получен в 7-дневен срок в съответната структура на
МВР", посочват от Асоциаацията.
И допълват, че фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание и
електронният фиш се считат за редовно връчени с изтичане на този срок. Това ще се удостоверява с протокол за
посещението на адреса, който ще съдържа кога, къде, кой го е съставил, имената на съставителя, всички действия по
посещението на съответния адрес, с точна дата, час и минута. Така всички ще трябва да следят таблата във входовете си.
От АЗП препоръчват тези действия да бъдат осъществявани по настоящ адрес на местоживеене, а не на адрес по
регистрация, защото много хора всъщност не са на него. След като бъде връчен по този начин, започва да тече 14-дневен
срок, в който фишът може да се обжалва. Накрая, в рамките на месец глобата вече ще се насочва към НАП за
принудително събиране.
√ Българите са заявили за отсрочване кредити за около 8,5 млрд. лв.
Около 110 000 заявени кредити за отсрочване се очакват до края на юни за около 8,5 млрд лева. 10 или 15% от тях се
очаква, че няма да бъдат върнати в редовен режим на обслужване. Банките обаче са готови да освободят резерви, за да
посрещнат риска. Това заяви в ефира на БНТ председателят на Асоциацията на банките в България Петър Андронов.
Колкото до темповете за възстановяване след коронакризата, той предрече това да стане сравнително бързо.
"Статистиката, която и БНБ показа, е че има около 100 000 заявени към края на месец май кредити за отсрочване.
Очакваме основната група от кредити, които ще се влошат след няколко месеца - към края на тази година, да бъде точно
от групата на тези разсрочени кредити, защото не всички хора и не всички фирми могат да обслужват кредитите си след 6
месеца", добави Андронов.
Общата сума на исканите за разсрочване кредити са над 8 млрд. към края на месец май и те ще станат и 8.5 млрд. лв.,
прогнозира той. "8 млрд. лева е една доста голяма сума, която е над 14-15% от всички кредити на банките", отбеляза
Андронов.
По думите му 10 или 15% от тези кредити и след шестте месеца ще се нуждаят от още подкрепа, защото няма да могат да
бъдат върнати в редовен режим.
"Ние сме готови за това и даже банките в Европа и по света очакваме през второто тримесечие да отделят много големи
резерви, за да посрещнат евентуалните загуби от частта от кредитите, които няма да могат да бъдат обслужвани", каза
Андронов.
√ Енергийната борса затвори при средна цена от 57,78 лева за MWh
При средна цена 57,78 лева за мегаватчас бе търгуван в петък токът на Българската независима енергийна борса (БНЕБ),
показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките бяха на база утрешен ден на
доставка (27 юни), информира БНР.
Средната цена на пиковата енергия (9.00-20.00 ч.) бe 53,62 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия (1.00-8.00 ч.; 21.0024.00 ч.) беше изтъргувана при средна цена 61,93 лв. за мегаватчас.
Най-ниската цена в рамките на петъчната сесия, при утрешен ден на доставка, бе 34,36 лв. за мегаватчас, достигната за
15.00 - 16.00 ч., а най-високата 73,05 лв. за мегаватчас - за 21.00 - 22.00 часа.
Данните от Българската независима енергийна борса показват, че са били продадени общо 34 674 мегаватчаса
електроенергия. Енергийната борса предния ден затвори при средна цена 70,19 лв. за мегаватчас.
В сегмента "пазар в рамките на деня" за 26 юни, Българската независима енергийна борса отчете до момента общ
търгуван обем от 2016, 80 MWh. Среднопретеглената дневна цена беше 70,01 лева за мегаватчас.
√ От юли плащанията към НАП-София - само по електронен и банков път
От 1 юли 2020 г. плащанията на данъци и осигурителни вноски в 13-те офиса на агенцията в столицата ще могат да се
извършват без такси чрез използване на физическите ПОС терминали на приходната агенция, както и чрез електронната
услуга за плащане в е-портала на ведомството. Плащания към НАП-София ще продължат да се извършват и по банков път
от всяка банка в страната, но съобразно тарифите на съответните финансови институции.
С решение на банката досега съществуващите гишета на обслужващата банка в София ще работят с клиенти до края на
работния ден на 30 юни 2020 г. Всички останали офиси на приходната агенция, в които има банкови гишета, ще
продължат да работят по досегашния начин и занапред, допълват от НАП.
От 2018 г., когато бяха въведени възможностите за плащане с виртуален и физически ПОС терминали, до момента без
такси са платени близо 480 млн. лв., като общият брой на преводите е почти един милион и половина. Общо над 80 млн.
електронни трансакции годишно се извършват с електронните услуги, предоставяни от приходната агенция, като делът
на електронната комуникация надхвърля 90 %.
„Ползването на е-услугите на НАП расте устойчиво, като по този начин спестяваме време и разходи на клиентите си, като
НАП продължава да усъвършенства електронната комуникация. Обслужващата банка в София взе решение да закрие
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гишетата, но съществуват алтернативи за плащане без такса, които да се ползват“, каза зам.-изпълнителният директор на
НАП Милена Кръстанова.
Допълнителна информация за плащанията към НАП в гр. София след 1 юли можете да видите в сайта на агенцията или
чрез информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700.
√ На донорската среща обещаха още 6,15 млрд. евро за ваксини и лечениe на COVID-19
6,15 млрд. евро са мобилизирани на днешната световна среща на върха "Световна цел: Обединени за нашето бъдеще" за
развитието на ваксина, тестове и лечение на коронавируса, както и за икономическото възстановяване след пандемията
в по-уязвимите региони и общности.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че Комисията и Европейската инвестиционна
банка са поели ангажимент за допълнителни 4.9 млрд. евро, отделно страните-членки са обещали още 485 млн. евро.
Поет е ангажимент за осигуряване на над 250 млн. ваксини за по-бедните страни.
"Аз твърдо вярвам в това, че ваксината трябва да бъде многостранна. Да се мисли, че този вирус може да бъде победен,
като ваксинираш само собствения си народ и пренебрегваш останалите, означава да действаш погрешно. Живеем в
изключително свързан свят. Нито една страна няма да може да се завърне към нормалния начин на живот, ако
останалите все още се борят с вируса", коментира Фон дер Лайен в началото на срещата.
"Днес започна нов етап и ние трябва да направим повече усилия, за да може здравните системи да ни защитават побързо и по-добре срещу коронавируса. Нека се мобилизираме. Да се откажем от принципа "Всеки за себе си". Нека
продължим напред заедно. Франция и Европа са на мястото на срещата днес, ще бъдат там и утре", каза президентът на
Франция Еманюел Макрон:
Конференцията приключи, а след нея в интернет се излъчва концерт, чиято цел е също да мобилизира средства в
борбата с коронавируса.
√ Путин: Скоро инфлацията в Русия ще достигне 4%
Руският президент Владимир Путин е на мнение, че инфлацията в страната в близко бъдеще ще достигне 4 процента.
Това заяви вчера държавният глава в интервю за предаването "Москва. Кремъл. Путин" по телевизия "Россия-1", предаде
ТАСС.
Сега имаме годишна инфлация от близо 3 процента. При сегашните условия си поставяме като ориентир 4 процента, каза
той.
Ръководителката на централната банка Елвира Набиулина отбеляза, че за 2020 година в Русия се очаква инфлация в
ниската част на диапазона 3,8-4,8 процента. За 2021 година институцията прогнозира връщане към целевите 4 процента,
отбелязва БТА.
По думите на Путин напредъкът на Русия в икономиката през последните 20 години ще й помогне да излезе с
минимални загуби от създалата се ситуация заради коронавируса.
Президентът освен това разказа, че редовно си прави тестове за коронавирус и всички те са отрицателни. Той поясни, че
се подлага на теста за коронавируса на всеки три-четири дни.
Заради коронавируса Путин мина на дистанционен режим на работа, което той нарече изпитание за себе си, тъй като
предпочитал директния контакт с хората.
√ Ръст на европейските борси в края на седмицата
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в петък на фона на
поскъпването на акциите на редица компании в авиационния сектор. Печалбите обаче бяха ограничени от
продължаващите опасения относно нарастващия брой на заразените с COVID-19 по света, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 4,02 пункта, или 1,12%, до 363,76 пункта. Въпреки това бенчмаркът е
на път да отчете седмичен спад от 1%. Немският индекс DAX напредна с 114,7 пункта, или 0,94%, до 12 292,57 пункта.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете ръст от 93,76 пункта, или 1,53%, до 6 240,9 пункта. Френският
показател CAC 40 се повиши с 78,43 пункта, или 1,6%, до 4 997,01 пункта.
Тази седмица на пазарите в Европа се наблюдава особена волатилност, като те ту вървят нагоре, благодарение на
подобряващите се икономически данни на страните от континента и разхлабването на ограничителните мерки срещу
разпространението на коронавируса, ту тръгват надолу на фона на сериозния ръст на новозаразените с COVID-19 по цял
свят, и по-специално в САЩ.
„Нивата на волатилност остават високи. Подобни резултати ще се наблюдават през цялото люто. Когато ликвидността
започне да пресъхва, волатилността ще нарасне.“, коментира Кийт Темпъртън от Tavira Securities.
Сред най-силно представящите се в ранната търговия бяха акциите на авиокомпаниите. Книжата на IAG и easyJet
поскъпнаха с 2,64% и 2,30% на фона на новината, че Великобритания работи по план за облекчаване на карантинните
мерки, засягащи туристите от някои държави.
Цената на книжата на Air France-KLM скочи с 2,32%, след като Нидерландия обяви, че ще осигури 3,4 млрд. евро
държавна помощ на авиопревозвача.
Книжата на германския производител на спортни стоки Adidas поевтиняха с 0,25%, след като американския му конкурент
Nike отчете изненадваща загуба за четвъртото фискално тримесечие.
Акциите Wirecard на продължаха своя колапс, този падайки с 47,92%. Компанията, която през последните дни затъна в
скандали и подаде молба излизане в несъстоятелност, дължи на кредиторите почти 4 милиарда долара.
Ръст на Уолстрийт
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Основните американски борсови индекси записаха повишения в четвъртък, след като инвеститорите останаха доволни от
разхлабването на регулациите за големите банки, предаде Си Ен Би Си.
Промишленят индекс Dow Jones отчете ръст от 299,66 пункта, или 1,18%, до 25 745,6 пункта. Широкообхватният индекс
Standard & Poor's 500 напредна с 33,43 пункта, или 1,1%, до 3 083,76 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq се повиши с 107,84 пункта, или 1,09%, до 10 017 пункта.
Пазарите бяха подкрепени от новината, че Федералната комисия за застраховка на депозитите ще позволи на банките
по-лесно да инвестират във фондове, включително и в такива за рисков капитал. Банките също така няма да са длъжни да
заделят пари за търговци на деривати между различни филиали на една и съща компания, като това може да доведе до
освобождаване на повече капитал.
„Когато си представяме рецесия от мащаба на тази, пред която сме изправени, ние очакваме да има отписвания на
кредити от банките. Фактът, че те ще разполагат с повече работен капитал, кара пазарите да си отдъхнат“, коментира Арт
Хоугън от at National Securities
На този фон акциите на четирите големи банки Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo поскъпнаха
съответно с 3,78%, 3,49%, 3,68% и 4,79%.
Същевременно с това министерството на труда на САЩ представи последните данни за заетостта в страната. Те показват,
че в седмицата до 20 юни са билки подадени 1,48 млн. заявления за помощи при безработица. Икономистите,
анкетирани от Dow Jones, очакваха 1,35 млн. молби. Това е втора поредна седмица, в която данните са по-лоши от
прогнозираното.
„Както и да гледате на нещата, над 1 милион безработни за седмица е лош резултат. Ще отнеме известно време, преди
да бъдат коригирани структурните щети, които COVID причини по цял свят“, коментира Майк Лоуенгард от E-Trade.
„Макар че данните са неприятни, на този етап инвеститорите трябва вече да са свикнали с продължаващата пазарна
волатилност“, добави той.
Повишения в Япония, Южна Корея и Австралия
Индексите на азиатските фондови борси записаха предимно повишения в търговията в петък, следвайки ръста на
Уолстрийт.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 напредна с 252,29 пункта, или 1,13%, до 22 512,08 пункта, като
акциите на технологичния конгломерат SoftBank поскъпнаха с 3,04%.
Южнокорейският показател Kospi регистрира ръст от 22,28 пункта, или 1,05%, до 2 134,65 пункта.
В Австралия индексът ASX200 се повиши с 86,4 пункта, или 1,49%, до 5 904,1 пункта. Акциите на авиопревозвача Qantas
поевтиняха с 9,07%, след като компанията обяви, че е финализирала пласирането на акции на институционални
инвеститори на стойност 1,36 млрд. австралийски долара (936,83 млрд. щатски долара). Вчера компанията обяви, че
планира да съкрати 6000 работни места като част от стъпките за възстановяване от пандемията.
Хонконгският индекс Hang Seng завърши сесията в червената територия, отчитайки спад от 231,59 пункта, или 0,93%, до
24 549,99 пункта.
Борсите в континентален Китай останаха затворени заради честване на национални празници.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете
спад от 3,58 пункта, или 0,79%, до 452,44 пункта. BGBX40 се понижи с 0,39 пункта, или 0,40%, до 96,69 пункта. BGTR30
изтри 2,14 пункта от стойността си, или 0,46%, достигайки ниво от 468,17 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,28 пункта,
или 0,21%, до 133,10 пункта.
Клуб Z
√ България е шестият най-голям износител на велосипеди в Европа
Само за 2019 г. - на обща стойност от почти 200 млн. лв.
Най-голям износ страната ни реализира в Германия, Румъния, Италия, Франция, Гърция и Полша, като най-бърз ръст в
износа в периода 2014-2019 г. бележат велосипедите и мотопедите с помощен двигател. В тази група износът за 2019 г.
възлиза на 196 млн. долара.
Според международно изследване България е шестият най-голям износител на електрически велосипеди в Европа. Това
е заявил Лъчезар Богданов - главен икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ), при представянето на онлайн
форум на резултатите от изготвеното от Института Международно изследване и идентифициране на потенциални пазари
за експортен растеж на българските малки и средни предприятия в избрани сектори, съобщиха от Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).
ИПИ се е фокусирал изцяло върху възможностите за малкия и среден бизнес в 54 продуктови групи с идентифициран
висок потенциал, обхващащи 22 на сто от общия износ на България през 2019 г. и пазарите им в 27 страни.
Във форума са участвали представители на Министерството на икономиката и ИАНМСП.
Ползите от анализа са много, но данните от него ще помогнат най-вече за адаптирането на предприятията в
новосъздалите се икономически условия от пандемията COVID-19, е казал по време на форума изпълнителният директор
на Агенцията Бойко Таков.
Той е съобщил, че скоро ще започне проект за изготвянето на серия видео-уроци, насочени към собствениците на малък
и среден бизнес, които ще представят теми, свързани с интернационализация и начините за осъществяване на износ.
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√ Прокопиев, Дянков и Трайков са невинни по делото "ЕВН"
Това не е само процес за продажба на акции, а за натиск върху редакции, каза Прокопиев
Бившият вицепремиер и финансов министър Симеон Дянков и издателят Иво Прокопиев са невинни. Специализираният
съд ги оправда на първа инстанция, съответно - първия, че е превишил властта си, с цел да набави за другиго –
дружеството "Булброкърс", облага, а Прокопиев - че умишлено го е улеснил.
Невинни са също настоящият кмет и бивш министър на икономиката Трайчо Трайков, както и 3-ма служители от
инвестиционния посредник "Булброкърс".
Става въпрос за продажба на миноритарния държавен дял от 33% в дружествата "ЕВН Електроразпределение" и "ЕВН
Електроснабдяване" през 2011 г. За него прокуратурата изчислява щета от 21 млн. лв. - като сравнява цената на една
акция с тази, постигната за мажоритарния пакет.
Клуб Z припомня, че то е и едно от малкото дела, които се оказаха в заварено положение при промяната на подсъдността
през 2017 г. за "високата корупция". Така казусът, който първо бе в Софийския градски съд, се озова в Специализирания,
тъй като има замесени министри.
Обвинението бе и по специалния член за деяния от приватизацията.
При все това обвинителният акт бе връщан на прокуратурата на 2 пъти - един път от "обикновения" Градски, един път от
Специализирания съд, защото не съдържаше факти и бе неразбираем. До степен, че обвиняемите не могат да разберат
обвиненията си.
При последната си дума миналата събота Иво Прокопиев отново заяви, че до ден днешен не разбира в какво го
обвиняват - за даден съвет и изказано мнение по време на среща на Националния тристранен съвет за сътрудничество
пред 2010 г. Който, на всичкото отгоре е само консултативен орган.
Той каза, че в началото на процеса - когато заявявал, че не му е ясно как публично изказване може да бъде криминално
деяние, му казвали, че до края на делото ще му се изясни. "Е, не ми се изясни", обяви съиздателят на "Капитал" и
"Дневник".
Според обвинението той е подбудил и подпомогнал тогавашния вицепремиер Симеон Дянков да извърши престъпление
по служба, а именно да сключи сделката за продажбата на миноритарния пакет акции (нищо че сделката е на Българска
фондова борса, б.р.). При разпита си от САЩ Дянков, който нямаше възможност дори да се прибере да си чуе присъдата,
обяви, че винаги е спазвал законите.
Трайков пък е изправен пред съда за безстопанственост, тъй като в онзи момент е бил принципал на държавните дялове
във фирмите. Самият той каза, че това е парадокс, защо отговаря за решение, което е на Министерския съвет.
Останалите трима подсъдими са Радослав Рачев, изпълнителен директор на дружеството "Булброкърс" ЕАД, избрано за
инвестиционен посредник при продажбата на миноритарния дял, както и служителите му Любомир Евстатиев и Петър
Василев. Те са обвинени за това, че са предложили на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол минимална цена на една акция, изчислена по метод, който според прокуратурата e занижил стойността на
акциите и така е нанесена щета за държавата.
Вчера в последната си дума Прокопиев каза: "От продажбата на миноритарните дялове държавата е получила
значителни финансови средства в много труден момент и е намалила бюджетния си дефицит, тогава когато е било найважно. Постъпилите приходи са били трикратно повече от планираните. Предприятията са си живи и здрави и до днес са
едни от най-големите работодатели в страната.
Какво обаче се случи с “Булгартабак”, продаден с конкурс и преговори, начин който прокуратурата смята за по-добър.
“Булгартабак” беше продаден на "стратегически инвеститор", който по-късно се оказа политически инвеститор, а още по
късно, след седем години, фалира. Над 2000 души останаха без работа в Благоевград и София. Един от редките случаи на
фалирал тютюнев монопол, известен в историята.
Ако борсовата приватизация е лоша, тогава за не-борсовата защо не се говори и не се водят разследвания?
Стана ясно, че прокуратурата не одобрява приватизацията изобщо и в много голяма степен това е дело срещу
приватизацията. Затова нека да видим какво стана с предприятията, които не влязоха в списъка за продажба през 2010 и
в които държавата запази изцяло "стратегическия" си интерес и 100% акционерен контрол.
След което изреди - НЕК, БЕХ, Топлофикация-София, Марица изток-2.
Общо, под държавното управление, тези стратегически фирми в енергетиката са натрупали над 1.5 млрд. загуби и над 9
млрд. задължения за последните 10 години. За тези десетки милиарди обаче няма разследвания. И без да се прилагат
някакви сложни методи за оценка, с просто око се вижда, че тези дружества са тежко декапитализирани.
И още: "Тук е мястото да кажа, за цялото българско общество стана ясно, че това не е само процес за продажба на акции
или за даване на експертни мнения. Т.нар. “Дело ЕВН” е част от продължаващ с години систематичен натиск върху
редакционна позиция на “Капитал” и “Дневник” и върху мен като издател, за да бъдат подчинени едни от малкото
останали независими медии в България."
А Трайчо Трайков каза: "Трите приватизации (б.р. за трите енергийни дружества – ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО ПРО) са извършени
по един закон, одобрени от Агенцията по приватизация, а нейния началник сега е министър (става дума за Емил
Караниколов, - тогавашния шеф на Агенцията, която реално е отговорна за приватизацията, но който никога не е бил
обвиняем, б.р.). Може да не направите днешния ден най-лошия в живота ми, като покажете и на Европа, че можете да не
осъждате невинни хора“, допълни Трайков.
Миналия четвъртък съдия Вилислава Ангелова, която гледа делото, изненадващо и съвсем видимо го ускори, като заличи
като свидетели трима австрийци от дружеството ЕВН-Австрия, чиито разпити според защитата имат значение за
случилото се. Първо тя щеше да ги разпита по скайп, но чрез свой представител те изявиха жеание да дават показания
пред австрийския съд. Такава процедура има в НПК.

19

Дори наблюдаващите прокурори Емил Петров и Наталия Станчева бяха заявили на предишни заседания, че имат въпроси
към тях. Този развой беше изненадващ и предвид факта, че самата съдия Ангелова преди бе насрочила следваща дата на
процеса – 20 юли.
Вместо това обаче, съдията заличи свидетелите, отхвърляйки всички възражения и допълнителни искания на защитата.
Аргументът ѝ беше, че пристъпва към заключителната част от делото, за да бъдел спазен разумният срок за
разглеждането му.
След това адвокатите поискаха разпити на президента на КНСБ Пламен Димитров, който е бил на въпросното заседание
на Тристранката, и на премиера Бойко Борисов. Също им бе отказано, което доведе до искане на адвокат Даниела
Доковска за отвод на председателката на съда. Напусто.
Така на редовното заседание в четвъртък - 18 юни, Ангелова насрочи финалните пледоарии за след 2 дни - събота, 20
юни. Във въпросния ден маратонските пледоарии продължиха 14 часа - до след полунощ, и бе обявена датата за
прочитане на присъдата вчера – в неделя.
Също във връзка с това дело, както и с другите срещу Прокопиев, стана още нещо без прецедент: бившият главен
прокурор Сотир Цацаров, сега шеф на КПКОНПИ, написа писмо до организацията "Репортери без граници", в което ги
уверяваше, че държавните ходове срещу Прокопиев нямат нищо общо с дейността му на издател.
√ Прокуратурата за престъпната група в МВР: Засегнат е международният авторитет на страната
Схемите за подкупи в отдел "Наркотици" на ГДБОП довели до провал и на разследвания в чужбина
"Засегнат е международният авторитет на страната ни, заради факта, че обвиняемите лица са осъществявали контакт с
чужди служби. В резултат на престъпната дейност са били провалени редица производства в страната и чужбина, заради
предоставяне предварителна информация за разследвания".
Това съобщи говорителят на главния прокурор Сийка Милева на брифинг вчера по повод операцията по задържане на
висши служители на МВР заради подкупи и покровителстване на групи за наркотрафик, които са били част от
организирана престъпна група. В петък бе огласено, че висши полицаи, начело с шефа на отдел "Наркотици" в ГДБОП, са
задържани.
Случаят доведе до оставките на шефа на ГДБОП Ивайло Спиридонов и зам.-главния секретар на МВР Георги Арабаджиев.
Акцията е на отдел "Вътрешна сигурност" в МВР и държавното обвинение, като по думите на Милева разплитането на
случая е станало чрез свидетел, който в годините е бил изнудван и е давал подкупи.
"Дейността на групата е била в няколко направления: получаване на подкупи от лица, занимаващи се с наркотрафик, т.
нар. осигуряване на чадър. Второто направление е получаване на подкупи за неутрализиране на конкуренти в
наркотрафика. Третото - предоставянето на предварителна информация по различни разследвания", каза още Милева,
като няколко пъти подчерта за осуетяването, включително и на международни разследвания.
Прокуратурата иска постоянен арест за двамата висши антимафиоти Цветан Панков - шеф на отдел "Наркотици" в
ГДБОП, и на Кирил Ванков. Според обвинението, срещу заплащане те са покровителствали престъпни групи за трафик и
разпространение на наркотици. Постоянен арест ще се иска и за трети служител, който е бил свръзката с наркобандите.
В групата има и четвърти разследван. Той не е служител на МВР, представял се е като сътрудник на американската
агенция за борба с наркотиците ДЕА и е притежавал фалшива карта на Международна полицейска асоциация, стана ясно
вчера.
По думите на Милева уличените в престъпления и участие в организирана престъпна група висши полицаи са били и
контактната точка с европейските ни партньори, Европол и т.н. Цанков и Ванков демонстрирали, че не се разбират
помежду си, което също било част от схемата - единият фиктивно изготвял доклади за разследвания, а другият обещавал
"на клиентите" помощ и съдействие, се разбра от подробностите, предоставени от разследващите органи.
"Членовете на ОПГ (които са от МВР - б.р.) успяваха да се укрият от органите на МВР, използваха преки телефони и
интернет приложения за комуникация. Началникът на сектор "Наркотици" поиска сума от 10 000 лв. като сам указа къде
да бъде предадена сумата. В петък в гъста местност в кв. "Захарна фабрика" бе задържан с част от поисканата от него
сума", добави говорителката на главния прокурор.
√ "Белене" - котката на Шрьодингер. И оти ги руча‘ме жабетата
Проектът хем е в обществен интерес, хем не е. Хем се строи, хем не се строи
Проектът за АЕЦ „Белене“ изглежда все повече като котката на Шрьодингер – хем е в обществен интерес, хем не е (тук),
хем се строи, хем не се строи, хем има лиценз и е получил одобрение от ЕК, хем не е. Последното не е изненада за
никого, освен може би за управляващите, тъй като още в края на 2018 г. ЕК изразява същото виждане, а за последните
две години нищо не се е променило.
Накратко, това означава, че проектът е в своя зародиш, независимо от строителните дейности на площадката и
закупеното оборудване с дълъг цикъл на производство (т.нар. реактори, за които "Росатом" осъди НЕК в средата на 2016
г.). Управляващите сочат като основни преимущества на АЕЦ „Белене“ именно това – приетата Оценка за въздействие
върху околната среда (ОВОС), положителната оценка на ЕК по нотификацията от 2007 г. и почти издадените лицензи за
изграждане и експлоатация, и на тази база се опитаха наново да „продадат“ изграждането му. Вече трябва да е пределно
ясно, че това клони повече към лошо написана научна фантастика, отколкото към действия по ясна енергийна стратегия,
политика или каквото и да е друго, което Министерството на енергетиката би трябвало да прави, вместо да се опитва да
убеди света, че черното е бяло.
Със загубата на последния си налудничав аргумент става изключително трудно да се обясни предимството на проекта
„Белене“ пред този на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, тъй като първият започва всички процедури отначало, а вторият
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е в напреднала фаза – има ОВОС, решение от Агенцията за ядрено регулиране за одобряване на площадка,
съпътстващата инфраструктура е там и т. н.
Към това се добавят и противоречивите правителствени планове за производителите в Маришкия басейн, които хем
имат въглища и могат да работят още 60 г., хем затварянето на тези централи се сочи като една от основните причини за
необходимостта от нова ядрена мощност. След като тази мощност явно няма да види бял свят скоро (разбирай в
следващите над 10 години), може би следва да се помисли и да се предприемат стъпки за трансформирането на
дейността на тези компании, вместо автоматично да бъдат отписани. Все пак става въпрос за бъдещето на няколко
общини и хиляди заети, а и потреблението на електроенергия няма да изчезне само защото някоя ТЕЦ затвори. Един от
инструментите за подкрепа на тази трансформация е Фондът за справедлив преход, като според последното
предложение на ЕК размерът на средствата за България се увеличава до близо 2,7 млрд. евро.
Да не забравяме, че при производството на електрическа енергия има почти пълен монопол, който е съсредоточен в три
държавни компании, което възпрепятства свободната пазарна конкуренция. Интегрирането на местния пазар към
регионалния европейски пазар е решение в тази посока, но за целта се необходими нови инвестиции в изграждане на
междусистемна свързаност – към момента тя е около 7% от инсталираните мощност, а страните от ЕС са поели
ангажимент този дял да се увеличи до поне 15%.
В допълнение – структурата на потребление на Балканите е особена, тъй като голям дял от домакинствата използват
електроенергия за отопление в бита.. Политики в посока на осигуряване на алтернативи и повишаване на енергийната
ефективност неминуемо ще намали необходимостта от нови мощности. За целта обаче са необходими сериозни
действия, особено при постигане на националните цели за енергийна ефективност. Те са свързани както с ефикасността
на мерките - хубаво е да се избягва повторение на разточителната програма за саниране, така и на тяхната ефективност схемата за задължени лица не работи в България, защото е опорочена още в зародиш.
Това са само част от действията, които правителството може да предприеме за гарантиране на сигурността на доставките
на електрическа енергия на конкурентни цени, докато цялата правителствена енергия е впрегната в бинарен избор – да
строят ли „Белене“, или не. Защитата на този проект става почти непосилна с прекратяването му през 2012 г., а с отговора
на ЕК се превръща в невъзможно дори и за най-даровития автор на научна фантастика. Разбира се, нищо от това не
попречи на управляващите да го „рестартират“ през 2016 г., но с всеки изминал ден, всяко опровержение от ЕК и всеки
технологичен напредък в този сектор, става все по-трудно да се събере.
√ Нови изисквания за пътуване в Гърция
Туристите ще трябва да попълват формуляр с адреса си на пребиваване
Почиващите това лято в Гърция чужденци ще бъдат задължени да попълват нов формуляр, в който ще се съдържа
информация за държавата, от която идват, както и адрес на престоя по време на ваканцията им. Това
съобщи електронното издание на атинския всекидневник Kathimerini, цитиран от Нова тв.
Мярката е част от усилията на гръцките власти за ограничаване на разпространението на новия коронавирус с оглед
факта, че от 1 юли в страната ще заработят всички международни летища, поясниха от Органа за гражданска авиация
(CAA).
Формулярът за определяне на местоположението на туристите (PLF) трябва да бъде попълнен онлайн най-малко 48 часа
преди влизането на чужденците в страната. Той включва информация като продължителност на предишен престой в
други страни.
Гърция ще допуска всички международни полети в летищата си от 1-ви юли. Ще се прилага тестване на пътниците, в
зависимост от страната, от която пристигат, съобщи БНР. При положителен тест туристите се поставят под карантина за 14
дни в отделни хотели, специално подготвени за тези случаи.
На всички летища на островите има екипи от военни медици, които ще вземат проби от пътниците. Само на летището
Ханя на остров Крит ежедневно ще се тестват 300 пристигащи туристи.
До островите има също и кораби с медицински екипи, готови да реагират незабавно.
Властите призовават всички да спазват стриктно въведените мерки. Под контрол за спазване на предписанията са всички
хотели и заведения.
Cross.bg
√ Дигитални номади се събират на фестивал в Банско
Дигитални номади от цяла Европа се събират на фестивал в Банско, който ще продължи цяла седмица.
Предприемачи, проект мениджъри и IT-специалисти вече пристигнаха в курорта, за да представят предимствата на
споделените работни пространства и да се забавляват.
Инициативата е на Матиас Цайтлер, който е създал четири coworking офиса у нас:
„Идеята на фестивала е да празнуваме този номадски начин на живот и, разбира се, за нас е много важно да се
забавляваме, тъй като хората след цялата тази суматоха с Covid, имат нужда от забавление, затова отиваме на рафтинг,
планинско колоездене, горещи минерални извори“.
Първоначалната идея била във фестивала да участват над 500 фрийлансъри, но Covid-кризата намалила броя им до 60.
Това обаче е само стъпка към по-големия проект на Матиас Цайтлер:
„Да създам един бизнес парк, тъй като в момента имаме много фрийлансъри и предприемачи, които работят
самостоятелно, но искаме да привлечем и бизнеси, които да дойдат в Банско“.
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√ ЕС ще изготви списък за кои държави да отвори границите си
Държавите-членки на ЕС ще продължат да работят по списъка на страните, за които границите на Общността могат да
бъдат отворени отново за пътуване до и от началото на юли, съобщи говорителят на Европейската комисия.
В петък, европейски служители безрезултатно при закрити врата се опитваха да решат гражданите на кои страни да
бъдат допускани на територията на Общността и по какви критерии. Според говорителя на ЕК, окончателният списък на
страните не е бил съгласуван през изминалата седмица. В същото време Европейската комисия подчертава, че
държавите-членки трябва да се споразумеят помежду си за списъка на страните въз основа на препоръките на ЕС,
публикувани още на 11 юни.
Един от критериите за отваряне на границите е, броят на случаите на COVID-19 да не надвишава 16 на 100 000 души
население за най-малко две седмици в страната, за която ЕС иска да отвори границите си.
Предварителните списъци на държавите, които бяха публикувани по-рано от някои медии, не включват Русия, САЩ и
Бразилия. Politico Europe публикува през уикенда списък от 19 държави, сред които Алжир, Андора, Австралия, Канада,
Грузия, Япония, Монако, Черна гора, Мароко, Нова Зеландия, Руанда, Сан Марино, Сърбия, Южна Корея, Тайланд, Тунис,
Уругвай, Ватикана и Китай.
Държавите-членки на ЕС ще трябва да представят днес писмени доклади, след което решението трябва да бъде взето с
квалифицирано мнозинство.
Окончателното решение за отварянето на границите се взема от държавите от ЕС самостоятелно, но Европейската
комисия многократно се застъпва за координиран подход по този въпрос.
Гърция по-рано обяви премахването на ограниченията за пътуване за жители на няколко страни извън Европейския съюз,
считано от 15 юни.
√ Седмицата започва с горещо време
В понеделник над страната ще е отново слънчево и горещо в следобедните часове.
Ще духа слаб вятър от северозапад, а в Дунавската равнина ще бъде до умерен. В следобедните часове над планините
ще има купеста облачност, но има много малка вероятност за превалявания.
Дневните температури ще се повишат още малко и ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса, по
Черноморието – 31-32 градуса, в Северна и Южна България около 34-36 градуса.
В последния ден на юни – вторник ще бъде още малко по-горещо, с температури до 37-38 градуса на места.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Енергийни казуси - говори министър Теменужка Петкова;
Пик на заразата или втора вълна на коронавируса - говори проф. Асен Балтов;
Загубен ли е летният сезон и как да привлечем туристите на морето?;
Как да намалим жертвите на пътя и какво трябва да знаем на път през лятото?;
БТВ, „Тази сутрин"
Бюджет по време на пандемия. Кои сектори ще бъдат подкрепени и как държавата ще отговори на последиците
от коронавируса?;
Как ще се променят изпитите след 7 клас и ще затрудни ли въвеждането на нови предмети учениците? В
студиото министър Красимир Вълчев;
Семейство оцеля на косъм след срутване на къщата им при изкоп в съседен имот. На живо, от Пловдив: Кой ще
понесе отговорност за инцидента?;
Идва ли втора вълна на коронавируса у нас и необходимо ли е връщането на по-строгите мерки? Гостува д-р
Александър Симидчиев;
Как след прокурорска акция „Наркотици" ГДБОП остана без ръководство?;
На живо: Очакват ли ни по-високи цени на такситата?;
Нова телевизия, „Здравей, България"
Захлаждане или рекордни жеги през месец юли? Прогнозата на климатолога проф. Георги Рачев;
Претъпкани влакове на БДЖ. Кой следи да не се нарушават противоепидемичните мерки?;
„Пълен абсурд", с Румен Бахов: Мъж отглежда пчели на балкона в блок в София;
„На твоя страна": Катаджии и камери по пътя към морето. Кои са „участъците на смъртта" и как да избегнем
рисковете през месеците с най-натоварен трафик?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - 300 000 фирми търсят нов доставчик на ток до 10 септември;
в. Труд - Електронен формуляр за туристи въведе Гърция;
в. Телеграф - Лозан Панов победи: Темида оправда Прокопиев, Дянков и Трайков по аферата EVN;
в. Монитор - Бандата в ГДБОП проваляла операции срещу 50 бона на месец.
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Успешните кметове са новите силни в ГЕРБ;
в. 24 часа - Рекордните над 400 с COVID-19 в болница;
в. Труд - Прокопиев, Трайков и Дянков - невинни;
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в. Труд - Българският домат - с 40 стотинки по-скъп от вносния;
в. Телеграф - Баба Хазайка най-търсена на морето;
в. Телеграф - Три деца с CОV1D-19 затвориха градина в София;
в. Монитор - До 150 лв. за психотест по нета;
в. Монитор - Съпругата на Бобоков в опасни връзки с Ел Чапо.
Водещи интервюта
в. 24 часа - Камен Костадинов, член на Централното оперативно бюро на ДПС: Лобизмът е обратното на "нещо тъмно" не е шуробаджанащина, в него има строги правила;
в. Труд - Доц. Милен Михов - депутат от ВМРО, пред "Труд": Предизборната кампания започна и компроматите ще се
увеличават;
в. Телеграф - Д-р Дончо Дончев от ВМА след битката на първа линия: COVID-19 няма нищо общо грипа;
в. Монитор - Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката: Отличниците на матурите са повече, ще има
конкуренция за приема в университет.
Водещи анализи
в. 24 часа - Какво правителство след изборите;
в. Труд - Ще бъде ли преизбран Тръмп?;
в. Телеграф - Спете спокойно, олигарси! Съдът на Лозан Панов ви брани;
в. Монитор - Да се търгува с човешкия живот на пътя е престъпление.
√ Предстоящи събития в страната на 29 юни
София
От 10.30 ч президентите на КНСБ Пламен Димитров и на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов ще връчат подписката
„Заедно да защитим труда си“ в Министерство на труда и социалната политика.
От 11.30 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет Националният съвет за тристранно сътрудничество ще
проведе извънредно заседание.
От 14.00 ч. в централата на ПП АБВ на улица „Врабча“ 23 ще се проведе пресконференция.
От 14.00 ч. 27-ми състав на Софийски градски съд ще разгледа дело срещу Соня Колтуклиева за укриване и
неплащане на данъчни задължения.
От 16.30 ч. в Зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН, ул. 15 ноември №1, гр. София) ще бъде
представен Годишен отчет на ФНИ за 2019 г.
***
Белоградчик
От 15.30 ч. в града президентът Румен Радев ще посети предприятие, специализирано в производството на
компоненти за железопътни спирачни системи.
От 16.00 часа държавният глава Румен Радев и кметът Борис Николов ще открият паметник на полк. Стефан
Илиев, командир на 15-и пехотен Ломски полк, загинал геройски за освобождението и националното
обединение на България в сраженията при Червената стена през пролетта на 1917 г. по време на Първата
световна война.
***
Благоевград
От 08.30 ч. в зала 101 на Община Благоевград на 29 юни в рамките на кампанията „Роди дете“ ще се проведат
безплатни консултации, открити беседи и лекции с населението.
***
Бургас
От 08.00 часа в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас започва приемът на документи за „Медицина“.
***
Видин
От 10.00 ч. пред Художествената галерия „Никола Петров“ ще се проведе турнир по стрийтбол.
От 11.00 ч., в зеленото пространство на бул. „Панония“ 58А във Видин ще се проведе събитие във връзка с
приключване на кампанията „Квартални войни“, организирана от Община Видин и Сдружение „Активно
общество“.
***
Гоце Делчев
От 10.00 часа на ул. „Драгоман“ №15 ще се проведе официална церемония по откриване на обновената Детска
градина „Калинка“.
***
Добрич
От 07.30 ч. в Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ ще се проведе Летен детски център „Млади
възрожденци“.
От 11.30 ч. в Художествена галерия – Добрич ще се проведе лятна работилница за въображение.
***
Козлодуй

23

-

***
Своге
-

От 11.30 ч. в сградата на Общината президентът Румен Радев ще се срещне с кмета Маринела Николова и
представители на местната власт. От 12.15 часа той ще проведе среща с ръководния екип на „АЕЦ Козлодуй“ и
ще посети съоръжения на територията на централата.

От 11.00 ч. пред народно читалище „Градище 1907” ще се състои тържествена церемония по учредяване на
Десети ученически гвардейски отряд в град Своге, с освещаване и връчване на знамето на отряда.

***
Стара Загора
От 12.00 ч. в къща музей „Гео Милев“ ще се проведат занимания за деца: „Четем и рисуваме“, „Литературни
закачки“, „Да съставим приказка“.
От 10.00 ч. в Детски отдел на библиотека „Родина“ ще се проведе творческо ателие.
***
Шумен
От 19.00 ч. на лятната сцена в парк „Студентски“ ансамбълът за народни песни и танци „Мадара“ и Детският
фолклорен ансамбъл „Звънче“ при НЧ „Тодор Петков 1963“ организират съвместен концерт на открито.

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966
В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен архив на изданията от 2011 г.
до 2019 г.
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