Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Агенция „Фокус“
√ Васил Велев, АИКБ: Надяваме се от септември да започне бавно възстановяване и ръст на заетостта
Надяваме се от септември да започне бавно възстановяване и ръст на заетостта. Това каза след заседанието на
Националния съвет за тристранно сътрудничество председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Васил Велев, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Всички работодателски организации подкрепиха проекта. Смятам, че той значително разширява обхвата и ще спомогне
за запазване на заетостта в следващите от 3 до 6 месеца. Имаме уверение, че ако това не се случи, ще се помисли за
удължаване и по-ясно таргетиране на засегнатите сектори“, допълни той.
Постановлението се очаква да влезе в сила през юли, като по думите на Васил Велев то ще бъде прието на предстоящото
на 1 юни заседание на Министерски съвет.
Решението касае 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.
Нова ТВ
√ Тристранният съвет се споразумя как да продължи мярката 60/40
Партньорите от Националния съвет за тристранно сътрудничество се споразумяха как схемата 60/40 да продължи и след
извънредното положение.
След срещата вицепремиерът Марияна Николова обясни конкретните решения, които са взети.
„Ще се предоставят 60 на сто от осигурителния доход за май 2020 г. и 60 на сто от дължимите осигурителни вноски за
сметка на работодателя. Средствата се изплащат за не повече от 3 месеца от 1 юли 2020 до 30 септември 2020 г. В
секторите „Хотелиерство” и „Ресторантьорство” за наети след 1 юни 2020 година критерият е осигурителен доход за
длъжността”, обясни Марияна Николова и допълни, че право да кандидатстват за тази помощ имат почти всички сектори.
„Всички работодателски организации подкрепиха проекта за постановление. Смятаме, че той значително разширява
обхвата и ще спомогне за запазване на заетостта в следващите 3 до 6 месеца. Надяваме се от септември да започне
възстановяване и ръст на заетостта. Имаме уверение, че ако това не се случи, ще се помисли за удължаване и по-ясно
таргитиране на засегнатите сектори”, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.
„Това постановление, което очакваме да влезе в сила от 1 юли, отчита всички направени предложения от март досега от
работодателските организации. Направихме някои дребни предложения за корекции, като цяло всички работодателски
организации подкрепиха това споразумение. То ще спомогне за запазване на заетостта и в подкрепа на компаниите.
Другите мерки за подкрепа се забавиха значително”, заяви Велев.
„Над 155 000 души към момента са получили подкрепа по това постановление и имат сигурно да получат още доста
средства”, заяви Пламен Димитров, КНСБ. „Дали ще постигнем целта около 300 000 лица да запазят своята заетост,
предстои да видим в следващите няколко месеца. Надяваме се на запазване на заетостта. България остава уникална
държава – 100% запазване на дохода на работещите”, коментира още Димитров.
„В готовност сме при необходимост мярката да бъде удължена до края на годината. Но преди това искаме да видим
икономическите показатели за третото тримесечие. Ако се наложи мярката да бъде удължавана, ще бъде потаргетирана”, каза социалният министър Деница Сачева.
Тя обясни, че към 25 юни общият брой на безработните е 277 160 души. За периода на извънредното положение до
момента 78 568 души са намерили работа. Има нарастваща тенденция, в която повече хора намират работа, отколкото да
губят. По около 2000 души на ден намират работа.
„Изплатените средства до момента по мярката 60 на 40 са 114,7 милиона лева с тях е запазена заетостта на 150 000
души”, каза Сачева. Очаква се плащанията да продължат, като в момента заявленията са за почти 290 000 души от почти
18 000 работодатели.
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С приетите промени в мярката 60/40 отпада изискването работодателите да са платили данъци и осигуровки за 2020
година, с условието, че трябва да са ги декларирали като дължими. Условието е задълженията им към държавната хазна
да са платени до 31 декември 2019 година. От 1 юли мярката 60/40 ще действа съвместно с две други по ОП "Развитие на
човешките ресурси".
„Работодателите ще могат да кандидатстват както по мярката 60/40, така и за компенсации от 290 лева в секторите
„Пътнически превоз" и „Туризъм". Общият размер на работодателите, които ползват и двете мерки, ще бъде до 80 %,
като от 1 юли работодателите ще могат да кандидатстват и по мярката „Заетост за теб", с която биха могли да наемат
безработни лица за период от 3 месеца, за които ще получават 610 лева, плюс осигуровките. Ако работодател
кандидатства по мярката „Заетост за теб", заедно с 60/40, не може да кандидатства за едно и също лице", обясни още
социалният министър.
В. Труд
√ Удължават при необходимост мярката 60/40 до края на годината
Удължават мярката за запазване на заетостта, известна като 60/40, до 30 септември. Това се споразумяха синдикати,
правителство и работодатели след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
При необходимост мярката ще се удължи до края на годината, но вече ще важи само за отделни сектори, които имат
нужда, обяви социалният министър Деница Сачева.
„Всички работодателски организации подкрепиха проекта за постановление. Смятаме, че той значително разширява
обхвата и ще спомогне за запазване на заетостта в следващите 3 до 6 месеца. Надяваме се от септември да започне
възстановяване и ръст на заетостта. Имаме уверение, че ако това не се случи, ще се помисли за удължаване и по-ясно
таргитиране на засегнатите сектори”, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.
Разширяват секторите, които могат да кандидатстват по нея – в сектор здравеопазване ще се допуска кандидатстване за
фирми, които нямат договор с НЗОК, допуска ес кандидатстване на зъболекари, кръвни центрове и тъканни банки; в
образованието – както досега право имат частните градини, но вече и учебните центрове.
Без достъп до мярката остават селското, горското, рибното стопанство, финансови и застрахователни дейности,
държавно управление, дейности на домакинства като работодатели и дейности на екстериториални организации и
служби.
От 1 юли компенсацията ще се изчислява върху осигурителния доход за май, а не както досега за януари. Държавата
покрива отново 60% от него, както и 60% от осигуровките. Отпада изискването работодателят да е платил всички данъци
и осигуровки за работниците си от 1 януари 2020 г., само трябва да ги е декларирал. Те обаче трябва да са платени до
края на 2019 г.
Увеличава се срокът за обработка на заявленията на работодателите от Агенцията по заетостта от 7 на 10 дни, защото
екипите имат много работа, аргументира се министър Сачева.
По думите й за работодателите, от секторите туризъм и пътнически превози, които кандидатстват по мярката 60/40,
заедно с другата мярка, по която дават 290 лева на работник от двата сектора, реално компенсацията става 80 на 20.
От 1 юли работодателите ще могат да кандидатстват и по мярката "Заетост за теб", с която биха могли да наемат
безработни лица за период от 3 месеца, за които ще получават 610 лева, плюс осигуровките. Ако работодател
кандидатства по мярката "Заетост за теб", заедно с 60/40, не може да кандидатства за едно и също лице", уточни
социалният министър.
БНТ
√ Мярката 60/40 с нов дизайн
Мярката 60 на 40 ще продължи да работи до 30 септември, обяви социалният министър Деница Сачева след среща със
социалните партньори. Мярката ще се разшири и за работодатели във всички икономически сектори, които отговарят на
изискванията, но има малки изключения, сред които е селското стопанство. Акцентира се на хотелиерство,
ресторантьорство и сезонните работници.
След заседанието на НСТС стана ясно, че има готовност при необходимост мярката 60/40 да бъде удължена до края на
годината, но тогава ще бъде само за конкретни сектори със затруднения.
Деница Сачева, министър на труда и социалната политика: Това, което сме предложили в момента с новия дизайн на
мярката от една страна действително се разширява малко обхвата на секторите, които биха могли да кандидатстват, но
слагаме специален акцент върху работниците и служителите, които са в сектор хотелиерство и ресторантьорство и по
специално върху сезонните работници.
Симеон Господинов, хотелиер: Да, възползвахме се мярката 60 но 40 в "мъртвите" месеци, надяваме се тя да продължи,
тъй като наистина в момента имам чувството, че изпълняваме социална функция, виждате хотелът е доста празен, има
някакви резервации за уикенда, но това не носи някаква голяма икономическа обосновка в момента.
Средства няма да получават работещите в селското, горското, рибното стопанство, застрахователните дейности,
държавното управление.
В здравеопазването за компенсации ще могат да кандидатстват и тези, които нямат договор със Здравната каса, но
отговарят на условията.
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Отпада изискването работодателите да са платили данъци или осигуровки за тази година, но следва да са ги
декларирали като дължими. Данъците трябва да се платени към 31 декември 2019. Срокът за обработка на заявленията
ще се увеличи от 7 на 10 дни.
60 на 40 ще действа заедно с две програми по ОП "Развитие на човешките ресурси".
Деница Сачева, министър на труда и социалната политика: Работодателите ще могат да кандидатстват както по
мярката 60 на 40, така и за компенсации от 290 лв. в секторите "Пътнически превоз" и " Туризъм ". Общият размер на
компенсациите ще е до 80 %.
Работодатели и синдикати подкрепиха новия дизайн на мярката 60 на 40.
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България: Ако икономиката не започне да се
възстановява ще се помисли за удължаване и по-ясно таргетиране на засегнатите сектори.
Пламен Димитров, председател на КНСБ: Дали ще постигнем целта, която чухме днес, а именно около 300 000 лица да
запазят своята заетост или да бъдат подкрепени с новите мерки и половин милиард от милиарда да отидат там предстои
да видим следващите няколко месеца.
Към 25 юни безработните в България са 277 000 души. По време на извънредното положение 78 000 са намерили работа.
През последните три седмици повече хора намират отколкото загубват работата си. По 2 000 души средно на ден
намират работно място.
До момента по мярката 60 на 40 са изплатени 114 млн. лв. и така е запазена заетостта на 150 000 души.
Off News
√ 60/40 се удължава до 30 септември, включва още сектори
Над 277 хил. са безработните към този момент
Мярката 60/40 ще продължи да действа до 30 септември, ще се разшири и обхватът на секторите, които могат да
кандидатстват. Това стана ясно след извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество по
отношение на социалната програма.
Всички работодателски организации подкрепят мярката.
При предишния кръг от консултации от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) до последно не
одобряваха дизайна на програмата.
Схемата в сегашния ѝ вид ще действа до утре - 30 юни. С промените ще продължи да действа от 1 юли до 30 септември.
Мярката ще бъде отворена и за наемане на безработни от Бюрата по труда.
В програмата влизат мерките, които са насочени към подпомагане на работодатели, чието икономическо състояние е
засегнато от коронавирусната криза.
„Надяваме се от септември месец да започне ръст на заетостта. Имаме уверение, че ако икономиката не започне да се
възстановява, ще се помисли за по-ясно подпомагане на засегнатите сектори“, каза Васил Велев от АИКБ.
Председателят на асоциацията обясни, че при необходимост мярката ще се удължи.
Според него 1/3 от работодателите ще се възползват от нея - около 700 000 работни места ще бъдат запазени. “Това не е
само подкрепа на заетостта и на доходите на хората, а на компаниите, което и приветстваме”, заяви Велев.
Социалният министър Деница Сачева увери, че министерството се старае да намери сечението, с което да предложи
смислени мерки в подкрепа на работодателите и запазването на заетостта.
Сачева обясни, че по 2000 души средно на ден намират работа, като по-малко хора вече губят работните си места.
Правителството има готовност да продължи мярката 60/40 и до края на годината, подчерта тя.
Изплатените средства по настоящия дизайн на мярката 60/40 са 114,7 милиона лева, като с тях е запазена заетостта на
около 150 000 души. Очаква се плащанията да продължат, като в момента заявленията са за почти 290 000 души от почти
18 000 работодатели, добави Сачева.
Средства няма да се изплащат за работници и служители, които са в селското, горското, рибното стопанство, финансови и
застрахователни дейности, държавно управление, дейности на домакинства като работодатели и дейности на
екстериториални организации и служби. В Сектор “Здравеопазване” всички, които нямат договор с НЗОК, ще получат
правото да кандидатстват за компенсации, ако отговарят на условията. Лекарите по дентална медицина също ще могат
да кандидатстват.
„Продължаваме, както и досега, да изплащаме 60% от осигурителния доход, но вече за месец май 2020 година, както и
60% от дължимите осигуровки за сметка на работодателя“, отбеляза Сачева.
По новия дизайн на мярката 60/40 отпада изискването работодателите да са платили данъци и осигуровки за 2020
година, с условието че трябва да са ги декларирали като дължими. Друго изискване е задълженията им към държавната
хазна да са платени до 31 декември 2019 година.
От 1 юли мярката 60/40 ще действа съвместно с две други по ОП "Развитие на човешките ресурси".
Безработни
Броят на регистрираните безработни към настоящия момент е 277 610 души, през същия период за миналата година те
са били 169 891, показват данните на Агенцията на заетостта, представени от социалния министър.
От 24 март до 25 юни са постъпили заявления от 128 880 безработни за изплащане на обезщетения за безработица.
Нарастването за периода до 25 юни е със 76 859 души. В Националния осигурителен институт са били одобрени и
предоставени към 24 юни - 8554 заявления по схемата 60/40, като те се отнасят за 155 371 души. Изплатените средства по
данни на НОИ към 23 юни са 114, 7 млн. лева.
От 13 март до 25 юни са постъпили на работа 78 568 безработни.
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Възстановяването на заетостта се очаква да започне едва в края на годината.
Сачева добави, че според изготвената прогноза за актуализация на държавния бюджет се очаква БВП през текущата
година да спадне с 3% в реално изражение, а броят на заетите лица да се понижи с 3,7% през второто тримесечие и 5,3%
през третото тримесечие на годишна база. Средният спад за годината на заетите се оценява на 2,1%.
Очакванията на Агенцията по заетостта за средногодишния брой на регистрираните безработни при сценарий на бързо
възстановяване на секторите хотелиерство и ресторантьорство, преработваща промишленост, възлиза на 253 000. В
случай че това не се реализира, се очаква броят им да стане 274 хил. души.
В. Дума
√ 60/40 остава до края на септември
Тристранният съвет реши помощта да е с акцент върху туризма
Мярката 60/40 в помощ на българския бизнес за запазване на заетостта ще действа до 30 септември, но ако е
необходимо, действието й може да бъде удължено до края на годината, след като се видят икономическите показатели
за третото тримесечие. За това се споразумяха социалните партньори в Националния съвет за тристранно
сътрудничество. Новото постановление, което се очаква да бъде прието тази седмица от Министерския съвет, ще
акцентира върху помощта на работещите в хотелиерството и ресторантьорството и специално сезонните работници,
стана ясно от думите на социалния министър Деница Сачева.
Подпомагането на работниците ще е по досегашната схема - за всеки осигурен работник ще се дават 60% от
осигурителния доход за май 2020 г. и 60% от дължимите осигуровки, които са за сметка на работодателя. Парите се
плащат за не повече от 3 месеца в периода 1 юли-30 септември. В хотелиерството и ресторантьорството за наети след 1
юни критерият е осигурителният доход за длъжността.
Сачева подчерта, че отпада изискването работодателите да са платили данъци или осигуровки за 2020 г., но трябва да са
ги декларирали и да са платили данъците към 31 декември 2019 г.
По схемата могат да кандидатстват лечебни заведения, които нямат договор с НЗОК (предимно зъболекарски кабинети),
частни детски ясли и градини, както и учебни центрове.
Мярката 60/40 от 1 юли ще действа успоредно с две операции по ОП "Развитие на човешките ресурси". Работодател от
секторите пътнически превоз и туризъм, който кандидатства по 60/40, ще може да кандидатства и за компенсации от 290
лв. От 1 юли работодателите ще могат да кандидатстват и по мярката "Заетост за теб", с която биха могли да наемат
безработни за 3 месеца, ще получават 610 лв. и осигуровките. Работодател не може да иска пари за един и същи
работник по тази мярка и по 60/40.
Заявленията занапред ще се обработват до 10 вместо до 7 дни.
Според Васил Велев от АИКБ 1/3 от работодателите ще се възползват от мярката и около 700 хил. работни места ще
бъдат запазени.
От началото на действието на 60/40 са платени 114,7 млн. лв. и е запазена заетостта на около 150 хил. души, твърди
властта. Очаква се плащанията да продължат, има заявления за почти 290 хил. души от почти 18 хил. работодатели,
отчете се Сачева. За периода на извънредното положение досега 78 568 души са намерили работа, като в последните
дни по 2 хил. души започват нов трудов ангажимент, похвали се министърът на труда и социалната политика.
В. Монитор
√ Мярката 60/40 ще действа до 30 септември
Мярката в подкрепа на запазване на заетостта в затруднения български бизнес 60/40 ще продължи да действа до 30
септември. От 1 юли тя ще е с нов дизайн - с разширен обхват на фирмите, които могат да се възползват от нея и с нови,
по-леки изисквания. Това стана ясно след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) днес, на
което социалните партньори се съгласиха на новия модел.
Продължаването на помощта е подкрепено и от работодателите, и от синдикатите, обясни вицепремиерът Марияна
Николова и добави, че социалните партньори имат бележки към промените в Постановление 55.
Новият дизайн разширява обхвата на секторите, които могат да кандидатстват, но акцентът ще е върху работниците в
секторите хотелиерство и ресторантьорство и сезонните работници. Предложението, което трябва да бъде прието от
Министерски съвет беше представено от социалния министър Деница Сачева.
В сектор "Здравеопазване" всички, които нямат договор с осигурителната каса, ще могат да кандидатстват за
компенсации, ако отговарят на условията. С новия дизайн на мярката ще могат да се възползват лекари по дентална
медицина и други дейности по хуманно здравеопазване, като например кръвни банки и тъканни банки. Новият обхват
включва и различни учебни центрове в сектор "Образование".
Средства няма да се изплащат за работници в селското, горското и рибното стопанство, финансови и застрахователни
дейности, както и държавно управление.
Отпада изискването работодателите да са платили данъци и осигуряват за 2020 г., но има условие да си ги декларирали
като дължими. Те обаче трябва да нямат дължими данъци и осигуровки към 31 декември 2019 г.
„Продължаваме, както и досега, да изплащаме 60% от осигурителния доход, но за месец май 2020 г.“, каза Сачева. По
настоящия дизайн на мярката 60/40 са изплатени 114.7 млн. лв. и с тях е запазена заетостта на около 150 хил. души.
Друго предложение в постановлението е срокът за обработката на документите за помощта да се удължи от 7 на 10 дни
заради големия обем работа.
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Според Васил Велев от АИКБ удължаването ще спомогне за запазване на заетостта за следващите три до шест месеца.
„Надяваме се от месец септември да започне бавно възстановяване и ръст на заетостта“, каза той и добави, че ако това
не се случи има уверение, че ще се мисли за удължаване срока на мярката.
Сачева потвърди, че при необходимост мярката може да бъде удължена до края на годината, но след анализ на
икономическите показатели. „Ако се наложи удължаване тя ще бъде много по-таргетирана за конкретни сектори, които
продължават да имат затруднения“, каза министърът.
Сачева каза още, че към 25 юни общият брой на хората без работа е 277 хил. души. По думите ѝ през последните дни има
тенденция повече хора да намират работа, отколкото да губят работа като средно 2000 души на ден намират ново
работно място.
Vesti.bg
√ Социалните партньори единни в подкрепата си за мерките за заетост
Предложеният проект регламентира краткосрочна мярка за изплащане на средства на работодателите от
засегнатите сектори и икономически дейности
Всички участници в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) единодушно подкрепиха проекта за
решение на министерско постановление, с което се определят условията и реда за изплащане на средства за запазване
на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение.
Предложеният проект регламентира краткосрочна мярка за изплащане на средства на работодателите от засегнатите
сектори и икономически дейности, за да могат да запазят работните места на своите служители.
„За всеки осигурен работник или служител ще се предоставят средства в размер на 60 на сто от осигурителния доход за
месец май 2020 г. и 60 на сто от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя. Средствата се изплащат за
не повече от 3 месеца, в период от 1 юли до 30 септември 2020 г. В сектор хотелиерство и ресторантьорство, за наети
след 1 юли 2020 г., критерият е осигурителен доход за длъжността. Право да получат подкрепа имат работодатели от
всички икономически сектори, с изключение на някои сектори“, обясни след днешното извънредно заседание на НСТС
вицепремиерът Марияна Николова.
Синдикалните и работодателски организации също подкрепиха проекта на постановление, но дадоха и свои
допълнителни бележки и предложения. КНСБ и КТ „Подкрепа“ изразиха мнение, че част от предложенията е необходимо
да претърпят корекции.
„То значително разширява обхвата и ще спомогне за запазване на заетостта в следващите от 3 до 6 месеца. Надяваме се
от месец септември да започне и бавно възстановяване и ръст на заетостта. Имаме уверенията, че ако това не се случи, а
икономиката не започне да се възстановява, ще се помисли за удължаване, както и по-ясно таргетиране на засегнатите
сектори“, коментира Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал.
От своя страна ръководителят на КНСБ Пламен Димитров също изрази подкрепа за текстовете и изрази оптимизъм, че те
ще се окажат работещи. „Добър е резултатът към момента и аз смятам, че си заслужава добра дума да кажем за тези,
които са го готвили. Дали ще постигнем целта - около 300 хил. лица да запазят своята заетост, предстои да видим в
следващите няколко месеца“, коментира той.
Проектът на постановлението трябва да бъде окончателно одобрен на следващото заседание на Министерски съвет и да
влезе в сила от 1 юли, но изплащането на средствата в размер на около 500 млн. лева ще започне едва след
положително решение на Европейската комисия за съвместимостта на помощите с вътрешния пазар.
Работодателите ще подават заявление в бюрата по труда, обслужващи територията по мястото на полагане на труд на
работниците и служителите, а специална комисия ще разглежда документите в срок от 10 работни дни.
По данни на Агенцията по заетостта към 25 юни 2020 година броят на регистрираните безработни в страната е 277 160
души, като за периода на извънредното положение до момента 78 568 човека са намерили работа, като в последните три
седмици има нарастваща тенденция, в която повече хора намират работа, отколкото губят, каза министър Сачева.
За последните дни средно по 2000 души на ден намират работа.
Изплатените средства до момента по настоящия дизайн на мярката са 114,7 млн. лева, като е запазена заетостта на
около 150 хиляди души. Очаква се плащанията да продължат, има заявления за почти 290 хиляди души от почти 18
хиляди работодатели, допълни Сачева.
Investor.bg
√ Променената мярка 60/40 ще действа до края на септември, реши НСТС
Възстановяването на заетостта се очаква да започне в края на годината, каза министърът на труда и социалната
политика Деница Сачева
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) единодушно подкрепи проекта за решение на министерско
постановление, с което се определят условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта след периода
на извънредното положение. Предложеният проект регламентира краткосрочна мярка за изплащане на средства на
работодателите от засегнатите сектори и икономически дейности, за да могат да запазят работните места на своите
служители.
Около 500 млн. лв. ще струва изпълнението на проекта.
Схемата в сегашния й вид ще действа до 30 юни. С промените ще продължи да действа от 1 юли до до 30 септември, а
при необходимост и до по-късно. Тя вече ще е отворена и за наемане на безработни от Бюрата по труда.

5

„За всеки осигурен работник или служител ще се предоставят средства в размер на 60 на сто от осигурителния доход за
месец май 2020 г. и 60 на сто от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя. Средствата се изплащат за
не повече от 3 месеца, в период от 1 юли до 30 септември 2020 г.“, обясни вицепремиерът Мариана Николова, цитирана
от БГНЕС.
Синдикалните и работодателски организации също подкрепиха проекта, но дадоха и свои допълнителни бележки и
предложения. КНСБ и КТ „Подкрепа“ изразиха мнение, че част от предложенията е необходимо да претърпят корекции.
Разширява се обхватът на секторите, които могат да кандидатстват. Акцентира се най-вече на хотелиерство,
ресторантьорство и сезонните работници.
Възстановяването на заетостта се очаква да започне едва в края на годината. Това заяви министърът на труда и
социалната политика Деница Сачева по време на представянето на новия дизайн на мярката 60/40 на заседанието на
Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Социалните партньори се споразумяха как схемата 60/40 да продължи и след извънредното положение.
"Всички работодателски организации подкрепиха проекта за постановление. Смятаме, че той значително разширява
обхвата и ще спомогне за запазване на заетостта в следващите 3 до 6 месеца. Надяваме се от септември да започне
възстановяване и ръст на заетостта. Имаме уверение, че ако това не се случи, ще се помисли за удължаване и по-ясно
таргитиране на засегнатите сектори. Това постановление, което очакваме да влезе в сила от 1 юли, отчита всички
направени предложения от март досега от работодателските организации. Направихме някои дребни предложения за
корекции, като цяло всички работодателски организации подкрепиха това споразумение. То ще спомогне за запазване
на заетостта и в подкрепа на компаниите. Другите мерки за подкрепа се забавиха значително", заяви председателят на
АИКБ Васил Велев.
Според изготвената прогноза за актуализация на държавния бюджет се очаква БВП през текущата година да спадне с 3%
в реално изражение. Очакванията са броят на заетите да се понижи с 3,7 на сто през второто тримесечие и 5,3 на сто през
третото тримесечие на годишна база. Средният за годината спад на заетите се оценява на 2,1 на сто, каза Сачева.
Очакванията на Агенцията по заетостта за средногодишния брой на регистрираните безработни при сценарий на бързо
възстановяване на секторите хотелиерство и ресторантьорство, прераработваща промишленост, възлиза на 253 000. В
случай, че това не се случи, се очаква броят им да стане 274 хиляди, предаде БТА.
По данни на Агенцията по заетостта към 25 юни броят на регистрираните безработни в страната е 277 610 души. На
същата дата през 2019 са регистрирани общо 169 891 безработни, като нарастването на годишна база се изчислява на 107
719 души. За периода 13 март - 25 юни безработните са се увеличили със 76 859 души.
В периода от 24 март до 25 юни са постъпили заявления от 128 880 безработни за изплащане на обезщетения за
безработица. От 13 март до 25 юни са постъпили на работа 78 568 безработни.
Към 24 юни 2020 година са одобрени и предоставени на НОИ 8 554 заявления по схемата 60/40, като те се отнасят за 155
371 души. Изплатените средства по данни на НОИ към 23 юни са 114,7 млн. лева.
Проектът на постановлението трябва да бъде окончателно одобрен на следващото заседание на Министерски съвет и да
влезе в сила от 1 юли, но изплащането на средствата в размер на около 500 млн. лева ще започне едва след
положително решение на Европейската комисия за съвместимостта на помощите с вътрешния пазар.
Работодателите ще подават заявление в бюрата по труда, обслужващи територията по мястото на полагане на труд на
работниците и служителите, а специална комисия ще разглежда документите в срок от 10 работни дни.
Dnes.bg
√ Как схемата 60/40 да продължи и след извънредното положение?
Прогноза: Заетостта се възстановява едва от края на годината
Възстановяването на заетостта се очаква да започне едва в края на годината. Това заяви министърът на труда и
социалната политика Деница Сачева по време на представянето на новия дизайн на мярката 60/40 на заседанието на
Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Партньорите се споразумяха как схемата 60/40 да продължи и след извънредното положение.
"Всички работодателски организации подкрепиха проекта за постановление. Смятаме, че той значително разширява
обхвата и ще спомогне за запазване на заетостта в следващите 3 до 6 месеца. Надяваме се от септември да започне
възстановяване и ръст на заетостта. Имаме уверение, че ако това не се случи, ще се помисли за удължаване и по-ясно
таргитиране на засегнатите сектори. Това постановление, което очакваме да влезе в сила от 1 юли, отчита всички
направени предложения от март досега от работодателските организации. Направихме някои дребни предложения за
корекции, като цяло всички работодателски организации подкрепиха това споразумение. То ще спомогне за запазване
на заетостта и в подкрепа на компаниите. Другите мерки за подкрепа се забавиха значително", заяви председателят на
АИКБ Васил Велев.
Схемата 60/40 вече ще е отворена и за наемане на безработни от Бюрата по труда, поясни още социалният министър.
С новия дизайн на мярката се разширява обхватът на кандидатстващите, но се слага акцент върху сезонните работници,
и секторите на хотелиерството и ресторантьорството. Средства няма да се изплащат на служители в секторите Горско,
Рибно стопанство, застрахователни компании, държавно управление, дейности на домакинства, като работодатели,както
и на екс териториални организации и служби. В сектор Здравеопазване, тези които няма договор с НЗОК, пък ще получат
право да кандидатстват за компенсация, право получават и лекарите по дентална медицина, както и други дейности от
хуманно здравеопазване – кръвни банки, тъканни банки и други, разясни Сачева.
От 1 юли мярката 60/40 ще действа съвместно с две други по ОП "Развитие на човешките ресурси".
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"Работодателите ще могат да кандидатстват както по мярката 60/40, така и за компенсации от 290 лева в секторите
"Пътнически превоз" и "Туризъм". Общият размер на работодателите, които ползват и двете мерки, ще бъде до 80 %,
като от 1 юли работодателите ще могат да кандидатстват и по мярката "Заетост за теб", с която биха могли да наемат
безработни лица за период от 3 месеца, за които ще получават 610 лева, плюс осигуровките. Ако работодател
кандидатства по мярката "Заетост за теб", заедно с 60/40, не може да кандидатства за едно и също лице", уточни
социалният министър.
По новия дизайн на мярката 60/40 отпада изискването работодателите да са платили данъци и осигуровки за 2020
година, с условието, че трябва да са ги декларирали като дължими. Условието е задълженията им към държавната хазна
да са платени до 31 декември 2019 година.
Според изготвената прогноза за актуализация на държавния бюджет се очаква БВП през текущата година да спадне с 3%
в реално изражение. Очакванията са броят на заетите да се понижи с 3,7 на сто през второто тримесечие и 5,3 на сто през
третото тримесечие на годишна база. Средният за годината спад на заетите се оценява на 2,1 процента, каза Сачева.
Очакванията на Агенцията по заетостта за средногодишния брой на регистрираните безработни при сценарий на бързо
възстановяване на секторите хотелиерство и ресторантьорство, прераработваща промишленост, възлиза на 253 000. В
случай, че това не се случи, се очаква броят им да стане 274 хиляди, предаде БТА.
По данни на Агенцията по заетостта към 25 юни броят на регистрираните безработни в страната е 277 610 души. На
същата дата през 2019 са регистрирани общо 169 891 безработни, като нарастването на годишна база се изчислява на 107
719 души. За периода 13 март - 25 юни безработните са се увеличили със 76 859 души.
В периода от 24 март до 25 юни са постъпили заявления от 128 880 безработни за изплащане на обезщетения за
безработица. От 13 март до 25 юни са постъпили на работа 78 568 безработни.
Към 24 юни 2020 година са одобрени и предоставени на НОИ 8 554 заявления по схемата 60/40, като те се отнасят за 155
371 души. Изплатените средства по данни на НОИ към 23 юни са 114,7 млн. лева.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Б. Борисов: Подобряване на бизнес климата в страната в условията на Covid-19
В условията на криза от Covid-19 бизнес климатът у нас се подобрява за втори пореден месец. Това отчита НСИ Национален статистически институт в последното си проучване за стопанската конюнктура в България през месец юни,
посочи в социалната мрежа Фейсбук премиерът Бойко Борисов
След като през април спадът стигна до 42%, общият показател на бизнес климата нараства с 11,8 пункта през май и с още
11,4 пункта през юни, показаха оповестените по-рано през деня данни на НСИ. Според статистическия институт
подобрението е в резултат на по-благоприятния бизнес климат в секторите промишленост, строителство, търговия на
дребно и услуги.
Въпреки пандемията много сектори у нас не са спирали работа, написа Борисов и допълни: "Продължаваме с помощта
към българските предприятия. С подкрепата и от ЕС се надяваме скоро икономиката на България да се върне в онази
отлична кондиция, в която беше и преди кризата".
Подобряване на бизнес нагласите в нашата страна и в рамките на целия ЕС отчете и последното аналогично проучване на
Европейската комисия.
√ Кръгла маса в НС ще обсъди Закона за биологичното разнообразие
Спорните промени в Закона за биологичното разнообразие ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни на кръгла
маса в Парламента. Експертната дискусия се организира по инициатива на председателя на парламентарната комисия по
околната среда и водите Ивелина Василева, която в края на миналата седмица заяви, че от ГЕРБ няма да подкрепят
поправките, внесени от коалиционния партньор НФСБ.
Ден след масовите протести в защита на българската природа, председателят на парламентарната комисия по околна
среда Ивелина Василева даде заявка, че ще се търси ефективен начин за управление на защитените зони:
„Това е духът на екологичното законодателство – да се опира на научното мнение.“
Точно обратното предвиждат оспорваните промени, подготвени от бившия екоминистър Нено Димов и допълнени от
Валери Симеонов. Поправките изключват българските учени от процеса на управление на защитените зони, но
същевременно ги задължават да предоставят безвъзмездно своите първични данни и експертиза на МОСВ за
изготвянето на документи. Екологът и настоящ общински съветник Тома Белев:
„Всичко ще бъде в ръцете на министъра, към когото няма изисквания, и ще взима решенията по усмотрение.“
Недоволство предизвиква и условието за задължителното разработване на териториални планове за управление, което
ще доведе до дублиране на дейностите между регионалните екоинспекции и националните и природни паркове,
алармират природозащитниците. Според тях с управлението на защитените зони трябва да бъде натоварена найподходящата структура.
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√ НСИ отчита подобрение на бизнес климата за втори пореден месец
През юни 2020 г. стопанската конюнктура в страната отбелязва положителна промяна за втори пореден месец, след като
през април бизнес климатът се срина до най-ниско ниво от февруари 1997 г., когато беше в сила финансовоикономическата криза след управлението на кабинета "Виденов", показва последното проучване на Националният
статистически институт (НСИ).
Общият показател на бизнес климата нараства през юни с 11,4 пункта след повишение с 11,8 пункта през май,
заличавайки за втори пореден месец част от драматичния спад с близо 42 пункта през април, когато индексът се
доближи на едва 4,4 пункта от рекордното си дъно от февруари 1997 година.
Подобрението е в резултат на по-благоприятния бизнес климат във всички наблюдавани сектори - промишленост,
строителство, търговия на дребно и услуги.

Общ бизнес климат индекс
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през юни с 9,7 пункта след повишение с 11,4 пункта
медец по-рано, като подобрението се дължи на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи
за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно осигуреността на производството с поръчки се оценява като
достатъчна, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствена активност през следващите три месеца,
отчита НСИ.
Основен фактор, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължава да бъдат свързан с несигурната икономическа
среда, показват последните данни на статистиката.
По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат те да останат без
промяна през следващите три месеца.
През юни 2020 година показателят "бизнес климат в строителството" отскача с 14,4 пункта след повишение със 17,3
пункта през май, заличавайки част от срива с цели 45,6 пункта през април. И тук повишението се дължи на подобрените
оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно получените нови
поръчки през последния месец се увеличават, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са пооптимистични.
Основната пречка за развитието на дейността в отрасъла продължава да е несигурната икономическа среда.
По отношение на продажните цени мнозинството строителни предприемачи очакват те да запазят своето равнище през
следващите три месеца, показва последната анкета на НСИ.
През юни съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" също отчита добър растеж от 15,8 пункта след
повишение с 16,2 пункта през май, парирайки част от драматични спад през април, когато индексът се срина с 52,0
пункта. И тук подобрение се дължи на по-благоприятни оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес
състоянието на предприятията. Анкетата на НСИ регистрира и по-позитивни мнения относно обема на продажбите през
последните три месеца, като и очакванията им за следващите три и поръчките от доставчиците през следващите три
месеца.
Според търговците на дребно основните пречки за развитието на дейността в сектора са свързани с несигурната
икономическа среда, следвани от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.
Относно продажните цени в отрасъла се отчитат известни очаквания за тяхното повишение, макар че по-голямата част от
търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.
Повишение през юни със 7,0 пункта отчита съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" след нарастване с
2,5 пункта през май и срив с 47,1 пункта през април. Това подобрение се дължи на по-позитивните очаквания на
мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Наблюдава се известно
подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца.
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И в този сектор несигурната икономическа среда е най-сериозният проблем, затрудняващи бизнеса, следван от
недостатъчното търсене.
Мениджърите в сферата на услугите предвиждат цените да запазват своето равнище през следващите три месеца.
√ Макрон обеща 15 млрд. за превръщане на френската икономика в по-екологична
Президентът на Франция Еманюел Макрон обеща да похарчи 15 милиарда евро за ускоряване на процеса на
превръщане на френската икономика в по-екологична и "по-зелен", предаде Франс прес.
Пред основания от него Граждански съвет по климата Макрон изрази дори готовност да свика референдум за включване
на мерките за борба срещу климатичните промени в конституцията на Франция.
Макрон обаче каза, че не одобрява предложението на съвета за данък от 4 процента върху дивидентите за подпомагане
на финансирането на екологичните мерки, като посочи, че това би обезкуражило инвестициите.
Изявлението идва ден след вчерашните местни избори, в които партията на Макрон не можа да удържи победа в нито
един голям град - за разлика от Зелените.
Сред спечелените от тях кметски места са тези на Лион, Бордо и Страсбург. А следващите президентски избори са след 2
години.
News.bg
√ От 1 юли столичани плащат данъците си само онлайн и по банков път
От 1 юли плащанията към НАП за София ще се извършват само по електронен и банков път, съобщава БНТ.
Причината е, че банката, която работи с Приходната агенция, е решила от началото на следващия месец да закрие
клоновете си в офисите на НАП в столицата.
Аргументът е, че заради масовото навлизане на онлайн и мобилното банкиране много от гражданите и фирмите
предпочитат тези канали, които са по-удобни и бързи.
От НАП уверяват, че това не променя съществено картината за плащане на данъците и осигуровките и напомнят, че
сумите ще може да се плащат физически на ПОС терминалите в клоновете на Агенцията, както и чрез електронната
услуга за плащане в портала на ведомството.
Говорителят на Приходната агенция Росен Бъчваров поясни, че всички електронни плащания, които НАП предоставя през
портала за електронни услуги са никакви допълнителни такси. Също без никакви такси са и плащанията на ПОС терминал
във всеки офис на НАП.
Плащането може да се извършва и от всяка банка в страната, но в този случай може да има допълнителни такси.
Офисите на НАП в страната, в които има банкови гишета, ще продължат да работят по досегашния начин и занапред.
Investor.bg
√ Нормативните промени за МСП трябва да се прилагат бързо, съветват експерти
През есента е реалистично да се помисли за втори етап на подпомагане на фирмите, посочиха Елеонора Негулова и
адвокат Николай Войнов
За съживяването на бизнеса на малките и средните предприятия трябва да се действа бързо. Около това мнение се
обединиха Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес, и Николай Войнов,
адвокат от „Пенков, Марков и партньори“, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
Елеонора Негулова посочи, че за българското общество МСП са изключително важни, тъй като са голям работодател.
„Възстановяването е бавно, а една трета не смеят да рестартират. Някои от микро предприятията се отказват от втори
шанс – те са гъвкави, но резервите им се ограничени и затова е важно да бъдат подкрепени“, обясни тя.
По думите й пазарът се развива непредвидимо в определени сектори.
„Хората, които взимат решения, трябва да бъдат отговорни. Малкият бизнес поддържа местните общности и в повечето
населени места е единственият работодател и инвеститор“, коментира Негулова.
Тя очерта като проблем липсата на национална мрежа за подкрепа на малкия бизнес, тъй като по места няма кой да
консултира малките предприемачи – как да си променят стратегиите, как да се адаптират.
„Очаквам допълнително забавяне на помощта за средните предприятия“, прогнозира Николай Войнов и коментира,
че през есента е реалистично да се помисли за втори етап на подпомагане на фирмите.
Според него поне засега не трябва да се променя нормативната рамка, но подчерта, че бързината, с която ще стигна
подкрепата до бизнеса, е изключително важна.
Адвокатът обърна внимание и на факта, че процесът по кандидатстване за подкрепа показва, че МСП имат проблем и с
дигитализацията.
√ Меркел за европейския бюджет: Все още имаме да извървим дълг път
Според канцлера и френския президент споразумение за многогодишната финансова рамка и възстановителния
фонд може да има през юли
Германският канцлер Ангеа Меркел се надява, че страните членки на Европейския съюз ще превъзмогнат различията си
по многогодишната финансова рамка, както и по спасителния фонд за последствията от коронавируса и то още на
следващата среща на върха през юли.

9

По думите й все още остават да бъдат проведени „безброй“ разговори, каза тя по време на съвместна пресконференция
с френския президент Еманюел Макрон, цитирана от Ройтерс. Въпреки това тя заяви, че двамата се надяват да бъде
намерено решение „въпреки че все още трябва да бъде извървян дълъг път“.
Европейските лидери ще се опитат да изгладят различията си по време следващата среща на върха на 17-18 юли относно
предложението на Европейската комисия за заемане на 500 млрд. евро от пазара, като със средствата трябва да се
финансира спасителната програма на блока за пострадалите икономики от коронавирусната пандемия.
Макрон също повтори позицията си, че сделка по европейския бюджет и спасителната програма може да бъде постигнат
на срещата през юли. Той заяви, че фондът трябва да е под формата на грантове за 500 млрд. евро за най-тежко
засегнатите страни.
„Канцлерът и аз го записахме черно на бяло: това е нашият абсолютен приоритет“, каза той.
Меркел, която първоначално беше против предложението на френския президент за възстановителен фонд,
впоследствие оттегли германската опозиция за общ дълг, след като стана ясно, че пандемията е по-голяма заплаха за ЕС
от очакваното.
БНТ
√ Премиерът поиска гъвкав фонд за справедлив преход на ЕС от COVID-19
Министър-председателят Бойко Борисов проведе видеоконферентен разговор с председателя на Европейския съвет
Шарл Мишел.
Двамата обсъдиха Плана за възстановяване на Европа в отговор на кризата, породена от COVID-19, и новия дългосрочен
бюджет на ЕС. Темата ще бъде основна за първото присъствено заседание на лидерите на ЕС в Брюксел след
рестриктивните мерки заради пандемията, което ще се проведе на 17 и 18 юли в белгийската столица.
По време на разговора българският министър-председател изтъкна, че предложението на Европейката комисия от 27
май е изключително балансирано, като се има предвид сериозните предизвикателства заради пандемията от COVID-19.
Премиерът Борисов изрази надежда, че и предложението на председателя на Европейския съвет за заседанието на 17 и
18 юли ще бъде балансирано и ще отчита стартовата позиция на икономиките на всяка държава членка, както и силата
им на реакция при кризи.
"За България е важно Кохезионната и Общата селскостопанска политика да бъдат запазени на нивата на настоящото
предложение", категоричен бе Борисов пред Шарл Мишел.
Българският премиер напомни, че традиционните бюджетни политики на ЕС са от ключово значение за изравняване на
общоевропейските стандарти във всички държави членки и за повишаване на конкурентоспособността.
По отношение на Многогодишната финансова рамка Борисов също отчете като положително адекватното финансиране
по въпросите на миграцията и сигурността, което съвпада с разбирането на премиера за ключовото значение на
опазването на външните граници на ЕС.
Министър-председателят Бойко Борисов добави, че Фондът за справедлив преход на ЕС е нужно да бъде по-гъвкав, за да
отговори в максимална степен на актуалните предизвикателства пред държавите членки. В този смисъл според
българския премиер е добре да се помисли върху възможността Фондът да предвиди и средства за насърчаване и
развиване на мощности за зелена енергия в региони, в които досега не са съществували енергийни мощности.
"Когато това се реализира, повече региони ще имат възможност да носят "зелен" позитив за икономиката на ЕС",
отбеляза премиерът Борисов пред председателя на Европейския съвет.
По време на видеоконферентния разговор подробно бе обсъдено предложението, което Шарл Мишел ще представи на
лидерите от Европейския съвет на присъственото заседание в Брюксел в средата на юли, включващо актуализиран
проект на многогодишната финансова рамка и инструмента "Следващо поколение ЕС".
Инструментът "Следващо поколение ЕС", създаден в отговор на предизвикателствата в борбата срещу COVID-19, се
състои от три стълба: подкрепа на държавите-членки за инвестиции и реформи; засилване на икономиката на ЕС чрез
стимулиране на частните инвестиции; извличане на поуки от кризата.
Първият стълб включва в себе си Инструмента за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход. Третият
стълб предвижда подсилване на механизма за гражданска защита, създаване на нова програма "Здраве" за инвестиране
в здравната система на ЕС и подсилване на програмата "Хоризонт Европа" в частта й за финансиране на научни
изследвания.
√ Министър Сачева: Бизнесът ще получи повече подкрепа от държавата още от 1 юли
Нови мерки в подкрепа на бизнеса влизат в сила от 1 юли, съобщи в студиото на "Още от деня" социалният министър
Деница Сачева.
Мярката 60/40 е с нов дизайн: вече обхваща освен ресторантьорството и хотелиерството, секторите транспорт и
пътнически превози, здравеопазване и образование. В новия си вид мярката 60/40 ще работи от 1 юли до 30 септември,
но в зависимост от това дали е успешна, правителството е с готовност да удължи действието ѝ до края на годината, обяви
Деница Сачева.
За компенсации вече могат да кандидатстват лекари по дентална медицина, кръвни и тъканни банки, частни детски ясли,
частни детски градини.
Работниците и служителите от сектор пътнически превози и туризъм ще могат да кандидатстват и за допълнителна
помощ от 290 лв., която се финансира от ОП "Развите на човешките ресурси".
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"По този начин за пътнически транспорт и туризъм мярката всъщност става 80/20. 290 лв. за работник и служител. Това е
40% от МРЗ и съответният процент осигуровки за тези 40% от МРЗ", поясни министър Сачева.
Отделно, от 1 юли ще бъдат отпуснати 160 милиона лева за дребния бизнес. От тях ще могат да се възползват фирми от
ресторантьорството, туризма, транспорта, търговията на дребно и преработвателната промишленост. Само за
туристическия бранш ще бъдат определени 50 милиона лева.
Целта е да се осигури плавен преход за икономиката и социалната сфера от сегашната криза към един по-сигурен
момент в бъдеще, обясни социалният министър.
Сачева обяви и помощ за около 44 хиляди ученици, които започват наесен 8 клас. Правителството ще отпусне помощ от
250 лв. на ученик при допод на член от семейството под 450 лв. Идеята е да се подпомогнат и стимулират учащи се,
които не са могли пълноценно да участват в онлайн обучението по време на извънредната ситуция поради
коронавируса.
За днешните си разговори със синдикатите по замисляните промени в трудовото законодателство Сачева каза, че се
надява да бъде постигнато съгласие, както това е станало с решението за нощния труд, обявено преди няколко дни.
Вижте целия разговор във видеото.
√ Емил Караниколов: Одобрени са над 2 000 проекта за подпомагане на малки предприятия
До няколко дни ще започне разплащането към микро- и малки фирми, които кандидатстваха за подпомагане заради
кризата с коронавируса. Средствата са осигурени от Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност".
До сега има одобрени над 2000 проекта от 27 хиляди подадени заявления - обяви на среща с бизнеса в Пловдив
министърът на икономиката Емил Караниколов. А до края на годината в Пловдив ще отворят врати 4 нови завода, които
ще получат сертификати за инвеститор клас А.
Караниколов коментира и решението на Европейската комисия, която одобри схема в размер на 200 милиона лева за
подкрепа на средни предприятия, засегнати от пандемията.
Емил Караниколов - министър на икономиката: Оттук нататък предстои в Европа да се говори за скъсяване на връзките
на доставки, бизнесът в Европа разбра, че това далечно място, от където си доставяме всичко, е грешно за Европа, от
тази гледна точка България и Хърватия ще имаме изключителен шанс да се възползваме. Затова аз тук ще призова
бизнеса каквито проекти имаме, да ги предлагаме, ние работим с международни компании, имаме 30 проекта.
√ От 13 юли започва прием по мярката "Кризисно съхранение на вино“
От 13 до 24 юли ще се проведе прием по мярка "Кризисно съхранение на вино“, съобщават от Министерството на
земеделието, храните и горите.
Това е петата мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., по
която ДФ "Земеделие“ отваря прием от началото на 2020 година. Мярката ще се прилага само през финансовата 2020 г.
Целта й е преодоляване на смущенията на пазара в лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19.
По мярка "Кризисно съхранение на вино“ се подпомагат произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара, с
цел постепенното възвръщане на неговата икономическа жизнеспособност. Съхранението на вино ще се извършва в
складове или собствени помещения за съхранение в обекти за производство на вино. За финансова помощ могат да
кандидатстват винарски предприятия, вписани в лозарския регистър като винопроизводители, съгласно Закона за виното
и спиртните напитки. Други допустими кандидати са още организации на производители, асоциации на организации на
производители, групи производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.
Допустимият период за подпомагане на складирани количества вино по мярката е 4 май – 20 септември 2020 г. Размерът
на финансовата помощ е 0,04 лв. за един литър вино, складирано за период от 1 месец, или
еквивалентната/преизчислената стойност на ден. Максималният размер на съфинансирането от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието по мярката е 100 % от стойността на допустимите разходи.
На официалната интернет страница на ДФ "Земеделие“ са публикувани образци на документите за кандидатстване.
Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ "Земеделие“,
ул. "Гусла" 3, отдел "Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на един от следните
телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534. С цел избягване на големи струпвания от хора, молим
бенефициентите да спазват стриктно предварително записаните часове.
√ София сред 20-те най-технологични градове в Европа. Кой е №1?
София се нареди в Топ 20 на най-перспективните за инвестиции, технологии, иновации и стартъпи градове в Европа.
Столицата ни заема точно 20-тото място от 76 градове, включени в класацията Tech Cities of the Future.
При оценката са взети под внимание следните параметри: привличане на инвестиции, наличие на квалифицирани
служители и развита инфраструктура.
Класацията е оглавена от Лондон. В първата петица влизат още Париж, Дъблин, Амстердам и Берлин.
От балканските градове на по-предно място е Букурещ, който заемайки достойното 7 място.
София също може да се похвали със сериозен успех, защото се нарежда непосредствено след мегаполиса Москва /18
място/ и Хелзинки /19 място/.
Столицата ни изпреварва и Милано /21 място/, Прага /22 място/ и Талин /23 място/, а столицата на Естония отдавна се
слави като един от най-модерните и смарт градове в Европа.
Класацията Тech Cities of the Future 2020/21 е съставена от списание fDi Intelligence и специализираното издание на
технологии и иновации TNW (The Next Web) технологии.
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√ Брюксел представя първите докладите за върховенството на закона през септември
Европейската комисия ще представи през септември първите доклади за върховенството на закона във всички държави
от Европейския съюз, които са част от новия механизъм за наблюдение. До сега Брюксел следеше съдебната реформа и
борбата с корупцията и организираната престъпност само в България и Румъния.
Получаването на европейски средства от следващата година ще бъде силно обвързано със спазването на принципите на
правовата държава.
Всяка страна ще бъде оценявана поотделно от Брюксел въз основа на информация, която Еврокомисията получава не
само от правителствата, но и от неправителствения сектор, граждански сдружения и други международни организации.
Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндърс съобщи пред евродепутати, че вече се работи по първите доклади и те
ще бъдат представи през есента.
Дидие Рейндърс, Еврокомисия по правосъдието: Докладът за върховенството на закона ще бъде всеобхватен, той ще се
занимава и с въпроси, свързани с борбата с корупцията, свободата на медиите, плурализма и взаимодействието и
баланса между институциите. Механизмът за върховенството на закона ще вземе под внимание и извънредните мерки,
въведени по време на пандемията от COVID-19, ако те имат отношение към принципите на правовата държава.
Брюксел все още не е обявил официално какво ще стане с наблюдението върху България и Румъния по Механизма за
сътрудничество и проверка.
За България Еврокомисията обяви миналата година, че наблюдението може да отпадне след положително мнение от
страна и на другите две евроинституции. Европарламентът вече подкрепи отпадането, но Съветът все още не се е
произнесъл.
Дума
√ Румен Радев: Недопустимо е прокуратурата да влиза в политически игри
Държавното обвинение е заинтересована страна и не може да осигури независима експертиза на премиерските
записи, смята президентът
Остро недоверие към прокуратурата пролича от думите на президента Румен Радев, който посети Козлодуй вчера.
Държавният глава направи коментари след въпроси за разпитвани от държавното обвинение служители в
президентската институция. "Не бързам със своите действия и по отношение на г-н Пламен Узунов. Ако вярвах в
безпристрастността на прокуратурата, щях много бързо да взема най-лесното решение за неговото отстраняване, но сами
виждате, че при тази очевидна тенденциозност на прокуратурата и то с нарушение на закона и вземане на страна в
политическите игри, това за мен е недопустимо. Едно такова заиграване е несъвместимо с демокрацията", заяви
президентът. По думите му този казус е много по-важен, отколкото действията на Узунов, за които може да реши само и
единствено съдът.
Радев продължава да настоява за независима експертиза на изтеклите в медиите записи, за които се твърди, че са на
Бойко Борисов. Според него проверката не може да бъде осигурена от българската прокуратура, която е заинтересована
страна. В един от записите името на главния прокурор лично се споменава като възторжен фен на премиера, напомни
той. Записите наистина са тревожни, защото ако се установи тяхната автентичност, това показва и на Европа кой и как
управлява, подчерта президентът. Помолен да коментира призивите от записа към президента да се подхожда с
подигравка и насмешка, държавният глава изрази надежда приоритетите в управленските политики на министърпредседателя да не са интригите. "Върнете се в този период, за който се отнася записът, а и не само за този период,
вижте какво се излъчва по новините. Сами си направете преценка дали наистина така е било излъчено по новините и
това веднага ще ви даде отговор на въпроса дали са автентични записите", посочи той.
Президентът отново подчерта, че е необходим "еднакъв аршин" от прокуратурата за всички и фокус върху огромните
злоупотреби. "Там, където изтича обществен ресурс, там, където има огромна корупция, категорично независими
експертизи, установяване на истината. Нашето общество има крещяща нужда от справедливост и прокуратурата е
длъжна да я даде", заяви държавният глава. Радев призова да се разследва всичко, за което има подозрения, че е
нарушение на закона, но това да става по ясни правила. "Има Конституция и не трябва прокуратурата да показва
изключителна охота към някои случаи и бездействие, мълчание и боязливост към други случаи. Това срива доверието",
напомни Радев.
Президентът смята, че срещите му от последните седмици показват, че страхът и манипулациите, с които се облъчват
гражданите, не могат да спрат зараждащите се промени в обществото. "Еколозите защитиха българската природа,
българският съд отстоява своята самостоятелност, хората масово излизат и настояват за промяна и тази промяна е
неизбежна. Репресиите могат само да я ускорят", каза държавният глава.
√ Плоският данък вече не е "свещена крава"
Той засилва разслоението на бедни и богати, по което и без това сме първи в ЕС
Постоянните скандали във властта и психозата, създадена с коронавируса, като че ли оставиха на заден план същностни
проблеми за функционирането на държавата. А променената обстановка изисква точно обратното. Един такъв проблем е
нуждата от въвеждането на прогресивен данък и у нас, за който пледира левицата, и за чиято подкрепа се чуват все
повече гласове. В момента в ЕС освен България, с плосък данък върху доходите са само прибалтийските държави и
Румъния. Покрай свалянето на ДДС за хотелите и ресторантите се появиха спекулации, че властта у нас вече е "узряла" за
тази промяна. Владислав Горанов, който е сред най-праволинейните и яростни защитници на статуквото с плоския налог,
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дори намекна, че може да се стигне до промяна в цялостната данъчна система. А аргументите за нуждата от прогресивно
данъчно облагане стават все повече.
Преди месец се появи и поредната статистика от ЕС, която показа, че през 2019-а страната ни регистрира за кой ли път
връх в разделението между бедни и богати в обществото. България продължава да води негативната класация в ЕС по
неравенство в доходите, като отново сме на първо място по процент от населението, което живее в тежки материални
лишения.
Едва ли си струва да се доказва, че плоският данък е форма на геноцид спрямо 95% от населението на България и
източник за забогатяване на 5-те процента, в които са съсредоточени над 80% от богатството на страната. Твърденията на
Горанов, че ползата била за "средната класа" са
абсурдни на фона на реалността
Повече от задължително е да бъде въведен прогресивният данък, защото на практика данъчното облагане за бедните е
безкрайно. Те дължат данък върху приходите си, дори когато не могат да покрият разходите си с тях, докато 10-те
процента за богатите не се и усещат.
Нека разгледаме прост пример, доста актуален в днешно време. Младо семейство с две деца изкарва от заплати 30 000
лв. на година. Разходите за лихви по ипотеката са 12 000 лв., разходите за храна, дрехи, ток, вода, парно и т.н. са още 18
000 лв. и общо достигат 30 000 лв. Това младо семейство ще плати 3000 лв. данък общ доход и ще е "на загуба" от 3000
лв.
В същото време богато младо семейство има доходи от лихви, наеми, собствен бизнес и т.н. и изкарва 1 млн. лв. на
година. То също може да оцелее с разходи за 30 000 лв., но да приемем, че тъй като е богато, харчи 3,3 пъти повече, или
100 000 лв. То ще плати и 100 000 лв. данък, но ще бъде на печалба от 800 000 лв. Следващата година тези 800 000 лв. ще
му носят нов доход, докато средностатистическото семейство с 30 000 лв. доход ще трябва да покрива минуса от 3000 лв.
с доходите си от следващата година.
Проблем е също, че държавата не признава разходите на хората, независимо дали са бедни и богати. Богатите обаче им
излиза сметката да поддържат фирма (разходът за нея е до 3000 лв. на година), през която могат да прекарват всички
разходи - за ток, за вода, за нов лаптоп, за екскурзия в чужбина, която минава за тиймбилдинг, и т.н.
Така средностатистическото семейство ще агонизира, ще свива разходи при растящите цени, няма да има пари за
никакви екстри или за повече свободно време. Напротив, родителите ще трябва да работят и на второ място или да
приемат работа на смени, или далеч от дома, което разбива семействата. Богатото семейство обратно - ще продължи да
богатее и без да работи, използвайки само капитала си. То е достигнало етап парите да работят за него и може спокойно
да си почива на море по 150 дни в годината.
Кога обаче средностатистическото семейство ще достигне момента парите да работят за него, а не то за пари? Точно
никога.
Това е "капан на бедността"
както описват ситуацията експертите.
Отмяна на плоския данък, част от рекламата на България пред чуждестранните инвеститори, звучи революционно.
Въведен бе през 2008 г. от правителството на тройната коалиция с премиер Сергей Станишев, но за отмяната му от
няколко години настояват пак социалистите, подкрепени и от синдикатите. Безрезултатно, защото управляващите гледат
на плоския данък като на свещена крава, като нещо завинаги дадено, което не подлежи на съмнение. В света, разбира
се, постъпват обратното - когато се стигне до ситуация, при която се изчерпат възможностите за растеж и инвестициите
започват да падат, се променят и данъчните механизми.
Прави впечатление обаче, че политици и от десния спектър също вече говорят за премахване на плоския данък.
"Новото Народно събрание, което ще се сформира през 2021 г., ще трябва да започне дебата за въвеждане на
прогресивното данъчно облагане, при което богатите хора да плащат повече - моето уважение към всеки, който по
честен начин е изградил своето богатство." Тези думи са не на кой да е, а на... бившия президент Росен Плевнелиев в
интервю за националното радио. Самият той е сред най-богатите български политици според официалните данни в
имуществените им декларации. Какви са причините да стане толкова "социален" е трудно да се каже, вероятно
наблюдава как постъпват хората в чужбина. Според Плевнелиев плоският подоходен данък от 10% е извървял своя път.
Същата позиция преди време разви и управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева,
с която премиерът Бойко Борисов често се съветва. Разумното прогресивно облагане не пречи на растежа, а даже
помага, защото намалява неравенството в обществото, казва тя. Факт е, че прогресивната данъчна система е и
преобладаващият модел в държавите с по-развити икономики и социални системи в Западна и Северна Европа.
Водещи икономисти у нас определят облагането на доходите в България в момента като регресивно, т.е. бедните плащат
повече, тъй като заради максималния осигурителен праг от 3000 лв. и липсата на необлагаем праг данъчноосигурителната тежест на хората с по-ниски заплати е много по-висока от тази на получаващите над 3000 лв.
По думите на проф. Боян Дуранкев плоският данък вече е изключително вреден и нещо повече - станал е
опасен за бъдещето на страната
от всякаква гледна точка, защото създава огромно разслоение в доходите на населението. Той припомня също, че
България е на първо място в ЕС по неравенство. Данъкът не изсветлява автоматично икономиката. Българската
икономика остава с над 30% сив сектор, чийто дял в други страни е по-нисък. Плоският данък не привлича автоматично
чужди инвестиции. В момента България е на дъното по привличане на чуждестранни инвестиции. Отдавна е отминало
времето, когато налогът беше фактор за това.
Проф. Гарабед Минасян от БАН също е категоричен, че плоският данък не е изпълнил заложените цели и очакванията, с
които е бил натоварен - че инвеститорите ще бъдат склонни да увеличат инвестициите си у нас и това ще се отрази върху
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благосъстоянието на хората, както и че ще се увеличи събираемостта на данъците. "Нищо от това не се случи! Нито
едното, нито другото! Оттогава минаха 11 години. Ако погледнем как са се развивали инвестициите и БВП, инвестициите
през 2019 г. са на около 70% в съпоставими единици от инвестициите, които са били през 2008 г. Ако погледнем
събираемостта на данъците и я съпоставим във времето за последните 11 години, ще видим, че дори и през 2019 г.
събираемостта на данъците от плоския данък не съответства и е по-малко от събираемостта на тези два данъка корпоративния и данъка върху доходите, от постигнатото през 2008 г.", посочи проф. Минасян пред БНР и уточни, че има
предвид оценката на тази събираемост на база постигнатия БВП. По думите му дори и през 2019 г. делът на събраните
данъци при прилагането на плоския данък е по-нисък спрямо БВП, отколкото е бил през 2008-а. Според него въпросът
отдавна е на дневен ред, но не предизвиква дискусия сред управляващите, защото плоският данък е лесен за събиране и
е по-удобен за администрацията на финансовото министерство. "Събираемостта на данъците и постъпленията в
държавния бюджет у нас обаче са на едно от най-ниските равнища в Европейския съюз", подчертава икономистът.
ГЕРБ досега отказва да води дебат за прогресивно облагане с аргумента, че в предизборната и в управленската програма
от 2017 г. имали поет ангажимент да не се пипат основните данъци в държавата. С този мотив всяка година при
приемането на данъчните закони и на бюджета управляващите отхвърлят предложението на БСП за въвеждане на
прогресивна скала или поне на необлагаем минимум.
След като Бойко Борисов обаче пое риска да направи "грешката" (по собствените му думи) да свали ДДС на 9% за
ресторантьорския бранш за сметка на бюджета, който ще загуби от това 150 млн. лв., обещанията в програмата на ГЕРБ
губят сила. И дебатът за данъчната система на практика е открит. Дали наистина ще има промяна и каква ще е тя?
Предстои да разберем наесен.
√ Опитът на държавата да влезе в ПИБ отива на съд
Опитът на държавата да придобие акции в Първа инвестиционна банка (ПИБ) отива на съд. Жалба срещу решението на
правителството са подали финансистът Владислав Панев и Албена Беляева. Делото трябва да се гледа от Върховния
административен съд, твърди Медиапул.
Държавата реши да придобие до 19% от акциите в ПИБ преди две седмици. За тях ще бъдат платени около 140 млн. лв.
Участието ще се случи през Българската банка за развитие (ББР). Според Панев държавата ще загуби около 70 млн. лв. от
сделката, защото ще купи акциите на цена от 5 лв.
"Борсовата цена в момента е 2,60 лв., което означава, че държавата ще придобие акции почти двойно по-скъпо. Това при
инвестиция за 140 млн лв. означава загуба от близо 70 млн. лв. За сравнение как го правят в Германия. Държавата тези
дни купува 20% от Луфтханза по 2,56 евро за акция при пазарна цена от над 9 евро. Или държавата влиза със 73% поевтино", пише Панев във фейсбук.
Според него жалбата му няма да спре сделката. Ако обаче съдът отмени решението на Министерския съвет,
управителите на ББР ще носят персонална отговорност за евентуална безстопанственост.
Капитализирането на ПИБ е последното условие, поставено от европейските институции, пред допускането на
българския лев до участие във Валутно-курсовия механизъм II, известен като чакалнята на еврозоната, а също и до
Банковия съюз на ЕС. Миналата година Европейската централна банка направи стрес тестове на 6 български банки, в
резултат на които в 2 от тях - ПИБ и Инвестбанк, бе установен капиталов недостиг.
√ 62% от българите държат спестяванията си у дома
77,6% от българите спестяват парите си, а 62% държат спестяванията си вкъщи, вместо да се доверят на банките. Това се
казва в доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) със заглавие „Финансовата
грамотност на възрастните в Югоизточна Европа“, цитиран от БГНЕС. 12,3% в извадка от 1 047 българи са финансово
грамотни, се казва още в проучването, част от проекта за техническа помощ на ОИСР за финансова помощ.
Проучването за нивото на финансова грамотност в Югоизточна Европа е проведено в България, Хърватия, Грузия,
Северна Македония, Молдова, Черна гора и Румъния.
Проучването е сред 7 422 възрастни между 18 и 79 години. Респондентите от България са 1 047 или 14% от общия брой
изследвани.
Най-висока в региона е финансовата грамотност на Молдова – 12,6% от всички участващи в проучването граждани на
страната и 61% от всички респонденти в проучването. Финансовите знания в Румъния са ниски в сравнение с останалите
страни в извадката – 11,2% от гражданите на страната и 49% от всички респонденти, участващи в проучването. За
България финансово грамотните от всички участващи в проучването са 58%.
Над 60% от възрастните в 7-те страни имат финансов контрол над домакинството и редовно планиран бюджет. От друга
страна, доверието в пенсионните планове е ниско.
Само 25% от възрастните в региона имат доверие в пенсионните си планове. В България процентът на недоверие е 39.
Около 41% от възрастните са недоволни от настоящото си финансово състояние и само една трета са удовлетворени.
Малко под 60% са отговорили, че се притесняват да посрещат текущите си разходи и твърдят, че парите са склонни да
контролират живота им.
Почти четири от всеки пет респонденти (78%) показват разбиране за концепцията за лихва по заем – най-много в Грузия
(89%), а най-малко в България (70%).
44% от българите не са наясно със значението на термина „диверсификация“ – корпоративна стратегия за влизане в нови
продукти или продуктови линии, нови услуги или нови пазари, включващи съществено различни умения, технологии и
знания.
51% в страната ни имат реална представа за стойността на парите, а 78% са наясно с текущата инфлация.
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Най-голям процент от анкетираните в Северна Македония, Румъния и България са оценили своите финансови знания
като ниски или много ниски, съответно 35%, 33%, 32%.
Възрастните в Северна Македония (72%), Молдова (69%) и Румъния (68%) са най-отговорни за изразходването на
средствата си и най-често имат планиран бюджет, в сравнение само с 50% в Хърватия, 53% в Грузия и 54% в България.
75% от гражданите на България твърдят, че следят финансите си, а 62% държат спестяванията си вкъщи. 29% се доверяват
на банките за съхранение на парите си, а 4% ги влагат в недвижими имоти. Като цяло голям процент от българите (77,6%)
спестяват парите си. 39,4% гонят дългосрочни цели, като 33,7% спестяват парите си именно заради такива цели. 18,5%
предпочитат да харчат парите си, вместо да спестяват, а 9,8% мислят само за днешния ден.
Над половината българи – 51%, се оплакват от финансов недостиг през последните 12 месеца, но само 20% вземат заеми
от семейство или приятели.
Финансовото състояние на 47% от българите ги заставя да се откажат от важни за тях неща. 39% са в невъзможност да
плащат разходите си за живот, а при цели 52% парите напълно контролират живота им.
Резултатите от финансовите знания на градските жители изглеждат по-високи от тези на селските жители в целия регион
на Югоизточна Европа, но и във всички отделни страни с изключение на Черна гора, където оценките са идентични.
Градските жители имат значително по-високи резултати в България и Хърватия, но значително по-ниски в Северна
Македония, Молдова, Черна гора и Румъния.
България е страната с най-голям процент млади хора с финансови познания, превъзхождащи възрастните.
Навсякъде в региона безработните са със значителни по-ниски финансови познания от работещите. Изключение прави
само Хърватия.
√ В Либия се пренареждат интереси и влияния
Местни и чужди сили сиризират процъфтяващата при Кадафи държава
За Либия има изявления, че "там е карма-каръшък", което означава, че текат процеси на пренареждане на картите във
всички посоки на международната сцена. Особено в региона на Близкия изток, където вече няма място за повече
претенденти за влияние и роля. Онзи Близък изток с неговата "Арабска пролет", изродила се в превръщането на
Източното Средиземноморие в ябълка на раздора. Просто защото мирисът на газ води до нескончаеми конфликти за
право на експлоатация на находища и съответно контрол върху газопроводи. Това, че те са с посока Европа е само част от
пъзела. Без съмнение налице е нова реалност, в която стари съюзи и връзки се пренареждат, а нови партньорства
обявяват амбиции за водеща роля в процеси за влияние в размирни държави. Либия и Сирия са красноречивия пример.
Турският външен министър Мевлют Чавушоглу вече заяви, че "получихме указания за съвместна работа", което потвърди
слуховете, че на този етап погледите на Анкара са се пренасочили към Вашингтон, докато процесът Астана за регулиране
на сирийския конфликт е оставен на изчакване. Да, той още не е в периферията на турската външна политика, но след
поредицата телефонни разговор на Реджеп Ердоган с Доналд Тръмп, последвали нанесения удар в Либия срещу армията
на ген. Халифа Хафтар с помощта на Анкара, явно Турция е преценила, че значението й е нараснало и сътрудничеството с
Вашингтон отново е включено в дневен ред. "Ще има полза и за двете страни, съюзнички сме в НАТО все пак" уверяват
наблюдатели в Анкара като о.з.ген. Фахри Еренел. Внушението е, че "ще се върнем към нормалното". Допълва се, че "ако
турско-американските отношения се развият както трябва в Либия, сътрудничеството може да се пренесе и в Сирия".
В Либия и Сирия основните външни играчи са Русия и Турция, но те стоят на разнопосочни позиции. Включително по
отношение политическото бъдеще на президента Башар Асад и дейността на Анкара в подкрепа на воюващи срещу
Дамаск радикални ислямистки групировки. Анкара не само е на терен със свои военни сили в тези две съсипани от войни
държави,
но и не крие, че няма намерение скоро да се оттегли.
Успехът, който постигна с използване на безпилотни средства в подкрепа на Правителството на националното съгласие в
Триполи (ПНС) което отблъсна армията на ген. Хафтар към източната граница на Либия, даде самочувствие на Анкара, че
е "най-добра в НАТО" и едва ли не ще заеме мястото на Израел в това отношение. Поне така се възнасят напоследък
повечето турски медии.
За пореден път обаче има нещо гнило, не в Дания разбира се, а в напрегнатата ситуация около последните събития в
Либия. Страните от Залива, които са на страната на ген. Хафтар "подстрекават Кайро за война на либийски терен", казват
коментатори в Анкара. Известно е, че ОАЕ и Саудитска Арабия подкрепят с оръжие и финанси ген. Хафтар, за да свали
ПНС в Триполи и да управлява цяла Либия като прекрати влиянието на Турция. След нанесения му неотдавна удар
египетският президент Абдул Фатах ес-Сиси постави въпроса за "прекратяване на огъня и политическо решение" на
конфликта в Либия. Но призивът му не бе приети от ПНС в Триполи, както и от Турция. В отговор президентът Сиси посети
на 23 юни части на египетските сили по границата с Либия и разпореди "да имат готовност за изпълнение на задачите
вътре в страната и навън, ако е необходимо".
В Анкара това бе възприето като зов за война. Изявлението на Сиси бе подкрепено от ОАЕ, Саудитска Арабия и Бахрейн,
особено в частта, че "червените линии на фронта са Сирт и Джуфра". Сирт е на средата на пътя Триполи-Бенгази, където е
централната база на ген. Хафтар и е в близост до онези тръбопроводи, които всички играчи на либийски терен искат да
контролират. МВнР на ОАЕ незабавно излезе с изявление, че "ще заеме мястото си до Египет" за "осигуряване бъдещето
на Либия". Рияд пък каза, че "сигурността на Египет е сигурност и за Саудитска Арабия", което гарантира, че страната ще
стои до Кайро. Бахрейн незабавно изрази позиция, че "изявлението на президента Сиси е сигнал към всеки, който се
стреми да наруши сигурността на Египет".
Едва ли Турция ще си позволи да открива трети фронт в региона след намесата й в Сирия и Либия, за да отстоява свои
"исторически интереси". Дори и да "губи разум", както се изрази преди дни френският президент Еманюел Макрон
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заради стремежите на Анкара към енергийни източници и участие във възстановителни дейности след края на военните
сблъсъци. Край, който изглежда като мираж и за Либия, и за Сирия, защото и играчите са много, и интересите им са
противоположни. Което от своя страна отдалечава мира към далечно бъдеще. Обикновено непредвидимо.
Прави впечатление, че Триполи осъди изявленията на египетския президент, но Турция не направи официален коментар.
Само президентският говорител Ибрахим Калън, подчерта, че "Анкара разбира притесненията по отношение сигурността
на Египет по границата с Либия, но подкрепата за Хафтар е грешна политика". Не бива да се забравя, че Турция няма
официални отношения с Египет, но не пропуска да припомня в определени моменти, че двете страни имат общи
интереси в Източното Средиземноморие. Твърдения, че "Анкара желае да постигне споразумение с Кайро за
ограничаване на морското влияние" е само сигнал, че Турция няма намерение да се противопоставя директно на
Египет по въпроси за Либия. Не случайно редица експерти в Анкара казват, че "Египет има значима дума по отношение
на Либия". В същото време в Анкара не вярват, че
"Кайро ще се изправи директно срещу Турция".
Кайро в лицето на външния си министър Самих Шупри излезе с изявление, че "военното решение е последният избор за
защита сигурността на Египет, но сме наясно, че има сили, които искат да противопоставят Анкара на Кайро". Все пак
турската преса и в страните от Залива са категорични, че "тамтамите на войната се бият". Факт е обаче, че Турция няма
какво да спечели от евентуална война с Египет. Но може да загуби влияние сред мюсюлманския свят и "да загуби много в
Източното Средиземноморие", казват трезви умове в Анкара. Още повече, че Кайро и Тел Авив през последните години
полагат усилия за повече от нормални отношения, а Турция в тази връзка прави напоследък неимоверни опити за
подновяване на "добрите стари времена" с Израел.
Да настройваш толкова много конкуренти срещу себе си е проблем и Анкара го съзнава. За да не се разрасне проблемът,
трябва да се направят стъпки за разрешаването му. Без значение, че има изявление на говорителя на ПНС ген. Абдулхади
Дюрах, че "обявяването на Сирт и Джуфра от Египет за червени линии е намеса във вътрешни дела на Либия и всъщност
е обявяване на война". Нахъсани от победата срещу Хафтар, управляващите в Триполи войнствено призовават, че
"нашите храбри войски са решени да извървят пътя и да избавят всички останали региони от войските на "кераме", както
наричат армията на Хафтар. Пропускат да отбележат, че Турция е в основата на бойния им дух и нанесения удар с
доставени съветници и наемни бойци от радикални групировки от Сирия, на оръжия, боеприпаси, безпилотни апарати и
логистика. Първо при операцията "Мирна буря" от 3 юни, а после при "Пътища на победата" от 6 юни.
В цялата суматоха на либийски терен се намеси и Иран.Военният съветник на аятолах Хаманей и бивш министър на
отбраната ген. Декхан, каза, че "ние подкрепяме ПНС в Либия и настояваме за политическо решение на кризата".
Отхвърлена е информацията, че Иран оказва подкрепа на ген. Хафтар, защото "това не отговаря на истината". Истината е,
че ген. Хафтар губи много от подкрепящите го доскоро, особено сред пустинните племена от Южна Либия.
Но губи и от големи играчи като Русия, която поддържа отношения и с двете воюващи страни в Либия и не бърза с
официални изявления през последните дни в нечия полза. Но не бива да се забравя за помощта, която Москва осигури
на генерала с МИГ-29 и СУ-24 или чрез частната военна част "Вагнер". Продължават да са актуални мненията, че ген.
Хафтар е либийският избор на Русия, защото бил обещал поне две военни бази в страната, осигуряващи влияние в
Средиземноморието и контрол върху тръбопроводите при Сирт и либийските нефтени находища. Многовекторната
политика е предпочитаната от Кремъл като приоритет във външните работи.
Остава да се споменат и другите геополитически играчи като САЩ и ЕС или организации като НАТО, за да е пълна
картината на тоталния "карма-каръшък" не само в Либия, а и в целия регион на Близкия изток.
Разбира се, че никой от тези играчи не е против спиране на огъня, но това обикновено трудно се постига. В Турция са
убедени, че случващото се в Либия може да е начало на нов период на отношения между Анкара и Вашингтон, въпреки
изказване на американският посланик в Анкара Ерик Еделман, че "САЩ трябва да действат в Либия и срещу Турция, и
срещу Русия". Има становища, че "присъствието на САЩ в Либия попречи на ефективното използване на МИГ-29 в полза
на ген. Хафтар". Има и информации, че бойците на "Вагнер" са били оттеглени, но това не означава, че Русия и САЩ са
напуснали терена. Напротив, няма индикации, че едната или другата страна възнамерява да предостави щафетата на
"конкуренцията".
В Анкара дори има очаквания, че САЩ ще се намесят по-енергично. Засилената позиция на Турция след победата с нейна
помощ на ПНС над ген. Хафтар няма как да не е повод САЩ да искат "да се седне на масата и да се предприемат
съвместни действия", твърди например посланик Улуч Юркер в Анкара. Ако САЩ считат, че "този въпрос трябва да се
реши по политически пътища", а Русия настоява "въпросът да бъде разгледан от тройката в процеса Астана", Анкара се
поставя в ситуация на играч на терен,
където САЩ и Русия "делят мегдан".
Зачестяват в турските медии призивите за повишено внимание. Особено след като Москва отложи посещението на
Лавров и Шойгу в Истанбул, след като бе поставила условие за "бързо примирие" в Либия. Смята се, че причината е
планът за превземане на Сирт от ПНС с помощта на Анкара. Москва не го коментира официално. Докато Чавушоглу заяви,
че "това не е свързано с проблеми по основните принципи". Анкара е наясно, че ако не се разберат с Москва,
напрежението и в Либия, и в Сирия може да ескалира по начин, който да я лиши от придобивки. И то в момент, когато
френският външен министър Ив льо Дриан призовава ЕС да проведе спешни разговори относно отношенията с Турция.
Франция и Турция са с отношения "на трупчета" заради участието на Анкара в либийския конфликт. Напрежението,
казват, е на ръба на въоръжен конфликт и започна след инцидента с турска фрегата, която е преследвала френски кораб,
участващ в мисия на НАТО за контрол върху доставки на оръжия за воюващите страни в Либия. Оръжейното ембарго,
наложено от ООН и НАТО, явно не се спазва, а Турция е отказала проверка. Последва натиск от страна на Париж при
проведената преди дни среща на НАТО, а Турция отрича представените факти. НАТО продължава разследване по случая,

16

но въпросът е що за съюз е това след като разногласията между страните-членки стигат до използване на нелицеприятни
слова? Отделно са номерата, които си погаждат също натовските съюзници Анкара и Атина в Егейско и Средиземно море
заради газовите находища около Кипър или споровете за островите край бреговете им. Интересите се разминават.
Амбициите на Франция за възстановяването на влиянието й в Близкия изток, предимно Ливан, Сирия и защо не Либия,
противоречат на стремежите на Турция за основна роля по тези географски ширини и това превръща съюзничките в
конкуренти, твърдят редица турски анализатори. Франция застава на страната на Гърция и Кипър, а Чавушоглу си
позволява да казва, че "Макрон има умопомрачение в мозъка". Само защото е заявил, че Турция играе "опасна игра в
Либия" и така засилва риска от разрастване на локален конфликт с непредвидими последици. Ив льо Дриан е
категоричен, че Анкара "сиризира Либия" и сочи като доказателство прехвърлянето на радикални бойци от Идлиб в
Триполи. Видно е, че Либия се превръща в кошмар за ЕС, защото разногласията и по тази тема са непреодолими. Зад
ген. Хафтар, казват, стоят Франция, Русия, Египет, ОАЕ, СА, Гърция и др, а зад Сарадж в Триполи са Турция и Италия, която
обаче запазва мълчание по въпроса през последните дни. Въпреки че, при посещението си в Анкара италианският
външен министър Луиджи Ди Майо е заявил, че "разстоянието между Париж и Рим се увеличава". В Анкара се надяват и
Берлин, който бе домакин на форум за политическото регулиране в Либия, да изоставя Франция. Дали?
Отделно къде играят САЩ по тази разделителна линия? Просто са там и срещу Русия. Ако трябва и в сътрудничество с
Турция.
Но възниква въпрос дали има промяна в политиката на НАТО относно Либия? Сигналите са, че мълчанието е нарушено и
са налице промени в поведението. Подписването на споразумението между Турция и Триполи за морските граници в
Средиземно море постави началото на тази промяна. Алиансът сформира "мозъчна център" за създаване на визия до
2030 г и за превръщането на организацията в политически, а не само военен актьор. Генералният секретар Йенс
Столтенберг заяви, че НАТО има роля за борба с тероризма, но и своя роля в Близкия изток. Един вид трябва да се
превърне в силен политически играч. Затова в Либия призивите са за подкрепа на политически процеси. НАТО
организира срещи в Брюксел с ПНС и демонстрира желание за активна роля в страната. Столтенберг в интервю за
италианския в "Република" казва, че "не може да постави на везните ПНС и Хафтар", но "НАТО е готово за подкрепа на
Триполи". Премиерът на ПНС Файез Сарадж е помолил за помощ и НАТО ще изгражда отбранителни сили на ПНС. На
срещата на натовските военни министри Столтенберг е казал, че е "обезпокоен от увеличаващата се активност на Русия в
Сирия, Либия и Източното Средиземноморие" заради изпратените МИГ-29 и СУ-24 в контролирани от Хафтар либийски
територии. Русия е обявена за "оръжеен търговец №1 в Африка", който успешно се възползва от сблъсъците в региона.
Сведенията са наАФРИКОВ, американското командване за Африка.
Както се вижда, играчите се прескачат, а Близкият изток и Северна Африка не намират път към решения за мир и
стабилност на държавите в региона. Страдат и народите, но тях кой ли ги пита. Позната картина от столетия.
√ Китай става алтернатива на западния модел
Поднебесната се превръща в глобална сила, но не за хегемония, а за мирен напредък за всички
Мюнхенската конференция по сигурността от февруари 2020г. зададе новите направления на международната политика.
Тя се проведе на фона на зародилата се пандемия от коронавирус, на задълбочаващата се икономическа война между
САЩ и Китай, на разрушителните войни в Близкия изток, на фона на разрастващата се бедност и екологични проблеми. В
хода на конференцията изкристализираха две основни линия за бъдещото развитие на международните отношения тази на Китай и тази на САЩ. Освен визиите за бъдещото на международната система, друг важен въпрос излезе на
дневен ред, а именно този за лидерството на международната общност. Това, разбира се, не е изненадващ факт, а беше
просто въпрос на време. Изглежда, че наближава краят на дългата доминация на Запада и на западния модел на
международни отношения под лидерството на САЩ. Напоследък нараства все повече разочарованието и недоверието в
западната демокрация. Титлата "суперсила" бавно започва да се изплъзва от ръцете на САЩ и изглежда, че известно
време тя ще остане без носител. Макар САЩ все още да имат статут на най-силна държава в икономически и военен
смисъл, силно политическо влияние в редица държави по света, ерата на американското господство явно се отправя към
своя залез.
На ринга срещу Западната суперсила се изправя Източния спящ дракон в лицето на Китай. Страната несъмнено извървя
дълъг и труден път в своето развитие и постепенно се изкачи до статута на сила в международните отношения.
Мюнхенската конференция е доказателство за израстването на Китай като отговорна глобална сила, която има потенциал
да се превърне в
новия лидер на международната общност
Китайският външен министърът Ван И представи на форума основните направления на китайската външна политика,
които определено дадоха повод за размисъл на демократичните световни лидери. Речта му бе озаглавена "Обединяване
на Изтока и Запада към един споделен мултилатерализъм". Той отбеляза, че пандемията ни напомня, че живеем във
време, в което традиционни и нетрадиционни проблеми със сигурността са преплетени и никоя държава не може да
просперира изолирано или да посрещне всички предизвикателства самостоятелно, тъй като интересите ни са тясно
свързани. Визията на Китай е, че когато човешкото общество е навлязло в ерата на глобализацията, то трябва да се
стреми да заличи противопоставянето между Изток и Запад и разделението Север-Юг, за да "видим нашата споделена
планета като общност за всички". Идеологическата пропаст трябва да бъде преодоляна и историческите и културни
различия да бъдат приспособени. Многостранността не може
да поставя никоя държава над другите
Ако Западът се радва на траен просперитет и прогрес, докато останалите са затънали в изостаналост и бедност, то тогава
не можем да говорим за многостранност и общият прогрес на човечеството би бил невъзможен.
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Модернизацията на Китай като една голяма страна с над 5000 годишна цивилизация представлява неизбежна тенденция
на историята. "Предвид националните си условия Китай няма да копира западния модел. Имайки предвид културните си
традиции, Китай няма да търси хегемония, дори когато се превръща в глобална сила.
Това, което сме избрали, е мирното развитие на собствената ни държава и взаимноизгодното сътрудничество със света.
Пътят на социализма с китайски характеристики, който бе в основата на забележителния успех на Китай, е изпълнен с
жизненост и води до още по-обещаващо бъдеще." Китай уважава избора на западните страни и ще черпи от опита на
развитите държави да работят за споделен просперитет. По същия начин Западът също трябва да избегне
подсъзнателната вяра в превъзходството на своята цивилизация и да изостави своите предразсъдъци и тревоги по
отношение на Китай.
Основните направления на китайската външна политика са въплътени в концепцията на Ху Цзинтао за "хармоничен свят",
концепцията на Си Цзинпин за "китайската мечта" и инициативата "Един пояс, един път", известна под името "Новият път
на коприната". Китай безспорно притежава характеристиките на център на сила в международните отношения нарастващо политическо влияние, увеличаваща се тежест в международните финансови институции, засилване и
разширяване на военните сили. Най-значимият фактор за нарастването на китайската сила, обаче, е продължителният
растеж на китайската икономика. В древната китайска политика властта е централизирана от "мъдрия цар" и от
състоянието на единството, което той води заради по-голямо единство и хармоничен ред. Този монистичен начин на
мислене относно силата и властта се основава на парадигмата за "Дао" - "Пътят".
Важно е да се подчертае, че въпреки изключителните потенциали на твърда и мека сила азиатският гигант залага на
употребата на невоенните средства за установяване на своето влияние и позиции в международната среда. Концепцията
за силата е преплетена с етиката: онова, което е морално правилно, прави мощта привлекателна. Конфуцианството е
главната парадигма на китайската система на управление, която въпреки своята йерархия е идеално изградена върху
етични принципи.
От владетеля се очаква да притежава
морално превъзходство
да взема мъдри решения, за да поддържа сигурността и просперитета на държавата. Докато владетелят и неговите
действия отговарят на критериите за морал, той се счита за достоен за "небесния мандат" и за всеобхватната подкрепа на
своите поданици. Ако се отклони от моралните норми, счита се, че той вече не е достоен за небесно покровителство и
губи правото да притежава "мандат".
Конфуцианските принципи и днес се преплитат и намират приемственост в политиката, предприемана от китайското
ръководство. Пътят на възхода е пътят на мира, а не на войната и на силата. За разлика от западния модел, при който
демокрацията се налага и се натрапва със сила. Войните, които Китай е водел в миналото, са били войни за отстояване на
суверенитета му, а не за покоряване на други народи. Китайският народ е търпелив народ. Точно както водата със своето
постоянство дълбае камъка, така и китайският народ бавно и търпеливо върви по своя път на развитие и напредък.
Мъдростта, учението, знанието и до днес е главно средство за издигането на способния човек, а не принадлежността към
определена класа, както е в западното общество. "Китайската мечта" е мечтата на целокупния китайския народ за
изграждане на проспериращо социалистическо общество до 2049г. Но тя не е мечта, налагана от Китай на други народи.
Китайските призиви за обединяване и взаимна подкрепа силно контрастираха на Мюнхенската конференция с
агресивните речи на американските представители Майк Помпео и Марк Еспър. Речта на Помпео бе озаглавена "Западът
победи!" и в нея основно внимание бе обърнато на военнизирането на западния блок, повече средства за
финансирането на НАТО, санкции срещу неудобните страни, които са избрали да следват собствен път. Какво точно обаче
е победил Западът не стана ясно.
Особено разочароващи са последните действия на САЩ с пряката намеса във вътрешните работи на Китай във връзка с
Хонконг и налагането едностранно на допълнителни санкции, едностранното затягане на санкциите срещу Иран, Северна
Корея, Венецуела, Никарагуа в условията на коронавируса - действия, осъдени от международната общност и ООН,
скандалът с опита за преврат срещу президентът на Венецуела Николас Мадуро. Слабостта и страхът могат да извадя
наяве най-грозните черти у човека. Същото е и с държавите, когато започнат да губят своето влияние. А вие какъв лидер
бихте избрали?
Мениджър
√ Икономиката ни запазила кондиция по време на кризата
Страната ни влезе с много добри финансови и макроикономически показатели в кризата. Българската икономика остана
в кондиция. За първото тримесечие българската икономика беше една от едва четирите с ръст в ЕС. Не затворихме цели
сектори, но нашата икономика изцяло зависи от европейската. Това заяви министърът на икономиката Емил
Караниколов по време на среща с представители на бизнеса в Пловдив, съобщават от пресцентъра на ведомството.
В най-тежко състояние е секторът на услугите, но е запазено производството, отбелязва министърът. „Ще стимулираме
инвестициите с новия проект на Закон за индустриалните зони. Продължава да има засилен инвестиционен интерес към
страната ни, който ще се увеличи с приемането ни в чакалнята на Еврозоната. Сигурен съм, че скоро ще има голям
стратегически инвеститор в България, каза още Караниколов“. Той обяви, че над 200 хил. души са запазили работните си
места благодарение на мярката 60:40. „Без нея безработицата сигурно щеше да е близо двойно по-висока. Мярката е
изключително важна, за да успее бизнесът да запази кадрите си и затова тя ще бъде продължена с нов дизайн до 30
септември, а сигурно и след това“, добави той.
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Караниколов изтъкна важността на Тристранното споразумение, постигнато със синдикати и работодатели и добави, че в
краткосрочен план трябва да се прилагат мерки за запазване на заетостта и за стабилизиране на предприятията по време
на кризата, а в дългосрочен план трябва да се набележат мерки за стабилизиране и растеж на икономиката, за
следкризисния период.
Икономическият министър представи и някои от мерките за възстановяването и развитието на икономиката в условията
на коронавирусна пандемия. Той посочи, че най-засегнати от кризата са били малките и средни предприятия и подчерта,
че под формата на финансови инструменти с публичен ресурс за периода на кризата, е ангажиран ресурс именно в тяхна
полза. Караниколов изтъкна, че по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) е
обявена, в най-кратки срокове, процедурата за подбор на проекти за „Подкрепа на микро- и малки предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. По думите му Министерството на икономиката
е успяло да осигури и допълнителни средства по процедурата, за да може всички кандидатстващи и отговарящи на
изискванията да получат финансиране. „Близо 27 хиляди фирми са подали проектни предложения. Одобрени са вече за
финансиране над 2200 проекта от първите три оценителни сесии по процедурата и са подписани първите 880 договори
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Караниколов допълни, че в края на месец май Управляващият орган на ОПИК е обявил за обществено обсъждане и
процедура за подбор на проекти за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия
от пандемията COVID-19“, която се очаква да стартира следващата седмица. Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедурата е 200 млн.лв. Целта на процедурата за средни предприятия е осигуряването на
оперативен капитал и за тях, каза още той.
√ Възстановяването на заетостта у нас - едва в края на годината
Възстановяването на заетостта се очаква да започне едва в края на годината. Това обяви министърът на труда и
социалната политика Деница Сачева при представянето на новия дизайн на мярката 60/40 на заседанието на
Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според изготвената прогноза за актуализация на държавния бюджет
се очаква БВП през текущата година да спадне с 3% в реално изражение, информира БТА.
"Очакванията са броят на заетите да се понижи с 3,7 на сто през второто тримесечие и 5, 3 на сто през третото
тримесечие на годишна база. Средният за годината спад на заетите се оценява на 2,1%", каза още Сачева.
Очакванията на Агенцията по заетостта за средногодишния брой на регистрираните безработни при сценарий на бързо
възстановяване на секторите хотелиерство и ресторантьорство, прераработваща промишленост, възлиза на 253 000. В
случай, че това не се реализира, се очаква броят им да стане 274 хиляди.
По данни към 25 юни т.г. на Агенцията по заетостта броят на регистрираните безработни в страната е 277 610 души. На
същата дата на 2019 са регистрирани общо 169 891 безработни, като нарастването на годишна база се изчислява на 107
719 души. Регистрираните безработни към 13 март 2020 година са 201 хиляди и 21 души, като нарастването за периода
до 25 юни е със 76 859 души.
В периода от 24 март до 25 юни са постъпили заявления от 128 880 безработни за изплащане на обезщетения за
безработица. От 13 март до 25 юни са постъпили на работа 78 568 безработни.
Към 24 юни т.г. са одобрени и предоставени на НОИ 8 554 заявления по схемата 60/40, като те се отнасят за 155 371
души. Изплатените средства по данни на НОИ към 23 юни са 114, 7 млн. лева.
√ НОИ ще изплати 4,4 млн. лв. на над 6000 безработни
Националният осигурителен институт ще изплати днес 4 408 907,45 лева на 6 008 безработни лица. Това е втората дата
през този месец за плащане на парични обезщетения за безработица.
На 15 юни бяха изплатени сумите за 141 475 души в размер на малко над 54,25 милиона лева.
Общата сума от двете плащания възлиза на около 59 милиона лева. Общият брой на подадените заявления през май т.г.
бе 30 206. Месец по-рано те бяха над два пъти повече – 68 151, при 16 908 през март.
√ Брюксел одобри българска схема от 200 млн. лв. за средни предприятия, засегнати от COVID-19
Европейската комисия одобри българска схема в размер на 200 милиона лева (приблизително 102 милиона евро) за
подкрепа на средни предприятия, засегнати от епидемията от коронавирус, информира БНТ.
Подкрепата ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (87 милиона евро). Тя ще бъде под
формата на директни безвъзмездни средства - до 75 000 евро за предприятие и ще бъде достъпна за фирми, които
работят във всички сектори, с изключение на производство и преработка на селскостопански продукти, рибарство,
аквакултури, горско стопанство, финансовия и хазартния сектор.
Целта на схемата е да бъдат посрещнати нуждите от ликвидност на средните преприятия и да им помогне да продължат
дейността си по време и след пандемията.
Очаква се от мярката да се възползват около 1500 средни предпирятия. Комисията потвърди, че българската схема е в
съответствие с условията, заложени във временната рамка.
√ Зелен пакт: Европейската комисия стартира платформа за справедлив преход
От вчера, 29 юни, стартира платформата за справедлив преход, която ще съдейства на държавите членки да изготвят
своите териториални планове за справедлив преход към устойчива и неутрална по отношение на климата икономика,
както и да получат финансиране по Механизма за справедлив преход с бюджет от над 150 милиарда евро. Тази онлайн
платформа ще осигурява техническа и консултантска подкрепа за публични и частни заинтересовани страни във

19

въгледобивните и други въглеродно интензивни региони, както и лесен достъп до информация за възможностите за
финансиране и източниците на техническа помощ, се посочва в съобщението на ЕК.
Брюксел отчита, че този преход ще изисква значителни инвестиции в цяла Европа. Концентрацията на добивна
промишленост (добив на въглища, лигнит, торф или битуминозни шисти) и свързаното енергийно производство, както и
на въглеродно интензивни отрасли (напр. производство на цимент, стомана, алуминий, торове или хартия) представлява
значително предизвикателство за териториите, които са силно зависими от такива дейности. Тези територии ще трябва
да преструктурират и/или разнообразят своята икономика, да запазят социалното сближаване и да обучат или
преквалифицират засегнатите работници и младежи, за да ги подготвят за бъдещите работни места. Създаденият от
Комисията механизъм ще предоставя целева подкрепа именно за преодоляване на специфичните предизвикателства в
отделните региони.
Платформата ще гарантира, че предложените 40 милиарда евро (по постоянни цени от 2018 г.) в рамките на Фонда за
справедлив преход ще бъдат насочени към подходящи проекти и че никой регион няма да бъде пренебрегнат. Тя ще
подпомага и достъпа до специалната схема в рамките на InvestEU и до Механизма за отпускане на заеми за публичния
сектор, които заедно с Фонда за справедлив преход формират трите стълба на Механизма за справедлив преход.
Платформата ще осигурява:
- техническа и консултантска подкрепа за държавите членки и регионите, включително за изготвянето на териториалните
планове за справедлив преход и изграждането на резерв от проекти за Механизма за справедлив преход;
- уеб базирана единна точка за достъп, включително възможност за контакт с Комисията по технически и
административни въпроси, свързани със справедливия преход;
- споделяне на информация, опит и знания във връзка с регионите с изкопаеми горива и въглеродно интензивните
райони, със специална база данни за проекти и експерти;
- форум за диалог по справедливия преход, в който ще участват местни и национални заинтересовани страни, социални
партньори, публични органи и институции на ЕС.
√ Европейските борси започват седмицата с ръст
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в понеделник,
предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 остана почти без промяна, записвайки минимален ръст от 0,02 пункта, или 0,01%,
358,34 пункта. Немският индекс DAX се повиши с 44,66 пункта, или 0,37%, до 12 134,05 пункта. Водещият индекс на
Лондонската борса FTSE 100 напредна с 21,72 пункта, или 0,35%, до 6 181,02 пункта. Френският измерител CAC 40 отчете
ръст от 6,88 пункта, или 0,14%, do 4 916,52 пункта.
Акциите на Total и Royal Dutch Shell поевтиняха с 0,54% и 0,24% на фона на спада на котировките на петрола, причинен от
опасенията от ново понижение на търсенето при евентуално връщане на ограничителните мерки срещу
разпространението на коронавируса в редица страни.
„Пазарите са подложени на известен натиск заради скока в броя на случаите на коронавирус някои щати на САЩ. Освен
това, в края на месеца много инвеститори продават акции, за да възстановят баланса в портфейлите си“, коментира
Себастиен Гали от Nordea Asset Management.
„Напрежението ще намалее с началото на новия месец, като данните трябва да започнат да показват признаци за
икономическо възстановяване“, добави той.
Междувременно акциите на подалата заявление за фалит Wirecard скочиха с 145,82%, след като през последните три
седмици книжата на компанията се сринаха 170%, на фона на информацията, че френската фирма за платежни услуги
Worldline планира да придобие част от германската компания.
Акциите на австрийския производител на сензори AMS скочиха с 3,16%, след като Ройтерс съобщи, че компанията ще
получи зелена светлина от ЕС за придобиване на германската компания за осветителни тела Osram.
Сериозен спад на Уолстрийт
Основните американски борсови индекси завършиха търговската сесия в петък в червената зона на фона на опасенията
около увеличаващият се брой на новозаразените с COVID-19 в САЩ, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 730,05 пункта, или 2,84%, до 25 015,55 пункта. Широкообхватният индекс
Standard & Poor's 500 отчете спад от 74,71 пункта, или 2,42%, до 3 009,05 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq изтри 259,78 пункта от стойността си, или 2,59%, достигайки ниво от 9 757,22 пункта.
Загубите в петък доведоха втори седмичен спад в рамките на три седмици за водещите индекси. За седмицата Dow и S&P
500 отчетоха понижение от 3,3% и 2,9%, а Nasdaq падна с 1,9%.
Акциите на компаниите, които зависят най-много от отварянето на икономиката, отново паднаха. Книжата на
авиопревозвачите United, Delta и American Airlines поевтиняха съответно с 5,19%, 3,93% и 6%. Акциите на оператора на
круизни кораби Norwegian Cruise line поевтиняха с 4,98% .
Във фокуса на пазара бе Федералния резерв, който представи резултатите от стрес тестовете на американските банки. За
да укрепи банките преди предстоящата тежка рецесия, Фед им забрани да изкупват обрано свои акции и ограничи
плащането на дивиденти до 30 септември.
„Макар че очаквам банките да продължат да управляват своя капитал и ликвидния риск внимателно, както и да
подкрепят икономиката, все още съществува съществена несигурност по отношение на траекторията на икономическото
възстановяване“, коментира заместник-управителя на Фед Рандал Рандъл Куорлс.
След новината акциите на Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo и Goldman Sachs поевтиняха съответно с 6,35%,
5,48%, 7,38% и 8,65%
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Междувременно цената на книжата на Nike падна с 7,62%, след като компнията отчете 51-процентна загуба на акции при
приходи от 6,31 млрд. долар през четвъртото фискално тримесечие. Това означава загуба от 790 млн. долара
Понижения в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион последваха загубите на Уолстрийт и
започнаха седмицата в червената зона, предаде Маркетоуч.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 5017,04 пункта, или 2,3%, до 21 995,04 пункта.
Министерството на икономиката на Япония съобщи, че продажбите на дребно в страната през май са паднали с 12,3% на
годишна база. Най-голям срив е отчетен в автомобилния сектор, където продажбите са се свили с 35,2%.
Основния индекс в континентален Китай Shanghai Composite отчете спад от 18,03 пункта, или 0,61%, до 2 961,52 пункта,
докато по-малкият Shenzhen Composite изтри 8,6 пункта от стойността си, или 0,44%, достигайки ниво от 1 939,12 пункта.
Хонконгският Hang Seng се понижи с 248,71 пункта, или 1,01%, до 24 301,28 пункта.
Южнокорейският показател Kospi регистрира спад от 41,17 пункта, или 1,93%, до 2 093,48 пункта.
Австралийският бенчмарк ASX 200 се понижи с 89,1 пункта, или 1,51%, до 5 815 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс
SOFIX отчете спад от 1,07 пункта, или 0,24%, до 454,08 пункта. BGBX40 се понижи с 0,19 пункта, или 0,20%, до 97,02
пункта. BGTR30 напредна с 0,09 пункта, или 0,02%, до 469,68 пункта. BGREIT се понижи с 0,29 пункта, или 0,22%, до 133,53
пункта.
Земя
√ 2183 лева за декар нива в Добруджа
Средната цена на земеделската земя в страната е 1053 лв. за дка след ръст от 7,4% през миналата година
1053 лева е средната цена на земеделската земя в България през 2019 г. Годишният ръст е 7,4%, съобщиха от
Националния статистически институт (НСИ). Най-високите цени на нивите са в община Генерал Тошево, област Добрич 2183 лв./дка, следвани от селските райони на община Добрич - 2062 лв и община Балчик - 2038 лв.
Това са и единствените общини в страната, в които цените на земите са над 2000 лева. Средната цена на сделките с ниви
в Североизточния район е 1 462 лв. на декар, което е със 7.7% повече спрямо предходната година. В Северния централен
район цената на сделките с ниви достига 1 138 лв. на декар, а в Северозападния район - 967 лв. на декар. Спрямо
предходната година увеличението в цената в двата района е съответно с 3.6 и 9.4%.
Интересно е, че земите в Югозападна България са постигнали четирикратен ценови ръст за година. От години те са в
дъното на националните цени на земеделските земи като от 357 лв./дка през 2015 г. са паднали до 199 лв./дка през
2018-а. През миналата година обаче НСИ отчита средна цена на сделките в Югозапада 818 лв., при което районът вече се
изкачва на предпоследно място.
Най-ниските цени миналата година са в Южен централен район, който обхваща областите Пловдив, Пазарджик, Хасково,
Кърджали и Смолян. В област Пловдив, община Пловдив нивите са най-скъпи - 1020 лева, следвани от тези в община
Съединение - 899 лв./дка и община „Марица” - 885 лв. Най-ниски са в общините Хисаря - 480 лв., Първомай - 543 лв.,
Асеновград - 575 и Раковски - 634 лв./дка.
По данни на НСИ най-евтините земеделски земи в Южен Централен район са в област Хасково, община Тополовград,
където са стрували през 2019 г. по 146 лв./дка.
При арендите отново първенец в цените на нивите по области е Добрич с 87 лв./дка, като най-скъпи са били те в Балчик.
В Силистра цената на отдадените под наем обработваеми земи е била средно 79 лв./дка. По региони най-скъпа е била
арендата на североизток с обща стойност 69 лв./дка. Това е незначителен спад от 1,4 % спрямо 2018 г.
Централен северен регион е втори в класацията. В Северния централен и Северозападния райони се отчита ръст в
рентното плащане, съответно с 1,7 % и 4,2% спрямо предходната година. Най-ниските аренди са регистрирани в
Югозападна България – 30 лева/ дка.
√ Реализирането на ключовите енергийни проекти отговаря на интересите на нашите две страни
- На дневен ред е визита на министъра на външните работи на РФ С. В. Лавров в България, която, надявам се, ще се
състои веднага след нормализиране на обстановката около COVID-19
- Н. Пр. Анатолий Макаров, Посланик на Руската федерация в Република България
- Ваше Превъзходителство, как бихте коментирали състоянието и перспективите на руско-българските
отношения в момента?
- Съвременните отношения между Русия и България като цяло се развиват позитивно. В последните години след
продължителна пауза се активизира политическото взаимодействие, осъществяват се контакти на най-високото равнище.
На дневен ред е визита на министъра на външните работи на Руската Федерация С. В. Лавров в България, която, надявам
се, ще се състои веднага след нормализиране на санитарно-епидемичната ситуация в нашите страни.
Доверителен и регулярен диалог между представители на държавната власт е важна предпоставка за планомерното
развитие на двустранното сътрудничество. Предстои ни доста работа. Сериозни задачи са поставени в търговскоикономическата сфера. Не е тайна, че сегашните обеми на двустранния стокообмен далеч не отговарят на този богат
потенциал, с който разполагат нашите страни. С цел подобряване на тази ситуация трябва да увеличаваме обемите на
взаимна търговия, да разширяваме стоковата номенклатура, в това число и за сметка на високотехнологични стоки.
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Сред приоритетните сфери е взаимодействие в областта на енергетиката. Реализацията на ключовите енергопроекти
напълно отговаря на интересите и на двете страни. Затова е от изключителна важност да продължаваме ефективното и
конструктивно сътрудничество в тази сфера, без забавянето на темповете.
Укрепването на двустранните връзки в културно-хуманитарната и образователната области остава доста актуално. В този
смисъл виждам добри перспективи за по-нататъшното развитие на взаимодействието между музеите и театрите. Смятам
за важно да спомена, че руски музикални, театрални, творчески колективи и изпълнители, които, както знаем,
българската публика винаги е посрещала много топло и с обич, редовно идват и ще идват в България. Освен това,
успяхме да уредим успешно двустранното сътрудничество по линия на образованието. Ежегодно над 200 български
младежи заминават за Русия, за да получат безплатно висшето си образование. И, разбира, ще продължим тази добра
практика и занапред.
- Г-н посланик, как се справя Русия с пандемията? Всеки ден има все още доста новозаразени с Covid-19?
- В абсолютни изчисления – да, по информацията на Федералния оперативен щаб към този момент в Русия са
регистрирани над 600 хил. случаи на заразяване. В същото време за мащаба на една страна с население 147 млн. души
това е около 0,4%. При това много важно е да отчитаме, че Русия е сред лидерите по броя на ежедневни тествания. Също
така един от ключовите индикатори е процентът на смъртността сред болните. При нас той е един от най-ниските по
света – 1,4%. Тези данни са потвърдени от Световната здравна организация. Броят на оздравелите вече надхвърля 375
хил. души.
Можем да кажем, че успяхме да предотвратим най-страшния сценарий – неподготвеност на здравната система. Сега
имаме над 183 хил. резервни легла. Към началото на епидемията техният брой не надвишаваше 54 хил.
Министерството на здравеопазването на Русия официално обяви, че редица руски препарати вече са клинично изпитани
и доказали своята ефективност в борбата с Covid-19. Тези препарати са пуснати в производство и вече са достъпни за
руските пациенти. На 16 юни т.г. Министерството на здравеопазването на Русия издаде разрешения за започване на
клинични проучвания на две форми на противовирусната ваксина.
Както целият свят, така и ние активно се сражаваме с тази нова напаст и призоваваме нашите български партньори към
взаимодействие в тази сфера. Особено отчитайки това, че съпредседателят на Междуправителствената Руско-българска
комисия по икономическото и научно-техническото сътрудничество е министърът на здравеопазването М. А. Мурашко.
- Анатолий Анатолиевич, тази година 9 май бе особен – всички, включително и моето семейство, почетохме
героите от балконите си със снимки в ръце. „Безсмъртният полк“ премина солидарно от прозорците и балконите
на хората по цял свят. Как Вие отбелязахте този знаменателен ден?
- За мен, както и за всеки един гражданин на Русия, Денят на Победата е особен, свещен ден. Всяка година на 9 май цяла
Русия почита безпрецедентно мъжество, усилията и героическите жертви на нашите бащи и деди, смело воювали с
нацистите на бойното поле. В този ден почитаме паметта на всички, които беззаветно, давайки всички сили и здраве,
денонощно са се трудили в тила. Великата Отечествена война 1941-1945 г. е засегнала почти всяко семейство. Победата
над най-силния по онова време враг е постигната с неимоверно висока цена – 27 милиони живота на съветски граждани.
Ето защо Денят на Победата е особена дата.
Имайки предвид усложнената санитарно-епидемична обстановка, повечето мероприятия на Посолството, посветени на 9
май, бяха проведени онлайн. На страницата ни във Фейсбук беше публикувано видео обръщението ми към
сънародниците и видео поздравления от руските ветерани, живеещи в България. В този ден традиционно полагаме
венци и цветя пред Паметника на Съветската армия в Княжеската градина, пред Паметника-костница на съветските
воини в квартал „Лозенец“ и пред Паметника на съветския воин-освободител „Альоша“ в Пловдив. Тази година, обаче,
направихме това в ограничен формат, без привличане на широката общественост и при строго спазване на всички
въведени от българските власти противоепидемични мерки.
Бих искал да отбележа, че разчитаме до края на тази година да бъдат проведени голям брой прояви и събития,
посветени на 75-годишнината от Победата на съветския народ над нацистка Германия, включително шествието на
Безсмъртния полк в София и други градове. Ще положим венци на паметниците на съветските воини в България. Освен
това ще участваме и ще съдействаме за подготовката и провеждането на международната конференция „Втората
световна война и съвременният свят. Народната дипломация като фактор за развитие на диалога, укрепване и
стабилизиране на мира на земята“. Конференцията е дело на нашите приятели от български неправителствени
организации и е планирана за септември.
- Въз основа на указа на президента на Русия В. В. Путин на 1 юли 2020 година ще се проведе общоруското гласуване
по въпроса за одобряване на промените в конституцията на Руската федерация. Къде на територията на България
ще бъдат организирани местата за гласуване?
- На територията на България ще бъдат организирани следните места за гласуване:
• в посолството на Русия в София на бул. „Драган Цанков“ 28;
• в генералното консулство на Русия във Варна на ул. „Македония“ 53;
• в генералното консулство на Русия в град Русе ул. „Ниш“ 1.
Всички пунктове за гласуване ще бъдат отворени за гласоподавателите на 1 юли 2020 г. от 08:00 ч. до 20:00 ч. За
получаване на бюлетина за изборите гласоподавателите трябва да носят задължително паспорт, удостоверяващ, че са
граждани на Руската федерация.
С цел предотвратяване на разпространението на коронавирусната инфекция, ние призоваваме гражданите да идват на
избирателните пунктове с медицински маски и да спазват социалната дистанция, желателно е да си носят и собствена
химикалка за попълване на бюлетината.
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- И в края на нашето интервю, какво ще пожелаете на българския и на руския народ в тези нелеки времена, в които
трябва да се борим не само с Covid-19, но и с безработицата и икономическата криза?
- Бих искал да пожелая, преди всичко, крепко здраве и благополучие. Българското правителство предприе и продължава
да предприема навременни и ефективни мерки по борбата с епидемията и спасяването на човешките животи.
Безусловно, предстои ни тепърва да се справяме с последиците от пандемията COVID-19 и преди всичко с
икономическите последици. Не се съмнявам, че вашите власти имат план и всички необходими инструменти, за да решат
този проблем и в най-кратките срокове да върнат България към нормален всекидневен живот.
Ръководството на Русия също прави всичко възможно за преодоляване на последици на пандемията. В тази връзка бих
искал да пожелая на руските и българските граждани да не падат духом и да приложат усилията достойно да преборим
последиците на новата коронавирусна инфекция. Само с общите усилия ще успеем окончателно да победим тази напаст.
Cross.bg
√ Премиерът Борисов проведе работно заседание с Националния оперативен щаб и министъра на здравеопазването
Министър-председателят Бойко Борисов свика работно заседание на Националния оперативен щаб с министъра на
здравеопазването Кирил Ананиев.
В рамките на срещата в Министерския съвет на премиера Борисов беше докладвана актуалната ситуация с
разпространението на COVID-19, както и засилването на капацитета на болниците с интензивни легла, така че да бъдат в
готовност при необходимост.
Министър-председателят Борисов разпореди на министър Ананиев да проведе допълнително разговори с Националната
здравноосигурителна каса и с Българския лекарски съюз относно заплащането на тестовете и клиничната пътека за
COVID-19, за да имат болниците достатъчно финансиране.
„Презапасете се с облекла, с маски, очила. Всичко трябва да е достатъчно и предостатъчно“, заяви Борисов. Премиерът
отбеляза, че по света има милиони заразени, а Европейският съюз продължава да няма единна политика, включително
за отварянето на границите за туризма.
„Няма специалист, който да каже, че този бич на съвремието ще отмине“, посочи министър-председателят. В тази
ситуация по думите на Борисов е особено важно да се следи заболеваемостта в клъстерите и да продължи контролът
върху мерките.
Председателят на Националния оперативен щаб Венцислав Мутафчийски също се съгласи, че е от голямо значение да се
укрепи капацитетът на болниците.
Главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев изтъкна, че вълната на вируса расте в Европа и на Балканите, като
подчерта, че усилията в България са насочени към противоепидемичните мерки.
Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести Тодор Кантарджиев напомни, че капацитетът на
лабораториите е сериозно увеличен в сравнение с началото на епидемията. По думите му е необходимо внимателно да
се следи за първи случаи на заразени в големи колективи. Представителите на Националния оперативен щаб бяха
категорични, че разпространението на COVID-19 тръгва и от провеждането на празнични и религиозни тържества.
√ Последен ден за деклариране и плащане на данъците на юридически лица
Днес изтича крайният срок за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни
вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на
облагане.
До днес, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец №6 с общия размер на
дължимите за предходната година осигурителни вноски, напомнят от Национална агенция за приходите.
Краят на юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък (чл. 92 и 93 от Закона за
корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия,
данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху
дейността от опериране на кораби.
Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват
онлайн, чрез портала за е-услуги, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или
квалифициран електронен подпис.
√ Росен Бъчваров: Намаляването на ДДС до 9% е възможно да не бъде усетено от потребителите като по-ниски цени
"Намаляването на ДДС до 9% за година и половина при ресторантьорството, книгоиздаването и бебешките храни и
консумативи е възможно да не бъде усетено от потребителите като по-ниски цени, като за сметка на това повече пари ще
останат в джоба на търговците", коментира говорителят на НАП Росен Бъчваров в студиото на „Тази сутрин“ ден, преди
новата ставка да влезе в сила.
"ДДС се прилага от повече от 50 г. в ЕС и на много места, където е въведена такава диференцирана ставка, този мач найобщо казано е игран и в преобладаващата част от случаите крайният резултат, за съжаление, не е намаляване на
крайната потребителска цена, а оставане на определен буфер, марж за търговеца, което в специфичния контекст в
България се счита за антикризисна мярка", обясни той.
По думите му именно заради обвързването на 9-те процента с ресторантьорската услуга на мястото на търговеца с пряко
и непосредствено предлагане на храна и напитки една пица може в заведение да е с ниско ДДС, а при доставка – със
стандартни 20%.
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Бъчваров подчерта, че „касовите апарати са последният проблем“ и могат да се препрограмират даже
дистанционно. Нека да приемем, че НАП ще прилага разумно контролния си механизъм, предполагам, че данъчните
органи също могат да си поръчат пица дистанционно, отбеляза говорителят на приходната агенция.
Получава ли се обаче ситуация, в която се дават стимули на бизнеси, които най-често са хващани в нарушения?
"Рисковете по отношение на ресторантите и нощните заведения са относително по-големи, отколкото в останалите
браншове, но не ме карайте да правя политически изказвания", отговори Росен Бъчваров.
Преди дни стана ясно, че след близо 30 г. в системата на данъчните, напуска директорът на дирекция „Контрол“ Васил
Панов. Той е представлявал НАП и в Държавната комисия по хазарта. Мотивите му са лични, това е негово лично
желание, обясни Росен Бъчваров.
На въпрос дали Панов е допуснал по-ниското облагане за хазартни фирми на Васил Божков говорителят на приходната
агенция припомни, че ДКХ е колективен орган с представители на ред други ключови ведомства.
"Хазартът беше облаган до 2014 г. с данъци. След 2014 г. те бяха заменени с такси и излязоха от полето на НАП",
подчерта Бъчваров.
Говорителят на приходната агенция коментира и одита на Сметната палата, според който в дирекции на НАП ревизиите
не са възлагани автоматично. По думите му това е така единствено в „големи данъкоплатци“, където са събрани 1000
фирми, осигуряващи 30 на сто от приходите. „В останалите структури има, например, 300 000 фирми и, когато трябва да
се изберат 3000 за ревизия, има селекция. В „Големи данъкоплатци“ се проверяват всички през определен период от
време“, поясни говорителят на Националната агенция за приходите.
√ Комисията по енергетика обсъжда споразумението за газова връзка с Гърция
На заседанието си във вторник Комисията по енергетика в Народното събрание ще обсъди междуправителственото
споразумение за проекта за изграждане на междусистемнате газова връзка Гърция- България (IGB).
Документът третира нивата на данъчно облагане за 25 години, какъвто е периодът на експлоатацията на газопровода.
Той бе подписан на 10 октомври 2019 година, а целта му е фиксиране на нивата на корпоративния данък в двете
държави към ставките, действащи в момента на сключването на споразумението.
Междуправителственото споразумение предвижда и разпределение на приходите от проекта на териториален принцип,
при който общата печалба от преноса на природен газ по газопровода се разпределя между двете държави
пропорционално на дължината на неговото трасе.
Припомняме, че с две решения на Министерски съвет – през 2009 и 2012 г., бъдещата газова връзка между двете страни
е обявена за обект с национално значение и за проект от общ интерес за Европейския съюз. Реализацията му цели да
осигури достъп до алтернативни трасета и източници за доставка на природен газ за България и региона на Югоизточна
Европа, допринасяйки по този начин за задълбочаване на конкуренцията, диверсификация и енергийна сигурност.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
На живо от Провадия: защо приемно семейство върза момиче с верига за леглото й?;
Корнавирусът, мерките и броят заболели - гост доц. Ангел Кунчев;
Как се отрази на икономиката ни мярката 60/ 40 и необходима ли е промяна?;
Футбол по български във време на криза. Коментар на Венци Стефанов;
Какво пише в учебника по религия на Светия Синод?;
БТВ, "Тази сутрин"
Какви документи са ни необходими, за да пътуваме до Гърция след 1 юли?;
За икономическите мерки и политическите скандали след пандемията. Гостува вицепремиерът Томислав
Дончев;
Идва ли краят на вечния длъжник? В студиото омбудсманът Диана Ковачева;
На живо - какви са причините за взрива в химическия завод в Свищов? Разговор със собственика на завода
Красимир Дачев;
От 1 юли влиза новият ДДС за заведенията, детските храни и книгите. Какви са указанията на данъчните?;
На живо - защо за стотици деца училището продължава в шатри на открито?;
Нова телевизия, „Здравей България"
Развалена храна за пациентите на най-големите болници. Коя е фирмата-доставчик, застрашила здравето на
болните?;
Ново огнище на COVID-19. Вирусът и в завод в Смолян. Колко са заразените?;
По български. Валери Симеонов за шашмите по плажовете и спасяването на летния сезон;
Спасяване с шамари. Родните спасители срещу пияните туристи - рунд пореден;
До Гърция и назад. Ще връщат ли туристи от границата на южната ни съседка?;
Взрив в химическия завод "Свилоза". На живо за щетите след експлозията;
С верига на крака. Кой и защо завърза 14-годишно момиче?;
Петиция срещу събор. Ще има ли празник на Своге тази година?;
Разсейването - световната пандемия при катастрофите. Ана Пападопулу и Димитър Илиев срещу войната по
пътищата.
√ Преглед на печата
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Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Плевнелиев и Стоянов с нобелист и племенница на Кенеди за безплатна ваксина срещу COVID;
в. Труд - Тонове риба изнасяме за Турция и Гърция;
в. Телеграф - Пчелна отрова убива Covid-19;
в. Монитор - Над 400 000 БГ фирми на трупчета за 3 години.
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Смяна на батерии у нас на коли Tesla: скъпо и само в Австрия и Италия;
в. 24 часа - ЕК одобри помощ до € 800 хил. за 1500 фирми;
в. Труд - Удължават мярката 60/40 и след 30 септември;
в. Труд - Баркод от декларация - задължителен за Гърция;
в. Телеграф - ЕС създава нова програма здраве;
в. Телеграф - Ел Чапо хвали съда на Лозан Панов, чака милост за престъпленията си;
в. Монитор - 7,2 млн. лева загуби от зони за паркиране заради пандемията;
в. Монитор - Ново огнище на COVID-19, пламна завод в Смолян.
Водещи интервюта
в. 24 часа - Емил Радев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ: Държавата губи, защото кара вечните длъжници да влизат в сивия
сектор;
в. Труд - Ярив Лернер, изпълнителен директор на „Ню Бояна филм студиос": От България правим революция,
дистанционно заснемане на кино;
в. Телеграф - Евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев: Дълговото робство е недопустимо в 21 век;
в. Монитор - Ръководителят на Апелативна прокуратура - София, Радослав Димов: Мястото на прокуратурата е в
съдебната власт, няма дебат по въпроса.
Водещи анализи
в. 24 часа - Разговорът за здравето свърши, говорят само за пари;
в. Труд - И ние сме дали нещо на Балканите...;
в. Телеграф - Тук туристи, там туристи, няма ги;
в. Монитор - Да яхнем собствената си метла.
√ Предстоящи събития в страната на 30 юни
София
От 11.00 часа в БТА ще се състои пресконференция на Сдружението на потърпевшите от ЧСИ и съдебната система
„Солидарност“.
От 11.00 часа пред бюст-паметника на Николай Хайтов в Борисовата градина активисти и народни представители
от партия „Национален фронт за спасение на България” ще се преклонят пред паметта на писателя.
От 11.00 часа в залата на 5 етаж на Спортната палата Българска федерация по ориентиране ще представи новия
си проект за интегриране на ориентирането в образованието и в социалната реализация.
От 13.00 часа ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията на ул. „Врабча“ 23.
***
Банско
От 16.30 часа на ще се състои първа копка на изграждането на улица "Найден Гeров" в участъка от ул. "Солун" до
ул. "Цар Симеон".
***
Бургас
От 09.00 часа в спортна зала „Бойчо Брънзов“ ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
От 11.00 часа край пластиката Грамофона на ул. „Богориди“ старите грамофонни плочи, отчислени от фонда на
библиотеката към Народно читалище „Любен Каравелов 1940“, ще бъдат „събудени за нов живот“ от бургаските
деца.
От 16.30 часа в Заседателната зала на Общината ще се проведе обществено обсъждане за поставянето на
паметна плоча на 24-ти Черноморски пехотен полк.
***
Варна
От 11.00 часа пред входа на Военноморския музей Варна, бул. „Приморски” № 2 ще се проведе военен ритуал по
случай 70-та годишнина от създаването на 9-ти отделен дивизион торпедни катери.
От 21.00 часа в Летния театър ще се играе операта „Травиата“ на Верди.
***
Видин
От 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Видин ще се проведе заключителното събитие, с
представяне на изработения продукт, на видинския участник в международния проект „Детективи на
европейски проекти“ - 11 б клас от ГПЧЕ „Й. Радичков“.
***
Добрич
От 09.00 часа Общинският съвет ще проведе заседание.
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От 17.30 часа в Огледална зала „Нели Божкова“ Драгни Драгнев ще представи новия си роман „Всяко зло – за
добро“.

***
Каварна
От 11.00 часа онлайн чрез платформата ZOOM Meetings ще се проведе трудова борса в изпълнение на проект
„Подобряване на условията за младежка заетост в туризма”.
***
Стара Загора
От 10.00 часа в къща музей „Гео Милев“ ще се проведат занимания за деца „Четем и рисуваме“, „Литературни
закачки“ и „Да съставим приказка“.
От 18.00 часа в градинката „Пингвините“ Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан
ще посрещне мощите на Св. Йоан Рилски Чудотворец.
От 21.00 часа в Драматични театър ще се играе постановката „Чичовци“ по Иван Вазов.

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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