Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Васил Велев: Без въвеждане на трансграничен въглероден данък европейската индустрия ще стане
неконкурентоспособна
Зелената сделка води до деиндустриализация и неконкурентоспособност за европейската индустрия, ако не е
съпроводена с въвеждането на трансграничен въглероден данък. Зелената ни дипломация и като цяло защитните мерки
към европейската енергоиндустрия ни куцат. За България това е пагубно, защото ние сме с най-енергоинтензивната
икономика, коментира Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и
изпълнителен директор на "Стара планина холд" пред Bloomberg.
Според Велев ни трябва план за преход на въглищните региони и свързаност на българската енергетика.
Гостът обясни и кои са най-значимите предприятия в "Стара планина холд", и уточни, че те са в сферата на
машиностроенето - "М+С Хидравлик "АД и "Хидравлични елементи и системи" АД. Над 95% от продажбите на тези
компании са за износ, каза той, уточнявайки, че за второто тримесечие спадът в продажбите им е около една трета.
"Кризата е повсеместна и спадът в услугите е голям, въпреки че бизнес климатът се подобрява до известна степен и се
очаква възстановяване".
"При предишната криза загубихме около 400 хил. работни места, сега са малко над 100 хил. Мярката "60 на 40“ можеше
да бъде сходна на тези в Германия, Австрия, Румъния, Сърбия", обясни Велев.
Според експерта казусите около извънредния и нощния труд трябва да се договарят по линия на колективното трудово
договаряне, а не на национално равнище да има по-строги регулации от изискуемите по конвенциите на
международното право.
Васил Велев разкри и че работодателите и синдикатите работят в посока минималната работна заплата да се договаря на
национално равнище, а не административно от Министерски съвет, и да бъде всеобща за страната, за осемчасов работен
ден. Освен това има предложение минималните заплати да се договарят по категории персонал.
Publics.bg
√ Васил Велев, АИКБ: България има нужда от зелена дипломация
"Зелената сделка води до деиндустриализация и неконкурентоспособност за европейската индустрията, ако не е
съпроводена с въвеждането на трансграничен въглероден данък. Зелената ни дипломация и като цяло защитните мерки
към европейската енергоиндустрия ни куцат. За България това е пагубно, защото ние сме с най-енергоинтензивната
икономика", заяви Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) в предаването
"Светът е бизнес".
Според него има нужда от план за преход на въглищните региони и свързаност на българската енергетика. По отношение
на мярката 60/40 той коментира: "При предишната криза загубихме около 400 хил. работни места, сега са малко над 100
хил. Мярката "60 на 40“ можеше да бъде сходна на тези в Германия, Австрия, Румъния, Сърбия". Той каза и, че
работодатели и синдикати работят в посока минималната работна заплаща да се договаря на национално равнище, а не
административно от Министерски съвет, и да е всеобща за страната за осемчасов работен ден.
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Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ НС обсъжда Covid-компенсации за земеделските производители
Парламентът ще разисква на първо четене промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, с които
се осигурява прилагането на новата мярка за компенсации срещу Covid-19.
Помощта е под формата на еднократно плащане, което ще се извършва в срок до 30 юни 2021 г. За получаването ѝ ще се
попълва заявление за подпомагане, което ще се одобрява до края на тази година.
Подкрепата е за бенефициенти, които са засегнати от Covid-кризата. Максималният размер на помощта не трябва да
надвишава 7 000 евро на земеделски стопанин и 50 000 евро за малко или средно предприятие. Така със законопроекта
се регламентира възможност за прилагане на новата мярка чрез Интегрираната система за администриране и контрол и
се създава правно основание за издаване на наредба за нейното прилага.
В дневния ред на парламента е и обсъждането на проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и
реда за предлагането на кандидат за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръкoводещ управление
"Застрахователен надзор".
√ НС прие доклада за дейността на съдилищата за 2019 г.
Мнозинството в Народното събрание подкрепи доклада за дейността на съдилищата за 2019 г.
Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов отчете проблема с натовареността на съдилищата, но освен
това, определи като агресивна медийната среда, в която работят магистратите:
„За поредна година данните за натовареността сочат, че е значителна неравномерността на натоварването на
съдилищата в страната, както между отделните съдебни инстанции, така и между звена от едно и също ниво“.
Панов не спести критиките си към депутатите:
„Продължи тенденцията да бъдат внасяни в НС спешно, без обсъждане с обществеността и магистратите, на
законопроекти в резултат на трагични инциденти и под натиска на общественото мнение“.
Той акцентира и върху средата, в която работят магистратите.
„Колегите са подлагани на безпрецедентни атаки в пълно противоречие с принципите на етичния кодекс на медиите.
Много често, координирани с изявления и действия на представители на другите власти, министърът на правосъдието и
по този начин методично да бъде ликвидирана независимостта на съда“.
Докладът бе приет без нито едно изказване. По този начин премина и приемането на годишния доклад и на
административните съдилища.
√ С близо 3% поскъпва токът за бита
Цените на топлинната енергия намаляват средно с 12,69%
В сравнение с предходния годишен период 2019 - 2020 г. цените на топлинната енергия намаляват средно с 12,69% за
цялата страна, докато цените на електрическата енергия за регулирания пазар се увеличават средно с 2,79%, реши
окончателно енергийният регулатор.
Най-голямо повишение има за клиентите на EVN - с 4 на сто, на ЧЕЗ - с 3 процента, а за Енерго-Про увеличението е с 1
процент.
Основните причини да има повишение, вместо предвиденото леко намаление, са, че предстои и най-малките фирми
вече да купуват ток от свободния пазар, както и заради това, че ТЕЦ „Марица Изток 2“ трябва да продава определени
количества от своята електроенергия на регулирания пазар.
Въпреки че спрямо сегашните, цените на топлоенергията стават по-високи, председателят на енергийния регулатор Иван
Иванов и този път защити тезата си, че през предстоящия отоплителен сезон потребителите на парно ще платят по-малко
от предишния, като разликата между двете ценови решения е 12,69 процента:
„Ако се отчете анексът, който бе сключен към договора между „Газпром“ и „Булгаргаз“, се изискваше възстановяване на
надвзети суми на българските потребители, което всъщност е взето като решение, се реализира, при фактурата за
изравнителните сметки, отново имаме намаление с 4,54%“
От днес природният газ поевтинява с 6 процента и ще струва близо 19 лева за мегаватчас без такси и налози.
√ Започва проектът „Заетост за теб“ с обхват 70 000 безработни
Започва изпълнението на проект „Заетост за теб“, който ще се изпълнява от Агенцията по заетостта в цялата страна.
Предвижда се да бъде осигури заетост на 70 000 безработни, в т.ч. останали без работа вследствие на коронакризата.
Бюджетът на проекта е 160 милиона лева, от които е определена национална квота в размер на 50 милиона за
приоритетно подпомагане на работодатели от сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и
операторска дейност, както други дейности, свързани с пътувания и резервации“.
Останалата част от бюджета на проекта е разпределена на квотен принцип по общини съгласно равнището на
безработица и броя на работодателите.
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√ Глобалният туризъм може да загуби до 3,3 трлн. долара заради Covid-19
Очаква се приходите от глобален туризъм да спаднат с до 3,3 трилиона долара поради въведените заради Covid-19
ограничения, като туристическият бизнес в САЩ ще загуби най-много, показва проучване на ООН, публикувано в сряда и
цитирано от Ройтерс.
Докладът "Covid-19 и туризма", публикуван от Конференцията за търговия и развитие на ООН (UNCTAD), се основава на
три сценария за туристическата индустрия, включващи продължителност на противоепидемичните ограничителни мерки
от 4, 8 и 12 месеца.
При тези сценарии приходите в световен план ще спаднат съответно 1,17 трлн. долара, с 2,22 трлн. долара и с 3,3 трлн.
долара или с между 1,5 и 4,2 процентни пункта от глобалия брутен вътрешен продукт.
В самият доклад не се посочва кой от тези сценарии е най-вероятен, въпреки че служител на UNCTAD заяви пред Ройтерс,
че средният сценарий "може би е най-реалистичен" (спад на приходите от туризъм в размер на 2,2 трлн. долара).
"Международният туризъм е почти напълно спрян, а вътрешният туризъм е ограничен от карантинните мерки, наложени
в много страни“, посочва докладът и допълва: "Въпреки че някои дестинации започнаха бавно да се отварят, мнозина се
страхуват от международни пътувания или не могат да си ги позволят поради икономическата криза".
И при трите сценария Съединените щати ще понесат най-големи загуби, като дори при първият 4 месечен сценарий
спадът се очаква да достигне 187 млрд. долара. При същия сценарий китайският туризъм ще понесе загуби за 105 млрд.
долара, следван от Тайланд и Франция, всяка една от които ще загуби 47 млрд. долара.
При най-песимистичния сценарий загубите на туристическата индустрия в САЩ могат да достигнат цели 538 млрд.
долара, или 3% от БВП.
Докладът на UNCTAD обхваща 65 отделни държави и региони.
Някои от прогнозите са сравними с тези в предишен доклад на Световната туристическа организация към ООН от месец
май, който установи, че туристическата бройка може да спадне с между 60 и 80% в сравнение с междинния сценарий на
UNCTAD за спад с 66 на сто.
В. Монитор
√ Отпадат разрешителните между България и Сърбия за превоз на товари
От вчера отпаднаха еднократните разрешителни за превоз на товари от вида за/от трети страна между България и
Сърбия.
Пилотният проект беше договорен по време заседанието на Смесената българо-сръбска комисия по международен
автомобилен транспорт, което се проведе на 2 и 3 декември 2019 г. в Белград. Проектът предвижда за период от една
година превозите на товари за/от трети страни да се извършват без разрешителни.
Постигнатата договорка следва модела на договорената от 2015 г. либерализация на двустранните и транзитни превози,
с което се цели улесняването на превозите на стоки между двете държави.
√ Кабинетът отпусна 168 млн. лева за жп проекти
Близо 168 млн. лева допълнителни финансови средства от бюджета ще бъдат инвестирани в жп проекти, става ясно от
решения на Министерски съвет.
До 126 612 169 лева ще бъдат дадени за изпълнение на проект „Развитие на железопътен възел София, участък СофияВолуяк“. Европейското съфинансиране на проекта е по линия на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.
Възел София е един от двата железопътни възела, разположени на основната TEN-T мрежа, и едновременно с това на
коридор „Ориент/Източно-Средиземноморие“. В него се срещат двете основни железопътни направления в България:
Север-Юг от Румъния към Гърция и Изток-Запад от Турция към Сърбия и Европейския съюз.
Модернизацията в участъка от Централна гара София до Волуяк ще осигури връзка с метрополитена на новопостроена
гара Обеля на гражданите на столицата и близките населени места. Освен това ще се намали трафика в София и
времепътуването за товарните и пътнически влакове по направлението от турската граница в посока към границата със
Сърбия.
Пряко облагодетелствани от реализацията на проекта ще бъдат над един милион граждани. Ще се подобри стандартът
им на живот чрез намаляване на шума от преминаващите влакове, ефективни връзки с градския транспорт и намаляване
на времето за пътуване от и до работните им места.
С друго решение правителството отпуска до 41 498 000 лв. за изпълнението на проект „Развитие на железопътен възел
Пловдив“. Европейското съфинансиране на проекта е по линия на Механизма за свързване на Европа, сектор
„Транспорт“.
С реализацията на проекта значително ще се намалят задръстванията при автомобилния трафик и вредното въздействие
върху околната среда в град Пловдив и региона. Ще се създаде възможност за повишаване на скоростите за пътуване с
железопътен транспорт по основното направление на Коридор „Ориент/Източно-Средиземноморие“ от Европа през
Сърбия към Турция и Черноморието.
√ Новаков: Ще настояваме парите от ЕС за COVID-19 да покриват разходи със задна дата
Ще настояваме парите от Брюксел за COVID-19 да покриват разходи със задна дата. Това коментира евродепутатът от
ГЕРБ Андрей Новаков пред БНТ.
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Именно Новаков ще отговаря за европейското законодателство, което позволява страната ни да получи още 692 млн.
евро към вече действащите оперативни програми.
По думите Европейската комисия се е забавила с решението как и по какъв начин ще се помогне на държавите заради
кризата. България ще изпрати фактурите за направените разходи и ще очаква средствата за тях да бъдат покрити, стана
ясно още от думите на Новаков.
От исказването на Новаков се разбра също, че React EU е инструментът, по който може още в края на годината да вземем
средства. Там се очакват 692 млн. евро.
По отношение на цялостната политика и финансирането за България евродепутатът каза: "Парите за България се
увеличиха с 8%. Най-чисто се разходват средства. Не твърдя, че няма измами, а че българските власти ги хващат още
преди да стигне до ОЛАФ".
Никой не знаеше по света какво ще се случи. България е сред държавите, които влияят на процесите в Европейския съюз.
Следете по резултатите", заяви още политикът.
√ Еврокомисията готова с рамката за приемане на Албания и Северна Македония
Европейската комисия предаде на Съвета на ЕС преговорните рамки за приемането на Северна Македония и Албания в
Общността, като тяхното съдържание няма да бъде оповестявано преди одобрението им от страна на Съвета.
Уточнява се, че рамките са разделени на три: водещи принципи на преговорите за присъединяване, същински преговори
и преговорна процедура с цел цялостно прилагане на европейското законодателство и неговите принципи в
законодателната рамка на кандидатите.
В отличие от преговорните рамки с други държави, ЕК е добавила за Скопие и Тирана и приетата през март нова
методология на преговорите, взето е предвид развитието на европейското законодателство, както и спецификите и
заслугите на всяка от страните поотделно.
В предложените преговорни рамки фокусът е поставен върху правосъдието, функционирането на демократични
институции и публична администрация, както и икономиката. Предвиден е „по-силен“ политически двигател на процеса
и по-динамичен ритъм на преговорите посредством групиране на преговорни глави в тематични клъстери.
Еврокомисарят по разширяването Оливер Вархели заяви, че очаква с нетърпение разговорите между страните членки да
се проведат колкото е възможно по-скоро, за да се проведат и първите междуправителствени конференции с Албания и
Северна Македония.
„Тяхното бъдеще категорично е в Европейския съюз и съм убеден, че те ще продължат да осъществяват реформите по
пътя към ЕС, както го правеха и досега“, подчерта той.
Според дипломатически източници, цитирани от МИА, първите междуправителствени конференции едва ли ще се
проведат до края на тази година. Държавите членки би трябвало да дискутират въпроса за разширяването от септември,
тъй като летните месеци ще бъдат посветени изцяло на опитите за намиране на компромис по въпроса за излизането на
икономическата криза на ЕС и бъдещето на бюджета му.
News.bg
√ Захариева и Желязков призоваха ЕП да коригират пакета "Мобилност I"
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и министърът на транспорта Росен Желязков
призоваха в писмо до Европейския парламент евродепутатите да разгледат внимателно Пакета "Мобилност I" по време
на предстоящата сесия на 8 юли и да коригират настоящата му версия, която налага нови ограничителни и
непропорционални мерки в ЕС.
Писмото до ЕП е подписано още от министрите на външните работи и на транспорта на 8 държави от ЕС: Кипър, Естония,
Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша и Румъния.
Министрите изразяват съжаление, че въпреки интензивните дискусии на всички нива през последните 3 години относно
Пакета "Мобилност I", някои разпоредби в него съществено са се отклонили от първоначалните цели, свързани с
подобряване на социалните условия за шофьорите, осигуряване на ефикасност и устойчивост на автомобилния транспорт
и поддържане на гладкото и правилно функциониране на Единния пазар на ЕС.
Пакетът "Мобилност I" е създал голямо разделение между държавите членки в Съвета в ЕС, като 9 от тях са били против
временното междуинституционално споразумение, подчертават министрите.
Според тях не е била извършена оценка на новите разпоредби за въздействието върху околната среда и
функционирането на Единния пазар на ЕС. Практическата невъзможност за прилагане на разпоредбите ефективно ще
изключи някои държави от Единния пазар на ЕС и ще наложи значителни и вероятно непреодолими бариери пред други,
категорични са министрите.
Те алармират, че има риск от възникване на протекционизъм в ЕС, който ще намали конкурентоспособността на
европейските производители и ще доведе до увеличаване на емисиите на въглероден диоксид.
Министрите призовават евродепутатите внимателно да разгледат предложените ограничителни мерки на пазара, сред
които задължението камионите/тежкотоварните превозни средства да се връщат на всеки 8 седмици в държаватачленка на установяване, периода на "охлаждане" при каботажни операции и разделяне на междутърговските
транспортни операции.
"Призоваваме Европейският парламент да коригира настоящата версия на Пакета Мобилност I", заявяват министрите. Те
подчертават, че искането им се основава на дълбока загриженост за сектора на автомобилния транспорт, който е силно
засегнат от пандемията COVID-19 и в който работят милиони граждани на ЕС.
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"Разчитаме на вашето разбиране по въпроса по време на пленарната сесия, спазването на най-добрите практики в
законодателството и готовността да допринесете за конкурентоспособността на Единния пазар на ЕС, фактическото
прилагане на Зелената сделка и благосъстоянието на семействата, зависими от транспортния сектор", казват в
заключение министрите на 9-те държави от ЕС.
√ Кабинетът прие по-ниска такса за новата обединена процедура по ОВОС
Правителството прие постановление на Министерския съвет (ПМС) за промени на Тарифата за таксите, които се събират в
системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), съобщиха от Министерския съвет след днешното
редовно заседание на кабинета "Борисов-3".
С промените се предвижда общините да бъдат освободени от такса при отстраняване на трупове на китоподобни от
плажните ивици. Целта е да се осигурят адекватни действия за опазване на общественото здраве и безопасност, както и
по-бързо изясняване на причините за загубата на биологично разнообразие и причините за настъпването на смъртта при
съответния екземпляр.
Таксите са според Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Въвежда се единна по-ниска такса за новата процедура,
която обединява задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение
(ИП). Тя трябва да е с поне една от процедурите по издаване на комплексно разрешително (КР) и/или одобряване на
доклад за безопасност (ДБ) на предприятие с висок рисков потенциал, на които ИП също подлежи, съгласно Закона за
опазване на околната среда.
Изменението е свързано с въвеждането на новата обединена процедура със Закона за опазване на околната среда, в
сила от 28 август 2019 г., за провеждането на която е предвидено да бъде събирана такса.
Обединената процедура се провежда по искане на възложителя на ИП, за което ще бъде събирана такса за изпълнение
на административните функции на МОСВ по оценка на представената информация.
Осигурява се възможност за намаляване на разходите на възложителите за реализиране на инвестиционните им
намерения, свързани с изпълнението на изискванията по нормативната уредба за опазване на околната среда и
човешкото здраве, като заплащат една такса, по-ниска, отколкото при провеждане на самостоятелните процедури.
Според информацията на МС се прецизират основанията при актуализиране на комплексно разрешително, предмет на
административна такса, без да се въвежда нова такса в тези случаи с цел привеждане в съответствие с изменението на
ЗООС от 2018 г.
Investor.bg
√ Отчет на НЗОК за 2019 г.: Продължава тревожната тенденция за ръст в разходите за лекарства
Спрямо 2018 г. се отчита увеличение на плащанията за болнична помощ с над 10 на сто
Продължава тревожната тенденция от предходните отчетни периоди към непрекъснато нарастване на
необходимия финансов ресурс за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели. Това се посочва в Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за
2019 г., който е одобрен от Надзорния съвет на НЗОК, приет от Министерския съвет.
Проведените преговори за отстъпки от стойността на скъпоструваща медикаментозна терапия, заплащана от НЗОК, и
през 2019 г. дава възможност за възстановяване на значителни суми.
Според отчета превантивната роля на извършената през 2019 г. контролна дейност, предимно посредством внезапни
проверки, е оказала положително въздействие върху системата, изразено в по-стриктно изпълнение на алгоритмите на
клиничните пътеки и на изискванията за подобряване качеството на оказаната медицинска помощ, както и на воденето
на документацията и организацията на работа в лечебните заведения.
Увеличението на тези разходи, според отчета, отразява реално съществуващите процеси в страната - демографската
структура и тенденцията към увеличаване на продължителността на живот, които логично обуславят нарастването на
броя пациенти с едно и повече заболявания.
Расте и броят на болните с редки заболявания. Забелязва се тенденция за увеличаване на лицата над 65 г. за сметка на
тези под 18 г. и до 65 г.. които ползват медицинска помощ за сметка на Здравната каса. Според отчета изброените
обстоятелства водят до увеличаване на търсенето на лекарствена терапия, което логично води до ръст на разходите за
лекарства, които Касата заплаща.
Причина е и разширяването на достъпа на пациентите до иновативни лекарствени терапии, посочва се в отчета, приет от
МС.
На заседание си правителството одобри и Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2019 г., който също е одобрен от Надзорния съвет на НЗОК.
През миналата година бюджетът на НЗОК е бил увеличаван два пъти – веднъж със 72,8 млн. лв. и втори път -с 12 млн. лв.
В резултат на промените годишният план за 2019 г. е увеличен с 84,8 млн. лв. и е бил в размер на 4,384 млрд. лв.
Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери - всичко към 31 декември възлиза на 4,396 млрд. лв. В
сравнение със същия период на 2018 г. се отчита ръст от 448 млн. лв. или с 11,2%, което се дължи основно на увеличения
размер на здравноосигурителните приходи през 2019 г.
Разходите по бюджета на НЗОК за 2019 г. са в размер на 4,344 млрд. лв. През годината Надзорния съвет на НЗОК е
разпределил 72,8 млн. лв. от преизпълнението на приходите за здравноосигурителни плащания. В сравнение с 2018 г. се
отчита увеличение на разходите с 495 млн. лв.
Разпределението на отчетените здравноосигурителни плащания в размер на 4,315 млрд. лв.:
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- за първична извънболнична медицинска помощ - 226 млн. лв., или 5,3 % от всички здравноосигурителни плащания;
- за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) 250 млн. лв., или 5,8 % от всички здравноосигурителни плащания;
- за дентална помощ- 164,5 млн. лв. или 3,8% от всички здравноосигурителни плащания;
- за медико-диагностична дейност – 89, 7 млн. лв. или 2.1% от всички здравноосигурителни плащания;
За болнична медицински помощ са изплатени 2 млрд. лева или 48,1% от всички здравноосигурителни плащания. Спрямо
2018 г. се отчита увеличение на плащанията за болнична помощ със 193 млн. лв., или с 10,3%.
За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на
територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и за лекарствени продукти
при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени
коагулопатии в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните
медицински услуги, са платени общо 1,144 млрд. лв. или 26,5 % от всички здравноосигурителни плащания.
За медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 105 657,0 хил. лв., или 2,4% от всички
здравноосигурителни плащания.
За медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност са
изплатени 259 млн. лв., или 6% от всички здравноосигурителни плащания.
Бюджетът на НЗОК за 2019 г. е приет с отрицателно бюджетно салдо в размер на 50,4 млн. лв.
В резултат на отчетените към 31 декември разходи и трансфери - всичко в общ размер на 4 433 563 500 лв., спрямо
отчетените приходи и трансфери - всичко в общ размер на 4 396 527 500 лева се формира отрицателно бюджетно салдо
за годината в размер на 37 млн. лв.
√ Кабинетът прие промени в сроковете на бюджетната процедура за 2021 г.
Измененията са породени заради обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение
Промени в бюджетната процедура за догодина прие кабинетът на днешното си заседание. В контекста на обявеното
извънредно положение, свързано с разпространението на вируса COVID-19, се въвеждат нови срокове, респективно се
отлагат за втория етап от бюджетната процедура за 2021 г.
Това се отнася за провеждането на процедурата по инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и
проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, както и за реда за тяхното разглеждане. Нови срокове
ще има и за разглеждане и одобряване на нови инвестиционни проекти, които ще се финансират с държавни заеми
и/или държавногарантирани заеми през 2021 г.
Проектът на решение позволява своевременно изготвяне на необходимите разчети и дългови ограничения, които да
бъдат включени в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г., съответно и в
актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. и привежда бюджетния процес в
съответствие с мерките и действията, произтичащи от обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение. Казано
иначе, възможно е да има леко забавяне в процедурата.
√ ЕК планира да инвестира поне 22 млрд. евро в подкрепа на младежката заетост в ЕС
На фона на пандемията младите хора ще срещат по-често предизвикателства при навлизането си на пазара на
труда, подчертават от Комисията
Европейската комисия (ЕК) ще насочи най-малко 22 млрд. евро в подкрепа на младежката заетост в рамките на новия
бюджет за периода 2021-2027 г.
Днес Комисията предложи финансирането чрез инструмента NexGenerationEU и бъдещия бюджет на ЕС, съобщават от
Брюксел. Със средствата ще бъде подкрепена „Младежката гаранция“, създадена преди 7 години в разгара на дълговата
криза, когато безработицата сред младите хора на възраст до 29 години нарасна до значителни нива.
Оттогава нивото на безработицата във възрастовата група 15-29 години е намаляло значително, но все още е значително
по-високо в сравнение с общата безработица – малко под 16%.
На фона на пандемията младите хора ще срещат по-често предизвикателства при навлизането си на пазара на труда,
подчертават от ЕК.
Новата инициатива се казва „Мост към работни места“. Тя ще подкрепя младежи на възраст 15-29 години.
Европейските институции се ангажират всеки регистриран за гаранцията за младежта да получи в рамките на четири
месеца предложение за работа, образование, чиракуване или обучение.
Инициативата „Мост към работни места“ ще е по-приобщаваща с цел избягване на всякакви форми на дискриминация, с
по-широка насоченост към по-уязвимите групи, например млади хора от расови и етнически малцинства, млади хора с
увреждания или млади хора, които живеят в селски, отдалечени или необлагодетелствани градски райони. Чрез нея ще
се вземат под внимание нуждите на предприятията, като се осигуряват необходимите умения — по-специално уменията,
нужни за зеления и цифровия преход — както и кратки подготвителни обучения; ще се осигуряват също така съобразени
с нуждите съвети, напътствия и наставничество.
Европейският алианс за професионална подготовка предостави над 900 000 възможности за чиракуване. Обновеният
алианс ще насърчава националните коалиции, ще подкрепя малки и средни предприятия и ще засили участието на
социалните партньори — профсъюзите и организациите на работодателите.
Днес ЕК предложи и Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална
справедливост и издръжливост, с която ще се повишава квалификацията и ще се преквалифицират гражданите на ЕС.
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Зеленият и цифровият преход и придружаващите ги демографски тенденции променят начина, по който живеем,
работим и си взаимодействаме. Искаме да гарантираме, че хората притежават уменията, от които се нуждаят, за да
просперират. Пандемията от коронавирус ускори тези преходи и постави пред нови предизвикателства професионалното
развитие на много хора в Европа. След кризата много европейци ще трябва да усвоят нови умения или да
усъвършенстват притежаваните от тях умения, за да се приспособят към променения пазар на труда, посочват от ЕК.
Програмата съдържа 12 акцента, които предвиждат подкрепа за укрепване на уменията, за стратегически действия на
национално ниво за повишаване на квалификацията, препоръки за професионалното образование, повишаване
уменията на учените и т.н.
Еconomic.bg
√ Правителството набеляза какво да прави след влизането в ERM-2
МС даде мандат на министъра на финансите да преговаря за поетите спрямо европейските партньори
ангажименти
Правителството одобри на днешното си заседание последващите ангажименти след присъединяването на България към
Валутно-обменния механизъм (ERM II) и към Банковия съюз. Основните действия, които трябва да се предприемат по
силата на поетите от страната ни ангажименти за присъединяване към еврозоната, са в областта на небанковия финансов
сектор, управлението на държавните предприятия, рамката по несъстоятелността и борбата с изпирането на пари.
След като евентуално страната се присъедини към валутния съюз, тя ще трябва да изпълни още три технически критерия
(Маастрихтските критерии), за да прекрачи от „чакалнята“ в клуба на богатите държави. Освен тях обаче, докато е в ERM2 най-малко две години България ще трябва да изпълни всички критерии за конвергенция, в съответствие с член 140 от
Договора за функционирането на Европейския съюз. Предстои да бъдат проведени преговори по тези последващи
ангажименти с европейските партньори, включително и с членовете на еврогрупата и представителите на Дания,
обясняват от Министерския съвет.
За да изпълни всички поети вече ангажименти, правителството сега даде мандат на министъра на финансите да
преговаря по тях. Това решение е продължение на изпратеното на 29 юни 2018 г. официално писмо от министъра на
финансите и управителя на Българска народна банка за участие на страната ни в Единния надзорен механизъм (ЕНМ)
чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка и за намеренията ни за кандидатстване
в ERM-2, което получи и политическата подкрепа на еврогрупата.
√ ООН има три сценария за загубите на световния туризъм заради Covid-19
Очаква се приходите от глобален туризъм да спаднат с до 3.3 трилиона долара
Очаква се приходите от глобален туризъм да спаднат с до 3.3 трлн. долара поради ограниченията заради COVID-19, като
САЩ ще загубят най-много,. Това показва проучване на ООН, публикувано днес и цитирано от Reuters.
Докладът „COVID-19 и туризмът“, публикуван от Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), се основава на
три сценария за индустрията, при варианти мерките за блокиране да продължават 4 месеца, 8 месеца и 12 месеца.
При тези сценарии приходите ще паднат съответно с 1.17 трлн. долара, с 2.22 трлн. долара и с 3.3 трлн. долара или
между 1.5-4.2% от брутния вътрешен продукт (БВП) в света.
Докладът не казва кой сценарий е най-вероятен, въпреки че служител на UNCTAD заяви, че средният сценарий „може да
бъде реалистичен“.
„Международният туризъм е почти напълно спрян, а вътрешният туризъм е ограничен от условията за блокиране,
наложени в много страни“, се казва в доклада.
„Въпреки че някои дестинации започнаха бавно да се отварят, мнозина се страхуват от международни пътувания или не
могат да си го позволят поради икономическата криза.“
Съединените щати имат най-високите загуби и при трите сценария, със спад от 187 млрд. долара в този, който
продължава само четири месеца, следвани от Китай със 105 млрд. долара. Тайланд и Франция също губят около 47 млрд.
долара всяка.
В умерения сценарий сред най-големите губещи е ии Гърция, която ще загуби 4% от своя БВП.
Малките островни държави като Ямайка страдат от големи загуби пропорционално на своите икономики, изправени
пред 11-процентен спад на БВП, или 1.68 млрд. долара.
Загубата на САЩ в „песимистичния“ сценарий е 538 млрд. долара, или 3% от БВП.
Докладът на UNCTAD обхваща 65 отделни държави и региони. Той призовава правителствата да засилят социалната
закрила на засегнатите работници в тежко засегнатите страни.
Някои от оценките са сравними с тези в предишен доклад на Световната туристическа организация през май, който
установи, че броят на туристите може да спадне с 60-80% в сравнение с 66% при междинния сценарий на UNCTAD.
БНТ
√ НС отхвърли ветото на Румен Радев върху Закона за МВР
Народното събрание отхвърли ветото на президента върху текстове в Закона за МВР със 136 гласа Румен Радев върна
законопроекта за ново обсъждане с основен мотив, че промените създават служба, която дублира НСО и така се харчи
още държавен ресурс без да се гарантира по-голяма сигурност. С мотивите на президента се съгласиха само от БСП.
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След час и половина дебати, единствено БСП критикува дадените правомощия на МВР за охрана на застрашени лица с
мотив, че е недопустимо да има дублиране на функции и конкуренция между две служби.
"Аз мисля, че МВР има достатъчно широк кръг от задачи и компетенции, за да се занимава с дублиране на функциите на
НСО", заяви ПГ на "БСП за България" Филип Попов.
Обединените патриоти отхвърлиха ветото. Според тях е редно МВР да осъществява охраната на всички застрашени по
някакъв начин лица, без те да се делят на висша класа и население. "Тази структура, която всъщност е наследник на
комунистическото УБО и е изключително рядко срещано явление изобщо в нормалния свят няма място в нашата
демократична държава", заяви ПГ на "Обединени патриоти" Искрен Веселинов.
От "Воля" подкрепиха промените в закона за МВР. "Липсва публичност. Ние не знаем кой бизнесмен е изпратил есемес-а
на президента или на някой негов съветник, с който го е накарал да вкара това вето", каза лидерът на ПГ на "Воля"
Веселин Марешки.
От ГЕРБ определиха мотивите на държавния глава като много объркани. Категорични са, че няма дублиране на функции,
а взаимодействие. "Националната служба за охрана трябва да изгради своята съпротивителна сила срещу личностни,
политически и щения за власт от този, който я ръководи", заяви Маноил Манев от ПГ на ГЕРБ.
С обнародването на закона в Държавен вестник МВР вече ще може да охранява не само обекти, както досега, а и
отделни лица от държавната власт, които са обект на заплахи.
√ Започва кандидатстване по нова мярка: 610 лв. за работодател, наел безработен
С решение на МС се одобрява новия дизайн на мярката 60/40, която за сектор туризъм става 80/20, тъй като
допълнително се одобрява за този сектор 290 лв. на заето лице. Тази помощ може да се използва съвместно с
мярката 60/40. Това заяви на брифинг в МС министърът на туризма Николина Ангелкова.
Тя подчерта, че мярката 60/40 отчита всички специфики, свързани със сектор "туризъм", включително и сезонния
характер. По тази мярка могат да се възползват лица, които са наети от 1 юни и няма допълнителни ограничения, които
са свързани със сезонния характер на сектора.
Отделно от това за сектора са отделени 50 млн. лева по линия на програмата за наемане на регистрирани безработни в
бюрата по труда. Всеки работодател, който наеме такова лице ще получава 610 лв. - т.е. минималната работна заплата.
С новия дизайн мярката ще бъде много полезна за заетите в сектора, каза Ангелкова.
Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева уточни, че до момента по мярката 60/40 са изплатени 130
млн. лв. Те запазват заетостта на 150 000 души.
Общият брой на заявленията е за около 17 000 и е за около 300 000 работни места.
С новия дизайн се очаква да се обхванат около 300 000 работни места, като разходваните средства ще са до около 1
млрд.
Разширяват се част от секторите:
- За сектор здравеопазване се допълват икономическите дейности, за които няма договор с НЗОК, като дейност на лекари
по дентална медицина, балнеологични центрове, спа центрове, кръвни банки и други дейности, регистрирани в този
икономически код.
- Частните ясли също ще имат възможност да кандидатстват по новата мярка.
- Включва се и кодът, свързан с други образователни дейности - центрове за професионална квалификация и които
предлагат обучителни програми и т.н.
- В следващия период от 3 месеца на действие на мярката, няма да има изискване работодателите да са платили
данъците и осигуровките за 2020 г. Но тези данъци трябва да бъдат декларирани като дължими.
- Могат да кандидатстват и структури, създадени от общините - звена, общински дейности, общински предприятия. Няма
да се предоставя помощ, там където се получава финансиране за възнаграждения от държавния бюджет по стандарти,
приети в изпълнение на Закона за публичните финанси, за да се избегне двойно възнаграждение.
- Ще се покрива 60% от осигурителния доход за май, както и от осигуровките.
- За сезонния туризъм няма да има изискване да се запазва заетостта на работниците, уточни Сачева.
От 14.00 часа днес може да се кандидатства за мярката "Заетост за теб", която се отнася до наемане на безработни,
регистрирани в бюрата по труда. Отделени са 160 млн, като 50 млн. са за сектор "туризъм".
Около 36 000 са регистрирани като безработни в сектор туризъм, заяви Сачева. По последни данни в района на Варна и
Бургас има регистрирани 17 000 души безработни.
Действа и мярката за 290 лв., която е за сектор туризъм и пътнически транспорт. Заедно с мярката 60/40 това ще дава
подкрепа от 80% от доходите на работниците в тези сектори.
√ Евродискусия в "Още от деня": Как ще изхарчим средствата от спасителния фонд на Брюксел
"Средствата трябваше да дойдат по-навреме, имаше едно забавяне, в което европейските институции мудно
реагираха в началото на кризата - не се знаеше колко ще продължи това, в какъв размер ще е, какви щети ще
нанесат на икономиката, но от вчера е ясно, че ще ми се гласува доверието да внеса регламент, който да отпуска
средствата за България и за останалата част от Европа до 2020 г.". Това каза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей
Новаков в "Още от деня".
Моята централна задача ще бъде средствата да се отпускат със задна дата. Когато и да го одобрим, ако България
е направила разходи за спасяване на работни места, за закупуване на маски или други медицински оборудвания,
България да може да си изпрати фактурите и да получи средствата със задна дата. Според мен, това е решението
на проблема със забавянето.
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В регламента залагаме такава гъвкавост, че страните членки сами да избират накъде да насочат парите и те ще се
допълнят към вече съществуващите оперативни програми, които имаме, обясни Новаков.
Реалистично, ако се преборим с това със задна дата да се финансират такива разходи, това означава, надявам се,
до края на годината ще можем да поискаме възстановяване на тези разходи, които сме направили, включително в
момента.
Евродепутатът от БСП/ПЕС Петър Витанов подчерта, че се дава възможност за възстановяване на хуманитарни разходи,
за стоки от първа необходимост, но се притеснява за готовността за средствата, които идват и по какъв начин ще ги
оползотворим.
Според евродепутата нямаме готовност със стратегия, оценка на щетите, нямаме готовност да се възползваме от този
огромен прозорец, който се отваря.
Витанов даде пример със зелената сделка - стремеж към една въглеродно неутрална икономика на ЕС. Посочи, че
съществен елемент е Фондът за справедлив преход, който е буфер за тежките социално-икономически, които ще
последват от една страна, и за самата трансформация.
Миналата седмица Великобритания затвори последната електроцентрала на въглища. Пред ТЕЦ "Марица Изток" има два
пътя - или да затвори, или да мине на газ.
Този Фонд за справедлив преход дава възможност за редица дейности, които да бъдат финансирани с европейски
пари. Успели са да включат газовата инфраструктура в обхвата на финансиране, но нашето правителство не
успяло да защити този интерес, отбеляза Витанов. И съобщи, че парите, които България ще получи от този фонд
са близо 3 милиарда, но нямаме национален план.
Към момента няма ясно европейско законодателство, което да казва пред държавите членки - вие трябва да отговаряте
на това, това и това, коментира Андрей Новаков. Той подчерта, че поканата за участие в тези фондове още не е
започнала, така че физически няма как да сме закъснели.
Много скоро в Комисията по регионално развитие на ЕП ще се гласува регламентът за Фонда за справедлив преход,
който финансира въглищни региони.
Газифицирането на въглищните централи и инвестицията в газопроводи ще бъде допустим разход, включително и за
България, допълни Новаков. Според него, няма година, в която някой да ни задължава да си затваряме централите.
Вижте целия разговор във видеото.
√ Затварят нощните заведения в курорта «Албена»
Първите чартъри с туристи за Северното Черноморие кацнаха във Варна преди дни. Част от германските гости са
настанени в курорта Албена.
Мерките за сигурност в Албена са едни от най-строгите. Те започват още от бариерата на вилното селище, където всеки
автомобил и превозно средство се дезинфекцира. На плажа също всяка сутрин има дезинфекция на чадъри и шезлонги.
Това е през целия ден. Същото е положението и в хотелите, и ресторантите.
Христо Пенев - зам.-директор експлоатация в "Албена" АД, съобщи пред БНТ, че снощи е взето решение да бъдат
затворени всички нощни заведения в курортния комплекс. По този начин ще се намали струпването на много хора.
"Всички помещения са обработени с нанотехнология, която е немска, иновация е в Германия за 2019 година №1.
Отделно, всяко помещение, където се настаняват гостите ни, първо се дезинфекцира с тази технология, след това с
препарати и преди настаняването на гостите допълнително се минава цялото помещение за дезинфекция", обясни той.
Гостите биват обслужвани по бюфет масите, в точки, където самите те желаят да се самообслужат, те използват
ръкавици. Всички прибори са индивидуално опаковани.
На тенис кортовете задължително всички топки се дезинфекцират, отделно машината, с която се събират те, също е
дезинфекцирана. "Стараем се да намалим до минимум контакта на госта до ключови повърхности, при които има
възможност да има полепване на вируса", допълни Христо Пенев.
Според него интересът към Албена всеки ден е все по-го-голям.
Старши мениджър продажби в "Албена” АД Велина Гюмова заяви, че в момента в комплекса има около 2500 човека.
"Вече имаме 8 работещи хотела. Поели сме ангажимент да не запълваме базата на 100%. На 27 юни пристигнаха първите
немски гости, а вчера и първите гости от прибалтийските пазари", допълни тя.
√ Издатели: Цените на книгите ще паднат с 5 до 9%
От вчера книгоиздаването е с намалено ДДС. Как по-ниското облагане ще подпомогне този бизнес? По темата в "Още от
деня" разговаряхме с издателите Веселин Тодоров от "Сиела" и Йордан Антов от "Бард".
Цените на книгите ще паднат, увери Веселин Тодоров. Повече от 15 години нашата гилдия се бори за намаляване на ДДС
на книгите. България е на второ място в света по най-високо ДДС на книгите до вчера. Наистина българските издатели
бяха ощетени.
"Най-сетне, благодарение на инициативата на г-н Пеевски и г-н Борисов, разбира се и на българския парламент, ние
получихме тази редукция", отбеляза той и изрази надежда тази подкрепа да стане трайна мярка.“
Йордан Антов също потвърди, че цените на книгите и учебниците ще паднат, но обясни, че няма как това намаление да е
голямо. Той посочи, че цените на старите книги не могат да се променят, тъй като са произведени по старите условия.
"Стойността на една книга не може да падне с повече от 5-6%", уточни Антов.
Тодоров обясни, че за "Сиела" намалението ще е 9% в крайната цена и ще важи за новите книги. Старите книги са
понесли своите разходи. "Другата техническа подробност е, че, за да сменим цените на старите книги, ние трябва
да затворим книжарниците за два месеца", допълни той.
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Йордан Антов акцентира, че помощта към читателя, която държавата оказва и то от няколко години насам, това са
парите, които Министерство на финансите отпуска за закупуване и подновяване на библиотечните фондове и
библиотеките. Това са около 2,4 млн. лева годишно. Той посочи, че издателите са разговаряли с кмета на София да се
върне практиката да се раздават ваучери на учениците за панаирите на книгите.
В този ред на мисли издателствата не са кандидатствали за помощите 60:40, тъй като те не биха помогнали на читателите
така, както подобни инициативи. Така би се запазил интересът към четенето, което е безценно.
Двамата се спряха и на онлайн продажбите, както и на проблема с пиратството.
Вижте целия разговор във видеото.
Дневник
√ "Патриотите" предлагат нови "шапки" за неправителствения сектор
Депутати от "Обединени патриоти", част от управляващата коалиция, внесоха проект за промени в Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, които предвиждат засилване на контрола на държавата над дейността на
неправителствения сектор, съобщи "Капитал".
Една от предлаганите промени задължава неправителствените организации (НПО), които получават финансиране от
чужбина, да декларират това пред Министерството на финансите. Вносителите предлагат също Агенцията за държавна
финансова инспекция, която е на подчинение на Министерството на финансите, да може да извършва проверки в
организациите и да иска тяхното замразяване или заличаване, както и да налага глоби.
Друго предложение предвижда членовете на управителните органи на гражданските организации да декларират
имуществото и това на семейството си пред антикорупционната комисия (КПКОНПИ). Това би означавало, че
ръководената от бившия главен прокурор Сотир Цацаров институция също ще може да извършва проверки.
Едновременно с това самата КПКОНПИ и председателят на парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт
на интереси и парламентарна етика Борис Ячев (НФСБ) наскоро се изказаха за това броят на проверяваните от КПКОНПИ
да бъде намален, защото ненужно на проверка подлежат над 50 хил. души.
√ Екоминистърът откри нарушения в проекта на Седемте рилски езера
Министърът на екологията Емил Димитров посети вчера района на Седемте рилски езера и откри нарушения в
изпълнението на проекта за облагородяване на района, който предизвика сериозно обществено вълнение, се разбра от
съобщение на пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.
Появата на багер в района на езерото "Бъбрека" предизвика гневна реакция в социалните мрежи, но се оказа, че той е
бил там с цел рехабилитация на увредения район, а не за строителни дейности. Дейността е част от мащабен проект на
дирекцията на Национален парк Рила с обща стойност от 11 млн. лева.
Въпреки това екоминистърът издаде заповед за преустановяване на всички дейности по проекта до извършване на
проверка на място. Вчера Емил Димитров е видял, че заповедта му за изтегляне на строителната техника е изпълнена.
Той ще изготви подробен доклад до министър-председателя за откритите нарушения. За установените нарушения
изпълнителят ще бъде санкциониран. Предстои цялостна проверка на проекта от експерти на Оперативна програма
"Околна среда".
По повод гневна реакция на Емил Димитров вчера по темата на заседанието на Министерски съвет Бойко
Борисов посъветва своя министър да пие мента, глог и валериан и да намери общ език с природозащитниците.
√ "Медийното правосъдие" на прокуратурата е в разрез с правото на ЕС
Сдружението "Обединение на свободните адвокати", представлявано от адвокат Емил А. Георгиев, председател на
УС, написа отворено писмо до представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев и прокурорската колегия
във връзка действията на прокуратурата по висящи дела спрямо хора, които са невинни до доказване на
противното. Заглавието е на "Дневник".
Един от основните принципи в наказателния процес е презумпцията за невиновност, конституционно установена в чл. 31,
ал. 3 от Конституцията, установена в Харта на основните права на Европейския съюз в нейния член 48, както и
регламентирана в чл. 16 от НПК - обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила
присъда. Посочената презумпция може да бъде опровергана единствено с влизането в сила на постановена спрямо
конкретното лице осъдителна присъда.
В тази връзка се обръщаме към Вас,
сериозно обезпокоени от начина, по който се нарушава конституционно установената презумпция за невиновност
на българските граждани при наложилата се в последните години практика на медийно оповестяване на доказателства
от досъдебни производства от страна на наблюдаващи прокурори, а също и при изявления на главния прокурор. При
съществуваща законова забрана за това, доказателствата, събирани от прокуратурата, стават публични още в хода на
производството, следствената тайна бива разкривана. Същевременно бива силно ограничено правото на защитата за
реципрочен коментар и се установява тенденция да бъде търсена отговорност от адвокати, които се противопоставят на
опитите за т.нар. "медийно правосъдие".
Напомняме на прокуратурата и членовете на прокурорската колегия (ПК) на ВСС, че адвокатурата е призвана да защитава
правата и законните интереси на гражданите. Едно от основните конституционно и процесуално уредени граждански
права е правото на справедлив процес, пряко свързан с презумпцията за невиновност.
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Презумпцията за невиновност е предмет и на четвъртата мярка по т. нар. "Пътна карта за укрепване на процесуалните
права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното производство, приета през 2009 г. от Съвета на
ЕС, уредена в Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2016 г. относно укрепването на
някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в
наказателното производство" (наричана по-долу за краткост - Директивата). По-специално, тя е развита в глава 2 на
Директивата, съдържаща общо 5 члена. Първият от тях - чл. 3, преповтаря основния текст на принципа, като го обвързва
със задължението на държавите- членки да гарантират спазването му: "Държавите членки гарантират, че заподозрените
и обвиняемите се считат за невинни до доказване на вината им в съответствие със закона."
Тук е мястото да уточним, че въпреки че
фигурата на заподозрения формално отпадна в българския наказателен процес преди повече от 10 години,
формулировката на разпоредбата, отчитайки и допълнителните разяснения, съдържащи се в параграф 12 от Преамбюла
на Директивата, позволяват да се определят адресатите на презумпцията за невиновност и това са не само официално
обвинените лица, но и всяко друго лице, от момента на задържането му или от момента, в който компетентните органи,
чрез действия или актове, в това число неофициално оформени, са дали да се разбере, че даденото лице е заподозряно
в извършването на престъпление или дори на предполагаемо такова. Следователно, в наказателното производство,
провеждано по реда на НПК, презумпцията за невиновност следва да се разпростира и върху лицата, задържани за 24
часа със заповед за арест по реда на ЗМВР или такива, имащи качеството на "свидетел", когато от обстоятелствата по
делото може да се съди, че са главни заподозрени.
Важно е да се отбележи, че задължението обвиняемите да не се представят като виновни обвързва всички компетентни
органи, пряко обвързани с конкретното наказателно производство, в това число - съд, прокуратура, следствени органи,
полиция; но също така и членове на Парламента и правителството, министри или други публични длъжностни лица
(например - служители на КПКОНПИ) (параграф 17 от преамбюла на Директивата).
Алинея 3 на цитираната норма изрично постановява, че задължението обвиняемите и заподозрените да не бъдат
представяни като виновни, към момента не възпрепятства публичните органи да разпространяват публично информация
относно наказателното производство, когато това е строго необходимо по съображения, свързани с наказателното
разследване или от обществен интерес. За да се разбере правилно обхвата на предвиденото изключение, трябва да се
съобразят разясненията, съдържащи се в параграф 18 от преамбюла на Директивата.
Така например - "съображение, свързано с наказателното разследване", би била необходимостта от показване на
видеоматериал, с цел идентифициране на предполагаем извършител, а
"обществен интерес" би представлявала необходимостта от информиране на населението за опасност,
свързана с екологично престъпление или необходимостта да се информира обществеността за състоянието на
наказателно производство, с цел предотвратяване нарушения на обществения ред.
Захранването на обществения интерес по определено разследване, както и популяризирането на обвинителната теза не
попадат сред тези изключения. В тази връзка, в същия параграф 18 от преамбюла на Директивата следва изричното
уточнение, че използването на съображения за прилагане на изключението от общата забрана обвиняемите и
заподозрените да бъдат представяни като виновни, следва да бъде ограничено до случаите, когато това би било
"обосновано и пропорционално", като дори в този случай "начинът и контекстът, в който се разпространява
информацията, не следва да създават впечатлението, че лицето е виновно, преди вината му да бъде доказана в
съответствие със закона."
Съгласно чл. 14, ал. 1 от Директивата, държавите членки са длъжни да я транспонират (да приведат законодателството си
в съответствие с разпоредбите й, приемайки, където е необходимо, нужните разпоредби или законодателни изменения)
най-късно до 01.04.2018 г.
Към настоящия момент Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2016 г. не е
транспонирана. Същата е описана като "Релевантен акт от европейското законодателство" в Преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на НПК, обнародван в бр. 7/2019 г. на ДВ, съобразно задължението
на държавите членки да се позовават на съответните директиви при приемането на транспониращите ги мерки. Нито
една законодателна промяна, извършена с това изменение на НПК, обаче, не може да бъде отнесена към Директивата,
транспонираща частично или изцяло описаните по-горе аспекти на презумпцията за невиновност. А описаните
разпоредби на Директивата имат директен ефект.
През последните месеци станахме свидетели на
все по-налагаща се практика на Прокуратурата на Република България да "огласява" факти, доказателства,
обвинителни тези и дори само подозрения,
свързани с текущи досъдебни производства и по отношение на различни лица, понякога имащи качеството на
обвиняеми, а понякога - само на "заподозрени" по смисъла на Директивата. Основанията за тези т. нар. "огласявания" от
страна на прокуратурата бяха различни и посочвани като "предвид обществения интерес", "в отговор на изказвания на
обвиняеми и техни адвокати", а дори и "с оглед подготвяно обжалване на съдебно определение, с което се отказва
налагането на най-тежката мярка за неотклонение на обвиняем" (делото, известно сред обществеността като "НАП
Лийкс"). Нито едно от тези основания не попада в обхвата на изключенията по чл. 4, ал. 3 от Директивата. Във всички
случаи, обаче, прокуратурата, чрез говорителя си или чрез главния прокурор, изтъкваше факта, че огласяването било
станало с разрешение на наблюдаващия прокурор. Разгласяването на материалите по разследването е предмет на
оскъдна законодателна уредба в чл. 198 НПК. Фокусът на тази разпоредба, обаче, не е в основанията за разгласяване на
материали отразследването, а в разрешителния режим на това разгласяване - "Материалите по разследването не могат
да се разгласяват без разрешение на прокурора." В процесуалния закон, уреждащ наказателното производство, липсва
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конкретна разпоредба, която да урежда предпоставките и законната цел, обосноваващи разгласяването на материалите
по разследването, както и да обвързва това правомощие със задължението за гарантиране спазването на презумпцията
за невиновност.
Считаме, че не се касае за празнина в закона, предвид ясната уредба на презумпцията за невиновност в Директива (ЕС)
2016/343 на Европейския парламент и на Съвета и нейния директен ефект, но намираме, че с оглед новите тенденции в
упражняването на правомощията на Прокуратурата по чл. 198 НПК, е
наложително ангажирането на прокурорската колегия на ВСС с приемане на решение, което да има задължителен
характер и за главния прокурор,
който въз основа на него да издаде методически указания към всички прокуратури и прокурори в България по въпроса:
"Какви са пределите на правомощието на Прокуратурата на Република България по чл. 198 НПК да разрешава
разгласяването на материали от разследването, в контекста на основния принцип в наказателното производство, уреден
в чл. 16 НПК, съгласно който обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда,
както и с оглед разширения обхват на презумпцията за невиновност, уреден в Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския
парламент и на Съвета от 09.03.2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на
правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство?"
Считаме, че сезирането на ВСС, като административен и управляващ орган на Съдебната власт, с този важен въпрос е
много важно в настоящия момент, когато всекидневно писмени доказателства и аудиозаписи от досъдебни
производства "изтичат" уж законно от Прокуратурата и по този неправомерен начин се засягат в значима степен
граждански права в противоречие на основни правни принципи и конституционни постановки, тъй като най-новата
практика на ПРБ по прилагането на чл. 198 НПК засяга пряко едно от основните граждански и процесуални права правото на справедлив процес и правото да бъдеш считан за невинен до доказване на противното с влязла в сила
присъда.
Поради това от името на "Обединение на свободните адвокати" ви призоваваме да подложите на задълбочено
обсъждане и сериозен анализ тук поставения въпрос и да информирате обществеността за взетите от вас решения!
√ Секретарят на президента по сигурността: "Паралелното НСО" е проблем и за партньорските служби
Паралелното НСО е проблем и за партньорските служби, коментира пред Би Ти Ви генерал Стефан Янев, секретар на
президента по сигурността и отбраната.
По-рано вчера депутатите отхвърлиха ветото на президента Румен Радев върху паралелната служба за охрана, която ще
бъде създадена в Министерството на вътрешните работи (МВР). Генерал Янев обясни, че сега всички, които имат право
да бъдат пазени от служители на Националната служба за охрана (НСО), ще могат да избират кой да ги охранява - НСО
или МВР. "Заради това ще са възможни всякакви казуси, свързани с координацията между службите и на международно
ниво".
Според него има целенасочена кампания против НСО. "В тази кампания има един обобщаващ елемент, различни хора
споменават една и съща дума - слугинаж. Аз категорично не съм съгласен с тази дума. Подозирам, че тези, които я
използват, са по-скоро засегнати - че не им е даден този слугинаж или им е отказан", коментира още той.
Мениджър
√ Вероятно ще се наложи втора актуализация на столичния бюджет
Вероятно ще се наложи още една актуализация на бюджета на София, обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова при
проверка на ремонтните дейности по бул. "България".
"Направихме една актуализация на бюджета. Имахме сериозни притеснения през април. Очаквам следващите дни да
имаме точен анализ на приходите. Имаме сериозни постъпления през месец юни. Колко точно те компенсират
предишните загуби ще преценим. Това, което не допуснахме да спре и няма да допуснем, е градският транспорт и
стратегическите обекти. Ще се наложи допълнителна подкрепа за транспорта", подчерта Фандъкова.
По думите й, в момента се подготвя искането за взимането на инвестиционен заем от Общината от Европейската банка,
пред която имаме добър кредитен рейтинг. "От банката ни проверяват под лупа. Това е допълнителна гаранция, че
можем да се справим", добави столичният кмет.
Междувременно стана ясно, че продължава активната работа по реконструкцията на бул. "България" от Околовръстния
път до моста в кв. "Бояна". В момента се работи в посока център, като строителните дейности вървят в срок. Очаква се до
средата на юли участъкът да бъде завършен и пуснат в движение.
От събота /4 юли/ ще започне работа в участъка на "България" от бул. "Тодор Каблешков" до бул. "Гоце Делчев".
Движението там ще се премести в другото платно, което вече беше ремонтирано по време на извънредното положение.
Очакванията са втората половина на август да приключи ремонтът в целия участък, който е в посока център. А ако остане
време до 10-12 септември, ще се започне работа и в последната отсечка от булеварда.
Ремонтира се последният участък на бул. "Монтевидео", където е изграден изцяло нов булевард с четири ленти.
"Останал е един малък участък при метростанцията, но това лято и там трябва да приключим", посочи Фандъкова. Тя
съобщи, че се работи и по бул. "Искърско шосе", предстои да започне реконструкцията на ул. "Асен Йорданов". В
момента се извършва разширението на Южната дъга, най-големият обект, който е изключително важен. В момента
Южната дъга е затворена от "Младост" до "Горубляне".
√ С Меркел зад волана, Европа е изправена пред криза на много фронтове
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За лидер, който е изиграл ключова роля в управлението на Европа при преодоляването на два икономически колапса,
мащабна мигранска криза и във време на обтегнати отношения с Русия, последните години от управлението на Ангела
Меркел като канцлер на Германия могат да бъдат най-впечатляващите, пише Блумбърг.
Днес Германия пое 6-месечното ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз. Това се случва на фона на
прогноза, че икономиката на блока ще се свие с 7,4% през 2020 г. Обединеното кралство вече напусна ЕС (макар че в
момента тече преходният период след Брекзит, който изтича на 31 декември), а много страни изпитват огромни
затруднения в борбата са коронавируса. Всичко това се случва при допълнително утежняващите обстоятелства на
очаквана ескалация в търговските отношения със САЩ, които могат да наложат тарифи за милиарди долара върху вносни
стоки от ЕС.
„Наясно сме, че очакванията от германското председателство са големи“, заяви Меркел в събота. Какво има предвид
германския канцлер?
Възстановяването от пандемията и страха от втора вълна
Меркел играе ключова роля в дискусиите за приемането на радикалния план за възстановяване на европейската
икономика. Предложението на Европейската комисия предвижда изтегляне на заем на стойност 750 млрд. евро от
международните пазари, които след това да бъдат разпределени на държавите членки под формата на грантове и
кредити. Най-засегнатите страни, като Италия и Испания, ще получат най-голям дял от финансовата помощ.
Възстановителният план със сигурност ще доминира първия месец от германското председателство, като неговото
приемане е усложнено от голямата финансова дупка, оставена от Великобритания.
Спасителният пакет трябва да одобрен единодушно от всички страни членки, както и от Европейския парламент, за да се
превърне в реалност. Това обаче ще изисква много компромиси, като европейските лагери отново са разделени на Юг,
Север и Изток. Основната опозиция на плана идва от т.нар „Пестелива четворка“ - Австрия, Нидерландия, Швеция и
Дания. Тези страни предпочитат финансовата подкрепа да бъде изцяло под формата на заеми - без грантове и без
поемане на общ европейски дълг.
Все по-близо до поемането на общ европейски дълг
„Нашата цел е да постигнем споразумение през юли. Очакваме нещата да се наредят“, заяви външният министър на
Германия Хайко Маас пред обществения телевизионен оператор ZDF.
„Важно е страни като Испания и Италия, които бяха удари особено силно, да имат достъп до тези средства. Те няма да им
бъдат от полза, ако договарянето трае още няколко седмици. За това е важно да постигнем споразумение за всички тези
финансови инструменти възможно най-скоро“.
Какъв трябва да бъде подходът на ЕС, който се озова по средата на конфликта между САЩ и Китай?
Призивът на Меркел за по-независим и суверен Европейски съюз е насочен отчасти към Китай. Германският лидер от
доста време опитва да постигне напредък по споразумение за взаимната защита на инвестициите с Китай, което
трябваше да се превърне в основната тема на планираната за септември среща на върха ЕС - Китай. Засега обаче не е
постигнат успех.
Не трябва да забравяме и предстоящите президентски избори в САЩ, които могат да донесат нови главоболия на
Германия. Отношенията между настоящия американски държавен глава Доналд Тръмп и Меркел не са особено добри,
като вижданията на двамата лидери се разминават по много въпроси, включително сделката с Иран, търговията и
подхода в борбата с пандемията от короанвирус (ЕС няма да допуска американски граждани на своята територия и след
1 юли, когато се отменят ограниченията за редица трети страни). Въпросът е дали Меркел ще влезе в конфронтация с
Тръмп или ще предпочете да изчака до ноември, когато в Белия дом може да се настани Джо Байдън?
Веригите за доставки бяха прекъснати, а търговията не може да чака
Търговският дневен ред на ЕС е изпълнен с рискови сценарии и капани. Тази година европейските управници ще трябва
едновременно да предоговарят търговските отношения с Великобритания след изтичането на преходния период след
Брекзит и да работят по възобновяването на икономическата активност в блока и възстановяването на веригите за
доставки. Всичко това, разбира се, се случва на фона на очаквани американски мита върху вноса на стоки от Европа.
Поетите ангажименти по амбициозната „Зелена сделка“
Най-голямото предизвикателство за Германия ще бъде да обедини европейските правителства да постигнат
споразумение за проектозакон, който да направи необратима поставената цел ЕС да постигне климатична неутралност
до 2050 г. Тази цел е наистина амбициозна, като се имат предвид националните различия по редица въпроси, вариращи
от предпочитаните енергийни източници, индустриалното развитие и прехода към чиста енергия във време, когато
парите са оскъдни.
Сбогуване със стар приятел
Макар че председателството на ЕС няма особено влиние върху преговорите за Брекзит, фактът, че последните дискусии
по темата ще се проведат по време на 6-месечното германско ръководство дава на британците допълнителна надежда,
тъй като те винаги са гледали на Меркел като на човека, който може да помогне за излизане от безизходицата.
Макар че Меркел няма да приеме сделка на всяка цена и определено няма да одобри решение, което ще подкопае
устоите на единния пазар, тя ще направи всичко по силите си за постигане на търговско споразумение с Великобритания
преди края на годината. Това ще бъде част от нейното наследство.
Проблеми у дома
Меркел е изправена и пред нова местна криза – счетоводния скандал, който потопи Wirecard и изкара наяве пропуските
на германските регулатори.
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До момента германският лидер не е отделяла особено внимание на един от най-големите корпоративни провали от
десетилетия. Въпреки множеството сигнали от най-различни източници, германските органи за финансов надзор не са
докладвали счетоводни нередности в изпадналия в еплатежоспособност доставчик на платежни услуги Wirecard.
Брюксел ще се заеме с германският финансов орган BaFin за допуснатите грешки при надзора на Wirecard. В зависимост
от предварителното разследване, Европейската комисия ще реши дали започне пълно разследване срещу BaFin за
нарушаване на европейското законодателство за финансова отчетност. Това на практика ще превърна германския
проблем в европейски.
√ S&P понижи прогнозите за Обединеното кралство. Предупреждава за "перфектната буря"
Рейтинговата агенция "Стандард енд Пуърс" (S&P Global) отново понижи прогнозите си за представянето на икономиката
на Обединеното кралство през настоящата година и вече очаква тя да се свие с 8,1%, съобщава Ройтерс. В същото време
кредитната агенция предупреждава за опасността от "перфектна буря" през следващата година, ако се провалят усилията
за постигане на търговска сделка между ЕС и Великобритания преди изтичане на преходния период след Brexit, който
изтича на 31-ви декември 2020 г.
"Стандард енд Пуърс", която за пръв път в историята намали с две степени най-високия кредитен рейтинг "ААА" на
дадена държава, след като Великобритания гласува за напускане на Европейския съюз през 2016 г., заяви, че вече не
вижда перспективи преходният Brexit период да бъде удължен през следващите шест месеца.
Вместо това, агенцията очаква Лондон да сключи с ЕС "базова" сделка за свободна търговия, която да е в сила от
началото на 2021 г., въпреки че рискът от неуспех на преговорите остава "висок'.
"Втора, по-голяма вълна от коронавирусна инфекция през есента, последвана от промяна в правилата за търговия на
Световната търговска организация през януари (в условията на Brexit без сделка), рискува да се окаже "перфектна буря"
за британската икономика", предупреди "Стандард енд Пуърс".
√ Португалия ще национализира авиокомпанията TAP
Португалското правителство реши да национализира авиокомпанията TAP, изпаднала в големи затруднения заради
прекратяването на дейността ù вследствие на пандемията от коронавируса.
Мярката беше взета, след като държавата, която притежава 50% от TAP, и португалско-бразилския консорциум Atlantic
Gateway, собственост на Дейвид Нийлман (45%) и местния бизнесмен Умберто Педроса, не успяха да постигнат
споразумение за публично спасяване в размер на 1,2 млрд. евро ( 1,3 млрд. долара) за авиокомпанията. Ето
защо португалският премиер Антонио Коста предложи на Министерския съвет авиокомпанията да се национализира,
информира abc.es.
Първите официални реакции дойдоха от министъра на инфраструктурата Педро Нуно Сантос, който заяви: „TAP е твърде
важен за страната, за да си позволим да загубим компанията“.
В действителност вътрешното напрежение се появи, след като ръководството на компанията беше обновено с
Антоноалдо Невес, доверен човек на Дейвид Нийлман, собственик на две нискотарифни авиокомпании: бразилската Azul
и американската JetBlue. Преди да стане акционер, компанията беше единствената 100% държавна европейска
компания. Сега 45% от TAP са собственост на португалско-бразилския консорциум Atlantic Gateway, 50% продължават да
са държавна собственост, а останалите 5% са в ръцете на самите работници.
√ Турция с по-голям БВП от съвкупните икономики на 8 балкански държави
Брутният вътрешен продукт на Турция е по-голям от този на Албания, България, Босна и Херцеговина, Косово, Северна
Македония, Сърбия, Хърватия и Черна гора, взети заедно, съобщи в Туитър турският експерт Сонер Чагаптай от
Вашингтонския институт за близкоизточна политика, цитиран от скопският в. "Слободен печат".
По данни на Световната банка БВП на Турция миналата година е бил 740 милиарда долара. За сравнение, БВП на Босна и
Херцеговина през 2018 г. е бил 20,2 милиарда долара.
БВП само на Истанбул е 256 милиарда долара и е по-голям от сбора на БВП на осемте балкански страни, възлизащ на 253
милиарда. Истанбул има 15,5 милиона жители, а осемте балкански страни - общо 28,6 милиона, пише БТА.
√ Фолксваген се отказа да строи завод в Турция
Германският автомобилен производител "Фолксваген" окончателно се отказва от плановете си следващият ù завод да
бъде изграден в Турция, съобщава германското електронно издание Automobilwoche. Новината бе потвърдена от
няколко източника от автомобилния концерн, а в ранния следобед вчера - и от говорител на компанията.
Решението е в резултат на срива в световното търсене на автомобили, причинено от коронавирусната криза, посочва
компанията.
Бъдещият завод се очертаваше като една от мащабните инвестиции в региона, в надпревара за които влезе и България.
Плановете за завод в западната турска провинция Маниса бяха почти завършени и Фолксваген дори създаде и вписа в
търговския регистър подразделението си в Турция, с капитал от около 164 млн. долара. Разширяването на дейността на
концерна бе замразено след военната намеса на Турция в Сирия през октомври 2019 г. и критиките срещу турското
правителство за нарушаване на човешките права, припомня ДПА.
"Фолксваген" планираше да инвестира около 1 млрд. евро в изграждането на фабриката, за която дори бе определена и
локацията - западната турска провинция Маниса. Там трябваше да се произвеждат следващото поколение модели
автомобили от среден клас VW Passat и Škoda Superb. Очакваше се заводът да осигури и около 4000 работни места.
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Всички планирани проекти за производство на коли сега ще бъдат прехвърлени към производствени съоръжения, с
които концернът вече разполага, обяви в ранния следобед вчера говорител на компанията, цитиран от международни
осведомителни агенции.
√ Заради COVID-19: Инвеститорското доверие в Япония спадна до 11-годишен минимум
Доверието сред големите японски компании се е понижило рязко до най-ниското си равнище от юни 2009 година заради
пандемията от новия коронавирус. Това сочи краткосрочното икономическо проучване на Японската централна банка
сред 9577 компании в Япония, проведено от 28 май до 30 юни, информират ДПА и БТА.
Индексът за тримесечното проучване през юни е спаднал до -34 спрямо -8 преди три месеца. Отрицателната стойност
показва, че песимистите превъзхождат оптимистите.
"Резултатът от проучването отразява една изключително тежка икономическа ситуация, причинена от пандемията от
COVID-19", заяви на пресконференция говорителят на правителството Йошихиде Суга.
Големите компании очакват индексът да се възстанови до -27 през тримесечието от юни до септември, според
проучването. Индексът на инвеститорското доверие попадна в отрицателна територия през март за първи път от седем
години заради избухването на епидемията и увеличението на данъка върху потреблението през октомври.
Юнското проучване сочи, че доверието сред средните компании се е понижило до -36 спрямо -8 през март, а индексът
при малките фирми е спаднал до -45 от -15. Японската икономика изпадна в рецесия, след като се сви с годишен темп от
2,2% през първото тримесечие, бележейки две последователни тримесечия на спад.
Японският парламент прие втори допълнителен бюджет на стойност 31,9 трилиона йени (296 милиарда долара) миналия
месец, за да помогне за смекчаване на икономическия спад , причинен от пандемията. Това се случи около месец след
приемането на първия допълнителен бюджет от 25,69 трилиона йени.
√ Смесени резултати на европейските борси на фона на данните за производствената активност в Еврозоната
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа започнаха вчера новото тримесечие със смесени резултати на
фона на по-добрите от очакваното данни за производствената активност в Еврозоната, предаде Ройтерс.
Oбщият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,43 пункта, или 0,12%, до 360,77 пункта, след като при сесията
предния ден затвори най-доброто си тримесечие от 2015 г. Немският индекс DAX напредна с 80,79 пункта, или 0,66%, до
12 391,72 пункта. Търговията на борсата във Франкфурт обаче бе прекъсната няколкократно заради „технически
проблеми“ системите за търговия Xetra. Този проблем засегна и други борси в Европа, включително и Българската
фондова борса.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете спад от 24,88 пункта, или 0,4%, до 6 144,86 пункта. Френският
измерител CAC 40 се понижи с 23,81 пункта, или 0,48%, до 4 912,18 пункта.
Промишленият PMI индекс в Еврозоната, изготвян от IHS Markit, се е повишил до 47,4 пункта през юни от 39,4 пункта през
май, което е най-високата стойност за последните четири месеца. Индексът се приближава до границата от 50 пункта,
която разделя растежа от свиването.
Инвеститорите обаче останах предпазливи, след като вчера САЩ регистрира рекорден брой заразени с коронавирус за
ден.
„Третото тримесечие(Q3) започва с рекорден скок на новите инфекции с COVID-19 в САЩ. Ще бъде трудно да се запазят
впечатляващите резултати от Q2 през следващото тримесечие“„ коментира Иън Уилямс от Peel Hunt
Акциите на енергийните компании BP и Royal Dutch Shell поскъпнаха съответно с 0,15% и 0,26%, възстановявайки загубите
от вчерашната сесия, след като цените на петрола се повишиха на фона свиването на петролния резерв на САЩ. Резервът
е спаднал с 8,2 милиона барела до 537 милиона барела миналата седмица, докато анализаторите очакваха понижение
на запасите със 710 00 барел
Книжата на Banca Monte dei Paschi di Siena поскъпнаха с 0,13%, след като в медиите се появи информация, че тя
разглежда варианти за сливане с друга финансова институция, включително и с базираната във Верона Banco BPM.
Рекордно тримесечие на Уолстрийт
Американските борсови индекси записаха повишения във вторник, регистрирайки най-силното си тримесечие от
десетилетия, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 217,08 пункта, или 0,85%, до 25 812,88 пункта. Широкообхватният
показател Standard & Poor's 500 напредна с 47,05 пункта, или 1,54%, до 3 100,29 пункта. Индексът на
високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 184,61 пункта, или 1,87%, до 10 058,76 пункта. Индексите
достигнаха тези нива само част преди края на сесията.
Индексът на 30-те сини чипа Dow Jones завърши второто тримесечие с ръст от 17,8%, което е най-добрият тримесечен
резултат от 1987 г. насам, когато бенчмаркът напредна с 21,6%. S&P 500 напредна с близо 20%, отчитайки най-доброто си
тримесечие от 1998 г. Nasdaq скочи с 30,6%, регистрирайки най-доброто си тримесечие от 1999 г.
„Комбинацията от стимули, позитивни тенденции около разпространението на коронавируса, отварянето на
икономиките и надеждата за намиране на ваксина, подкрепиха акциите през второто тримесечие“, коментира Том Есай,
основател на The Sevens Report. „Това не означава, че ще станем свиделите на корекция, но съмняваме да има много
ралитата на пазарите, докато не получим по-конкретни данни. Ние сме на един разстояние от един провалил се стимул
до срив на пазарите“, казва той.
Акциите на Facebook и Amazon скочиха съответно с 2,91% и 2,93%, докато книжата на Netflix поскъпнаха с 1,74%. Акциите
на Micron Technology поскъпнаха с 4,83%, след като компанията представи по-добър от очакваното финансов отчет за
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тримесечието. Книжата на Lululemon скочиха с 6%, след като стана ясно, че фирмата ще придобие сартиращата компания
за домашен фитнес Mirror за 500 млн. долара.
Разнопосочна търговия в Азия
Фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха сесията в сряда със смесени резултати, пише Маркетоуч.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 166,41 пункта, или 0,75%, до 22 212,73 пункта, след
като проучването Tankan на Японската централна банка демонстрира, че инвеститорското доверието в страната е
паднало до 11 годишно дъно от минус 34 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 41,31 пункта, или 1,38%, до 3 025,98 пункта,, докато
по-малкият Shenzhen Composite отчете ръст от 15,59 пункта, или 0,79%, до 1 991,11 пункта. Борсата в Хонконг остана
затворена заради празник.
Ръстът се дължи на данните, че промишлената активност в Китай е нараснала повече от очакваното през юни. Индексът
на мениджърите по доставките (PMI) за прозиводството, изготвян от Caixin и Markit, се е повишил до 51,2 пункта от 50,7
пункта. Границата от 50 пункта разделя експанзията от свиването.
Южнокорейският показател Kospi регистрира спад от1,63 пункта, или 0,08%, до 2 106,7 пункта, докато в Австралия
бенчмаркът ASX 200 напредна с 36,5 пункта, или 0,62%, до 5 934,4 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете
ръст от 0,84 пункта, или 0,19%, до 454,10 пункта. BGBX40 се повиши с 0,10 пункта, или 0,10%, до 96,80 пункта. BGTR30
напредна с 0,25 пункта, или 0,25%, до 467,23 пункта. BGREIT се повиши с 0,42 пункта, или 0,32%, до 132,95 пункта.
Cross.bg
√ Съветът за сигурност на ООН прие резолюция за коронавируса
Съветът на сигурност на ООН гласува резолюция, призоваваща за прекратяване на огъня по време на пандемията и
предприемането на други мерки за борба с коронавируса. Проектът е получил 15 гласа „за" и е приет единодушно като
„резолюция 2522".
Основната ѝ цел е подкрепа на публикувания през март призив на Генералния секретар към всеобщо и незабавно
прекратяване на огъня във всички конфликтни райони, намиращи се под наблюдението на Съвета за сигурност. Проектът
на резолюция беше представен още през април.
Според дипломатически източници, основните разногласия са възникнали между делегациите на САЩ и Китай. В
резултат на постигнатия компромис, от резолюцията е премахнат текстът за ролята на Световната здравна организация
по отношение на борбата с коронавируса и не се споменава държавата, от където тръгна заразата.
В приетия документ се отбелязва, че „хуманитарната пауза не се отнася до военните операции срещу Ислямска държава,
Ал Кайда и други личности, групировки и организации, които се асоциират с признати от Съвета за сигурност на ООН за
терористични групи".
Мироопазващите мисии на ООН ще получат мандат да съдействат на държавите при мерките за ограничаване
разпространението на коронавируса. Става въпрос основно за осигуряване на хуманитарен достъп, включително
преместване на хора и бежански лагери, както и за евакуации от медицински съображения.
Авторите на резолюцията - Франция и Тунис, благодариха за постигнатия компромис, позволил текстът да бъде гласуван.
Приемането ѝ не отбелязва край на работата, а нейното начало и е възвърнало „вярата в дипломацията и принципите на
многостранност", благодарение на проявената воля от страна на членовете на Съвета за сигурност да преодолеят
съществуващите противоречия.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
За мерките и хората - проф. Тодор Кантарджиев;
След мача на Националния стадион: между футбола и вируса;
Задържани по подозрение за тероризъм: какви са версиите?;
На границата: как се пътува до Гърция след променените мерки;
БТВ, "Тази сутрин"
Ексклузивно: бизнесменът Пламен Бобоков за арестите и обвиненията в търговия с влияние;
Какво отчетоха политическите партии пред Сметната палата?;
Защо депутати отказаха да носят маски в пленарната зала - коментар на Хасан Адемов;
Как общинският съветник от БСП с положителна проба за COVID-19 се оказа напълно здрав?;
На живо - мечките от Белица с ледени лакомства за разхлаждане през лятото;
Нова телевизия, „Здравей България"
Нов случай на заразено с коронавирус дете в 185-а детска градина в София. Заведението обаче отваря врати;
Мъж, поставен под карантина, беше заловен да шофира без документи и с 2 промила алкохол в кръвта;
Шофьор вдигна с 248 км/ч. на АМ "Тракия". Проверяваме участъка с камера за замерване на скоростта;
Социална подкрепа във времена на пандемия. Говори Деница Сачева;
Доц. Андрей Чорбанов за новите заразени, болничните легла и изработването на ваксина.
√ Предстоящи събития в страната на 02 юли

16

София
От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 11.30 часа в зала Изток на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1 Комисията за наблюдение на
приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата ще проведе заседание.
От 14.30 часа в зала 1 на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1 Комисията по вероизповеданията и
правата на човека ще проведе заседание.
От 14.30 часа в зала 242 на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1 Комисията за контрол над
службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до
данните по Закона за електронните съобщения ще проведе заседание.
От 14.30 часа в зала 356 на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1 Комисията по земеделието и
храните ще проведе заседание.
От 14.30 часа в зала 456 на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1 Комисията по транспорт,
информационни технологии и съобщения ще проведе заседание.
От 15.00 часа в зала 232 на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1 Комисията по отбрана ще
проведе заседание.
От 15.30 часа в зала 130 на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1 Комисията по здравеопазване ще
проведе заседание.
Oт 11.30 часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство" кметът на София Йорданка Фандъкова
и главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков ще представят проекта за Подробен устройствен
план (ПУП) на Зеления ринг на града.
От 13.00 часа в Докторската градина (вход от кръстовището на ул. „Шипка" и „Сан Стефано") ще бъде представен
проектът „Зелени улици".
От 13 часа в София Тех Парк ще бъде направена символична първа копка на сградата на българския
суперкомпютър, който ще бъде част от Европейската мрежа EuroHPC.
От 15.00 часа в Централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" ще се състои
церемония по връчване на наградите на студенти IV курс на Университета по архитектура, строителство и
геодезия, специалност „Архитектура", успешно защитили проект: „Реконструкция, преустройство и разширение
на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий".
***
Благоевград
От 19.00 часа в зала "Яворов" ще се проведе среща между родители, общинско ръководство и собствениците на
ФК "Пирин" във връзка с възникналото напрежение в ДЮШ.
***
Бургас
От 18.00 часа в Художествената галерия „Петко Задгорски" ще бъде открита изложба, посветена на Ненко
Токмакчиев.
***
Пловдив
От 17.00 часа пл. „Римски стадион" ще бъде открит Пролетен панаир на занаятите.
От 19.00 часа на Римския стадион ще бъде представена книгата „Книга за песните" на Стефан Вълдобрев.
***
Стара Загора
От 13.15 часа във фоайето пред зала „П. Р. Славейков" министърът на туризма Николина Ангелкова ще даде
брифинг след среща с представителите на туристическия бранш в региона.

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.

17

